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

VELUDFØRT TØMRER- & 
SNEDKERARBEJDE

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

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

Få forsikring 
for alle pengene

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

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

… og overskuddet tilbage!

Klip ud

VI Å
BNER 1. SEPTEMBER

BESTIL ALLEREDE NU!

ULSNÆS 10,  6300 GRÅSTEN •  TELEFON 30563647 •  W W W. ÆKØKKEN.DK

INTRO
15%

RABAT
FREM TIL 1. JANUAR

2022

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

Lad mig hjælpe dig med jeres legeplads#Leg og legepladser#Fondsansøgninger#Lokal og god service

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 19 12. maj 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 maj
Torsdag den 13. maj kl.  9.30 Kr. Himmelfartsdag Gudstjeneste i Gråsten Slotskirke

Søndag den 16. maj kl. 11.00 Gudstjeneste i Gråsten Slotskirke

Søndag den 23. maj kl.  9.30 Pinsegudstjeneste i Adsbøl kirke

Søndag den 23. maj kl. 11.00 Pinsegudstjeneste i Gråsten Slotskirke

Mandag den 24. maj kl. 11.00 Friluftsgudstjeneste

Tirsdag den 25. maj kl. 19.00 Koncert i Gråsten Slotskirke

Onsdag den 26. maj kl. 19.00 Menighedsrådsmøde

Lørdag den 29. maj kl. 15.00 Koncert i Gråsten Slotskirke

Søndag den 30. 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!

Koncert med Sønderjysk pigekor
Tirsdag den 25. maj kl. 19.00

Sønderjysk Pigekor synger foråret ind i Gråsten Slotskirke med et varieret 
repertoire af dansk og international kormusik med fokus på den danske 
sang. Bl.a. satser af Ola Gjeilo, Michael Bojesen og John Rutter.

Medvirkende: Sønderjysk Pigekors Koncertkor

Dirigent: Mette Rasmussen

Pianist: Stine Møglich

Der er gratis adgang til koncerten efter “først til mølle-princippet”.

Dørene åbnes 30 minutter før koncerten.

Friluftgudstjeneste i Præstegårdshaven
2. Pinsedag har vi gudstjeneste i 
præstegårdshaven kl 11.00.

Gudstjeneste ved Sognepræst Hanne 
Beierholm Christensen. 

Efter gudstjenesten er der lagt op til, at man 
kan nyde sin medbragte mad og drikke. 

Der er fællessang og musik med Vagn og Silke. 

Menighedsrådet er vært ved en kop kaffe!

Tag en madkurv, en stol og din nabo med!

Jeg mangler et foto af Vagn og Silke

Koncert med uropførelse
Den 29. maj kl 15.00 har vi en helt enestående koncert 
med en dobbeltkvartet fra Ars Nova.

Peter Bruun introducerer programmet

Du kan læse mere om koncerten her på siden i uge 20.

Kristi himmelfart
Kristi himmelfartsdag falder 40 dage 
efter påske og ti dage før pinse. Den 
ligger altså altid på en torsdag, tidligst 
30. april og senest 3. juni. Kirken fejrer 
ved Kristi himmelfart, at Jesus steg til 
himmels 40 dage efter sin opstandelse.

Kristi himmelfart markerer på den måde 
afslutningen på Jesus’ liv på jorden. 
Kirken fejrer altså ikke kun, at Guds søn 
kom til Jorden, men også at han forlod 
den igen efter opstandelsen. Det lyder 
måske som en mærkelig begivenhed 
at fejre. Men Gud måtte forlade Jorden 
som menneske, for at han kunne 
vende tilbage som Helligånd i pinsen.

NYT FRA NØRKLERNE I ADSBØL
Vi er i gang efter en længere coronapause og mødes atter hver tirsdag 
kl.9.30 – 11.30. Vi strikker og syr på livet løs og har opbygget et velassorteret 
lager, som vi håber at kunne sælge ud af inden længe. Snart tager vi på en 
ud� ugt/inspirationstur til Koldinghus for at se dronningens � otte broderier.

TAK……… 
for mange � otte donationer til os i form af garn og stof i mange forskellige 
udgaver og farver. Det er grundlæggende for os, at vi arbejder i gode og 
gedigne materialer, men stort set alle materialer � nder anvendelse. Og skulle 
der endelig være noget garn, der end ikke kan bruges i et kludetæppe, 
sender vi det videre til en af de mange genbrugsorganisationer.

KAN DU MON BRODERE?
Vi har fået en del broderimaterialer ind – påbegyndte, næsten færdige og helt 
nye! Meget mere end vi Nørklere kan overkomme. Har du mon lyst til at hjælpe 
os med at brodere og færdiggøre?? Så hører vi rigtig gerne fra dig. Enten en 
tirsdag formiddag i klubhuset i Adsbøl eller på tlf 3074 7053 – Vibeke. Det er ikke 
et krav at deltage i den ugentlige komsammen, men det ville være hyggeligt at 
mødes med dig. Hvis du har brug for hjælp til transport � nder vi ud af det.
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STÆRKE TILBUD
FRA DIN SUPERBRUGS

Fredag og lørdagstilbud

Husk vi 
holder 

LUKKET 
Torsdag
Åben resten af 
ugen fra 7-20

SLAGTEREN TILBYDER
Lækker grillbakke
4 stk. ringridder

4 stk. nakke koteletter

4 stk. kyllingespyd

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

Tilbuddene gælder fredag den 14. maj til 

lørdag den 15. maj 2021 eller så længe lager haves. 

Der tages forbehold for trykfejl.

*Maks. 4 pk. pr. kunde pr. dag

Pr. pk.

10,-

2 kg Dan Sukker

TIL 2 PERSONER

DELIKATESSEN TILBYDER
Frokostplatte
Indeholder flere varianter

Pr. stk. 

50,-
Pr. bk. 

99,-
Magnum klassik eller mandel 
4 stk. pakke

Pr. pk. kun

20,-

GRÅSTEN
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Efter opsamling kører vi over Ribe til Esbjerg. 
Undervejs holder vi en ka� epause.

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

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

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

Lørdag den 22. majLørdag den 22. maj

Heldagstur til Heldagstur til 

FanøFanø
OPSAMLINGSSTEDER

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

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

BovAvis

650,-

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,-

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

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

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

Mona er klar til nye frisurer
Af Ingrid Johannsen

42-årige frisør Mona 
Rosengreen Jessen er ny 
ansat hos Salon Sanne.
Hun kommer med 20 års 
erfaring i frisørfaget, pri-
mært fra Sønderborg. 

Læretiden var hos Salon 
Saksen i Guderup. 

Privat bor hun i Broager 
med sin mand, Martin 
Jessen, der er værkfører på 
Danfoss i Tinglev. 

Parret har tre piger - tvil-
lingerne Emma og Laura 
på 7 år og Freja på 9 år. ■

Torvedage er aflyst
For 2. år i træk bliver 
der ingen Torvedage i 
Gråsten. De var ellers 
planlagt til at skulle 
finde sted fredag den 6. 
august og lørdag den 7. 
august.
Gråsten Handel finder 

det desværre ikke muligt 
at kunne efterleve Folke-
tingets krav til afvikling af 
større arrangementer med 
deltagelse af op til flere 
tusinde gæster i byens 
butikker og gader.

Det er naturligvis en 
trist beslutning at skulle 

tage; men ligesom Gråsten 
Ring ridning er aflyst, 
vælger Gråsten Handel at 
gøre det samme.

Til gengæld glæder 
Gråsten Handel sig til 
at vende tilbage med 
Torvedage for fuld styrke 
i 2022. ■
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BovAvis

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

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

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

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

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

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

på Bakken. Hjemkomst ved 23.30 tiden. 

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

OPSAMLINGSSTEDER
Guderup Aktivitetscenter  . . . . . kl. 7:00
OK-tanken, Augustenborg. . . . . kl. 7:10
Alsion, Sønderborg  . . . . . . . . . . kl. 7:30
Nybøl Kirke . . . . . . . . . . . . . . . . kl. 7:50
Broager Kirke  . . . . . . . . . . . . . . kl. 7:55
Elektrikeren Egernsund . . . . . . . kl. 8:00
Ahlmannsparken, Gråsten . . . . . kl. 8:05
Bageren Rinkenæs . . . . . . . . . . . kl. 8:10
Annies Kiosk, Sønderhav . . . . . . kl. 8:15
Bindzus, Kollund . . . . . . . . . . . . kl. 8:20
Kruså Bankocenter  . . . . . . . . . . kl. 8:25
Bov Kirke. . . . . . . . . . . . . . . . . . kl. 8:35
Circle K, Padborg  . . . . . . . . . . . kl. 8:40
Samkørselspladsen ved Kliplev  . kl. 8:50
Samkørselspladsen ved Rødekro kl. 9:10
Samkørselspladsen
ved Hammelev . . . . . . . . . . . . . . kl. 9:35
OK-tanken ved Bramdrupdam . kl. 9:50

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,-

“Fænomenal service” 

“Super butik”

“Rigtig � n webshop og butik”

Trustpilot

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

Kvalitet? Vi har kun kvalitetscykler: Højest

Service? Vi yder den bedste service: Bedst

Pris? Vi er Danmarks billigste: Billigst

Transport? Vi henter og bringer: Gratis

Stemning? Vi er søde: Positiv 

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

Besøg vores
youtubekanal
 
CYKELBLOGGEN

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

De damer besøger Det 
Lille Teater

Årets første forestilling 
på Det Lille Teater efter 
corona-nedlukningen 
bliver mandag den 7.juni 
og tirsdag den 8. juni.
Her besøger De 
Damer Gråsten med 2 
forestillinger.

Stykket handler om 
stewardesserne i det 
engang så hæderkronede 
Always Happy Airlines, 
som er ved at gøre klar 
til takeoff, da en mel-
ding fra kontroltårnet 
forsinker den planlagte 

afgang. Hvad foretager 
man sig så i en flyver fyldt 
med forventningsfulde 
passagerer, overarbejde i 
benene, overenskomster, 
der ikke overholdes, trans-
fers, der ikke kan nås, 
Coronatanker, drømmen 
om den store kærlighed 
og en hemmelighed med i 
bagagen?

“Let the Cabin Crew 
entertain you”, lyder det 
fra kaptajnen, og hvad 
indebærer så det? 

Ret stolesædet op. Spænd 

sikkerhedsbæltet. Hvem 
ved, om vi er lettet, inden 
vi er landet? De Damer 
tager publikum med på 
stormfulde højder. De har 
noget på hjertet og har de 
høje hæle solidt plantet på 
jorden. Den luft, de udstø-
der, er ren vellyd.

Always Happy Airlines 
stewardesser er ingen 
ringere end Ann Hjort, 
Jette Sophie Sievertsen, 
Tine Gotthelf, Margit 
Watt-Boolsen, Nina 
Marie Birk og Pernille 
Albæk Andersen, der 
får hjælp af steward og 
pianist Raivis Zandovskis. 
Billetter der kun koster 
90,00 kr og skal bestilles 
på www.lilleteater.dk eller 
74 65 37 67. ■

De damer opfører et teater-
stykke på Det Lille Teater.
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GRÅSTEN SLOTSKIRKE
Kristi himmelfartsdag torsdag den 13. maj kl. 9.30

ved Marianne Østergård Petersen 
Søndag den 16. maj kl. 11.00

ved Hanne Beierholm Christensen

ADSBØL KIRKE
Søndag den 16. maj 
Ingen gudstjeneste

KVÆRS KIRKE
Søndag den 16. maj kl. 9.30

ved Helle Domino Asmussen

BROAGER KIRKE
Kristi himmelfartsdag torsdag den 13. maj kl. 10.30

ved Stefan Klit Søndergaard
Søndag den 16. maj kl. 9.00

ved Frederik Birkler med dåb

EGERNSUND KIRKE
Søndag den 16. maj kl. 11.00

ved Mette Carlsen

RINKENÆS KORSKIRKE
Kristi himmelfartsdag torsdag den 13. maj kl. 11.00

ved Marianne Østergård Petersen
Søndag den 16. maj kl. 9.30

ved Hanne Beierholm Christensen 

NYBØL KIRKE
Kristi himmelfartsdag torsdag den 13. maj kl. 10.30

ved Karen Møldrup Rasmussen

SOTTRUP KIRKE
Søndag den 16. maj kl. 9.30

ved Mette Carlsen

ULLERUP KIRKE
Søndag den 16. maj 
Ingen gudstjeneste

TYSK GUDSTJENESTE
Christi Himmelfahrt, kein Gottesdienst

Samstag, 15. Mai, 10.30 Uhr
verschoben: Konfirmation in Bau: verschoben 

auf den 28. August. um 10 Uhr
Sonntag, 16. Mai

Kein Gottesdienst
 

GUDSTJENESTERGUDSTJENESTER

Tak fordi du handler lokalt

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

    Udover 25 ord, 1,-  pr. ord.

