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

Gardiner  Tæpper  Trægulve  Fliser

GULV- & GARDINBUSSENGULV- & GARDINBUSSEN

BOOK EN TID
for personlig rådgivning 

i butikken eller 
hjemme hos dig.
Alle hverdage fra 

9.00–17.30

Sundsnæs 2 · Gråsten · kjems.dk
Telefon 7465 1140

Hushandler

Sommerhushandler

Ejerlejlighedshandler

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

 
Vagttelefon

Døgnbemandet for akutte henvendelser

Bestil tid på 
61 51 78 20

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

ENGANGSTILBUD 
VI HAR 100 KASSER 

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

Torsdag, fredag og lørdagstilbud

Fyldig, frugtig og 
generøs Zinfandel!
Skøn duft og smag af 
modne, sorte kirsebær, 
brombær og hindbær. 
Yderst behageligt snert af 
chokolade, kaffe og vanille.

Druerne får lov at tørre 
lidt ind på de ældgamle 
vinstokke for at give ekstra 
dybde og koncentration til 
smagen.

Perfekt til sommeren 
grillretter, da den løfter 
måltidet, men ikke stjæler 
billedet.

Normalpris 115�  pr. flaske

Spar 391� 

6 flasker

299,-

GRÅSTEN

DET ER ALDRIG FOR SENT AT

HULMURSISOLERE
• Lavere energiforbrug

lavere varmeregning
• Sundere bolig og 

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

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

Skal du sælge er det

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

hurtigt - kompetent - høfligt
Vi løser dine tekniske problemer

hos dig eller på værksted

Tlf. 25 46 00 55
Butik og værksted er åbent

efter aftale i Padborg Torvecenter

IT salg, service og support
til virksomheder og private

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

iPhone og iPad

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

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

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

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

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

KAMPAGNE-
RENTE

0,45%*

aut. Mazda & Nissan forhandler
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aut. Mazda & Nissan forhandler

FIND UD AF, 
HVAD DER 
BEVÆGER DIG.

FÅ S 
S O M 

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

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

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

NEDERDAMMEN 39 · TLF. 75 42 37 50

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

VÆLG 2 BETAL FOR 1
DU KAN VÆLGE BRILLER FRA BL.A.   

 GUCCI / ARMANI / RAY-BAN® / OAKLEY / PERSOL®

ZADIG & VOLTAIRE / MULBERRY / DAVID BECKHAM

VED SAMLET KØB AF 2 BRILLER 
MED STYRKEGLAS BETALES 

KUN FOR DEN DYRESTE.
Tilbuddet er personligt og 
kan ikke deles af flere eller 

kombineres med andre tilbud 
og rabatter. Gælder ikke Fast 

Lavpris briller og Junior briller.

OP TIL 50% PÅ HELE KØBET

SIDSTE DAG 22. MAJ

BovAvis
Tak fordi du handler lokalt

Gråsten - Broager - Ragebøl - Sundeved - Padborg - Kruså - Frøslev - Holbøl - Kollund Uge 20 19. maj 2021 13. årgang  Løssalg: 5 kr. 
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26. maj - 24. juli 2021 · Billetter kan købes på: www.sommerrevy.dk
Hovedsponsor

Den sjoveste aften i byen.
Du kan trygt gå til revy i Sønderborg. 

Alle retningslinjer er overholdt.

Vi glæder os
til at se jer!

Barbeque-marineret oksesteg
tandorimarineret kyllingebryst
svinefi let glaseret med pesto-sennep.
Dertil
fl ødekartofl er med fl åede tomater og bacon
pastasalat
mixed salat med dressing

