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Gardiner  Tæpper  Trægulve  Fliser

BOOK EN TID
for personlig rådgivning 

i butikken eller 
hjemme hos dig.
Alle hverdage fra 

9.00–17.30

GULV- & GARDINBUSSENGULV- & GARDINBUSSEN

Sundsnæs 2 · Gråsten · kjems.dk
Telefon 7465 1140

Skilsmissesager

Bodelingsaftaler

Forældremyndighedsager

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

Torsdag, fredag og lørdagstilbud

Kurzke ringrider
pakke med 8 stk.

Pr. pk.

4995

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

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

Pæne biler til nettopriser  tlf. 7060 2033

UGENS BIL
Ford 
C-MAX
1,5 TDCi 120 
Business
12/2016
Km. 160.000
Diesel
Koksmetal

119.400,-

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
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FIND UD AF, 
HVAD DER 
BEVÆGER DIG.

FÅ S 
S O M 

AT T RA K T I V 
P R I VAT-
L E A S I N G

Er det højeffektive motorer, hybridteknologi eller at køre helt elektrisk?
Uanset hvilken Mazda SUV-model du er til, vil du altid mærke en helt særlig følelse. 
Book en prøvetur i dag hos AutoCentrum Sønderborg

Mazda CX-30 fra 260.000 kr. | Mazda MX-30 fra 240.100 kr. | Mazda CX-5 fra 300.000 kr.

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

Når vi arbejder 
sammen,  

så rykker det!

Mød mig på Facebook og på www.slesvigsk-parti.dk

Stephan
Kleinschmidt

Slesvigsk Parti

2x75_annonce_Stephan.indd   12x75_annonce_Stephan.indd   1 03.05.2021   08.0703.05.2021   08.07

BovAvis
Tak fordi du handler lokalt

Gråsten - Broager - Ragebøl - Sundeved - Padborg - Kruså - Frøslev - Holbøl - Kollund Uge 18 5. maj 2021 13. årgang  Løssalg: 5 kr. 



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

Send en kærlig tanke – bestil i butik eller på interflora.dk. 
Vi leverer til hele Danmark. Husk hinanden.

Husk at fejre din mor  
den 9. maj på Mors Dag

Husk at fejre din mor  
den 9. maj på Mors Dag

Åbent fra 
7.00-15.00

Gråsten blomster
Ulsnæs Centret, Sundsnæs 17A · Telefon 74 65 03 03

HGHG
Regnskabsservice

Regnskabsservice ApS
Sejrsvej 123,1 – Rinkenæs – 6300 Gråsten

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

Mail: gi@rsaps.dk

Heidi – Mobil 29 67 12 25
Mail: hj@rsaps.dk

CVR 38682318

Stormarksvej 8, 6440 Augustenborg · Telefon +45 28 91 57 83 · jt-maskiner.dk · Følg os på facebook 

JT-Maskiner 
Entreprenørarbejde og maskinudlejning

Jordarbejde • Betonarbejde
Havearbejde • Belægning • Trailer

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 maj
Søndag den 9. maj kl 9.30 Gudstjeneste i Adsbøl kirke

Søndag den 9. maj kl 11.00 Gudstjeneste i Gråsten Slotskirke

Morgensang og gåtur hver onsdag
Forsamlingsloftet er hævet til 10 personer og vi savner at være sammen 
– at lave noget sammen. Mange af de sædvanlige sammenhænge, vi 
plejer at mødes i, er stadig a� yste og derfor inviterer vi til morgensang 
og gåture. Sang spreder glæde – og man taler så godt sammen, når man 
går rundt i naturen, der jo tager sig ud på smukkeste vis i øjeblikket.

Vi mødes ved slotsgården hver onsdag kl 9.00 og starter dagen med en sang. 
Derefter går vi sammen ud i det blå og grønne – en tur på ca. 1 time i et tempo, 
hvor de � este kan være med. Vi går dog på ujævne stier, så tag godt fodtøj på.

Vi følger selvfølgelig myndighedernes anbefalinger om afstand, 
og hvis vi bliver � ere end 10, deler vi os op i � ere grupper.

Sognepræst Hanne Beierholm Christensen går med på turen.

Alle er velkomne!

Dronningen flytter ind 
på Gråsten Slot 23. juni
Af Gunnar Hat tesen

Dronning Margrethe 
tager som sædvanlig 
sommerophold på 
Gråsten Slot, som hun 
har arvet efter sin mor, 
Dronning Ingrid, og som 
siden 1936 har dannet 
rammen om de kon-
gelige somre. Det sker 
onsdag den 23. juni.
Gråsten Slot vil være som
merresidens de efterføl
gende tre uger indtil den 
14. juli.

Gråsten Slot blev efter en 
omfattende restaurering 

overdraget som sommer
bolig til det daværende 

kronprinspar, der siden 
blev kendt som Kong 

Frederik IX og Dronning 
Ingrid.

Kong Frederik og 
Dronning Ingrid tilbragte 
langt de fleste somre på 
Gråsten Slot med børn og 
siden også med børnebørn 
og oldebørn.

Gråsten Slot blev efter 
Dronning Ingrids død 
i år 2000 overtaget af 
Dronningen, der fortsæt
ter traditionen med at 
anvende slottet i løbet af 
sommeren.

Efter sommeropholdet 
på Gråsten Slot drager 
Dronningen på togt ned 
Kongeskibet Dannebrog 
til Færøerne, hvor hun vil 
besøgebyer og bygder på 
de nordatlantiske øer og 
dernæst til Grønland. ■

Dronning Margrethe bliver onsdag den 23. juni modtaget på 
Torvet i Gråsten. Arkiv foto
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STÆRKE TILBUD
FRA DIN SUPERBRUGS

Torsdag, fredag og lørdagstilbud

SLAGTEREN TILBYDER
Blandet fars   

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

1 flaske 89� 
Spar 80� 

6 flasker

425,-

Spar 
op til

589-,

ENGANGSTILBUD 
VI HAR 100 KASSER 

STOR FLASKE

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

Tilbuddene gælder torsdag den 6. maj til 

lørdag den 8 . maj 2021 eller så længe lager haves. 

Der tages forbehold for trykfejl.

Rød Merrild kaffe
400 gram

Spar

16-,

*Begrænset parti

*Maks. 8 ps. pr. 
kunde pr. dag

Pr. stk. kun

10,-

Pr. stk. kun

18,-
Pr. stk. kun

99,-

Ta' 4 ps. 

100,-

2,5 kg 

100,-

Gråsten kartoffelsalat
800 gram

Ferske rejer i spand
1600/950 gram

Ketchup, sennep eller 
remulade

GRÅSTEN
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Vermin Care ApS · Sandmarken 3, Sønderborg · vermincare.dk 

Vermin Care ApS - Sandmarken 3 - 6400 Sønderborg - Tlf.: 30 80 80 04 - tb@vermincare.dk 

Tør du ta` chancen? Ring til den bedste i branchen! 

Vermin Care ApS 

Vi er din professionelle partner indenfor skadedyrsservice B2B. 

Alt indenfor rottebekæmpelse, vi har tavshedspligt og reklamere ikke med hvor vi bekæmper. 

Gnaver bekæmpelse 

VERMIN CARE APS
DØGNVAGT 24/7 - 365

Tlf: 30 80 80 04

SKADEDYRSSERVICE   BYGNINGSKONTROL   PARK SERVICE

Vi er din professionelle partner 
indenfor skadedyrsservice

Gnaverbekæmpelse

Insektbekæmpelse

Bygningskontrol/rådgivning

Tør du ta’ chancen?
Ring til den bedste i branchen!

VERMIN CARE APS
DØGNVAGT 24/7 - 365

Tlf: 30 80 80 04

SKADEDYRSSERVICE   BYGNINGSKONTROL   PARK SERVICE

Tlf. 7343 5000     ·     post@sfjv.dk     ·     www.sfjv.dk

Oplysning om driftsforstyrrelse Oplysning om driftsforstyrrelse 

på fjernvarmenpå fjernvarmen

Vi skal skifte hovedventiler på vores ledningsnet i Gråsten.
Arbejdet betyder, at beboerne i området ikke vil have varme 
og varmt vand i det nævnte tidsrum. 