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

    eller
  

356495

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

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

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

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

Postkassen tømmes hver torsdag kl. 18.00.

Det lille Teater, Gråsten 1972-2021 49 år med teater

www.lilleteater.dk

Generalforsamling
Det lille Teaterhus & Det lille Teater

Mandag den 31. maj 2021
hhv. kl. 19.30 & 20.15

på Det lille Teater
Dagsorden iflg. vedtægterne

Forslag der ønskes behandlet på 
generalforsamlingen må være formanden 
for Det lille Teaterhus–Gunnar Brodersen 

i hænde senest 8 dage før. 
Det lille Teater-Ole Gaul Nilum 3 dage før.

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

afholder

ORDINÆR 
GENERALFORSAMLING

Torsdag den 10. juni 2021 kl. 19.00
på Den Gamle Kro, Gråsten

DAGSORDEN:
 Velkomst

1. Valg af dirigent
2. A� æggelse af bestyrelsens beretning
3. Godkendelse af regnskab 2020 med tilhørende 

revisionsprotokol, samt forelæggelse af budget 2022.
4. Behandling af indkomne forslag

4. a. Bemyndigelse jf. vedtægternes §6.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer  – på valg er: 

Jan Clausen – afd. 1
Bent Alnor – afd. 33

6. Valg af suppleanter:
7. Valg af revisor.
8. Evt. 

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal 
være Gråsten Andelsboligforenings kontor i hænde 

senest torsdag den 27. maj 2021 med morgenposten 
eller pr. mail admin@graasten-bolig.dk.

På foreningens vegne
Niels Christiansen

formand

Kære Jette og PrebenKære Jette og Preben
I ønskesI ønskes

hjertelig tillykkehjertelig tillykke
med sølvbrylluppet,med sølvbrylluppet,
Tirsdag den 18. majTirsdag den 18. maj

Håber at I får en dejlig dagHåber at I får en dejlig dag
Os alleOs alle

Vor smukke og dejlige barnebarn Vor smukke og dejlige barnebarn 

Gustav Gustav 
fylder denfylder den 18. maj 12 år 18. maj 12 år

Et stort og Et stort og 

hjertelig tillykke hjertelig tillykke 
skal han have skal han have 

Vi glæder os til at fejre digVi glæder os til at fejre dig

Knus fra Moster, familien i Knus fra Moster, familien i 
Norge, Mormor og BestefarNorge, Mormor og Bestefar

afholder

GENERALFORSAMLING
Onsdag den 2. juni 2021 kl. 14:30 ved 
siden af multisalen i Ahlmannparken

DAGSORDEN:
1. Velkomst ved formanden
2. Valg af dirigent
3. Valg af stemmetællere
4. Formandens beretning for året 2020
5. Fremlæggelse af foreningens regnskab for året 

2020
6. Indkomne forslag: Forslag skal være formanden i 

hænde senest 8 dage inden generalforsamlingen
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er:

Karin Margrethe Sørensen Modtager ikke genvalg
Bodil Hansen Modtager ikke genvalg
Bitten Sørensen Modtager ikke genvalg

8. Valg af suppleanter. På valg er:
Anette Jespersen Modtager genvalg
Vera Hansen Modtager ikke genvalg

9. Valg af bilagskontrollanter. På valg er:
Arne Sørensen Modtager genvalg
Jonna H. Rasmussen Modtager genvalg

10. Eventuelt
11. Afslutning ved formanden.

På grund af corona er det nødvendigt 
med tilmeldinger til Lis Ehmsen på 

tlf. 61 78 47 18 senest 25. maj.
HUSK coronapas/negativ test.

Bagefter er foreningen vært ved ka� e og brød.
Med venlig hilsen bestyrelsen

MODESHOW
Fredag den 28. maj kl. 10:00

i mødelokale 2 i Ahlmannsparken.
Fri entre. Men tilmelding til Lis Ehmsen på 
tlf. 61 78 47 18 senest 25. maj er nødvendig.

HUSK coronapas/negativ test.
Med venlig hilsen bestyrelsen 
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Læserbrev 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. 

Steen Kristensen
Eksam. 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.

Gitte J.J. Kristensen
Eksam. bedemand

Poul Erik Kjærgaard
Eksam. bedemand

Gråsten blomster
Ulsnæs Centret, Sundsnæs 17A

Telefon 74 65 03 03

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

Min kære mor, vor kære søster, moster og tante

Gunhild Paul
er stille sovet ind

Egernsund, den 30. april 2021

I kærlig erindring

Erik og familien

Bisættelsen har fundet sted

Finn Vagner Christiansen, Gråsten, er død, 74 år. ■

Min gode venMin gode ven

Aage HansenAage Hansen
er stille sovet ind på Odense Universitetshospitaler stille sovet ind på Odense Universitetshospital

Bisættes fra Sct. Peters Kirke, Holsted, Bisættes fra Sct. Peters Kirke, Holsted, 
lørdag den 15. maj kl. 11.00lørdag den 15. maj kl. 11.00

Tak for altTak for alt
Med venlig hilsenMed venlig hilsen

� ea Hansen og familien, Gråsten� ea Hansen og familien, GråstenKværslinger ønsker 
ingen biogasanlæg
Kære Sønderborg Byråd 
(28 af jer).
Der er ikke nogen af jer, 
der kan bebrejde hinan-
den noget. 

I har alle sammen stemt 
for biogasanlægget ved 
Kværs, uagtet der var en 
kæmpe modstand fra alle 
os borgere i området.

Der var kæmpe mod-
stand i form af borgermø-
der, underskriftsindsam-
linger, bannerreklamer, 
inddragelse af advokat, 
klage til ankestyrelsen og 
flere klager og læserbreve.

Til jer byrådsmedlem-
mer, der nu ønsker en 
redegørelse, må i sandelig 
have sovet i timen. 

Med den bevågenhed, 
der har været omkring 
byggeriet, har i forhå-
bentlig fulgt lidt med i 
byggeprocessen. Byggeriet 
af siloer har været i gang 
i over 8 uger (en silo er i 
fuld højde og to andre er 
påbegyndt). 

Kan ses rigtig langt væk. 
I denne her sag mener 
jeg, at I som kommune, 
byrådsmedlemmer og 

forvaltning ikke kun skal 
være 100 %, men 150 % 
sikker på, at alle tilladel-
ser, svar fra miljøklage-
nævnet, tilkørselsveje er i 
orden, inden man starter. 

Fodfejl
Borgmesteren siger på TV, 
er der begået nogle fodfejl. 
Hvis det betegnes som 

fodfejl, kan jeg som borger 
i kommunen virkelig være 
bekymret, når der sker 
fejl.

Som borger tænker 
man, at beslutningen om 
placeringen af biogasan-
lægget, var truffet af by-
rådet inden dialogen med 

lokalområdet, og at vi 
borgere/den utrolig stærke 
gruppe ude fra Snurom/
Kværs med Hans Jørgen 
Vaarbjerg i spidsen ikke 
skulle have indflydelse på 
beslutningen. 

Med hensyn til placerin-
gen er jeg ikke enig med 
jer.

Sønderborg Kommune 

reklamerer på deres hjem-
meside, “når man kører 
fra Snurom mod Kværs, 
kan man til venstre se 
de flotte bakker (mini 
Østrig), som er opstået 
under istiden”. 

Nu kan man også se et 
halvt mini biogasanlæg til 

højre. Det hører bare ikke 
hjemme der. 

Til Rikke Lock Harvig 
(S): Du skriver i JV den 
27. april “at placeringen er 
den rigtige ud fra et om-
fattende analysemateriale. 

Placeringen i Blans viste 
sig ikke at være optimal”. 
Hvorfor var den ikke 
optimal? 

Analysen er vel kommet 
med en begrundelse. Det 
kan ikke være afstan-
den til biogasanlægget 
i Glansager, det i Kværs 
bliver bygget under 10 km 
fra en af verdens største 
biogasanlæg i Kliplev. 

Du skriver også: “Der 
har været mange klager, 
men mange var ude af 
proportioner. I har lyttet”, 
men i har måske ikke lyt-
tet godt og rettidigt nok? 

Jeg har også svært ved at 
forstå, at et så stort firma 
som Nature Energy kan 
misforstå en gravetilladel-
se og en byggetilladelse.

Hans Lenger 

Kværsløkke 10, Kværs
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Lokalhistorisk Forening 
for Broagerland
Eft er en lang Coronapause startes 

foreningens akti viteter op igen.

Byvandring på Sundgade i Egernsund
Vi mødes på Havnepladsen. Torsdag den 27. maj kl. 19.00 

Med Bent Gundesen som guide, går vi fra Havnepladsen ad 
Sundgade ti l ”Den Gamle Skole”. Her får vi kaff en – Pris: 50 kr.

Husk frisk negati v coronatest eller coronapas.
Tilmelding ikke nødvendig, bare mød op på Havnepladsen.

Udfl ugt ti l koncentrati onslejren 
Neuengamme

Søndag den 20. juni. Vi mødes ved Arkivet 
på Thomas Jensens Plads kl. 9.00

Vi kører i bus ti l Neuengamme, hvor vi får en guidet 
rundvisning (på dansk). Der serveres sandwich og vand 

undervejs og på hjemvejen middag på Bilskov Kro 
(asparges med skinke, en øl/vand og kaff e). 

Pris inkl.: Bus, entré, guide, sandwich, 
vand, middagsmad. 575,- kr. 

Forventet hjemkomst kl. 20.45 
Husk frisk negati v coronatest eller coronapas og mundbind

Tilmelding ti l: Chr. Kronika mobil 22589160 
eller kronika@post10.tele.dk

Generalforsamling er fl ytt et ti l:
Onsdag den 15. september kl. 19.00 på Broagerhus

Bestyrelsen

Pagajen.dk
Sct. Pauli 23F
6310 Broager

Besøg vores butik eller se mere i vores 
webshop på www.pagajen.dk.

Begge modeller kan købes i glasfiber eller carbon/kevlar til fornuftige priser.

Kajakker til leg i bølger og lange ture

World of Kayaks 
494 Play og 510 Play

Pagajen.dk
Sct. Pauli 23F
6310 Broager

Besøg vores butik eller se mere i vores 
webshop på www.pagajen.dk.

Begge modeller kan købes i glasfiber eller carbon/kevlar til fornuftige priser.

Kajakker til leg i bølger og lange ture

World of Kayaks 
494 Play og 510 Play

Tlf. 29 93 93 83Tlf. 29 93 93 83

Få gratis vejhjælp
ved service

Mange fordele ved service hos os
Når vi servicerer din bil efter fabrikkens forskrifter, så bevarer 
du bilens fabriksgaranti. 
Du får også et helt års gratis E+ Vejhjælpsabonnement, som 
dækker  starthjælp, hjulskifte, fritrækning, bugsering og 
meget mere.
Hvis du har booket dit serviceeftersyn online, er du samtidig 
med til at tænke på miljøet, da vi så også donerer et træ til 
Plant et Træ på vegne af dig.

Book tid til serviceeftersyn online nu på  hornesauto.dk

Ramsherred 3, 6310 Broager
Telefon 74 44 12 86 · www.hornesauto.dk 

Vi henter biler 
i en radius af 

Gråsten

Igen aktivitet 
på Broagerhus
Af Gunnar Hat tesen

Efter nedlukning i over 
4 måneder på grund 
Corona pandemien 
genåbner Broagerhus. 
“Vi glæder os til, at der 
igen summer af aktivitet 
i huset”, fortæller Erik 
Krogh, der er formand for 
Broagerhus.

“Det er stadig vigtigt, 
at vi overholder de regler 
om brug af mundbind 
og afspritning, som vi 
havde inden nedluknin-
gen. Dertil kommer, at 
man skal kunne forevise 
Coronapas eller Negativ 
test efter gældende regler, 
når man kommer til hu-
set”, tilføjer formanden.

Keramikværksted
I nedlukningsperioden 
har bestyrelse og frivillige 
færdiggjort keramikværk-
stedet og andre lokaler er 
blevet malet. 

Der er installeret AV-
udstyr i flere lokaler, 
så Broagerhus nu kan 
afholde flere mødeaktivi-
teter samtidig og det skal 
være let for mødeleder og 
foredragsholder at tilkoble 
PC’er.