Vi har også åbnet op igen for

Selskaber i huset
Vi glæder os til at se jer Tlf. 7465 9206 • info@kvaers-kro.dk

www.kvaerskro.dk

99 50
pr. kuvert
+ Levering

Min. 10 kuverter

Gadefestbuff et TIL LEVERING

Stefan Lydal: Skrot byggeri af biogasanlæg i Kværs
Af Lise Kristensen

Miseren omkring bygge-
riet af biogasanlægget 
i Kværs, der er indstillet 
som følge af et kommu-
nalt standsningsforbud, 
får nu viceborgmester 
Stefan Lydal, Dansk 
Folkeparti, til at opfordre 
til helt at skrotte det 317 
millioner kroner dyre 
projekt.
“Borgerne i Kværs har nu 
lidt så meget og længe un-
der det projekt, at vi skyl-
der dem helt at skrinlægge 
det. Selvfølgelig vil mange 
synes, det er voldsomt at 
droppe et prestigeprojekt 
til flere hundrede milli-
oner kroner. Vi har hele 
tiden været imod det. Vi 
stemte nej til ekspropria-
tion af jord til vejen,” siger 
Stefan Lydal, der også er 
næstformand i teknik- og 
miljøudvalget.

Undrer sig
Han og andre undrer 

sig såre over, det tog fem 
uger at stoppe byggeriet, 
selv om kommunen var 
blevet gjort opmærksom 
på, opførelsen af siloerne 
var gået i gang uden de 
nødvendigheder godken-
delser og byggetilladelse. 
Kommunen udstedte 
først et standsnings-
påbud, da Miljø- og 
Fødevareklagenævnet 
havde anuleret den kom-
munale miljøgodkendelse 
21. april.

“Hvorfor skal det tage 
fem uger at få et tip 
om ulovligt påbegyndt 

byggeri i den størrelses-
orden ind på det rigtige 
kommunale skrivebord? 
Man får fornemmelsen af, 
der er politiske kræfter i 
spil, som prioriterer sine 
Project Zero klimamål-
sætninger højere end 
borgerne. Som tilsyns-
myndighed kan kom-
munen ikke frasige sig 
sit ansvar for at holde øje 
med, hvad der foregår. Det 
er især rystende, at man 
ikke prioriterer ressourcer 
til at holde øje med, hvad 
der foregår, når man net-
op ved, en stor og aktiv 
borgergruppe i Kværs 

følger byggeriet af biogas-
anlægget nøje dag for dag. 
Hvordan kan kommunen 
overse et påbegyndt ulov-
ligt byggeri? Jeg er af den 
opfattelse, projektet ikke 
bør gennemføres. Det er 
en politisk kamp, der er 
værd at kæmpe. Så må det 
koste de slag, det giver,” 
siger Stefan Lydal.

Tonse det igennem
Nature Energy står for 
opførelsen af biogasan-
lægget, der skal omsætte 
400.000 ton biomasse til 
24 mio. kubikmeter grøn 
gas om året. Det skal efter 
planen tages i brug om et 
år og får i fuldt udbygget 
omfang en kapacitet på 
800.000 ton biomasse om 
året.

“Vi er stødt på klippe-
grund hver gang, vi har 
forsøgt at råbe politikerne 

op. Der var politisk enig-
hed om, projektet skulle 
gennemføres. Vi har gjort 
opmærksom på, biogas 
ikke løser klimaforan-
dringerne. Biogasanlæg 
gavner ikke klimaet, men 
vi har nået et punkt, hvor 
alt, der bliver pakket ind i 
grønt glanspapir, er umu-
ligt at argumentere imod. 
Staten giver kun tilskud til 
biogasanlæg frem til april 
næste år. Kommunen 
har travlt med at tonse 
biogasanlægget igennem 
for at opnå tilskud. Derfor 
skal det i drift senest i 
april 2022. Vi bliver kaldt 
de små ofre. Borgere i 
Haderslev og Kolding har 
fået forkastet lignende 
projekter med et rungende 
nej til biogas. Hver gang 
vi har vundet en klagesag, 
ændrer kommunen bare 
et komma her og der, og 

så er det pludseligt lovligt 
alligevel. Vi føler os po-
litisk hjemløse, for ingen 
har talt vores sag. Der kan 
jo nå at dukke nye partier 
op, når kommunalvalget 
rykker tættere på,” siger 
talskvinde i Nej til biogas 
Tine Brodersen, Kværs, 
der er glad for Stefan 
Lydals standpunkt.