TTorsdag d. 6. majorsdag d. 6. maj
kl. 8:00 - 17:00kl. 8:00 - 17:00

• • KongevejKongevej
• • Stjernevej Stjernevej 
• • Solbakken Solbakken 
• • Feldstedvej Feldstedvej 
• • Gl. Aabenraavej Gl. Aabenraavej 
• • OrkangervejOrkangervej

Vi beklager de gener det måtte give, 
herunder også trafikalt på Kongevej.

BESØG

DEN KONGELIGE 
KØKKENHAVE 
VED GRAASTEN SLOT

ÅBNINGSTIDER: 

Fra den 1. maj til den 30. september er der adgang til Den Kongelige 

Køkkenhave gennem porten alle dage fra kl. 08.00 til 17.00.

Butik og café: 

Maj og september: Torsdag, fredag, lørdag og søndag fra kl. 10.00 til 17.00.

Juni, juli og august: Alle dage fra kl. 10.00 til 17.00.

Felstedvej 8, 6300 Gråsten

Markant bygning 
er solgt i Gråsten
Af Ingrid Johannsen

Bygningen i Borggade 3 
i Gråsten, der huser Fri 
BikeShop, er solgt. 
Ejerskiftet skete mandag 
d. 3. maj. Her gik cykel
handler Torben Nielsen 
fra at være ejer af byg
ningen til at være lejer. 

Cykelforretningen 
fortsætter uændret med 
Torben Nielsen og de to 

ansatte Kim Antonsen og 
Christoffer Staudt. 

Torben Nielsen har gen
nem 30 år solgt og repare
ret cykler i slotbyen.

Men 2021 er for ham et 
år med flere markeringer. 
Den 11. februar rundede 
han 60 år, og i oktober kan 
han fejre 30 års jubilæum 
med cykelforretningen.

Fremtiden
Torben Nielsen håber, at 
han kan få en kompagnon 
til den veldrevne butik. En 
kompagnon han kan drive 
butikken sammen med 
inden han går på pension.

“I en by som Gråsten 
er det vigtigt, at han 
både kan tale og sælge til 
kunderne, men også repa
rere cykler”, siger Torben 
Nielsen, der er uddannet 
kleinsmed. ■

Torben Nielsen glæder sig 
over, at det er lykkes at få 
solgt bygningen efter den 
har været sat til salg i 5 år.
 Foto Ingrid Johannsen
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Slotsgade 7• 6300 Gråsten
Tlf.: 74 65 30 31 • www.toejeksperten.dk

GråstenÅBNINGSTIDER
Mandag - torsdag ..........9.30 - 17.30
Fredag ........................... 9.30 - 18.00
Lørdag ........................... 9.00 - 16.00
Søndag ........................ 10.00 - 15.00

ÅBNINGSTIDER

Mandag-torsdag .........9.30-17.30
Fredag ........................9.30-18.00
Lørdag ........................9.00-14.00

Gælder hele uge 18
GÆLDER IKKE I FORVEJEN NEDSATTE VARER.

Den billigste får du gratis.
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Læserbrev

GRÅSTEN SLOTSKIRKE
Søndag den 9 kl. 11.00

ved Helle Domino Asmussen

ADSBØL KIRKE
Søndag den 9. maj 9.30

ved Helle Domino Asmussen

KVÆRS KIRKE
Søndag den 9. maj 
Ingen gudstjeneste

BROAGER KIRKE
Søndag den 9. maj kl. 10.30

ved Stefan Klit Søndergaard med dåb

EGERNSUND KIRKE
Søndag den 9. maj 
Ingen gudstjeneste

RINKENÆS GAMLE KIRKE
Søndag den 9. maj kl. 11.00

ved Marianne Østergård

NYBØL KIRKE
Søndag den 9. maj kl. 10.30

ved Karen Møldrup Rasmussen

SOTTRUP KIRKE
Søndag den 9. maj 
Ingen gudstjeneste

ULLERUP KIRKE
Lørdag den 8. maj kl. 11.00

Guldkonfirmation ved Lis-Ann Alexandra Rotem
Søndag den 9. maj kl. 10.30

ved Lis-Ann Alexandra Rotem

TYSK GUDSTJENESTE
Sonntag, 9. Mai , 16 Uhr
in Alte Kirche Rinkenis

Märchengottesdienst mit Andrea Kunsemüller 
und Pastorin Cornelia Simon

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.

GENERALFORSAMLING
Hermed indbydes medlemmer af 

Graasten Handelsstandsforening til 
den ordinære generalforsamling

Onsdag den 19. maj 2021 kl. 18.00
på Restaurant Fiskenæs

DAGSORDEN:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Regnskabsa� æggelse og 

fastsættelse af kontingent
4. Behandling af indkomne forslag
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer:

Gunnar Hattesen – modtager genvalg
Kim Stokholm  – modtager genvalg
Ole Søndergaard – modtager ikke genvalg
Vakant

6. Valg af bestyrelsessuppleanter
7. Valg af revisorer til Graasten 

Handelsstandsforening og Jubilæumsfonden
Hans-Henrik Fischer – på valg
Janne Thyø Thomsen – på valg

8. Beretning, regnskab og valg vedrørende 
Jubilæumsfonden
Bo Hansen – på valg 

9. Eventuelt
Sædvanen tro er bestyrelsen vært ved et traktement.

Tilmelding til Gunnar Hattesen på tlf. 2116 0683
senest fredag den 14. maj.

På bestyrelsens vegne
Gunnar Hattesen
Formand

GRÅSTEN
HAVEKREDS

KOM TIL HAVEMARKED
Lørdag den 8. maj kl. 9.00-12.00

ved Møblér med Hebru
Køb, sælg eller byt 
haverelaterede ting.

Lyt til irsk folkemusik med Vise Versa, 
deltag i græskarkonkurence og 
få en gemytlig havesnak med 

andre haveinterresserede.

afholder 

ORDINÆR GENERALFORSAMLING
Lørdag den 29. maj kl. 12.00 på Kværs Kro

Dagsorden ifølge foreningens vedtægter

Kære Frej Kære Frej 

Hjertelig tillykke Hjertelig tillykke 
med din 8 års fødselsdag med din 8 års fødselsdag 

den 8. majden 8. maj

Kærlig hilsen Kærlig hilsen 
B.M.P.T.T.I.T.L.S.K.K.B.M.P.T.T.I.T.L.S.K.K.
Mor, Far, Njord & AskMor, Far, Njord & Ask

Hjertelig tillykkeHjertelig tillykke
Verdens bedste mor og kæreste Verdens bedste mor og kæreste 

fylder 30 år den 10. majfylder 30 år den 10. maj
Vi håber du får en fantastisk dagVi håber du får en fantastisk dag

Vi elsker dig!Vi elsker dig!
Knus Pelle og SteenKnus Pelle og Steen

Hej Malene,Hej Malene,
søs og fastersøs og faster

Tillykke Tillykke 
med din 30 års fødselsdag med din 30 års fødselsdag 

den 10. majden 10. maj
Knus Mor og Far, Michael, Knus Mor og Far, Michael, 

Morten og LouiseMorten og Louise
Kasper og EmmaKasper og Emma

Byggeri i Kværs 
uden tilladelse
Endelig fik byrådet øjnene 
op for, at der foregår noget 
i Kværs.

Der bliver bygget tårn
høje siloer uden tilladelse. 
Dis se siloer som ifølge 
Niras miljørapport ikke 
bliver væsentligt synlige.

De kan ses overalt og 
falder ikke i med naturen. 

Naturen omkring Kværs, 
denne findes ikke lige så 
andet sted i Dan mark, og 
som Søn der borg Kom
mune selv har beskrevet 
den i en landskabsrap
port fra 2017, så er den en 
“Meget særlig natur med 
de ‘østrigske bakker’ ”.

Denne natur smadrer 
Sønder borg byråd med 
lynets hast, for at få et me
get tungt industrianlæg 
(miljøklasse 7) placeret. 

Anlægget skal bygges 
fordi CO2 besparelser ikke 
kender kommunegrænser, 
men 80% af biomassen vil 
blive hentet i Aabenraa 
kommune. 