“Vi har valgt, at kera-
mikværkstedet starter op 
efter sommerferien, da vi 
skal have nogle frivillige 
på keramikskolekursus in-
den vi kan starte 

op. Også her har Corona 
betydet forsinkelse, men 
vi vil være klar til opstart 
i september”, siger Erik 
Krogh.

“I og med vi nærmer 
os sommerperioden er 
der nogle aktiviteter som 
drosler ned, og vi vil først 
have fuld aktivitet i huset, 
når sommeren er overstået 
og vi forhåbentlig kan se 
frem til en mere normal 
hverdag, hvor vi kommer 
til at snakke mere om 
vejret end Corona, siger 
formanden. ■

Formand for 
Broagerhus Erik 
Krogh.
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Broager

Delikatessen tlf. 73 44 15 16 eller www.superbrugsenbroager.dk

HUSK DU 
KAN BESTILLE
smørrebrød, 
stjerneskud, brunch, 
tapas, pålægslagkage 
og meget mere

fra vores DELIKATESSE på

 TAG PÅ UDFLUGT 
 TIL CATHRINESMINDE

 – og oplev Broagerlands unikke teglværkshistorie

Åbent alle dage 10-17
Se mere på msj.dk

Egon har taget pagajen i egen hånd

Af Lise Kristensen

Egon Albrechtsen fra 
Broager er mangeårig 
roer og kajakroer. 
Som aktiv på vandet har 
han stiftet Flensborg Fjord 
Kajakudlejning.

For fire år siden star-
tede han salg af kajakker 
fra lokaler på Sct. Pauli 

i Broager i butikken 
Pagajen. 

Der er langt fra de 
letlevende damer på 
Reeperbahn tæt på 
Hamborgs Sct. Pauli til 
det forblæste Broagerland.

Det er da også en anden 
kundekreds, der lægger 
vejen forbi. Det er folk, 
der ligesom indehaveren 

af Pagajen godt kan lide 
at komme på vandet og få 
vind i håret.

“Der er ikke noget som 
en tur langs kysten i kajak. 
Du kommer helt tæt på de 
naturskønne omgivelser. 
Flensborg Fjord er et sla-
raffenland for kajakroere,” 
siger en mand, der ved, 
hvad han taler om.

Enhver kan købe kajak
Han har kajakker langs 
væggene i alle farver 
og former. De er ku-
lørte i plast, termoplast og 
glasfiber. 

Mange har flere kajak-
ker, som cykelentusiaster 
har tohjulede til varieret 
terræn.

“Enhver kan købe en 
kajak, men du skal sætte 
dig ind i, hvordan den 
fungerer, og hvad du selv 
kan med den. Der findes 
kurser i at ro kajak. Jeg 
underviser selv og anbefa-
ler, at man som minimum 
sikrer sig indsigt i det 

mest elementære i det at 
ro kajak. Når du kan det, 
ligger farvandene åbne 
for dig,” siger kenderen af 
kajakker.

Fartøjerne har forskel-
lig vægt, udformning 
og farve. De er designet 
til forskelligt brug. Skal 
man have fart på, er der 
behov for en anden kajak, 
end hvis man vil på tur 
og have en hel del bagage 
med.

“Nogle har kajakken 
liggende ved sommerhuset 
eller tager på ferie med 
den på biltaget. Skal du 
have den derop er det jo 
ikke uden betydning, om 
den vejer 20 eller 25 kilo. 
Jeg plejer at interviewe 
folk om, hvilken type 
kajakroer de er, inden 
jeg anbefaler dem en 
kajakmodel,” siger Egon 
Albrechtsen.

Det er in at lære grøn-
lænderrul, hvor man ven-
der hele vejen rundt med 
hovedet i vandet. Mange 

vil gerne imponere andre. 
Det ligger i navnet, at man 
kan ro i havkajak på de 
store rullende bølger, men 
det er for viderekomne. 
Som udgangspunkt skal 
man lære at ro kajak i ved 
at indøve forskellige fær-
digheder i rolige farvande. 
Der er meget teknik i 
kajakroning, som hvordan 
man holder balance ved 
hjælp af pagajen, når der 
er bølgegang, eller hvor-
dan man drejer til den ene 
og den anden side.

“Når man opnår visse 
færdigheder, er der ingen 

grænser for de oplevelser, 
det giver at sidde i en 
kajak på vandet en tidlig 
morgen. Jeg startede for-
retningen for fire år siden. 
Det går efterhånden godt. 
Jeg har fået en del kun-
dekontakter med tiden,” 
siger Egon Albrechtsen, 
der ikke selv kommer så 
meget ud i kajak som tid-
ligere, fordi han har travlt 
med at betjene kunder, 
for nu høster han frugten 
af tilstedeværelsen bag 
disken på Sct. Pauli. ■

Egon Albrechtsen har opnået god kundekontakt og efter-
spørgsel efter at have startet salg af kajakker i Pagajen på 
Sct. Pauli i Broager.

Pagajen forhandler også 
udstyr og beklædning for 
kajakroere og brætsurfere.

Der er mange ting at tænke 
over, når man skal på vandet, 
så som fornuften i at tage en 
vandafvisende tørdragt på, 
så det er nemmere at holde 
varmen.
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• Dit barn i fokus

• Nær-vær - vær-nær

• Glæde ved legen- legen er vejen

• Tryghed

• Samarbejde med private 
pasningsordninger

• Let overgang fra dagpleje til 
børnehave pga. samarbejdet med 
de private pasningsordninger

Dyrere end det offentlige? 
Nej. Forældrebetaling følger 

Sønderborg kommune 

Meld dit barn ind her: 
www.broagerprivateboernehus.dk

Vestergade 14, 6310 Broager  •  Tlf.: 74 44 10 30  •  www.broagerprivateboernehus.dk

Tværfaglige tilbud, som tilbydes i kommunale 
institutioner, for eksempel talepædagog 
samt psykolog tilbydes ligeledes hos os

En åbenbaring ledte 
Finn på rette vej
Af Lise Kristensen

52-årige Finn Lorenzen 
fra Skodsbøl har været 
længere ude end de 
fleste for at komme på 
rette spor i livet. 
Han driver Energicirklen, 
hvor han tilbyder mas-
sage, clairvoyance og he-
aling. Det åndelige og det 
fysiske går nemlig hånd 
i hånd, når det drejer sig 
om at finde den personlige 
balance. Det ved Finn alt 
om. Hans praksis er et ud-
slag af barske erfaringer.

“Jeg blev mobbet under 
hele min skolegang. Som 
ung var jeg klar til at tage 
mit eget liv ved at springe 
ud fra Alssundbroen, men 
så ville bilen ikke starte. 
Jeg fik et klarsyn om, at 
hvis jeg tog mit eget liv, 
så ville jeg blive født igen, 
og tingene ville blive fem 
og ti gange værre, end de 
var før. Det var mit første 
møde med reinkarnation. 
Jeg fik en åbenbaring. 
Min søster lagde mærke 
til, jeg havde det dårligt 
og fik mig til at gå til en 
behandler,” fortæller Finn 
Lorenzen.

Han kom i behandling 

hos healer og massør Kaj 
Marcussen i Broager, der 
også blev Finns mentor og 
læremester. Det gav ny tro 
på og indhold i livet.

“Mine forældre havde 
Ballebro Færgekro. Jeg er 
opdraget til at være flink 
og høflig og sige undskyld, 
hvis nogen skælder ud. Jeg 
er en pleaser,” fortæller 
healeren, der fra barnsben 
lærte at dukke nakken 
og fandt sig i utroligt 

meget fra mobbende 
skolekammerater.

Skytsengel
Finn er uddannet ma-
skintekniker og har rejst 
verden rundt. Ved siden 
af har han uddannet sig 
inden for det åndelige, 
healing og massage. Han 
står ikke af vejen for at 
sige, han har kontakt 
med englene. Det var en 
skytsengel, der afværgede, 
at han sprang ud fra den 
store bro.

“Jeg er også blevet mob-
bet ti år i mit voksne liv, 
men jeg har en dato for, 
hvornår det vendte. Den 
4. januar 2000. Jeg havde 
en kollega på en arbejds-
plads, som var på nakken 
af mig hele tiden. Jeg har 
ikke tal på, hvad jeg har 
fået af ubehagelige kom-
mentarer fra den kant. Jeg 
blev sygemeldt i 14 dage, 
og da besluttede jeg, at nu 
skulle det være slut. Da 
jeg kom tilbage, ventede 
jeg bare på, han faldt over 
mig igen, så ville jeg sige 
fra og fortælle ham, jeg 
ikke ville finde mig i det. 
Jeg ventede en time, en 
dag, en uge – måneder, 

men han kom aldrig igen. 
Beslutningen om at sige 
stop har givet mig en 
anden udstråling. Siden 
er jeg ikke blevet mobbet. 
Der har stået mob mig på 
ryggen af mig,” fortæller 
Finn Lorenzen.

Højere selvværd
I dag lever han af at hjælpe 
folk som ham selv på vej. 
Han bidrager til at give 
mennesker et højere selv-
værd og ændre på de ting, 
der gør ondt i livet. Det 
gør han både med velgø-
rende massage til lænd, 
ryg og nakke, healing og 

clairvoyance. Han har selv 
lige ændret på sit liv igen 
ved at bruge hjerteenergi 
og kærlighedssprog til at 
finde sig en kæreste. Han 
stråler af glæde over at 
have fundet sin hjertens-
kær. Det er en kvinde fra 
Sønderborg.

“Jeg satte mig ned og 
skrev, hvad jeg ønsker mig 
af en partner,” fortæller 
Finn Lorenzen.

Det blev til 18 punkter, 
hvor der blandt andet 
står, kæresten skal have et 
varmt hjerte, der stråler af 
kærlighed. Hun skal også 
være indstillet på at leve 
sundt og i det hele taget 
matche Finn uden at være 
ligesom ham.

“Jeg finjusterede listen 
undervejs. Til sidst blev 
jeg som en magnet, der 
kunne sige til og fra. Det 
gælder om at manifestere 
ting i livet, at give slip på 
sin fortid og bevæge sig 
derfra, hvor man står, til 
der man gerne vil hen. Du 
skal kunne sige ja tak og 
nej tak, indtil du finder 
den person, der befinder 
sig på de frekvenser og 
følelser som dig selv. Det 
har krævet, at jeg kigger 
indad i mig selv. Det kan 
jeg ikke bede folk om, hvis 
jeg ikke tør gøre det selv,” 
siger Finn, der nu også har 
et lykkeligt kærlighedsliv 
og som et led i sine be-
handlingstilbud hjælper 
folk på vej til at finde en 
kæreste.

Kærlighedssproget
Kærlighedssproget går 
ud på, at man anerkender 
hinanden med krops-
kontakt, med ord, at man 
giver hinanden tid til at 
gå på cafe og få gode op-
levelser sammen, at man 
giver gaver og rosende ord 
og gør hinanden tjenester 
samt letter hinandens 
hverdag med en hjælpende 
hånd.

I dag hjælper Finn man-
ge med personlig udvik-
ling og løsner spændinger.

“Det kan være folk, bør-
nene er flyttet hjemmefra, 
og din partner er måske et 
fjols. Man har været vant 
til at gøre alt for børnene, 
men står pludselig med 
spørgsmålet, hvem er jeg, 
og hvad kan jeg gøre for 
mig selv. Det kræver, man 
tager fat, der hvor det 
måske gør ondt. Måske 
kommer tårerne, men 
man kommer ud på den 
anden side som et mere 
helt menneske,” fortæller 
Finn Lorenzen.

Der kommer også mange 
unge i hans praksis. De 
kan have sår på sjælen 
som han selv, eller måske 
har de levet en beskyttet 
tilværelse, og så gør det 
ondt, at møde livets alvor. 
Så er Finn en god mand 
at tale med. Han hjælper 
børn og voksne med at 
få overskud og klarhed i 
tilværelsen, og han er gået 
hele vejen selv ■

Finn Lorenzen fejrede sidste år 25 års jubilæum med Energicirklen i Skodsbøl, der nu er hans 
levebrød. Behandling i klinikken: Når folk henvender sig til Finn for at få hjælp, tager han en 
snak med dem om, hvordan de har det, og så tilrettelægges behandlingen ud fra det.Finn taler med englene og 

har kontakt til den ydre 
verden, og det er årsagen 
til, han ikke gennemførte et 
planlagt selvmord, da han var 
22 år gammel.
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Dykkercertifikat, 
dykkerudstyr, dykkerture, 

førstehjælpskurser 
eller rådgivning

Broagerlands 
DYKkeRCENTER

 Jeg sælger kun udstyr, som jeg 
selv har testet og dykket med. 