Miljøklagenævnet har 
ophævet Sønderborg 
kommunes godkendelse af 
biogasanlægget på grund 
af fejlberegninger i udled-
ningen af overfladevand 
til Kværsløkkebæk. Det 
fortsatte byggeri ventes 
lovliggjort ved at ændre 
på udledningsforholdene. 
Biogasanlægget i Kværs er 
del af Sønderborg kom-
munes vision om at være 
CO2 neutral i 2029. ■

Byrådsmedlem Stefan Lydal 
(DF) gør sig til trods for, 
byggeriet er gået i gang, til 
talsmand for helt at droppe 
biogasanlægget i Kværs.
 Arkiv foto

Et biogasanlæg i Kværs skal omsætte gylle og halm til grøn gas, men borgere i Kværs kæmper 
indædt imod projektet, der nu er forkastet i både miljøklagenævn- og planklagenævn.

4



STÆRKE TILBUD
FRA DIN SUPERBRUGS

Torsdag, fredag og lørdagstilbud

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

Tilbuddene gælder torsdag den 20. maj til 

lørdag den 22. maj 2021 eller så længe lager 

haves. Der tages forbehold for trykfejl.

*Begrænet parti

Aalborg Taffel Akvavit eller 
Brøndums snaps
70 cl. 

Pr. flaske 

75,-

SLAGTEREN TILBYDER
Entrecotes eller ribeyes fra 
Fritgående Kødkvæg
4 stk 800 gram

4 stk.

125,-

Cirkel kaffe
Flere varianter

400-500 g.

Pr. ps. 

28-

FRIT VALG

FRIT VALG

Pr. stk.

10,-
Kun

15,-

Arla koldskål 
Vælg mellem alm. eller jorbær

1 liter

FRIT VALG

FRIT VALG

Pizza topping eller 
mexicansk topping 
Stor pose 600 gram

GRÅSTEN
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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

Nygade 13 - 6300 Gråsten - Tlf. 7465 3365

Følg med på vores Facebookside. 

Udendørskoncerter 2021
Søndag den 23. maj kl. 13.00

John Mogensen Live

Søndag den 27. juni kl. 13.00
Chimbo’s Revival

Søndag den 25. juli kl. 13.00 
Electric Fish

Søndag den 1. august kl. 13.00 
Justin Hoe

Søndag den 8. august kl. 13.00 
Mette Ingwersen

Lørdag den 14. august kl. 13.00 
Flat Bop

Gråsten Pensionistforening skal finde ny bestyrelse
Af Esben Cronbach

Tre medlemmer, én af 
dem formanden, trækker 
sig snart fra bestyrelsen. 
Nu skal de finde nye 
kræfter.
Karen Margrethe 
Sørensen har været med-
lem af Gråsten og Omegns 
Pensionistforening siden 
2009. 

Nu mener hun, at der 
skal nye kræfter til be-
styrelsen. Det samme 
mener de to menige med-
lemmer af bestyrelsen, 
Bitten Sørensen og Bodil 

Hansen, der også trækker 
sig. 

På den kommende gene-
ralforsamling den 2. juni 
skal der derfor findes tre 
nye medlemmer. Dernæst 
skal en ny formand vælges 
i bestyrelsen.

Nye kræfter 
Formanden, der har siddet 
på posten siden 2018, me-
ner, at der skal nye kræfter 
i bestyrelsen.

“Jeg har været medlem 
siden 2009, så nu synes 
jeg, der skal en anden til. 
Der må være nogle yngre, 

der kan komme til. Det 
håber jeg i hvert fald at der 
er,” siger hun.

Indtil videre er der ikke 
mange medlemmer, der 
har vist stor interesse for 
at stille op til bestyrelsen. 

Nogle få mener at kun-
ne tænke sig det. Det er 
endnu ikke sikkert, om 
de vil, når dagen for gene-
ralforsamlingen står for 
døren. Formanden håber 
derfor, at der til general-
forsamlingen er nogen, 
der melder sig.