Lige vest for kommu
negrænsen ved Kliplev 
bygger SBS et storskala 
biogasanlæg i et velplan
lagt område, med tilkør
selsforhold uden brug af 
ekspropriation for at få 
adgang. 

Anlægget i Kliplev er 
samtidig placeret i takt 
med statens egne anbefa
linger om 50 km imellem 
storskala bigasanlæg og 
placering i nær forbin
delse med større veje og 
hovedveje. 

Yderligere kan det næv
nes, at selskabet Nature 
Energy er utroværdigt. 
Sel skabets bestyrelses
formand Peter Gemælke 
lovede befolkningen i 
Kværs, “hvis der bygges i 
Kliplev, kommer der ikke 
et i Kværs”. 

Nature Energy giver 
også deres leverandører en 
klar garanti om, at Nature 
Energy er gode naboer og 
ikke bygger biogasanlæg, 
hvis der bliver protesteret 
imod det. 

Kære Sønderborg Byråd, 
nu har Nature Energy 
også brudt loven og bygget 
uden byggetilladelse. Det 
er nu I har chancen for at 
smide selskabet for døren 
og lytte til de mennesker 
som betaler Jeres løn og 
kan give Jer stemmer til 
næste kommunalvalg. 

Lars Lenger 

Kværsløkke 1, Kværs
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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,-

Dødsfald

ISO9001-certificeret

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

eksam. bedemænd

Hos Gråsten og Omegns begravelsesforretning 
har vi gennem tre generationer bistået ved 

planlægningen af det sidste farvel. Kontakt os 
for en uforpligtende personlig samtale eller find 
’Min sidste vilje’ på www.helmichbegravelse.dk

Vi træffes hele døgnet på 74 65 94 33

Gråsten&Omegns

- Steffen Jensens eftf.

Felstedvej 34
Gråsten

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

Rabøl Jørgensens Begravelsesforretning

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

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

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

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

Svend HedegaardRie Rabøl Jørgensen Martin Good

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

 

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

Tlf.: 70 12 20 12 – Døgnvagt
www.rabol-jorgensen.dk · mail: post@rabol-jorgensen.dk

Gråsten Bedemandsforretning
– en del af Rabøl Jørgensens Begravelsesforretninger

Rie Rabøl Jørgensen Martin GoodGunnar Petersen

Guderup  Bakken 23 Tlf. 74 45 80 11
Broager  Kirkegade 2 Tlf. 74 44 95 29
Nordborg  Storegade 39 Tlf. 74 45 11 45

Husk vi holder lukket om søndagen. 

Gitte J.J. Kristensen
Eksamineret bedemand

Steen Kristensen
Eksamineret bedemand

Als- &
Broager-Sundeved Begravelsesforretning
v/ Steen Kristensen

Bakken 23 · Guderup · Telefon 74 45 80 11

Storegade 39 · Nordborg · Telefon 74 45 11 45

Kirkegade 2 · Broager · Telefon 74 44 95 29

Alsgade 3 · Sønderborg · Telefon 74 43 45 40 · Telefon 74 47 12 00

www.als-begravelse.dk

Vi holder
Traditionen tro
Hos Als- & Broager-Sundeved Begravelses- 
forretning sætter vi en stor ære i at holde 
traditionerne i hævd.

Vi har mange års erfaring og vores forretning  
er tilpasset tiden, så vi på den bedst 
mulige måde får taget en smuk afsked.
 

Vores kister er danskproduceret med 
fokus på bæredygtighed.

Gråsten blomster
Ulsnæs Centret, Sundsnæs 17A

Telefon 74 65 03 03

Nygade 1, 6300 Gråsten · Telefon 41 10 10 85 · 4649@inter�ora.dk
Åbent mandag - fredag 9.30 - 17.00 samt lørdage 9.00 - 12.30

Vor Kære farVor Kære far
og skønne mo� aog skønne mo� a

Jørgen Schmidt JespersenJørgen Schmidt Jespersen
*30. juni 1928 † 26. april 2021*30. juni 1928 † 26. april 2021

er stille sovet inder stille sovet ind
Bisættelsen � nder sted Gråsten SlotskirkeBisættelsen � nder sted Gråsten Slotskirke

fredag den 7. maj 2021 kl. 13:00fredag den 7. maj 2021 kl. 13:00
Mette, Gitte samt familien Mette, Gitte samt familien 

Peter Pampel,  
Gråsten, er død, 86 år. ■

Harald Wolff,  
Gråsten, er død, 69 år. ■

Inger Roed Rosenlund,  
Egernsund, er død, 84 år. ■

Svend Niels Peter Hansen, 
Ullerup, er død, 76 år. ■

Gråsten Ringridning til 
sommer er aflyst
Af Gunnar Hat tesen

Der bliver ingen ryt
teroptog med musikalsk 
ledsagelse, gøgl og festtelte 
i Gråsten til sommer, 

Bestyrelsen i Gråsten 
Ringriderforening har ef
ter lange og svære overve
jelser set sig nødsaget til at 
aflyse årets ringriderfest.

“Det er rigtig ærgerligt, 
at Covid19 atter engang 
skal være årsag til, at by

ens ringriderfest ikke kan 
gennemføres. 

Ekspertgruppens udmel
ding omkring afholdelse 

af større arrangementer 
betyder desværre, at det 
ikke er muligt at afholde 
et ringridning med ca. 250 

ryttere, stort tivoli, mange 
glade gæster på pladsen og 
2 telte, som er fyldt med 
feststemte gæster om afte
nen”, lyder det i en presse
meddelelse fra bestyrelsen 
i Gråsten Ringridning, 
som glæder sig til at byde 
publikum velkommen den 
3. weekend i juli 2022. ■

Der bliver ingen rytteroptog med musikalsk ledsagelse i år i Gråsten. Arkiv foto Jimmy Christensen
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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

Broager

Næste annonce uge 21

CYKELTUR 
Lørdag den 29. maj 2021 

Vi mødes Ringriderpladsen 2 (Klubhuset) kl. 13.00 og cykler via Dybbøl/
Ragebøl til Sottrupskov (14 km). Egen kørsel i bil dertil er også OK. Vi 
får en guidet rundvisning af Tvier folket, der fortæller om Nydambåden. 
Husk selv at medbringe kaffekurven. Senest kl. 16.00 går turen tilbage til 
Ringriderpladsen, hvor ÆldreSagen er vært ved et Corona venligt måltid.
Pris: Gratis (Veluxfonden er sponsor)
Tilmelding onsdag den 19. maj kl. 10 - 14 og fredag den 21. maj kl. 16 - 18 
på ÆldreSagens telefon nr. 5135 9550

BUSTUR
Fra onsdag den 15. september til fredag den 17. september 2021

Sydhavsøerne - Lolland - Falster - Møn og Sydsjælland 
3 dages busrejse ink. Halvpension, udfl ugter og entréer. 

1. dag: Afgang fra Broager kl. 7.15. Vi kører til Fynshav og tager færgen til Bøjden. 
Herfra går turen via Svendborg, Tåsinge og Siø til Spodsbjerg, hvor vi undervejs får 
kaffe/te og et rundstykke. Færgen bringer os til Tårs på Lolland. Vi besøger Dodekalitten 
som er en fantastisk oplevelse - 12 kæmpe stenstøtter smukt beliggende med udsigt 
over Smålandsfarvandet. Her nyder vi vores frokostsandwich. Derefter tager vi til 
Rødby, hvor vi skal besøge infocenteret om Femernforbindelsen. Smukt beliggende 
i Maribo, lige ned til søen ligger Hotel Søpark, hvor vi skal bo. Efter middagen tager 
vi på gåtur med vægterne som bl.a. fortæller om Kaj Munk som er født i Mariager.

2. dag: Vi kører via Nykøbing Falster til den gamle kongsgård Corselitze, hvor 
Danmarks største træ, Valdemarsegen står. I Hesnæs ser vi de meget specielle 
stråbeklædte huse og i Stubbekøbing Marie Grubbes færgested. På vej til Stege 
ser vi de berømte kalkmalerier i Fanefjord kirke. Parken ved Liselund besøger vi 
også, inden vi når Møns Klint. Vi besøger Geocenteret, og der er tid til en gåtur i 
området. Retur kører vi via Bogø og Farø. Middag på hotellet og hyggeligt samvær.