Jeg hjælper og rådgiver ud fra 
egen erfaring og sammen finder 

vi det, som du har brug for.

Sikkerhed og kvalitet er altid første 
prioritet hos Broagerlands Dykkercenter.

Brian Pedersen
Broagerlands Dykkercenter

Broagerlands Dykkercenter | Solskrænten 4, 6310 Broager | Tlf: 22 56 56 37  

Ring 22 56 56 37 eller besøg vores shop på www.bldc.dk

Læs mere på  Broagerlands Dykkercenter

Nejsvej 18, 6310 Broager | Tlf.: 74 44 94 94
mail@carstensmaskinvaerksted.dk | www.carstensmaskinvaerksted.dk 

Carstens Maskinværksted
v/ Carsten Hansen

Nu

849,-

Fra

9.495,-
inkl. Montering

FSA 45
Trimmer 18 v 

Normalpris 1.095,-

Robot plæneklipper

Nu

185,-

Algerens 10L
Normalpris 263,75

v/ Christian Jørgensen ∙ Smedevej 8, 6310 Broager
Telefon 74 44 10 10 ∙ www.bbsyn.dk ∙ CJ@broagerbilsyn.dk 

Broager Bilsyn
Din lokale synshal og motorkontor

ÅBNINGSTIDER Mandag - torsdag kl. 8:00-16:00  · Fredag kl. 8:00-14:00

Komplet undervognsbehandling
Gruppe A Compact  . . . onlinepris kr. 3.990,- 3.605,- inkl. moms

Gruppe B Mellemklasse .  onlinepris kr. 4.590,- 4.145,- inkl. moms

Gruppe C Large klasse . . onlinepris kr. 5.490,- 4.961,- inkl. moms

Ovennævnte priser er inkl. 10% rabat ved onlinebooking

Alle priser inkl. moms og miljøtillæg

www.broager-antirust.dk

SPAR 10% ved onlinebooking

Vi syner alle 
køretøjer under 

3500 kg

Periodisk syn af
person- eller varebil

kr.  380,- 
inkl. moms

Tidsbestilling: 
BROAGERBILSYN.DK 

eller
74 44 10 10

VI ER OGSÅ MOTORKONTOR
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Adventure Efterskolen har vokseværk
Af Lise Kristensen

Fysisk aktivitet uden 
dørs og højt fagligt 
gymnasieforbere-
dende niveau er to 
sider af samme sag på 
Adventure Efterskolen i 
Skelde.
Den har stor tiltræknings-
kraft på unge efterskole-
elever fra hele landet, og 
det i en sådan grad, at der 
er venteliste på at blive en 
del af elevholdet de kom-
mende år. 

Forstander Steen Emgren 
glæder sig over, der kom-
mer flere til, så der er en 
fin balance mellem op-
tagne piger og drenge.

“Hvor pigerne tidligere 
udgjorde omkring 25 pro-
cent af et elevhold, er an-
delen af piger på skolen nu 
oppe på 40 procent. Fysisk 
prægede aktiviteter som 
skisport og dykkerlinjen 
appellerer sammen med 
esport meget til drenge. 
Vi har bevidst formet 
indholdet mere mod piger 
og opgraderet musiske 
og kreative fag. Vi har 
aftenarrangementer, 
som lærerne står for som 
popquiz og filmaften og 
indbygget flere ting som 
hyggerum. Det trækker 
flere piger til,” siger for-
standeren tilfreds.

12 lærere
Han anser et afbalanceret 
forhold mellem piger og 
drenge for at være det 
optimale. Pigerne får 
drengene med til fælles 
aktiviteter, som de måske 
ikke ville gå i gang med, 
hvis de ikke blev trukket 
med af det stærke køn.

Udover den afbalance-
rede kønsfordeling kan 
efterskolen også glæde 
sig over stadig stærkere 
søgning. Antallet af elever 
er gået fra 77 til 92, som er 
skolens normering. Der er 
ventelister svarende til et 

samlet elevtal på over 100 
elever.

“Vi kan se, at i 2022 vil 
vi have mange flere elever, 
end vi plejer at have,” siger 
Steen Emgren, der har 12 
lærere til at undervise i 
de mange fysiske outdoor 
aktiviteter foruden mere 
boglige fag, som eleverne 
skal kunne, hvis de skal 
videre i gymnasiet.

Rejser
Der er mange rejser for-
bundet med at være elev 
på Adventure Efterskolen. 
Eleverne splejses sammen 
på teambuilding ture til 
eksempelvis Tjekkiet og 
rejser på skitur til Østrig. 

Linjefag som skiløb, 
snowboard og dykning 
bringer eleverne på 
spændende rejser, når 
der ikke lige er Corona 
forstås. Derudover benyt-
ter efterskolen sig flittigt 
af de naturlige omgivelser 
ved skov, strand og vand 
i linjefag som træk-
latring, outdoor, kajak og 
windsurfing.

“Vi har indrettet et 
konsolrum til esport, hvor 
drengene udfolder sig i 
CSGO. Hyggerummet 
med filmforevisning og 
fælles samvær er med til 
at sprede aktiviteterne 
om aftenen, hvor der også 
er brætspil og tegning,” 
fortæller Steen Emgren 
om de sidste skud på 
stammen.

“Vi ser eleven som men-
neske og lægger vægt på 
trivsel og udvikling. Vi 
har mange outdoor ak-
tiviteter, for det er ved at 
klatre i træer og rappelle 
ned ad en klippe, du vok-
ser og overgår dig selv. Vi 
har alle de gymnasiefor-
beredende fag og tilpasser 
niveauet efter den enkelte 
elev,” påpeger forstande-

ren, hvis elever kommer 
fra Sønderjylland, Esbjerg 
og Aarhus suppleret af 
unge fra Fyn og Sjælland, 
og en lille håndfuld er fra 
den tyske side af grænsen.

“Vi lægger vægt på kva-
litet og oplevelser i fæl-
lesskab. En elev udvikler 
sig gennem de små sejre 
ved at have lært noget nyt. 
Vi gør meget ud af at få 
eleverne op til de prøver, 
der skal til for at gøre dem 
klar til de videregående 
uddannelser, selv om vi 

er blevet sat tilbage af 
Coronaen,” siger Steen 
Emgren på vej over at se 
til en matematikprøve i 
idrætshallen.

Derefter står den på 
udendørs aktiviteter på 
vandet og i trætoppene. 
Afveksling skal der til. 

Fortsætter udviklingen 
må der skaffes flere elev-
værelser. Det vil tiden 
vise. ■

Adventure Efterskolen i Skelde trækker mange elever til og 
skal tænke over, hvordan den på sigt skaber plads til flere 
elever med mod på outdoor aktiviteter og rejseoplevelser.

Træklatring: En del af at være elev på Adventure Efterskolen 
er at komme højt til vejrs.

Adventurerace: Skolen bruger naturen meget i sine mange 
udendørs aktiviter og har i den sammenhæng en perfekt og 
naturlig beliggenhed på Broagerland.

Budeskydning: Der er mange 
forskellige aktiviteter på 
Adventure Efterskolen, der 
bevidst arbejder på at få flere 
piger med på elevholdene, og 
det er lykkedes ganske godt.

Rømø: Kan man ikke rejse til 
Østrig eller Tjekkiet, er det 
ikke så værst med uden dørs 
liv på Rømø.

Haloween: Der satses bevidst 
på at trække flere piger til 
Adventure Efterskolen, og det 
lykkes på alle måder.

Se altid mere på www.broagerhus.dk

Nyt fra Broagerhus

Vi har åbnet 
Broagerhus efter 

Corona-nedlukning! 
Siden jul 2020 har der ikke været aktivitet på Broagerhus.

MEN fra mandag den 10. maj kan man 
igen bruge huset og alle faciliteter.

 Regler for brug af håndsprit, mundbind, 
afstandskrav er forsat gældende.

DET NYE ER,
at man skal kunne forevise Coronapas eller en 
negativ test i henhold til gældende regler, for 

at deltage i de aktiviteter man ønsker.

Vi glæder os til, at det igen summer af aktivitet på 
Broagerhus og at vi forhåbentlig kan begynde at 

planlægge aktiviteter med et større antal deltagere! 

Vi ses!
Bestyrelsen
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Ejnar Hansen Maskinfabrik
 Smedevej 7, 6310 Broager | Telefon 74 44 19 45 | ehm.as

Fremstilling af 
komplekse komponenter, 
med lokal arbejdskraft

• CNC-Automatdrejning
• CNC-Fræsning
• Plan-og Rundslibing
• Diverse montageopgaver
• ISO 9001:2015 certificeret

LEDIGE STILLINGER:
Da flere af de kunder vi servicerer, har stor succes på det 
globale marked, søger vi for tiden flere gode kollegaer.

MASKINARBEJDER/CNC-OPERATØR
Til vores aften, - nat, - og skiftehold søger vi en engageret, 
kvalitetsbevidst mødestabil medarbejder, gerne med erfaring 
i programmering, opstilling og betjening af CNC-maskiner.

STUDIEJOB
Derudover søger vi 1-2 medarbejdere til forefaldende 
produktionsarbejde, hvor arbejdstiden kan aftales 
således at den kan kombineres med et studie.

VI FORVENTER, AT DU
• Er en god kollega, der både kan arbejde i team og selvstændigt
• Har lyst til at lære nyt
• Har sans for kvalitet
• Er mødestabil

VI TILBYDER
• Fast job i en spændende virksomhed
• Gode løn og arbejdsforhold
• Job i en virksomhed hvor ny teknologi

er en selvfølge

ANSØGNING
Har ovennævnte fanget din interesse, så send din ansøgning 
til produktionsleder Jakob Hilmer på jakob@ehm.as eller 
til direktør Jesper Petersen på jesper@ehm.as

Hvis du har spørgsmål, kan vi kontaktes på telefon
Jakob 7344 0266, Jesper 7344 0262.

HVEM ER VI:
Ejnar Hansen maskinfabrik A/S ligger lidt gemt i den vestlige 
del af Broager, firmaet blev grundlagt i 1970, og vi har siden 
da, udviklet os således, at vi i dag er en af landets størrere 
underleverandører af komplekse drejedele, i små, eller store serier.

Vi har igennem tiden investeret målrettet i det mest moderne 
højteknologiske produktions,- og måle-udstyr, således at vi i 
dag af flere af vores kunder er kategoriseret som foretrukken 
leverandør, når det gælder komplekse emner.

MEDARBEJDER HOS EJNAR 
HANSEN MASKINFABRIK A/S
Som medarbejder hos Ejnar Hansen Maskinfabrik A/S indgår du i et 
team af dygtige faglærte og ufaglærte medarbejdere, der på uformel 
vis samarbejder om de mest optimale løsninger til vore kunder.

Vi trives bedst i en travl hverdag, der byder på en kombination af nye og 
spændende opgaver, samt gentagelsesordrer, hvor kreativiteten konstant 
sættes på prøve for at øge vores konkurrenceevne på det globale marked.

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

www.pchristensenogsønner.dk – Følg os på 

Selv-

afhentnings-

plads med 

sand og grus 

24/7

VOGNMAND / ENTREPRENØR VOGNMAND / ENTREPRENØR 
/ NEDBRYDNING/ NEDBRYDNING

...til privat og erhverv
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Børnehus med eget hønsehold
Af Lise Kristensen

I Broager Private 
Børnehus lærer de 31 
børn om bæredygtighed 
ud fra jord til bord 
princippet.
Børnehuset har et høn-
sehold på tre styks, som 
er til stor glæde for bør-
neflokken. De hjælper 
til med at fodre og følger 

hønernes færdes, når 
fjerkræet dagligt er del af 
livet på legepladsen. Efter 
to år er det slut. Så får 
Fru Sørensen, Maddie og 
Cruella kappet hovederne 
af, og børnene spiser dem i 
fællesskab. 

Sidst blev der kogt 
suppe på et par høns, som 
børnene havde passet og 
plejet i to år. Så kommer 

de under øksen med en 
kyndig pædagog som 
vejleder.

“Det var en mega god 
oplevelse. Ingen af bør-
nene havde noget imod at 
spise hønsene. Det giver 
dem et indblik i, hvor 
maden kommer fra,” siger 
børnehaveleder Heidi 
Karstensen.

Fru Sørensen hed børne-
husets første børnehave-
leder. Kaninen Gerda er 
også navnet på en tidligere 
leder. 

Broager Private Børne-
hus er en lille hjemlig præ-
get børnehave i en villa 
med en privat og hyggelig 
indretning.

Børnene leger på gulvet i 
børnehavelederens kontor.