“Jeg kan ikke sige, om 

der er nogen der vil, men 
det håber jeg.”

Mode-show og lottospil 
Inden den nye bestyrelse 
træder til, er der allerede 
lagt op til et traditionelt 
arrangement: det årlige 
modeshow; eller mo-
de-sjaw, som det skal hed-
de på godt sønderjysk. 

En ny bestyrelse vil efter 
den 2. juni også have nok 
at gå i gang med. Det 
er indtil videre sikkert, 
at der skal fejres 80-års 
jubilæum og arrangeres 
lottospil. 

Arrangementerne vil 
ligge efter sommeren, og 
medlemmerne glæder sig 
allerede.

“Dem, jeg har snakket 
med, spørger, hvornår vi 
begynder, og siger, at de 
mangler lottospillet. Der 
skal nok komme mange, 
fordi medlemmerne 
mangler at komme langs”, 
siger Karen Margrethe 
Sørensen.

De spændte medlemmer 
lader også til at blive i for-
eningen, selvom der ikke 
har været meget at lave 
siden corona-epidemien 

begyndte. Landet over har 
der ellers været en generel 
tendens til et stort med-
lemsfrafald i de danske 
foreninger.

“Der er ingen af dem, 
jeg har snakket med, 
der siger, at de ikke skal 
være medlem mere. 
‘Selvfølgelig skal vi fort-
sætte,’ siger de.”

Hun afviser dog ikke, at 
der kan være nogle, der 
har meldt sig ud. Det vil 
stå klart til generalforsam-
lingen den 2. juni. ■

Jens Peter Thomsen blev æresmedlem Af Gunnar Hat tesen

Jens Peter Thomsen blev 
på generalforsamlingen 
i Gråsten Venstre hyldet 

for mange års arbejde for 
partiet.

Det kom som en over-

raskelse for Jens Peter 
Thomsen, da han blev 
udnævnt til æresmedlem.

“Trofasthed er ikke 
en selvfølge i politik. 
Partihoppere er ikke lige-
frem et fremmedord. 

Jeg tror, der er nogle 
dyder, man måske godt 
kunne længes lidt efter, 
der handler om loyalitet. 

Der handler om, at det 
ikke er medvind hele 
vejen. At det også en gang 
imellem er hårdt. 

Kigger man på Venstres 
meningsmålinger, er 
medvind da heller ikke 
det ord, der falder én først 
ind. 

Men det betyder intet for 

Jens Peter Thomsen. Du 
er og bliver Venstremand.  
Du har aldrig været ramt 
af tvivl om, hvor krydset 
skulle sættes”, sagde for-
mand for Gråsten Venstre,  
Ingrid Johannsen, ved 
udnævnelsen.

Jens Peter Thomsen var 
fra 1993-2006 medlem 

af Gråsten byråd. Og fra 
2007-2017 var han med-
lem af Sønderborg byråd.

“Du har været garant for, 
at Venstre fik flotte stem-
metal i Gråsten. Og ikke 
blev glemt på rådhuset i 
Sønderborg”, sagde Ingrid 
Johannsen. ■

Jens Peter Thomsen har bestridt utallige poster gennem dine 
24 år i kommunalpolitik. Æresbeviset var underskrevet af 
Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen.
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Torsdag den 3. juni 2021 kl. 18.30 på 
Business College Syd, Søndre Landevej 30, Sønderborg

Sønderborg  F je r nvarme A.m.b.a. ·  Nør rekobbe l  54  ·  Te le fon  7343 5000 ·  www.s f j v.dk
.

Årsrapporten og aftalen om sammen-
lægning inkl. bestyrelsens motivation og 
De Nye Vedtægter kan du se på vores 
hjemmeside www.sfjv.dk fra mandag 
den 17. maj eller fra samme dato 
rekvirere den pr. telefon 7343 5000 
eller pr. mail på post@sfjv.dk 

Generalforsamlingen afsluttes uden 
traktement, men hver deltager får ud-
leveret 2 stk. ”To Go” menuer, som kan 
nydes hjemme. Der arrangeres buskør-
sel fra Gråsten til Sønderborg og retur. 
Rute og tidspunkter offentliggøres på 
vores hjemmeside senest dagen før 
generalforsamlingen.