3. dag: Efter morgenmaden kører vi til Vordingborg på Sjælland, hvor vi skal se 
Gåsetårnet (udefra) og den smukke historiske have. Sidste stop er ved Gisselfeld 
Kloster, hvor vi får mulighed for at komme op i skovtårnet ad den 650 meter 
lange spiralformede trappe. Vi får en sandwich, og turen går videre over Fyn 
med kaffepause inden hjemkomst til Broager sidst på eftermiddagen.

Pris: Kr. 3.349 pr. person i dobbeltværelse. Tillæg for enkeltværelse kr. 440.
Gratis “Corona” afbestilling indtil 8 uger før.
Teknisk arrangør: Panter Rejser (rejsegarantifonden nr. 1524)
Tilmelding og detaljeret rejseprogram pr. mail hos Grethe Bischke: gbischke@mail.dk 
Interesserede uden mail kan rekvirere rejseprogram og tilmelde sig på 
tlf. 5135 9550 onsdag den 19. maj kl. 10 - 14, fredag den 21. maj kl. 16 - 18 og 
mandag den 21. juni kl. 16 - 18. Sidste frist for tilmelding den 21. juni - 2021.

GråstenÅbent: Mandag - fredag kl. 10-17.30 · Lørdag kl. 10-14 · Første søndag i måneden kl. 11-15

www.hebru.dk

Sundsnæs 4
6300 Gråsten

Norgesvej 24
6100 Haderslev

Mail
mobler@hebru.dk

Telefon 
7460 8351

Sundsnæs 4,
6300 Gråsten

Norgesvej 24, 
6100 Haderslev

Telefon
7460 8351

Mail
mobler@hebru.dk

WWW.BROAGERKIRKE.DK

Koncert i det friKoncert i det fri
Fredag den 7. maj 2021

kl. 14:00 på plænen bag ved 
Broager Sognegård.

ved Freja Arendt og Kristo� er Hersnack Kaad

En Koncert og fortælling om deres 
liv med musikken i centrum.

Vi må samles max. 50 personer, så det 
er efter først til mølle-princippet.

Denne fredag kan du høre to unge musikere 
fortælle om deres liv med musikken i centrum. 

Udgangspunktet for koncerten er to svære prøver, 
de to musikere står foran. Freja Arendt spiller i 
starten af juni sin kandidateksamen på obo, og 

Kristo� er Hersnack Kaad søger ind på solistklassen 
på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium, 

den højeste uddannelse man kan opnå som 
klassisk musiker. Undervejs spiller de dele 

af deres program, både sammen og hver for 
sig og fortæller om musikken og sig selv.

Der er gratis entré.

Broager Kirkes musikudvalg. 
Vel mødt – hilsen Freja og Kristo� er.

Ild i 
skur
En beboer på Møllegade 
i Broager havde forleden 
gang ukrudtsbrænderen.

Der gik ild i et skur i 
haven, men heldigvis 
var Broager Frivillige 
Brandværn hurtigt på ste
det og fik den slukket, så 
skaderne blev minimale. ■

Børnehus sagde farvel til 15 børn
Af Lise Kristensen

Det er altid vemodigt at 
sende børnehavebørn 
afsted for at påbegynde 
skolegangen. 

Det kan børnehaveleder 
Heidi Karstensen, Broager 
Private Børnehus, tale 
med om. 

Forleden var afskedens 
stund for 15 børn, der har 

gået i børnehuset i tre år. 
De er alle årgang 2015.

“Vi har fyldt børnenes 
rygsæk godt op. De er 
bare så klar til at komme 
i skole, men selvfølgelig 
er det forbundet med 
vemod at se tilbage på alle 
de gode stunder. Børnene 
har tilbragt en væsentlig 
del af deres liv her i bør
nehuset,” fortæller Heidi 
Karstensen.

Afskeden fandt sted på 
en Coronavenlig måde. 
Hvert barn mødte ind 
med forældre og måske 
en søskende eller to og 
gik rundt til børnehavens 
grupper, som de har været 
igennem i deres børneha
veforløb i Broager. 

“Hver familie var i sin 
egen lille boble. Børn og 
forældre blev hele tiden 
sammen i en lille flok til 
farvelfesten. Vi vil under 
alle omstændigheder tage 
afsked med børnehave
børnene – Corona eller ej,” 
siger børnehavelederen. ■

Den røde løber var rullet ud i afskedens stund for de store 
børn i Broager Private Børnehus.Der var et ønske om held og lykke på vej ud i skolelivet.
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Biljagt i Broager 
og Sundeved
En politipatrulje fik for
leden øje på en personbil 
i krydset ved Brovej og 
Dyntvej ved Broager. Det 
viste sig, at bilen havde en 
nummerplade, som hører 
til en bus fra Silkeborg. 
Derfor ville betjentene 
stoppe bilen.

Men det førte til en 
længere jagt, som be
gyndte på Brovej og den 
fortsatte via Amtsvejen 
mod Nybøl og videre til 
Sottrupvej, Vidensvej 
og Ladegaardsvej. Fra 
Ladegaardsvej kørte flugt
bilen ind på et stisystem 
og forsøgte at komme over 
en gangbro.

Men gangbroen var for 
smal, så bilen blev kilet 
fast, så den ikke kunne 
komme videre. De to per
soner i bilen kunne heller 
ikke åbne dørene.

Betjentene får hevet de to 
mænd ud gennem bilens 
vinduer.

Bilens fører var en 
21årig mand fra 
Christiansfeld, som i 
forvejen var frakendt 
kørekortet.

En narkotest viste, at 
bilens fører var påvirket 
af amfetamin, metam
fetamin, kokain og hash. 

Desuden havde han hash 
og en ulovlig kniv på sig.

Derudover blev de to 
mænd i en bil, som ikke 
var indregistreret og 
bilisten havde stjålne 
nummerplader.

Det blev også fundet 7,4 
gram amfetamin i bilen.

Der skete også skader på 
gangbroen. ■

NICE & SOFT TOILETPAPIR ELLER 
SOFT & STRONG KØKKENRULLER
6/4 stk.

FRIT VALG

FRIT VALG
FRIT VALG

FRIT VALG

SPAR OP 
TIL 28,85

2 X 12 DS.

5900
+ pant.

COCA COLA ELLER COLA ZERO KOPIPAPIR

GÆLDER TORSDAG - FREDAG - LØRDAG

GRÅSTEN KARTOFFELSALAT ELLER 
COOP FLØDEKARTOFLER

SKRABEÆG
Bakke med 10 stk.
Str. M/L

SLAGTERENS HJEMMELAVEDE 
GRILLPØLSER

3 STK.

2500

15 STK.

9000

800 GR

1500

PR. BK.

1200

500 ARK.

2000

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 6. til lørdag den 8. maj. Forbehold mod trykfejl og udsolgt

TIRSDAG DEN 18. MAJ 2021 KL. 19.30
HOS NETTE JENSEN, SKELDE

DAGSORDEN I FLG. VEDTÆGTERNE.
Efter ka� en oplæg til politisk debat.

Vælgerforeningen er vært med ka� en. 
Mød op med en frisk negativ test eller coronapas.

Corona forholdsregler der er 
gældende på dagen respekteres

På gensyn Bestyrelsen

Frihed og fællesskabB R O A G E R

G E N E R A L-
F O R S A M L I N G

Lokalplan går for vidt
Af Gunnar Hat tesen

Egernsund 
Borgerforening har 
henvendt sig til 
Sønderborg Kommune, 
fordi borgere i byen 
havde ytret utilfredshed 
med forskelsbehandling 
i forvaltningen.
“Vi er meget glade for, 
at det er attraktivt at 
bygge nyt og bygge om 
i Egernsund. Vi glæder 
os over at byen kan til
trække tilflyttere,” siger 
Tove Hagenau, der er 
formand for Egernsund 
Borgerforening.

Men i Egernsund har 
man oplevet, at nybyggere 
er blevet mødt med vidt 
forskellige krav til deres 
bebyggelse. Og det vil 
borgerforeningen nu have 
rettet op på.