“Jeg er sammen med 
børnene 98 procent af min 
tid. Det er så hyggeligt at 
have dem herinde,” siger 
Heidi Karstensen, der 
sagtens kan få det admini-
strative og pædagogiske til 
at gå hånd i hånd, for hun 
lader sig ikke forstyrre af, 
et par børn leger med biler 
under skrivebordet.

Kaniner
Kaninen Gerda danner 
par med Osvald. De har 
tre unger. Kaninerne 
befinder sig i en løbegård, 
hvor børnene følger deres 

færden. Kaninerne bliver 
ikke slagtet. Osvald har 
sine enemærker afskåret 
fra de andre kaniner, ind-
til han er kastreret, da han 
kan være svær at styre.

“Kaninerne er til at 
hygge med. De giver færre 
konflikter. Børn, der har 
svært ved at fordybe sig, 
kan gå ind og klappe 
kaninerne. Så kommer 
barnet ud, når det er klar 
til at lege. Det skaber ro på 
legepladsen. Løbegården 
har tre klappesten til at 
sidde på. Børnene har 
lært, kaninerne skal have 
ro, når de går ind i buret, 
som er deres eget hjem. 
Man skal acceptere, når de 
gerne vil have lov at være 
lidt for sig selv,” fortæller 
Heidi Karstensen.

Kaniner har nemlig også 
ret til privatlivets fred. 
Personalet skiftes til at 
sørge for dyrene på hel-
ligdage og fridage.

Klatreborg
Heidi Karstensen for-
tæller, den private bør-
nehave har de samme 
vilkår og takster som de 
kommunale. 

Der er ingen forskel på at 

sende sit barn i privat eller 
kommunal børnehave.

“Vi vil ikke være hverken 
billigere eller dyrere end 
de kommunale. Det skal 
ikke syne af, at det er for 
bedre stillede forældre. 
Vi har en driftsaftale med 
kommunen og har de 
samme tilbud om hjælp og 
udredning som andre bør-
nehaver,” fortæller Heidi 
Karstensen, der netop har 
valgt at bruge en del af 
børnehusets overskud på 
en ny klatreborg.

80-års jubilæum
Børnehuset har 80 års 
jubilæum i august i år. 
Det startede i 1941 un-
der navnet Broager 
Folkebørnehave. 
Børnehuset blev privat i 
2015.

“Vi er normeret til 50 
børn. Der bliver langsomt 
fyldt op de kommende 
måneder. Vi har lige 
sendt 15 børn i skole og 
SFO. Der er venteliste 
og indskrevne børn helt 
frem til 2024,” siger bør-
nehavelederen, der må 
gøre sig tanke om, hvilket 
eksemplar af børnehusets 
dyrehold monstro engang 
vil lyde navnet Heidi! ■

Hønsene Fru Sørensen, Maddie og Cruella lever et godt liv, 
mens de er i Broager Private Børnehus, men på et tidspunkt 
er det slut, og så bliver de fortæret.

Hønseholdet er fortroligt med børnene og her børnehaveleder 
Heidi Karstensen, for de er vant til, der vanker mad og godt 
selskab af både børn og voksne.

Det er et led i at bibringe børnene lærdom om bæredygtighed, 
at Broager Private Børnehus har hønsehold, som ender på 
spisebordet, efter de har haft et godt hønseliv.

Broager Private Børnehus har 
siden 1947 haft til huse i 
Vestergade, hvor grænse-
foreningen, private og fonde 
sørgede for hjemlige omgi-
velser til Broagers danske 
børnehave.

Hunkaninen Gerda med sine tre unger må undvære far 
Osvald, til han er kastreret, og så er det slut med kaninavlen i 
Broager Private Børnehus.

1414

Lej en bil for

TLF. 7444 1985Brovej 90
6310 Broager

pfauto@post.tele.dk
 www.frommsauto.dk

godt håndværk
og så er det til at betale!

249,249,--  /dag/dag
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ADVENTURE 
EFTERSKOLEN 

SØNDERJYLLAND

AQUA 
OUTDOOR
DYKNING
RACE 
SKI/SNOWBOARD
FITNESS
E-SPORT

ADVENTURE
E F T E R S K O L E N

Selvtillid, sundhed
og venner for livet! 

Grib eventyret og 
find din indre helt! 

WWW.ADVENTURE-EFTERSKOLEN.DK

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

HLC
GULVSERVICE

V/Henrik Lehmann Christensen 
Gammelmark 3B, 6310 Broager 

Mobil 2166 7694 | hlcgulve@gmail.com

GULVAFSLIBNING
Når det kniber –kommer vi og sliber…

Salg og montering af:
 · Vinyl
 · Tæpper
 · Linoleum
 · Mindre snedker opgaver
 · Montering af:
 · Klinker og trægulve

Storegade 19, 6310 Broager, tlf. 7444 1090

RØDE KORS BROAGER

BYENS FØRENDE 
TØJBUTIK
Vi tilbyder altid et

stort udvalg i velholdt
DAMETØJ–HERRETØJ-BØRNETØJ

samt mange fi ne nørkleting

Vi søger frivillig personale 
til butikken, så kig ind hvis 

du er interesseret

Oliespild på vej
Broager Frivillige 
Brandværn var forleden 
kaldt ud for at spule olie 
væk fra vejen mellem 
Broager og Alnor.

Det var en bil, der uden 
føreren havde opdaget 
det, lækkede olie på hele 
strækningen.■

Trafikuheld i Broager
Forleden var der et tra-
fikuheld på Storegade i 
Broager, hvor en knallert 
svingede ind i siden på en 
bil og væltede.

Bilist og knallert-
kører fik talt sam-

men og de udvekslede 
forsikringsoplysninger.

Bilisten bestemte sig al-
ligevel for at ringe efter 
politiet.

Det gjorde, at knal-
lertkøreren forsvandt fra 

stedet, så ham skal politiet 
have fat i.

Det skete ingen person-
skader i forbindelse med 
uheldet, men personbilen 
fik nogle ridser på den ene 
side. ■

Blåt flag i Egernsund
Sønderborg hejser endnu 
et blåt flag - denne gang 
på Lågmaj Strand ved 
Egernsund, som er 
den niende i rækken 

af lokale badestrande 
med det internationale 
kvalitetsstempel.

Forberedelserne til årets 
badesæson er i fuld gang 

i Sønderborg Kommune 
og Friluftsrådet har netop 
godkendt, at sæsonen 
stiger til vejrs med ni blå 
flag. Der vejer også blå flag 
i Vemmingbund og Alnor 
Strandpark. ■
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ANDELSSELSKABET
SKELDE VANDVÆRK

Generalforsamling
Tirsdag den 1. juni 2021 kl. 19.30

hos ”Frøken Jensen” i Skelde
DAGSORDEN:

1. Valg af ordstyrer og protokolfører
2. Formandens beretning
3. Regnskabet 
4. Fremlæggelse af budget og takstblad
5. Indkomne forslag (vedtægtsændring)
6. Valg af bestyrelse

Efter tur afgår:
Frode Lehmann villig til genvalg
Knud Jørgen Lei villig til genvalg
Tage Andresen ønsker ikke genvalg
Jørgen Vestergaard villig til genvalg

7. Valg af bestyrelsessuppleant
Efter tur afgår: Andreas Andresen

8. Valg af revisor
Efter tur afgår: Peter Jacobsen

9. Valg af revisorsuppleant
Efter tur afgår: Iver Dall

10. Eventuelt.

OBS! Der indkaldes endvidere til

Ekstraordinær 
generalforsamling

Tirsdag den 22. juni 2021 kl. 19.30
samme sted vedr. vedtægtsændring

DAGSORDEN:
1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af vedtægtsændring
3. Eventuelt

Bestyrelsen

Læserbrev

Boligudvikling i hele kommunen
Boligudvikling i hele 
kommunen er altafgø-
rende for at fastholde 
borgere, der allerede bor 
i kommunen og som står 
over for et boligskift fra 
en større til en mindre 
bolig eller omvendt. 
Mange ønsker fortsat 
at bo i den by eller i det 
område, hvor man har 
boet igennem mange år. 
Det skal være en spæn-
dende og attraktiv 
boligudvikling, der tilgo-
deser de boligbehov der 
efterspørges gerne med 

fokus på energi-rigtige 
løsninger.

En attraktiv og ander-
ledes boligudvikling vil 
også have værdi, når vi 
skal tiltrække familier, 
der af jobmæssige eller 
andre årsager ønsker at 
bosætte sig i kommunen. 
Her er det især vigtigt, at 
vi kan tilbyde attraktive 
boligformer med en be-
liggenhed, som tilflyttere 
efterspørger.

En boligudvikling kan 
sagtens foregå i de områ-
debyer der ligger i rundt 

om i kommunen og ikke 
kun i centerbyen. Der er 
mange, som vælger at bo 
i områder, hvor natur og 
kyst ligger tæt på og alli-
gevel nær ved skole, ind-
køb og fritidsaktiviteter.

Det er vigtigt, at man 
indtænker nye og frem-
tidssikrede boligformer, 
der tilgodeser det bolig-
behov der er brug for i de 
forskellige faser i livet.

Det behøver ikke kun at 
være kommunen der laver 
udstykninger til parcelhu-
se og lignende. 

Vi skal også gøre det 
interessant for investorer 
og private aktører, at 
komme med deres bud på, 
hvordan vi kan få udviklet 
nogle spændende og at-
traktive boligområder. 

En forudsætning for 
boligudvikling i hele 
kommunen er, at den 
nuværende kommuneplan 
2019-2031 snarest skal 
revideres.

Erik Krogh 

Byrådskandidat for Venstre 

Sletmarken 10, Broager

Broager Skytteforening efter medlemsfrafald:

“Vi skal nok få dem tilbage igen”
Af Esben Cronbach

Efter et stort frafald af 
medlemmer, har Broager 

Skytteforening mange pla-
ner for, hvordan man skal 
hverve nye medlemmer

Det seneste år er Broager 

Skytteforening gået tilbage 
med 10 medlemmer. 

Skytteforeningen har nu 
47 medlemmer i alt.

Der er en landsdæk-
kende tendens til, at 
foreninger har mistet 
medlemmer i 2020, hvor 
mange aktiviteter har væ-
ret på pause. 

Den ny formand, Thor 
Hattesen, er dog klar 
med flere idéer til, hvor-
dan foreningen igen får 
fremgang.

Stor tilbagegang
Flere aktiviteter, stævner 
og andet er blandt idéer-
ne fra den ny formand, 
der ikke ser så sort på 
situationen.

”Det er ikke så godt, men 
vi skal nok få dem tilbage 
igen. Det er jeg sikker på.”

Det store fald i medlem-
mer har ifølge formanden 
både sociale og økonomi-
ske konsekvenser.

Medlemmer, der før var 
med til at skabe god stem-

ning, er ikke længere med 
i foreningen. Aktiviteter, 
som foreningen normalt 
tjener penge på, har der 
ikke været noget af i 2020.

Lysere 2021
Efter et langt 2020, ser 
formanden frem mod et 
bedre 2021.

”Der var ingen arran-
gementer i 2020, men vi 
skal nok klare den. Der 
skal også tænkes nyt: Nye 
stævner og arrangementer. 
Det bliver hen mod som-
meren, så vi nogenlunde 
ved, hvad der skal ske.”

Allerede nu har Broager 

Skytteforening haft be-
søg af nogle børn, der i 
forbindelse med Skelde 
GF’s Sommersjov besøgte 
skydebanen.

Efter genåbningen er 
aktiviteterne i foreningen 
skudt godt i gang. Trods 
en samlet nedgang i an-
tallet af medlemmer, har 
foreningen flere børn, end 
de nogensinde før har haft 
til udendørsskydning. 

15 børn kommer ugent-
ligt forbi banen for at 
skyde til måls på den 
udendørs skydebane. ■

Broagerlands Rideklub tager rytterstue i brug

Af Gunnar Hat tesen

Broagerlands Rideklub 
har taget den nye 
rytterstue i brug.

Det første spadestik til 
projektet “Ny, større og 
handicapegnet rytterstue” 
blev taget i juli sidste år.

Byggeriet på næsten 

200 m2 er indrettet med 
stort fokus på tilgænge-
lighed og handicapven-
lighed, som især kommer 
klubbens 70 brugere af 
ridefysioterapien til gode.

Det starter allerede på 
gårdspladsen, hvor køre-
stolsbrugere kan rulle ud 
af deres bus og køre på 
fliser hen til indgangsdø-
ren, der åbner, når man 
trykker på en knap.