Af hensyn til de praktiske forhold i afvik-
ling af mødet, bedes man tilmelde sig 
senest den 31. maj 2021 ved at bruge 
hjemmesiden eller aflevere nedenstå-
ende kupon på selskabets kontor. 

DAGSORDEN I HENHOLD TIL VEDTÆGTERNE § 7.5:

1.  Valg af dirigent 

2.  Beretning for det forløbne regnskabsår

3.  Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse

4.  Budget opgjort efter varmeforsyningslovens prisbestemmelser for
   indeværende driftsår fremlægges til  orientering 

5.  Fremlæggelse af investeringsplan for det kommende år til 
  orientering

6.  Forslag fra bestyrelsen
  Forslag om godkendelse af sammenlægning af Sønderborg
  Fjernvarme A.m.b.a. med Augustenborg Fjernvarme A.m.b.a., 
  godkendelse af nye vedtægter og bemyndigelser til
  bestyrelsen. 
  Bestyrelsen foreslår, at:
  A. Sønderborg Fjernvarme A.m.b.a. sammenlægges med    
   Augustenborg Fjernvarme A.m.b.a. med regnskabsmæssig   
   virkning fra den 1. januar 2021 på de hovedvilkår og betingelser,
   der fremgår af parternes sammenlægningsaftale 
   (”Sammenlægningen”)
  B. Bestyrelsen bemyndiges til at, 
   • gennemføre Sammenlægningen, 
   • foretage sådanne handlinger og ændringer i før nævnte 
    sammenlægningsaftale som bestyrelsen skønner nød-
    vendige for at gennemføre Sammenlægningen, og 
   • foretage enhver sådan handling og registrering, som efter   
    bestyrelsens skøn er påkrævet eller hensigtsmæssig med
    henblik på eller som konsekvens af gennemførelsen af    
    Sammenlægningen.
  C. Nye vedtægter for Sønderborg Fjernvarme A.m.b.a. 
   (”De Nye Vedtægter”) træder i kraft samtidig med gennem-
   førelsen af Sammenlægningen, og 
  D. Advokat Maria Holst Levin bemyndiges (med fuld substitutions-  
   ret) til, så snart Sammenlægningen er gennemført, at registrere
   ved Erhvervsstyrelsen:
   • De Nye Vedtægter og
   • Nye bestyrelsesmedlemmer.

7.  Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere

8.  Valg af bestyrelsesmedlemmer
   Følgende er på valg: Ole Stenderup, Flemming M. Vestergaard, 
   Adam Vest og Erling Jürgensen. Alle modtager genvalg.
   Derudover skal vælges en ny repræsentant for andelshavere i de 
   almenyttige boligforeninger. Her opstiller Jan Thiessen.  

9.  Valg af suppleanter til bestyrelsen
   På valg er Charlotte Wejs og Kaj Engelhardt. Charlotte Wejs 
   modtager genvalg. Som ny kandidat opstiller Birger Persson. 

 10. Valg af revisor

11. Eventuelt 

Deltagelse i den ordinære generalforsamling er betinget af 
fremvisning af gyldigt coronapas. 
Af hensyn til COVID-19 opfordrer vi til, at der kun deltager 
én repræsentant pr. forbruger

Tilmelding til ordinær generalforsamling:

JA TAK,  Vi ønsker at deltage med         personer. 

JA TAK,  Vi ønsker at tilmelde         personer til 
bustransport fra Gråsten. 

Udfyld venligst navn og adresse.

Navn

Adresse
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GRÅSTEN SLOTSKIRKE
Pinsesøndag den 23. maj kl. 11.00
ved Hanne Beierholm Christensen

ADSBØL KIRKE
Pinsesøndag den 23. maj kl. 9.30

ved Hanne Beierholm Christensen

KVÆRS KIRKE
Pinsesøndag den 23. maj kl. 11.00

ved Mette Carlsen

BROAGER KIRKE
Pinsesøndag den 23. maj kl. 10.30

ved Stefan Klit Søndergaard med dåb
2. pinsedag mandag den 24. maj kl. 9.00

ved Frederik Birkler.