Alle er lige.
“Vi vil gerne sikre, at 

alle der måtte ønske at 
bygge nyt eller bygge 

om i Egernsund, oplever 
en ensartet behand
ling af forvaltningen i 
Sønderborg Kommune 
og at de samme regler 
gælder, om man bygger 
på Sundgade nr.1 eller 
nr.400,” siger, Tove 
Hagenau, der i efteråret 
henvendte sig til for
valtningen i Sønderborg 
Kommune.

Det har resulteret i, 
at kommunen i starten 
af 2022 vil udarbejde 
en lokalplan for ”beva
ringsværdigt miljø” for 
Sundgade, Fjordvej og en 
del af Solbakken.

For restriktivt
Netop fokus på det ”be
varingsværdige miljø” er 
borgerforeningen bekym
ret for, bliver for restrik
tivt for byen. 

“Vi mener ikke, at det 
hjælper tilflytningen til 
Egernsund at bebyggelse 
skal besværliggøres af 

restriktive retningslinjer 
på baggrund af bevarings
værdigt miljø. Det vil gøre 
det dyrere at bygge nyt og 
skræmme tilflyttere væk,” 
påpeger Tove Hagenau, 
der synes at forvaltningen 
har taget borgerforenin
gens henvendelse et skridt 
for langt. Forskellige 
udtryk

Hvis man tager tu
ren langs Sundgade i 
Egernsund ser man mange 
forskellige boliger. Nogle 
klassiske, nogle mere 
moderne. Og det er helt 
som det skal være, mener 
formanden for

den lokale borger
forening. “Vi vil ikke 
bestemme, hvordan 
huse skal se ud. Vi vil 
derimod gerne sikre, at 
alle behandles lige”, siger 
formanden for Egernsund 
Borgerforening. ■
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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

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,-

Sundeved 
Husholdningsforening

BEMÆRK NY DATO

“GENFORENINGEN 2020”
Tirsdag den 18. maj 2021- Fra Hausfrau til Husmor - 

Foredrag ved journalist Helle Juhl, Bjert - 
� yttes p.g.a. covid-19 restriktioner til

Mandag den 4. oktober 2021 
kl. 19.00 - Sottrup Sognehus.

Der indkaldes til:

GENERALFORSAMLING
Mandag den 14. juni 2021 

kl. 19.00 - Forsamlingsgården Sundeved.

Dagorden ifølge vedtægterne.

Advokat Vivi Muurholm, Sønderborg -kommer 
efterfølgende  og fortæller om fremtidsfuldmagter.

Bestyrelsen

Varebil spærrede motorvej
Et vogntog bestående af 
en bil med en autotrailer, 

hvorpå der stod en va
rebil, gav problemer på 

Sønderborgmotorvejen 
lørdag formiddag. 

Ved afkørsel 13 Avnbøl 
i vestgående retning kom 
bilen, der var ført af en 
20årig mand fra Broager, 
så meget i slinger, at 
bilen ramte autoværnet i 
midterrabatten. 

Det gjorde, at auto
traileren knækkede til 
den modsatte side, og 
varebilen faldt af, ramte 
autoværnet og væltede om 
på siden. 

Det betød, at anden 
vognbane var spærret i en 
periode, mens bilerne blev 
bugseret væk. 

Der var ingen andre 
køretøjer impliceret i 
uheldet, og der skete ingen 
personskade, men en del 
skade på autoværnet. ■

De unges store dag i Ullerup
Af Gunnar Hat tesen

Til de sikre forårsbebude
re hører konfirmanderne.

I Ullerup Kirke har sog

nepræst LisAnn Rotem 
konfirmeret 15 unge. 

Det er de unges første 

store fest, og den blev fej
ret med manér ■

Emil Byebierggaard, Victor Dolleris Engel, Mads Loff Knudsen 
og Mads Dueholm Nørgaard Hansen Fotograf i Izabell Stelzner, Agate 

Gudaitis, Emilie Amstrup 
Møller og Xenia Christensen

Valdemar Philip, Anne-Sofie Lorenzen og Jacob Sødequist Jessen

Oliver Møller Provstgaard, 
William Poltan, Noah 
Dueholm Nørgaard og 
Andreas Have Thaysen 
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DIN LOKALE HÅNDVÆRKER

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

Telefon 21 16 06 83

redaktion@graastenavis.dk
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Søren Thygesen Kristensen

Telefon 27 36 04 12
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Lise Kristensen

Telefon 20 75 79 12

lik@graastenavis.dk
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Jimmy Christensen

Telefon 29 25 95 50
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Bygningskonstruktør
Murermester

og aut. kloakmester

Vi gennemfører opgaverne  
med seriøsitet og præcision

Planetvej 2 • 6300 Gråsten

Nybygning • Tilbygning • Tagarbejde • Badeværelser
Belægning • Reparationer
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Murermester

og aut. kloakmester
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med seriøsitet og præcision

Planetvej 2 • 6300 Gråsten

Nybygning • Tilbygning • Tagarbejde • Badeværelser
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Alt i anlæg & vedligehold

Hækklipning Belægning

Vedligehold Beplantning

Beskæring

Græsplæner

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

Adm. medarbejder
Bettina A. Jessen

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

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

tømrer / snedker
Knud Møller Paulsen

Bækken 10 · Rinkenæs
DK-6300 Gråsten

info@godthaandvaerk.dk

telefon 74 65 01 10
mobil 40 34 80 08

+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!
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Bygningskonstruktør
Murermester

og aut. kloakmester
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med seriøsitet og præcision
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Bygningskonstruktør, murermester
og aut. kloakmester

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

Ingen opgave er for lille.

Andr. Petersen & Søn ApS
Planetvej 2 • 6300 Gråsten

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

Dit værksted og servicebutik på vejen

Gisselmann
Kongevej 86, Gråsten · 74 65 01 70

Hvis din bil 
kunne vælge
Reparation og service 
af alle bilmærker

Kioskvarer og gaveartikler 
mv.

Kosmoshus Træfældning

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

rodfræsning

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

– Kort fortalt, vi fælder alt –

Alt i anlæg & vedligehold

Hækklipning Belægning

Vedligehold Beplantning

Beskæring

Græsplæner

Haveservice TræfældningBeskæring

Belægninger StøttemureGræsplæner

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

ANL ÆGSGARTNE R

HUSK du kan få 
FRADRAG  for 
havearbejde

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

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

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

Hans 
Henrik 
Fischer

Nicole 
Schünemann

-Føh

Heidi 
Waldemar 
Østergaard

- Erhvervsret
- Erstatningsret
- Testamenter
- Skilsmisseret

- Ejendomsoverdragelse
- Strafferetsager
- Bobehandling
- Retssagsbehandling

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

1 1



Badebroen ved Alnor Strandpark er klar igen
Badebroen ved Alnor 
Strandpark er sat i 
vandet. 10 frivillige 
brugte 4 timer af Store 
Bededagsferien på at 
søsætte broen.
Broen har fået sin egen 
krappefiskersektion. Nu 
mangler den ny indkøbte 
tømmerflåde med vippe, 
kun at blive sejlet ud.

Broen er allerede indviet 
af flere badegæster. ■

Hørt i byen
Både førskolebørn i 
Kværs Idrætsfriskole og 
nulteelever i Rinkenæs 
Skole blev mandag 
budt velkommen med 
flagallé.

Dametøjsbutikken 
2dreams rundede 
lørdag deres 4 års fød
selsdag af med en 
sammenkomst hos 
Den Gamle Skomager 
og Tinsoldaten. Jane 
B. Hansen og Jonna 
Seemann havde valgt 
med et par timers 
mellemrum at give 20 
gratulanter hvert sted 
en omgang øl. 

Sol, glæde og golfens 
dag gik hånd i hånd 
på Benniksgaard 
Golfklub. Mere end 70 
golfspillere muntrede 
sig. I alt tilmeldte 10 
personer sig på et be
gynderhold. 
Også frisør Teddy 
Petersen er bidt af golf
spillet. Han mødte op 
i kilt og bidrog til den 
gode stemning. 

Det summer aktivitet 
hos byens blomster
handlere, som mod
tager bestillinger på 
buketter til Mors dag.