Indenfor er alle døre i 
ekstra bredde, og der er 
ingen dørtrin.

Der er et stort handicap-
toilet med bruser. Vasken 
er specielt designet, aflø-
bet er trukket tilbage, og 
vandet kommer ud af det 
berøringsfrie armatur. 
Alle knager og brusear-
maturet sidder lavere end 
normalt, så det kan betje-
nes fra en kørestol.

Døgnåbent
Køkkenet er døgnåbent, 
så man kan gå ind og koge 
lidt vand til kaffe eller var-
me sin mad eller popcorn 
i microovnen. 

Ridefysioterapeuten har 
fået et behandlerrum, 
hvor hun kan snakke med 

patienterne i fortrolighed. 
Rummet bruges også til 
mødelokale og til sekreta-
riat under stævner.

Hjertet i bygningen er 
det store lokale i midten, 
hvor klubben har plads til 
at afholde arrangementer 
for medlemmer og gæster.

“Vi glæder os blandt 
andet til at kunne invitere 
til forsinket 50 års jubilæ-
um senere på året” siger 
klubbens formand Lisa 
Nielsen.

Broagerlands Rideklub 
er Zero-Sport certificeret 
ved Project Zero, og byg-
geriet lever op til denne 
certificering. Varmen og 

det varme vand bliver 
leveret gennem en luft til 
vand varmepumpe, der 
er LED-lys ude og inde, 
og isoleringen er helt efter 
nutidens standarder.

Budgettet på 2,5 millio-
ner blev overholdt.

“I de sidste 10 år er alle 
rideklubbens bygninger 
blevet renoveret med 
blandt andet nyt tag og 
LED-lys, der er købt en 
lille ekstra ridehal til, og 
med den nye rytterstue 
står klubben med et fanta-
stisk anlæg de næste man-
ge år” siger lisa Nielsen, 
som har været klubbens 
formand i 10 år. ■

Broager Rideklub har taget 
den nye rytterstue i brug. 
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Vi sælger utroligt godt i øjeblikket. Skal din bolig være den næste? Kontakt os for en gratis salgsvurdering!

BROAGER
v/ Henning Brock og Merete Lund Brock
Storegade 7
6310 Broager
broager@home.dk
Tlf. 74441698
Ejendomsmæglerkæde for Danske Bank koncernen

Egernsund - Rendbjerg
Bredmaj 53

Super flot sommerhus med fjordudsigt
Super velholdt, velindrettet og hygge-
ligt sommerhus. Fra sommerhusets op-
holdsarealer samt den store flotte træ-
terrasse, er der den flotteste udsigt til
Flensborg Fjord og det bagvedliggende

maleriske "Broagerland" Den store
terrasse er i sig selv et hit. Bedste mor-
gensol, god eftermiddagssol og læ og
skygge om aftenen med den smukke-
ste udsigt.
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FRITIDSHUS

Kontantpris 2.295.000
Ejerudgifter pr. md. 2.000
Udbetaling 115.000
Brutto/netto
ekskl. ejerudgifter 9.373/8.024
Sag: 7030000347 Tlf: 74441698

Gråsten
Kongevej 70

Fin ejendom på hele 212 m2 bolig samt dertil 106 m2 kælder.
Huset er beliggende centralt i byen og
med kun få minutters gang, er du ved
banegården, indkøbsmuligheder samt
det indbydende torv som ligger ved
byens butikker. Er man til natur eller

vandet, kan man ligeledes let tilgå dis-
se 2 herligheder. Villaen ligger på en
grund på 446 m2. Grunden er beplan-
tet med græs og er derfor meget let at
holde.

CENTRAL
BELIGHENGED
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Energi

VILLA

Kontantpris 895.000
Ejerudgifter pr. md. 1.724
Udbetaling 45.000
Brutto/netto
ekskl. ejerudgifter 3.573/3.088
Sag: 7030000292 Tlf: 74441698
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LEJLIGHED

Kontantpris 2.095.000
Ejerudgifter pr. md. 1.981
Udbetaling 105.000
Brutto/netto
ekskl. ejerudgifter 8.315/7.196
Sag: 7030000199 Tlf: 74441698

Gråsten
Bellevue 1 7.

Skøn udsigtslejlighed i Bellevue
En velindrettet lejlighed med udsigten i
fokus. Lejligheden er en del af det ikoni-
ske Bellevue-byggeri, der er beliggende
langs den flotte Gråsten Havnefront helt
ud til Nybøl Nor.

NY PRIS
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VILLA

Kontantpris 1.135.000
Ejerudgifter pr. md. 2.004
Udbetaling 60.000
Brutto/netto
ekskl. ejerudgifter 4.515/3.907
Sag: 7030000288 Tlf: 74441698

Broager
Østermarken 8

Fin 1-plans villa centralt i Broager
Huset ligger på attraktive Østermarken,
som er en herlig villavej med godt nabo-
skab og gode vilkår for de mindste. For
enden af vejen (ved Østerled), går der en
sti direkte til Broager.

NY PRIS
Hele verden står på hovedet. Undtagen dine mursten. 
De ligger solidt og godt placeret – som altid. Og faktisk 

er der stor efterspørgsel og stigende priser på dem. 

Så hvis du gerne vil lave om på noget, er det et rigtig 
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

Egernsund - Rendbjerg
Teglbakken 70

Flot sommerhus i Rendbjergs idylliske landskab!
I det naturskønne sommerhusområde
"Rendbjerg", mellem Broager og Grå-
sten., findes denne perle af
et sommerhus. Sommerhuset er belig-
gende i det smukkeste kuperede areal

med få meter ned til den idylliske
jollehavn og badestrand. Der er kort
afstand til Marinaen. Med mulighed
for en lækker middag på Restaurant
"Værftet".
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FRITIDSHUS

Kontantpris 1.495.000
Ejerudgifter pr. md. 1.922
Udbetaling 75.000
Brutto/netto
ekskl. ejerudgifter 6.289/5.294
Sag: 7030000354 Tlf: 74441698
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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

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

NYE ÅBNINGSTIDER
Mandag - fredag  . .  9.30-19.00
Lørdag  . . . . . . . . . . . .  9.00-13.00

HUSK at bestille tid
på telefon eller kig forbi

Tlf. 6013 0621 
Skolevej 1A, Vester Sottrup, 6400 Sønderborg 

SUNDEVED GYMNASTIK FORENING
afholder

GENERALFORSAMLING
ONSDAG DEN 26. MAJ 2021 kl. 19.00 
i Sundeved hallens cafeteria. 
Dagsorden ifølge vedtægter.
Tilmelding på tlf. 31 22 10 01
senest 22. maj 2021
Fremvisning af Corona-pas påkræves!
Sundeved Gymnastik Forening 
byder på en forfriskning
Alle er velkomne

Sundeved afholder

ORDINÆR 
GENERALFORSAMLING

Onsdag den 9. juni 2021 kl. 19.00 
i Sognehuset, Vester Sottrup

Dagsorden ifølge vedtægterne.
Forslag skal være formanden i hænde 

senest den 29. maj 2021.
Mødet afholdes efter gældende corona-restriktioner.

Vel mødt
Bestyrelsen

Alle er velkommen!

Guldkonfirmation i Ullerup Kirke
Af Gunnar Hat tesen

De blev konfirmeret i 
Ullerup Kirke den 2. maj 
1971. 50 år efter var de 

samlet for at fejre deres 
guldkonfirmation.

Det var lykkedes ini-
tiativtagerne at finde 21 
guldkonfirmander.

Guldkonfirmanderne 
var først samlet i Ullerup 
Præstegård i konfirmand-
stuen, hvor kirken var 
vært ved morgenkaffe.

Efterfølgende var der 
speciel Guldkonfirmand-
gudstjeneste i Ullerup 
Kirke ved sognepræst Lis-
Ann Alexandra Rotem.

Efter nogle gode timer 
fortsatte guldkonfirman-
derne til hyggeligt samvær 
og spisning på restaurant 
Værftet i Egernsund. ■

Bagerste række fra venstre: John Lorenzen, Bo Seedorff Rasmussen, Sognepræst Lis-Ann 
Alexandra Rotem,Morten Thomsen, Svend Aage Leonhard, Bent Callesen (Bakkensbro Skole), 
Bent Callesen( Eckersberg Skole) og Frederik Hansen Møller.
Midterste række fra venstre: Lisy Soll født Jacobsen, Mona Eskildsen født Jacobsen, Anne 
Mette Falck Østergaard født Sørensen, Ulla Hansen født Hartmann, Marianne Raarup Nielsen, 
Rita Mathiesen og Otto Jørgensen.
Forreste række fra venstre: Gerda Strandholdt født Christiansen, Birthe Agerley født Sørensen, 
Lone Rasmussen,  Monika Ketelsen født Martensen, Jette Petersen Asmussen født Petersen, 
Eva Ludvigsen født Nielsen, Elin Oechsler født Christensen.

Fakta
Fra Bakkensbro Skole:
Eva Ludvigsen født 
Nielsen, Lone Rasmussen, 
Jette Petersen Asmussen 
født Petersen, Monika 
Ketelsen født Martensen, 
Elin Oechsler født 
Christensen, Bo Seedorff 
Rasmussen, Otto 
Jørgensen, Bent Callesen, 
Morten Thomsen

Fra Eckersberg skole:
Gerda Strandholdt 

født Christiansen, 
Rita Mathiesen, Birthe 
Agerley født Sørensen, 
Tove Jensen (afbud), 
Anne Mette Falck 
Østergaard født Sørensen, 
Ulla Hansen født 
Hartmann, Marianne 
Raarup Nielsen, Mona 
Eskildsen født Jacobsen, 
Lisy Soll født Jacobsen, 
John Lorenzen, Svend 
Aage Leonhard, Bent 
Callesen, Frederik Møller 
Hansen.

Aflysning af Nøffelfestival
Af Esben Cronbach Efter aflysning af Nøffel 

Festival lever håbet om 
Idrætsugen videre.

Nøffel Festival 2021 er 
nu aflyst, men det betyder 
ikke, at håbet og planerne 
om Nybøl Idrætsuge, som 
man kender den, er lagt i 
graven.

Håbet om at kunne af-
holde Nøffel Festival 2021 
blev holdt i live så længe 
som muligt. 

Planerne om afholdelse 
af festivalen er nu drop-
pet. Det sker, fordi coro-
narestriktionerne ikke er 
lempet nok, til at det kan 
lade sig gøre.

“Ligesom alle andre 
begivenheder og større 

arrangementer, har vi 
besluttet at aflyse. Vi har 
vurderet, at der ikke er 
plads i kulturkalenderen,” 
siger formanden for Nybøl 
IF, Claus Jensen.

Idrætsugen lever videre
For Nybøl IF vil det ikke 
give mening at udskyde 
festivalen, fordi forenin-
gen selv, og adskillige an-
dre foreninger i området, 
udskyder arrangementer 
til efteråret. 

Et af de arrangementer er 
Nybøl IF’s egen Idrætsuge. 
Planerne og håbet om 
dens afholdelse lever i 
bedste velgående.

“Vi regner med, at de 

bliver gennemført. Når 
man ser på restriktioner-
ne, burde det kunne lade 
sig gøre,” siger tovholder 
på Idrætsugen, Roland 
Knudsen fra Nybøl IF. 

Arrangørerne vil endnu 
ikke løfte sløret for, hvad 
de har planlagt. Allerede 
nu kan de dog fortælle, at 
det bliver en idrætsuge, 
som man kender den: 
Ringridning, fodbold-
stævne og lottospil er sikre 
punkter på programmet. 
Idrætsugen afholdes i 
midten af juli i uge 32.

Stor betydning for Nybøl
Nøffel Festival og 
Idrætsugen er begiven-
heder, der har stor betyd-
ning for Nybøls borgere. 
Det er et samlingspunkt 
for nye og kendte ansig-

ter i byen. Det har byen 
manglet det sidste år, siger 
Roland Knudsen.

“Folk i byen mangler at 
komme ned og mødes. 
Det plejer også at være 
et godt arrangement for 
tilflyttere. De bliver op-
fordret af naboerne til at 
komme ned og være med, 
fordi det er der, man lærer 
byen og folkene i den at 
kende. Arrangementerne 
kan samle folk. Det er der, 
man møder sine naboer 
og mødes med dem, man 
ikke ser så tit. Så får man 
en grillpølse eller en øl, 
og får snakket og hyg-
get sig sammen på kryds 
og tværs”, siger Roland 
Knudsen. ■
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DIN LOKALE HÅNDVÆRKER

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

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

+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!