EGERNSUND KIRKE
Pinsesøndag den 23. maj kl. 11.00

ved Mette Carlsen

RINKENÆS KORSKIRKE
Pinsesøndag den 23. maj kl. 11.00
ved Marianne Østergård Petersen

RINKENÆS GAMLE KIRKE
2. pinsedag den 24. maj kl. 9.00

Pilgrimsvandring og musik i kirken
ved Marianne Østergård Petersen og Lisbeth Bomose

NYBØL KIRKE
Pinsesøndag den 23. maj kl. 10.30
ved Karen Møldrup Rasmussen

SOTTRUP KIRKE
Pinsesøndag den 23. maj kl. 9.00
ved Karen Møldrup Rasmussen

2. pinsedag mandag den 24. maj kl. 10.30 
ved Karen Møldrup Rasmussen

ULLERUP KIRKE
Pinsesøndag den 23. maj kl. 05.00

ved Lis-Ann Rotem
i præstegårdshaven

TYSK GUDSTJENESTE
Pfingstsonntag 23. Mai, 9.30 Uhr

Gottesdienst in der Schlosskirche
zu Gravenstein

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

 Billetpriser kr. 90,-
Billetbestilling på tlf. 74 65 37 67 eller www.lilleteater.dk

“De Damer”
ANN HJORT, JETTE SOPHIE SIEVERTSEN, TRINE GOTTHELF,

MARGIT WATT-BOOLSEN, NINA MARIE BIRK, PENILLE ALBÆK ANDERSEN
PIANIST – RAIVIS ZANDOVSKIS

Mandag den 7. juni kl. 19,30
Tirsdag den 8. juni kl. 19,30

Vi overholder reglerne i forbindelse med corona,
 derfor begrænset antal pladser. 

Husk coronapas 

PILGRIMSVANDRING
2. pinsedag i Rinkenæs

2. pinsedag den 24. maj fejrer vi i år med 
en kort andagt og en lille vandring.

Vi mødes i Rinkenæs gamle kirke 
kl. 9.00, og e� er en lille stund i kirken 

går vi ud i den lysegrønne skov

Turen er cirka 5 km. og slutter ved den 
gamle kirke, hvor Lisbeth Bomose spiller 

lidt orgelmusik, og vi runder turen af.

Vi overholder naturligvis forsamlingsforbuddet, 
der måtte gælde på det tidspunkt, 
men tøv ikke med at møde frem!

Vel mødt.
Marianne Østergård

www.rinkenæskirke.dk og  Rinkenæs Sogn

Kværs Sogns Forsamlingshus
afholder

Generalforsamling
Torsdag den 3. juni 2021 kl. 19.00

i Forsamlingshuset, Kværsgade 32, 
Kværs, 6300 Gråsten

Dagsorden i� g. vedtægter.

Indkomne forslag skal være formanden 
i hænde senest 7 dage inden generalforsamling.

Bestyrelsen 
Kværs Sogns Forsamlingshus

Kære Mor og FarKære Mor og Far
Vi ønsker jer etVi ønsker jer et

stort tillykkestort tillykke
med jeres guldbryllupmed jeres guldbryllup

Vi glæder os til at fejre jer.Vi glæder os til at fejre jer.
Kærlig hilsen Conni og Kærlig hilsen Conni og 

Brian med familieBrian med familie

Bryllup den 29. maj 2021Bryllup den 29. maj 2021

Stort tillykke Stort tillykke 
tiltil

Ella Egeskov Jakobsen Ella Egeskov Jakobsen 
og Odin Martinog Odin Martin

AabenraaAabenraa
Vi glæder os til festenVi glæder os til festen

Gråsten Idræts- og Gymnastikforening

afholder

GENERALFORSAMLING
TIRSDAG DEN 1. JUNI 2021 KL. 18.00 

I É ARNSTEJ, RAVNSBJERGVEJ 8
6300 GRÅSTEN

Dagsorden ifl g. vedtægter

Indkomne forslag skal sendes til formand Mette Jochimsen 
(mettejochimsen@hotmail.dk) senest den 25. maj.