To mænd forsøgte nat
ten til mandag at sælge 
narko fra en parkerede 
bil i Kværs. 
Politiet foretog en ran
sagning af bilen. 
Der blev fundet 44,3 
gram hash, 33,8 gram 
pot, 4,2 gram amfe
tamin og 9,2 gram 
kokain. 
Den ene af de to mænd 
er blevet sigtet. Han er 
fra Sønderborg, 20 år 
og søn af bilens ejer. 
Den anden fik patrul
jen ikke fat i. ■

Europabevægelsen,
Region Syd og Sønderjylland

markerer

Europadagen 2021
Lørdag, den 8. maj 2021 kl. 10.00 til kl. 12.30

i Apotekerhaven, Østergade 4, 6400 Sønderborg

Repræsentanter fra Europabevægelsen vil 
uddele informati onsmateriale om EU

-  og Sønderjylland

 

Kl. 11.00 vil
Sønderborgs borgmester

Erik Lauritzen
holde en Europatale

for interesserede borgere.

Bak op om Europadagen ved at møde op
i Apotekerhaven i Sønderborg

Arrangører: Støtt et af:Formand Bente Witt .
Østervænge 14, Øster Lindet

6630 Rødding
Tlf. 5338 3274

Mail: bentewitt @dancyp.dk

ÅBNINGSTIDER: FREDAG  KL. 8.00 - 18.00 
LØRDAG  KL. 8.00 - 14.00 · SØNDAG KL. 7.00 - 14.00

Nygade 1 · 6300 Gråsten · Tlf. 41 10 10 85
Mail: 4649@inter�ora.dk

Mors Dag

Søndag den 9. maj 
Bestil gerne i god tid

Den Kongelige Køkkenhave er åbnet igen
Lågen til Den Kongelige 
Køkkenhave er blevet 
åbnet, og en lind strøm 
af gæster er gået på 
opdagelse i den smukke 
have.
Haven er åben hver dag 
kl. 8.0017.00. Der er gra
tis entré. 

Sidste år besøgte 25.000 
mennesker haven. ■

 
 Foto Ingrid Johannsen 
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Tømrerarbejde 
Hovedentreprenør
Tilbygninger
Tagarbejde

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

Se mere på www.byggemester.dk

SALG AF
 Køkkener
 Vinduer
 Døre

Motor-optimering
fra

Kr. 3000,-

Motor-optimering
Bil- og bådvarmere

Elektroværksted
Bilreparation/auto-el

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 18 5. maj 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  5. Fynsk Gullash med mos

TORSDAG den  6. Paneret stegt fl æsk med persillesovs

FREDAG den  7. Kalvesteg med bønner

LØRDAG den  8. Dansk bøf med rødbeder

SØNDAG den  9. Burger med pommes frites

MANDAG den 10. Stegt fi sk med aspargessovs og grøntsager

TIRSDAG den 11. Svensk pølseret med rødbeder

Kun 69,-

Børnene skal mere ud i det blå
Af Dit te Vennits Nielsen

Der har været skrevet 
meget og brugt meget 
energi på flytningen 
og tingene omkring 
Fjord  skolen i Kruså. Nu 
er der faldet ro på, og 
energien bliver brugt på 
at udvikle og optimere 
forholdene for visionen: 
"Fjordskolen - et specialt 
pædagogisk fyrtårn".
“Alle skoler har udfordrin
ger, og det har Fjordskolen 
også, men ikke flere end 
alle andre”, fastslår skole
leder Jens Boddum.

På Fjordskolen lægger 
man stor vægt på læring, 
og at eleverne får opfyldt 
præcist det, hver enkelt 
formår. 

“Det sker ud fra devisen: 
Vi er en skole, og her skal 
de almene ting læres og 
sidestilles med den enkelte 
elevs formåen og behov”, 
siger Jens Bodum.

Selv om Fjordskolen er 
en specialskole, skal sko
len opfylde de krav, der 

er til elever. De skal lære 
dansk, matematik, tysk og 
engelsk efter behov.

“Ingen skal fratages 
muligheden for faglige ud
fordringer. Der skal tages 
hensyn til hver elevs in
dividuelle niveau”, mener 
Jens Boddum, som ønsker, 
at det faglige og livsduelig
heden skal følges ad.

Særlige krav
På Fjordskolen skal de 
ansatte kunne noget 
særligt. Lige nu afholdes 
der eksamen for 6 elever 
fra 9. klassetrin, der er 
oppe i dansk stil. De har 

naturligvis individuelle 
rammer, som passer netop 
til den enkelte elev.

Specialpædagogikken 
bliver prioriteret højt på 
skolen. De ansatte videre
uddannes til at udvikle en 
god skole. 

“Vi har nogle fantastiske 
udenoms arealer, som vi 
inddrager i undervisnin
gen. Vi har bygget shelter, 
bålplads, køkkenhave, 
drivhus, lavet klatretræer 
og skrænter til at tumle sig 
på. Vi udvikler og istand
sætter løbende skolen 
inden for vores budgetter”, 
fortæller Jens Boddum. ■

Faktaboks

Fjordskolen har 160 
ansatte
Der er 225 elever
Klassetrin fra 0.10. 
årgang
Gennemsnitlig 6 elever 
pr. klasse
Efter endt skolegang 
kommer eleverne enten 
på FGU, STU, HF eller 
asperger linjen.
Eleverne får en plan 
med fra UUvejlederen 
med en ballast til et 
videre liv

Undervisningen foregår i fine lokaler med god akustik. Foto Dit te Vennits Nielsen

Skoleleder på Fjordskolen 
Jens Boddum.



KOLLUND KOLLUND 
KIRKEKIRKE

BOV BOV 
KIRKEKIRKE

Søndag den 9. maj kl. 11.00
ved Maria Louise Odgaard Møller

HOLBØL HOLBØL 
KIRKEKIRKE

Søndag den 9. maj kl. 9.30
ved Maria Louise Odgaard Møller

Søndag den 9. maj 
Ingen gudstjeneste

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

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

Din daglige samarbejdspartner
i erhvervs- og privatspørgsmål

ADVOKATFIRMAET BIRGIT THOMSEN

Din daglige samarbejdspartner
i erhvervs- og privatspørgsmål

ADVOKATFIRMAET BIRGIT THOMSEN

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

Tak fordi du 
handler lokalt

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

GAVEKORT FRA 

300,-
få et gratis 

tørklæde med

ÅBNINGSTIDER: MANDAG- FREDAG 10-17.30, LØRDAG 10-12.30

Torvegade 9-11
6330 Padborg

tlf. 5352 1858 ∙ 
www.bentesshop.dk

Mors dag

599,95

599,-

Karen Schubert,  
Kollund, er død, 84 år. ■

Alfred Østergaard,  
Padborg, er død, 81 år. ■

Tennis gør klar 
til ny sæson
Af Dit te Vennits Nielsen

Bov IF Tennis skyder 
sæsonen i gang med 
standerhejsning og et 
såkaldt Åbent Hus.
Klubben indbyder folk 
til at komme og prøve at 

spille tennis lørdag den 8. 
maj.

Dagen starter med den 
traditionsrige hejsning 
af flaget kl. 13.00 og her
efter serveres der et let 
traktement. 

Frem til kl. 15.00 er det 
muligt at spille tennis, og 
til potentielle nye med

lemmer stilles der ketsjere 
og bolde til rådighed. 

Det eneste man selv 
skal medbringe, er godt 

humør, praktisk tøj og 
egnede sko.

Klubben glæder sig til 
at se såvel gamle som nye 

medlemmer til en hygge
lig dag.■

Bov IF Tennis holder åbent 
hus på lørdag. Arkiv foto
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TORVEGADE 21, 6330 PADBORG ÅBNINGSTIDER: Mandag - Fredag 10.00-17.30 - Lørdag 9.30-12.30

Dame Skind taske 
Sort KUN 9 stk på lager.
Normalpris 399,-

Cross Body taske 
Sort KUN 4 stk. lager
Cognac KUN 4 stk. lager
Normalpris 899,-

Dame rygsæk
Sort KUN 7 stk på lager
Normalpris 1099,-

Nu 150,-

Nu 349,-

køb online på www.gellettleather.dk
Nu 399,-

Kokke forklæde sort/brun 
blødt læder
Sort/brun KUN 7 Stk på lager.
Normalpris 1199,-

Nu 499,-

Dame business taske 
Cognac KUN 1 stk. lager.
Sort KUN 3 stk. lager.
Normalpris 2200,-

Nu 699,-

Husk MORS DAG
Aldrig set billigere. Kun få stk på lager

køb online på 
www.gellettleather.dk

HALO RINGE

PR ISER  FRA 11 .975  KR .