Bygningskonstruktør
Murermester

og aut. kloakmester

Vi gennemfører opgaverne  
med seriøsitet og præcision

Planetvej 2 • 6300 Gråsten

Nybygning • Tilbygning • Tagarbejde • Badeværelser
Belægning • Reparationer

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

Bygningskonstruktør
Murermester

og aut. kloakmester

Vi gennemfører opgaverne  
med seriøsitet og præcision

Planetvej 2 • 6300 Gråsten

Nybygning • Tilbygning • Tagarbejde • Badeværelser
Belægning • Reparationer

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

Bygningskonstruktør, murermester
og aut. kloakmester

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

Ingen opgave er for lille.

Andr. Petersen & Søn ApS
Planetvej 2 • 6300 Gråsten

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

Dit værksted og servicebutik på vejen

Gisselmann
Kongevej 86, Gråsten · 74 65 01 70

Hvis din bil 
kunne vælge
Reparation og service 
af alle bilmærker

Kioskvarer og gaveartikler 
mv.

Kosmoshus Træfældning

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

rodfræsning

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

– Kort fortalt, vi fælder alt –

Alt i anlæg & vedligehold

Hækklipning Belægning

Vedligehold Beplantning

Beskæring

Græsplæner

Haveservice TræfældningBeskæring

Belægninger StøttemureGræsplæner

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

ANL ÆGSGARTNE R

HUSK du kan få 
FRADRAG  for 
havearbejde

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

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

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

Hans 
Henrik 
Fischer

Nicole 
Schünemann

-Føh

Heidi 
Waldemar 
Østergaard

- Erhvervsret
- Erstatningsret
- Testamenter
- Skilsmisseret

- Ejendomsoverdragelse
- Strafferetsager
- Bobehandling
- Retssagsbehandling

TRANSPORT

Tlf: 22 30 05 05
Alle former for transport udføres

Stenvej 15, Rinkenæs, 6300 Gråsten • 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

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

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

Tak fordi du 
handler lokalt
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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 Frivillige 
Brandværn rykkede 
forleden ud til Gråsten 
Badmintonklub 
på Johs. Kochsvej i 
Gråsten. Der var intet 
galt – udover at en 
person havde trykket 
på brandalarmen. 
Personen var ikke på 
stedet, da brandbilerne 
kom.

Ukendte gernings-
mænd har lavet 
hærværk på Æble gaard 
Fri skole i Adsbøl.Her 
er en mur og nogle vin-
duer blevet overhældt 
med rød maling.

Natten til mandag 
blev der kastet en sten 
igennem en rude på en 
bil parkeret på privat 
grund i Egernsund. 

Benniksgaard Hotel 
har for første gang 
ansat fire elever, to 
kokkeelever og to 
tjenerelever.

Sanne og Kristian 
Sørensen i Gråsten har 
fået indsat nyt køkken 
i deres sommerhus i 
Marstal på Ærø.

Svenja Ivanhoe 
Karstensen, Kværs, 
nød søndag en gåtur 
i Nørre skoven på Als 
med Nye Borger liges 
lokalforening. Hun 
overvejer at stille op 
til byrådsvalget for 
partiet.

Gråsten Cykleklub 
var lørdag på cykeltur 
i bakkerne omkring 
Vejle. Det skete som 
erstatning for den år-
lige cykeltur i Harzen.

Mads Friis i Rinkenæs 
har overtaget forpagt-
ningen af Sønderborg 
danhostel. ■

Audi A6
2,0 TDi 177 
S-line Avant 
Multitr. 5 dørs
08/2014
Km. 219.000
Diesel
Sortmetal

196.400,-

Hovednummer tlf. 7060 2033
Afdelinger i 

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

Pæne biler til nettopriser 

UGENS BIL

ALTID 300 BILER PÅ LAGER

Boliger

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

salgsvurdering.

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

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

Naturstyrelsen udlejer smukt belig-
gende hus ved Slotssøen i Gråsten
Naturstyrelsen udlejer den fine tidligere fiskemesterbo-
lig Ø-huset for en tidsbegrænset periode på 5 år.  

Huset er praktisk indrettet, med større køkkenalrum og badevæ-
relse med gulvvarme, samt stue og to værelser på stueetagen. 
På førstesalen er der foruden en repos to større værelser. 
Boligarealet vurderes at være omkring 120 m2. 
Boligen opvarmes med nyere oliefyr, og husets to brændeovne 
giver mulighed for at bidrage til både opvarmningen og stemnin-
gen. Den tilhørende have og gårdsplads er på ca. 2000 m2. 

Den årlige husleje er 84.000 kr. eksklusiv forbrug. 

Det vil være muligt at besigtige huset efter aftale med Kristina D. 
Bertram, e-mail: krdue@nst.dk, mobil +45 2466 5941

Læs mere på: https://naturstyrelsen.dk/drift-og-pleje/salg-og-
udleje/huse-til-udleje/

Ansøgning om leje af Ø-huset sendes i lukket kuvert mrk. ”Ø- 
huset”  til Naturstyrelsen Sønderjylland, Felstedvej 14, 6300 
Gråsten. Ansøgningen skal være modtaget senest fredag den 
28. maj 2021 kl. 12.00.

Ved ansøgningsfristens udløb vil der blive trukket lod blandt de 
indkomne ansøgninger. 

BESTILLING AF ÅL
Bestilling af røget ål, stegeål, 
fjordskrubber, torsk og laks.

Afhentning i Kruså, Rinkenæs og Gråsten.

Leveres tirsdag den 18. majLeveres tirsdag den 18. maj

TLF. 51 49 12 34

Ny beredskabschef  
fra Gråsten
Af Gunnar Hat tesen

50-årige Allan Dalager 
Clausen fra Gråsten er 
ansat som ny bered-
skabschef i Sønderborg 
Kommune.
Han begynder den 1. 
august og kommer fra 
en stilling som vicepo-
litiinspektør i Syd og 
Sønderjyllands Politi.

Allan Dalager Clausen 
er en kompetent leder 
med mange års erfaring 
fra politiet i Syd- og 
Sønderjylland.

Formand for Bered-
skabs  kom mis sionen i 
Sønderborg Kommune, 
borgmester Erik 
Lauritzen, ser frem til 
samarbejdet. 

“Allan Dalager Clausen 
har en lang karriere in-
den for politiet, og i de 
seneste år har han kon-
tinuerligt arbejdet med 
ledelsesgerningen. Selv 
om han ikke kommer fra 
beredskabsverdenen, har 
Allan Dalager Clausen i 
sit arbejde for politiet haft 
snitflader til kommunens 
beredskab og dertil et 
stort lokalkendskab til den 
sønderjyske beredskabs-
kultur”, siger han. 

Politimand i 24 år
Allan Dalager Clausen har 
været politimand i 24 år 
og langt de fleste år med 
tjenestested i Sønderborg. 
Han er oprindeligt født og 
opvokset på Nordals, så 

han har et dybt kendskab 
til lokalområdet.

Allan Dalager Clausen 
skifter fra sin nuværende 
stilling som afdelingsleder 
i den operative afdeling 
hos Udlæn dinge kon trol af-
delingen i Padborg med ti-
tel som vicepolitiinspektør 
i Syd- og Sønderjyllands 
Politi.

“Jeg glæder mig meget 
til at tiltræde som bered-
skabschef i Sønderborg 
Kommune. Der er rigtig 
mange, spændende op-
gaver, og dem glæder jeg 
mig til at løse på tværs af 
afdelinger internt i orga-
nisationen og på eksternt 
niveau. Jeg er vant til at 
lede komplekse områder 
og har let ved at sætte mig 
ind i nye opgaver og har 
en klar naturlig tilgang til 
mine ledere og medarbej-
dere. Jeg sparrer og ind-
drager dem altid i mine 
opgaveløsninger, hvilket 

giver inspiration og en 
fælles platform til at opnå 
de ønskede resultater, 
siger han. 

Den nye beredskabschef 
har haft en række for-
skellige job hos politiet 
i Sønder borg, Tønder, 
Aabenraa, Es bjerg og Pad-
borg. Han kommer med 
10 års ledelseserfaring 
fra politiet, hvor Allan 
Dalager Clausen blandt 
andet har stået i spidsen 
for at opbygge Udlæn-
dinge kontrolafdelingen 
i Padborg. Derudover 
har han været taktisk 
ansvarlig for planlægning 
og etablering af modta-
gecenter Søgård. Allan 
Dalager Clausen har også 
været koordinerende ind-
satsleder ved flere, større 
arrangementer og ledende 
indsatsleder i forbindelse 
med brande, anholdelse 
af farlige gerningsmænd, 
større færdselsuheld og 
lignende.

Den nye beredskabschef 
var i sine yngre dage am-
bulanceredder hos Falck, 
og har fra den tid blandt 
andet uddannelsen som 
røgdykker og ambulance-
behandler niveau 1. ■

Ny beredskabschef bliver 
Allan Dalager Clausen.
 Privat foto

2 0



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

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

Tak fordi du handler lokalt

Padborg - Kruså - Frøslev - Holbøl - Kollund – Gråsten - Broager - Sundeved - Ragebøl Uge 19 12. 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 12. Boller i karry med ris og wookTai

TORSDAG den 13. Paneret stegt fl æsk med persillesovs

FREDAG den 14. Mørbradbøf med champignonsovs og grøntsager

LØRDAG den 15. Dansk bøf med rødbeder

SØNDAG den 16. Burger med pommes frites

MANDAG den 17. Kødsovs med pasta

TIRSDAG den 18. Kyllingebryst med fl ødekartofl er og salat

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

UGENS HUG

Åbent alle 
ugens dage

7-21

Harkærvej 3 • 6340 Kruså
Gælder kun i REMA1000 Kruså til og med lørdag 15. maj

8.-
Matilde 
kakaomælk
1 liter

Ny skoleleder på Lyreskovskolen står aldrig stille
Af Dit te Vennits Nielsen

På Lyreskovskolen i 
Bov skal eleverne trives 
bedst muligt og lære 
mest muligt.
Det er den nye vision for 
fremtiden fra den nye sko-
leleder, Michael Sørensen 
Petersen. 

Han er netop startet op 
på sin nye arbejdsplads, 
hvor han afløser Jon 
Sønderby. 

Tre dage efter sin første 
dag på kontoret, åbnede 
skolen helt op igen efter 
corona-nedlukningen.

“Jeg har slet ikke nået 
at få hilst på alle elever 
endnu, men det kommer”, 
siger 48-årige Michael S. 
Petersen, der kommer fra 
en stilling som skoleleder 
for Kliplev Skole. Her var 
han skoleleder for 146 ele-

ver, mens Lyreskovskolen 
har 550 elever.

En større skole giver 
flere ressourcer, og det 
giver bedre muligheder og 

potentiale til at udvikle, 
hvilket den nye skoleleder 
glæder sig meget til. 

Michael S. Petersen 
har altid ment, at en 

skole skal være en del af 
lokalsamfundet. 

“Folk og naboer skal 
tænke skolen ind i fælles-
skabet og have ejerskab, 
også selvom man ingen 

børn har på skolen. Den 
gode historie skal fortæl-
les, og foreninger skal altid 
kunne bruge skolen”, siger 
Michael S. Petersen, som 
er glad for at være blevet 
en del af Bov Lokalråd. 

Det giver gode mulighe-
der for et tæt samarbejde 
med foreningslivet.

De flotte udeområder 
omkring skolen tiltaler 
ham meget, og naturen 
skal bruges. 

“Jeg står aldrig stille. 
Der skal ske noget. Hvis 
jeg møder ordene ‘Det 
har vi ikke tradition for 
her’, så tager jeg gerne 
udfordringen op og ser 
nye muligheder”, fortæller 
Michael S. Petersen, som 
ser frem til arbejdet med 
skolebestyrelsen og sine 
medarbejdere. 

Han har 9 års ledererfa-
ring og kender en del af 
de større elever og flere 
ansatte fra sin tid på den 
tidligere Frøslev-Padborg 
Skole, da den gik over til 
at være Lyreskovskolen. 

“Det er hyggeligt at hilse 
på dem igen”, nævner 
Michael S. Petersen, 
der har slået sig fast på 
Lyreskovskolen med sit 
gode humør og glade 
smil. ■

48-årige skoleleder på 
Lyreskovskolen, Michael 
Sørensen Petersen, glæder 
sig til arbejdet på en større 
skole med flere ressourcer. 
Han ser frem til samarbej-
det med skolebestyrelse, 
medarbejdere og elever.
 Foto Dit te Vennits Nielsen
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OPLAG: 13.430

LEVERING:

FK Distribution

TRYK:

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

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

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

Avisen er i din postkasse 
onsdag/torsdag

KOLLUND KOLLUND 
KIRKEKIRKE

BOV BOV 
KIRKEKIRKE

Søndag den 16. maj kl. 11.00
ved Jakob Bruhn Hansen

HOLBØL HOLBØL 
KIRKEKIRKE

Kristi himmelfartsdag 
torsdag den 13. maj kl. 9.30 
ved Gerda Melchiorsen
Søndag den 16. maj kl. 9.30
ved Jakob Bruhn Hansen

Kristi himmelfartsdag
torsdag den 13. maj kl. 10.00
ved Helle Frimann Hansen
Søndag den 16. 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.