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

CUSTOMER INFORMATON

CUSTOMER INFORMATION

T O  M U M  W I T H  L O V E

PRIS  FRA 1 .450

HEARTS OF GEORG JENSEN VEDHÆNG

Jensen
URE - GULD - SØLV

Landsdækkende bytteservice

Torvegade 23 - Padborg - Tlf. 74 67 32 74

Jensen
URE - GULD - SØLV

Landsdækkende bytteservice

Storegade 10 - Aabenraa - Tlf. 74 62 26 73

Husk den 9. maj

Mors 
Dag

Helt ny 

Mors dag 

charm 2021

armbånd med mor-charm 

MORS DAG KAMPAGNE - SPAR 600,-

sølv 495,- / forgyldt 595,-

Storegade 10 - Aabenraa - Tlf. 74 62 26 73
Landsdækkende bytteserviceHusk M� s Dag
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Tilmelding til 
Gråsten Avis/Bov Avis
på tlf. 2116 0683
rejser@graastenavis.dk

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

BovAvis

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

    1-dags bustur til 1-dags bustur til 

HimmelbjergetHimmelbjerget
      og sejlads på Silkeborg Søerneog sejlads på Silkeborg Søerne

Lørdag den 12. juniLørdag den 12. juni

750,-

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

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

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

BovAvis

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

1-dags bustur til1-dags bustur til

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

795,-795,-

Vildsvinehegnet langs den 
dansk-tyske grænse har 
forhindret, at den afrikanske 
svinepest er kommet over 
grænsen. Arkiv foto

Omstridt hegn har virket
Af Dit te Vennits Nielsen

Det omdiskuterede 
vildsvinehegn langs den 
dansk-tyske grænse har 
virket.
“Der er stort set ingen 
vildtlevende vildsvin til
bage i den danske natur”, 
siger formand for Landbo 
Syd, Mogens Dall.

Samtidigt med hegnet 
har der været foretaget en 
jagt regulering af vildsvi
nene, og bestanden er nu 

meget lav. Landmændene 
behøver derfor ikke læn
gere frygte den alarmeren
de afrikanske svinepest, 
selvom sygdommen er 
rykket meget tættere på.

Et af de omdiskuterede 
emner var, at andet vildt 
kom til skade i hegnet. 
Undervejs er vildsvine
hegnet derfor blevet op
graderet for at undgå den 
problemstilling. 

“Vildsvinehegnet skulle 
have kostet samfundet 

45 millioner kroner. 
Det er under en dags 
eksportværdi, men det 
er blevet billigere end for
ventet. Til sammenligning 
eksporterede den danske 
svinebranche i 2018 for ca. 
28,5 mia. kr. og har gene
ret et beløb på omkring 11 
mia. til staten”, fortæller 
Mogens Dall, som hele 
vejen igennem har været 
fortaler for hegnet, da det 
er en del af forsikrings

policen mod afrikansk 
svinepest.

I aftalen er der afsat pen
ge til at nedtage hegnet, 
når smitterisikoen igen er 
minimal. Hegnet bliver 
lagt væk på et lager og kan 
genanvendes.

“De asiatiske markeder 
har lukket for al svinekød 
fra Tyskland, hvor smitten 
er voldsom. Det er godt, 
at vi har formået at bevare 

den danske svinekødseks
port og dermed bevarer 
utallige arbejdspladser og 
god økonomi i landbru
get”, siger Mogens Dall. ■

1 6



WintherGenesis E1

SPAR 3.000,-

9.999,-
Winther Genesis E1

FRI BIKESMART

361,- pr. md. i 36 mdr. 
Samlet kredit- og tilbagebetalingsbeløb 12.999 kr. Prisen omfatter 
12.999 kr. + Fri BikeSmart-serviceaftale på 3.000 kr. over 36 mdr. 
via Betalingsservice. Samlerabat 3.000 kr. Finansieringen tilbydes 
i samarbejde med Nordea Finans med 14 dages fortrydelsesret. 
Samlede kreditomk. 0 kr. Fast debitorrente og ÅOP 0,00%

Alsgade 2, 6400 Sønderborg · tlf.: 74 42 52 53.

Garmin 

Edge 530 bundle

2.499, -
SPAR 800,-

Edge 530 bundle

2.499, -
SPAR 800,-

PAKKETILBUD 

999, -
SPAR 199,-

999, -
SPAR 199,-

999, -
SPAR 199,-

MTB SPD 
klikpedaler

A-Top MTB 
cykelsko

Tilbuddene gælder fra den 28. april til og med 12. maj 2021 
og kan ikke kombineres med andre rabatordninger.

Hent&Bring
Vi henter og bringer din cykel GRATIS til vores værksted
— Ring til Fri BikeShop i Sønderborg på tlf. 74 42 52 53

FLADT DÆK? DRILLER BREMSERNE? TID TIL SERVICE?

GULDSMED
Rie Meyer

Torvegade 28
6330 Padborg
Tlf. 5194 0082

rie@riemeyer.dk
www.riemeyer.dk

v

Smykker lavet på eget værksted

GULDSMED
Rie Meyer

Bovvej 27A
6330 Padborg
Tlf. 51940082

rie@riemeyer.dk
www.riemeyer.dk 

Find mig også på Facebook

Smykker lavet på eget værksted Find mig også på Facebook  

Husk 
Mors 
dag 490,-

Bov Venstre klar til valgår
Bestyrelsen i Venstre 
Bov har konstitueret sig.
Formand er Leif 
Andersen, mens næstfor
mand er Lone Bakowsky.

Kasserer er Jens Wistoft 

og sekretær er Ditte 
Vennits Nielsen.

Bestyrelsen er trukket 
i arbejdstøjet og gør klar 
til at byde ind med for
skellige arrangementer op 

til kommunalvalget, som 
foregår tirsdag den 16. 
november. 

Bov Venstre har op
stillet fem kandidater til 
byrådet. ■

Bestyrelsen i Bov Venstre består af Jens Boddum, Leif Andersen, Ditte Vennits Nielsen, Jens 
Wistoft, Lars Kristensen, Allan Jacobsen, Torben Nissen og Lone Bakowsky.

Brand i Kruså
Padborg Frivillige 
Brandværn måtte søndag 
eftermiddag rykke ud 
til en mindre brand på 
Skrænten i Kruså.

Branden opstod, da man 
ville tænde en gasvarme
blæser. Det udløste en 
stikflamme fra gasflasken 
og resulterede i en mindre 

brand, der dog hurtigt 
blev slukket. Der skete 
ingen personskade.

En defekt slange er 
sandsynligvis årsag til 
branden. ■

BovAvis

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

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

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

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

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

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

på Bakken. Hjemkomst ved 23.30 tiden. 

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

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

Heldagsud� ugt til

So� ero
2. pinsedag
Mandag den 24. maj

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

Dronning Ingrids barndomshjem og Europas smukkeste blomsterpark

850,-
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Hørt ved Lyren
Rundkørslen ved Lyren 
i Padborg er blevet 
planeret, og der er 
sat blomster i et fint 
mønster. 

Padborg Friluftsscene 
deltager i arrangemen
tet “Grænsesten” på 
lørdag. Der skåles hen 
over grænsebommen 
på Rønsdamvej sam
men med den tyske 
venskabsklub Alte 
Schule Niehuus. 

Ved byrådsmødet for
leden blev det vedtaget, 
at Aabenraa Kommune 
deltager i projektet 
DKVildDanmarks 
vildeste kommune. 
Byrådsmedlem Ditte 
Vennits Nielsen slog 
et slag for Hærvejens 
Markvildtslag, der 
nu igennem 5 år har 
dyrket biodiversiteten. 
Også Lokalforeningen 
Frøslev Padborg fik 
pæne ord med på vejen 
omkring etableringen 
af Fritidsparken. 

Håndværkerne er 
begyndt at støbe 
fundamentet til den 
nye daginstitution 
Mølleløkke ved siden 
af Lyreskovskolen i 
Bov. Det lokale firma 
Rudebeck A/S er en del 
af håndværkerteamet.

Bov IF‘s førstehold i 
fodbold i serie 1 vandt 
i weekenden 32 over 
Broager UI på hjemme
bane efter at have været 
bagud med 02.  
Målscorere var Carsten 
Mørk, Marcus Aagaard 
og Lasse Rode.

På Fjordvejen i Kollund 
fik en bil forleden knust 
en rude. 

Udbyttet blev en pung 
indeholdende kontanter 
og diverse kort. ■

Boliger

Få en gratis salgsvurdering. 
Måske er vi billigere 

end du tror.

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

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

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.

Andelsselskabet

afholder

ORDINÆR 
GENERALFORSAMLING

TIRSDAG DEN 25. MAJ 2021, KL. 19.30
PÅ HOLBØL LANDBOHJEM

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Forslag sendes til formanden 
Jens Peter Skjøth, Havremarken 91, 6340 

Kruså senest 8 dage før generalforsamlingen. 

Ole er vært ved kaffe og kage 
efter generalforsamlingen.

Vel mødt
Bestyrelsen

Ingen byfest i Bov til juni
Af Dit te Vennits Nielsen

Bestyrelsen i Bov 
Ringridning har besluttet 

at udsætte 100 års jubilæ
umsfesten til 2022.

“Vi kan ikke afholde så 
stort et arrangement med 

de nuværende restriktio
nerne. Vi tør ikke binde 
an på, at de bliver lempet”, 

siger formanden Mads 
Larsen.

Den store jubilæumsfest 
var planlagt til sidste år, 
hvor Danmarks bedste 
Kim Larsen kopiband 
Gasbox var bestilt. 
Desuden skulle Keld og 
Hilda Heick underholde 
til pensionisteftermid
dagen, og mange folk 
havde købt billetter til 
arrangementerne. 

“Billetterne gælder stadig 
også selvom vi endnu en
gang har udskudt festen til 
næste år. Både Gasbox og 

Keld og Hilda Heick har 
sagt ja til at komme næste 
år. Det bliver fredag den 
17. juni og lørdag den 18. 
juni 2022”, fortæller Mads 
Larsen.

Bestyrelsen planlægger at 
afholde Bov Ringridning 
præcis som de plejer med 
børneformiddag, pensio
nisteftermiddag, cykelrin
gridning, ringridning og 
naturligvis den helt store 
jubilæumsfest med spis
ning og god musik lørdag 
aften.

“Lige så snart restrik
tionerne bliver lempet 
yderligere genoptager vi 
igen vores traditionsrige 
bankospil”, siger Mads 
Larsen, som håber, han 
også snart kan holde årets 
generalforsamling. ■Bov Byfest er udskudt til 

2022. Arkiv foto

25-års jubilæum
Økonomi assistent Rita 
Fogt kunne 1. maj 2021 
fejre 25-års jubilæum i 
ITD, der er brancheorga-
nisation for den danske 
vejgodstransport.
Rita Fogt er ansat i 
bogholderiet, hvor hun 
hovedsageligt beskæftiger 
sig med debitorstyring, 
fakturaregistrering og me
get andet. Inden hun blev 
ansat i maj 1996, havde 
hun været ansat som elev 

i bogholderiet fra 1991 til 
1993.

Privat bor Rita Fogt i 
Kruså, hvor hun sørger 
for at gå en masse ture 
og tilbringe mange 
timer med sine ven
ner og veninder, sin 
kæreste og sine børn. 

Hun er glad for at 
læse bøger og elsker 
at være social, så når 
corona forhåbentlig 
inden længe ikke 
længere er en 

forhindring, vil hun igen 
være at finde til koncerter, 
standupshows og på di
verse weekendophold. ■

Rita Fogt fra Kruså har 25 års 
jubilæum hos ITD. 
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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

Youtuber og sanger fra Bov
Af Anita Mir

Elias Boisen Bonde har 
levet det meste af sit liv 
i Bov. 
Nu har han en YouTube
kanal ved navn ELI4S, 
hvor han udgiver musik, 
har et talkshow og laver 
vlogs.

Elias startede sin 
YouTubekanal sidste 
år, som blev kaldt “Elias’ 
Talkshow”. 

Det er et program, hvor 
han inviterer spændende 
mennesker bl.a. youtube
re, musikere og andre kre
ative folk ind til en snak 
om deres liv, interesser, 
håb og drømme.

Sidenhen faldt han over 
youtuberen David Dobrik, 
som inspirerede ham til at 
lave videoer, hvor Elias og 

hans venner tager ud på 
eventyr og laver spænden
de ting. Dette bliver fanget 
på kamera og klippet sam
men til interessante vlogs, 
som viser deres super fede 
oplevelser.

Før YouTube
I slutningen af 3.g i 2019, 
mødte Elias nogle musik
drenge ved Nygadehuset i 
Aabenraa, der lige havde 
været oppe og optræde. 
Elias blev spurgt, om han 
ville med i kolonihave, 
hvor vennegruppen ofte er 
sammen i fritiden.

Her fandt Elias ud af, 
at der var rigtig mange, 
der producerer musik i 
Aabenraa.

“Jeg synes, det var så 
inspirerende at møde de 
her gutter, der er så pas

sioneret for at lave musik, 
musikvideoer og bare 
udlever deres drøm. Mit 
venskab med dem inspi
rerede mig til at starte 
min egen YouTubekanal 
og lave et talkshow”, siger 
Elias Boisen Bonde.

Elias’ hverdag
“Jeg har det sidste år lært 
en masse musikere at ken
de gennem mit talkshow. 
Jeg blev meget interesseret 
i de nye kommende mu
sikere rundt om i landet. 
Jeg har også ofte været 
med i studiet, når mine 
venner har lavet musik. 
Derfor begyndte musik at 
fylde ekstremt meget i mit 
liv. Jeg tænker på det hele 
tiden, og en dag lavede jeg 
så en sang med min mu
sikven Albert. Den blev 

overraskende fed, og den 
udgav jeg så i marts”, for
tæller Elias Boisen Bonde, 
som bruger en del af sin 
fritid på at være sammen 
med sine venner eller på at 
filme, redigere YouTube
videoer og skrive sange.

“Jeg synes, mine mu
sikvenner er så vilde. De 
laver virkelig god musik, 

som jeg synes sagtens 
kunne være på top50 i 
Danmark. Jeg arbejder på 
en dokumentar om dem 
og hele det musikfæl
leskab, vi har i Aabenraa. 
For det ville forhåbentligt 
skabe lidt mere opmærk
somhed omkring dem, så 
folk kommer til at vide, 
hvem de der Aabenraa
drenge egentlig er. Jeg 
håber, vi sammen kom
mer til at tage Danmark 
med storm. Jeg ønsker, at 
alle får succes, for de er 
simpelthen så hårdtarbej
dende. Jeg håber også bare 
på at kunne blive bedre. 
Jeg føler bare, at vi inspire
rer hinanden til at nå frem 
mod vores drømme”, siger 
Elias.

“Dokumentaren laver jeg 
i samarbejde med en af 
drengene i gruppen. Han 
laver også fede musikvi
deoer for kunstnere rundt 

omkring i Danmark. Det 
er et inspirerende hold af 
venner, jeg har fået mig 
i Aabenraa, og det er jeg 
meget glad for”, lyder det 
taknemmeligt fra Elias 
Boisen Bonde.

Fremtiden
“Nu arbejder jeg på en del 
nye numre. Der er nogle 
af dem, der er ved at blive 
færdige. Jeg elsker bare 
at lave musik. Det er det 
fedeste, jeg kender til. 
Om et år har jeg udgivet 
en del flere sange. Jeg ved 
ikke, hvor jeg bor på det 
tidspunkt endnu. Om jeg 
bliver boende hernede, 
eller om jeg tager til stor
byen. Om et år håber jeg 
bare, at det går fremad og 
den rigtige vej, og at jeg en 
dag kommer til at kunne 
leve af det, jeg synes er det 
fedeste at lave”, fortæller 
Elias Boisen Bonde. ■

Elias Boisen Bonde elsker at 
lave musik. Det er det 
fedeste, han kender til.
 Foto Anita Mir
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