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

Friluftsgudstjeneste 2. pinsedag 
ved Sønderhav strand kl. 11

Holbøl kirke rykker ud i det grønne ved stranden i Sønderhav 2. pinsedag. 
Efter gudstjenesten er der mulighed for at deltage i en lille picnic. Ønsker man 
at deltage i den del af arrangementet, skal man tilmelde sig via graverkontoret 

på tlf. 28930730. Den tyske menighed er også velkommen. I tilfælde af 
kraftigt regnvejr holder vi gudstjenesten i kirken. Vi glæder os til at se dig!

Holbøl menighedsråd

www.holbolkirke.dk

Min elskede hustru
vores elskede mor og svigermor

Ulla Marie Christensen
* 22. oktober 1950    †  4. maj 2021

er stille sovet ind

På familiens vegne

Jonny
René, Thomas og Sanne

Bisættelsen har fundet sted i stilhed

Vores elskede mor,
svigermor, mormor, farmor, oldemor og tipoldemor

Ingrid Lessine Marie Petersen
* 29. oktober 1922

har nu fået fred,
er sovet stille ind den 5. maj 2021

og himlen er blevet en stjerne rigere

”Den som flyver på egne vinger, kan flyve højt”
(citat: vores mor)

På familiens vegne

Inge Grethe - Kurt - Gunhild - Kjeld og Solveig

Grundet Covid-19 foregår bisættelsen i stilhed
i Holbøl Kirke fredag, den 14. maj kl. 13.00

——————————

Stor TAK til Hjemmeplejen (Bredsdorffvej) samt
personalet på Birkelund Plejecenter 

for kærlig og omsorgsfuld pleje af vores mor

Dårlig 
dækning
I den senere tid har te-
leselskaberne Telenor, 
Telia og MitTele haft 
problemer med dækning 
i lokalområdet. AGR 
Consult er blevet bombar-
deret med spørgsmål fra 
kunder. Det er dog alene 
selskaberne, der kan løse 
problemerne. ■

Ny forstander på efterskole
Af Dit te Vennits Nielsen

55-årige Lasse Ovesen 
er ansat som ny forstan-
der på Frøslevlejrens 
Efterskole (FLE). 
Han kommer fra en lig-
nende stilling på Samsø 
Efterskole.

I de sidste 17 år har han 
sammen med hustruen 

Karin og deres tre børn 
boet på Samsø Efterskole, 
de sidste 12 år som 
forstander. 

Tiden var dog kommet 
til, at der skulle ske noget 
andet. Karins familie bor i 
Tønder, og derfor søgte de 
mod Sønderjylland og har 
været heldige at finde de-
res drømmehus i Felsted. 

“Tanken bag den 
grundtvig-koldske skole 

skal gennemsyre eftersko-
len, og mit mål er, at der 
fremover skal være de 112 
elever, som der er plads til. 
Vi holder et visionssemi-
nar og finder i fællesskab 
linjen”, fortæller Lasse 
Ovesen.

På FLE er hovedtemaet 
performance, og den nye 
forstander har tidligere 
lavet teater og været in-
struktør. Derfor opfylder 

skolen et af hans hovedin-
teresser. Det andet er out-
door, som blev realiseret 
på Samsø.

“Jeg håber at have fundet 
min slutstilling, og at vi 
kan blive gamle her, min 
kone og jeg”, siger Lasse 
Ovesen. Hans kone er 
uddannet lærer og er på 
udkig efter et nyt job. ■

Lasse Ovesen ny forstander 
på Frøslevlejrens Efterskole
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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

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

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.

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

PADBORG
HAVEKREDS

afholder

ORDINÆR 
GENERALFORSAMLING

Mandag den 17. maj kl. 19.00
i kælderen på Bov Bibliotek, 

Bovvej 4
Mødet bliver gennemført uden eksterne konsulenter, 

men der serveres som sædvanligt lagkage, te og kaffe.

Det er gratis adgang for medlemmer, 
ikke medlemmer betaler 50 kroner.

Alle er rigtig meget velkomne og vi forventer at 
de fastsatte coronaregler bliver respekteret.

Mange hilsner Bestyrelsen

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 

Tak fordi du 
handler lokalt 

Fragtterminal jævnet med jorden
Industrivej i Padborg er 
under rivende udvikling. 
Mange af de gamle 
kendte bygninger er 
snart væk. 
Senest er EHJs fragtter-
minal blevet jævnet med 
jorden og giver plads til et 
byggeri. ■

Amnesty International 
åbner udstilling
Amnesty International 
har åbnet udstilling i 
barak W6 i Frøslevlejren
Udstillingen omfatter 
blandt andet Corona 
kampagne, samtyk-

ke-loven, VM i Qatar og 
menneskerettighederne

Sidste års udstillinger 
om Tortur og dødsstraf 
fortsætter med nye 
statistiktal.

Flygtningekampagnen 
med Galschiøts flyg-
ninge-installation vises 
opdateret.

Desuden kan publi-

kum se den permanente 
plakatudstilling om 
menneskerettigheds-er-
klæringen, menneskeret-
tighedsflaget, samt Jens 
Galschiøts øvrige figurer 
og masker. 

Udstillingen er åbent 
hver dag frem til 31. ok-
tober fra kl. 9-17. Der er 
fri entre. ■
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GENERALFORSAMLING 
BOV IF FODBOLD

Onsdag den 2. juni 2021 kl. 19.30 
Mødested: Grænsehallerne

DAGSORDEN
1. Valg af dirigent og referent.

2. Bestyrelsens beretning

3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse

4. Fremlæggelse af budget 2021.

5. Behandling af indkomne forslag

6. Valg. Vi mangler en ny kasserer, resten er villige til at fortsætte 
endnu et år.
Bestyrelsen konstituerer sig efter generalforsamlingen 
eller ved førstkommende bestyrelses møde.

7. Valg af 2 suppleanter

8. Valg af 2 revisorer samt 1 suppleant

9. Eventuel.

Vel mødt og husk det vil glæde meget, hvis mange tog 
sig tiden til at møde op, det er altså ikke farligt og man 

kan altid sige nej, hvis man skulle blive spurgt.

Sportslig hilsen
Bestyrelsen

Bov IF Fodbold

Afholdes

GENERALFORSAMLING BOV IF 
FODBOLDS KUNSTGRÆSBANE 

& VENNER
Onsdag den 2. juni 2021 fra kl. 19.30 

i forlængelse af fodbolds generalforsamling
Mødested: Grænsehallerne

DAGSORDEN
1. Valg af dirigent og referent.

2. Bestyrelsens beretninger for det forløbne år.

3. Forelæggelse af årsrapport (inkl. revideret regnskab) for de forløbne 
år til godkendelse.

4. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende 
år til godkendelse.

5. Fastsættelse af kontingent.

6. Behandling af indkomne forslag, herunder forslag om udlodning.

7. Valg af formand.

8. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer.

9. Valg af to suppleanter til bestyrelsen.

10. Valg af revisor og revisorsuppleant.

11. Eventuelt.

Vel mødt.

Med sportslig hilsen

Bov IF Fodbolds Kunstgræsbane & Venner.

Frank Thietje

DSI Valdemarshus sundheds- og aktivitetscenter
Valdemarsgade 11, 6330 Padborg

Pbv af DSI/Brugerrådet
Carlo Jensen, formand

Efter lang tid åbner vi igen på 

Valdemarshus
Tirsdag den 25. maj 2021
Kontakt Bente på kontoret for nærmere oplysninger

på tlf. 7376 8464

KONTORTID: 8.00 – 9.00

Vi glæder os til at se jer alle igen.

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
OK-tanken i Bramdrupdam  . . . . .9:45

1-dags bustur til1-dags bustur til

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

795,-795,-
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Hørt ved Lyren
Bov IF Fodboldafdeling 
har holdt DBU's pi-
geraket. Det blev god 
underholdning i 2½ 
time for de 55 deltagere 
i alderen 5-11 år. 

Padborg Park tilby-
der igen events på 
motorbanen.

Spejderhytten i Pad-
borg Skov har haft 
ubudent besøg i 
weekenden, hvor der 
er blevet holdt “fest”. 
Der er efterladt tomme 
øldåser, toiletpapir og 
smurt hundelort op på 
indgangsdøren. 

Go-cart talentet Mads 
Riis fra Kollund har i 
2021 modtaget støtte 
fra Eliteidrætspuljen i 
Aabenraa Kommune.

Anders Kristensen fra 
AK Trading i Padborg 
har købt to dinosaurer 
fra Givskud Zoo på 
auktion. De skal nu stå 
som blikfang ved kon-
torbygningen og lager-
hallen på Transitvej.

Det årlige Grænseløb 
i september er endnu 
engang blevet aflyst. 
Ar ran gø rerne tør 
ikke gå i gang med 
alle forberedelserne, 
da der ikke er nogen 
udmelding fra de tyske 
myndigheder.

Et par hunde blev sam-
let op på Sønderborgvej 
i Kruså. De var stukket 
af fra deres ejere i 
Røns hoved. Hundene 
blev lykkeligt genfor-
enet med deres ejere. 

Bov IF Fodbold serie 
1 vandt i weekenden 
udekamp 5-0 over 
Kolding B. Målscorere 
var Søren Liljegren, 
Marcus Aagaard, 
Carsten Mørk, Jonas 
Brygger Jørgensen og 
Daniel Jessen. . ■

Spilstart i

HOLBØL SKATKLUB
Torsdag den 27. maj kl. 19.00

 på Holbøl Landbohjem 
Forevis Coranapas, vaccinebevis, 
eller negativ test ved indgangen 

Vel mødt 
Holbøl Skatklub

Genforeningen blev markeret ved grænsen
100-året for 
Sønderjyllands 
Genforening med 
Danmark blev forleden 
markeret ved grænse-
sten nr 37 ved Rønsdam.

Det var Padborg 
Friluftsscene og Alte 
Schule Niehuus, som 
mødtes for lidt forsinket 
at markere afstemningen 
i 1920.

Der blev skålet på hver 
sin side af grænsen. Efter 
mørkets frembrud blev 
der tændt spot, som lyste 
op i himlen. ■

På tværs af grænsen mødtes man ved grænsesten nr. 37.

Der blev efter mørkets gennembrud tændt spot, som lyste op 
i himlen. 

1. maj blev mindet i Frøslevlejren
Af Dit te Vennits Nielsen

Mindehøjtideligheden i 
Frøslevlejren til minde 
om Danmarks Befrielse 
i 1945 blev meget 
bevæget.
For 2. år i træk bar høj-
tideligheden præg af re-
striktioner. Der var blot 40 
tilladte forhåndstilmeldte 
deltagere. 

Arrangementet kunne 
ligeledes følges virtuelt.

Der blev lagt blom-
ster ved mindestenen 
til ære for de ca. 230 
Frøslevfanger, som døde i 
tyske kz-lejre.

Borgmester Thomas 
Andresen (V) indledte 
med en tale, mens det 
musiske indslag blev 
leveret af byrådsmedlem 
og præst i Frikirken 
Aabenraa, Rasmus Elkær 
Larsen, med sin frue 
Stella. Coronatilfælde på 
Frøslevlejrens Efterskole 
gjorde, at de i sidste øje-
blik måtte melde afbud.

Efter frihedsbudskabet 
blev flaget hejst og sog-
nepræst Maria Odgaard 
Møller holdt prædiken. 

Herefter var der kranse-
nedlæggelser, og en regn-
fuld aften var forbi. ■

Sædvanen tro blev 4. maj 
højtideligholdt i Frøslevlejren.
 Foto: Dit te Vennits Nielsen 
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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
Guderup Aktivitetscenter  . . . . . . .  7:30
OK-tanken, Augustenborg. . . . . . . .7:40
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  . . . 10:30

    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,-

 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

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
Guderup Aktivitetscenter . . . . . . .  7:00
OK-tanken, Augustenborg . . . . . . 7:20
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  . . . 10:00

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

795,-
Lørdag den 31. juliLørdag den 31. juli
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