Med venlig hilsen

Kære Kristo� erKære Kristo� er
Hjertelig tillykkeHjertelig tillykke

med din 8 års fødselsdagmed din 8 års fødselsdag
den 24. majden 24. maj
Kærlig hilsenKærlig hilsen

B.M.P.T.T.I.M.T.F.N.A.B.M.P.T.T.I.M.T.F.N.A.
Mor-Far-Sebastian&KamilleMor-Far-Sebastian&Kamille

Hej DennisHej Dennis
40 år - pyyyyyha40 år - pyyyyyha    du ønskes rigtig du ønskes rigtig 

hjertelig tillykke hjertelig tillykke 
med de 40 år den 25. majmed de 40 år den 25. maj

Håber du får en dejlig dagHåber du får en dejlig dag  
Mys og knus fra Mys og knus fra 

Emma, Vicki og Famo Emma, Vicki og Famo 

  Vi elsker digVi elsker dig  
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Dødsfald

Taksigelser

Bedemand Alice Tørøk
Hjælp, overblik og tryghed i en svær tid 

Alice Tørøk Bedemand Kontakt 71 78 76 22

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

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

• Kiste (hvid )

• Miljøurne 

• Polstring af kiste 

• Fri kørsel i Sønderjylland 

• Honorar-samtale i hjemmet

• Dokumentarbejde inkl.

• Intet weekendtillæg

 Pris fra kr. 10.995,-

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

Hjerteligt tak Hjerteligt tak 
til alle som har tænkt på vores far til alle som har tænkt på vores far 

Jørgen JespersenJørgen Jespersen
og os i forbindelse med hans bortgang.og os i forbindelse med hans bortgang.

Det har rørt os megetDet har rørt os meget
Mette Jespersen & Gitte JespersenMette Jespersen & Gitte Jespersen

Metha Thomsen,  
Gråsten, er død, 65 år. ■

Aage Hansen,  
Gråsten, er død, 89 år. ■

Karen Anker-Møller,  
Øster Sottrup, er død, 
67 år. ■

Drev mønstergård i Kværs Af Gunnar Hat tesen

Fhv. gårdejer Kresten 
Frøslev, Rinkenæs, er 
død, 84 år.
Kresten var født og op-
vokset i Kværs på et hus-
mandssted på Avntoftvej 
5. Han gik 7 år på Kværs 
Skole. Derefter kom 
han på Nordborg Slots 
Efterskole. Opholdet gjor-
de ham klar til at arbejde 
ved landbruget på Kværs 
Østermark. 

Han aftjente værnepligt 
i Odense, Haderslev 
og Itzehoe. Derefter 
kom han på Gråsten 
Landbrugsskole, på for-
stander Svend Karlskov 
Jensens sidste elevhold. 
Han fik efter endt land-
brugsuddannelse en stil-

ling som fodermester i 
Marstrup.

I fritiden dyrkede han 
fodbold og håndbold, og 

i den forbindelse mødte 
ham Linda til høstbal på 
Victoriabad og Marstrup 
forsamlingshus.

Parret blev gift i 1966 og 
købte deres egen gård i 
Kværs, som de drev som et 
mønsterbrug.

I 2001 solgte de gården 
og købte hus på Højmark 
i Rinkenæs, hvor de hur-
tigt faldt godt til. Kresten 
fik job som pedelmed-
hjælper på Dalsmark 
Pleje hjem, og havde i en 
årrække “madkørsel” til 
yderdistrikterne. 

Hustruen døde for et 
par år siden. Kresten 
Frøslev efterlader tre børn, 
Karsten, Torben og Helle, 
som nu bor henholds-
vis på Mors, i Odense 

og i Aarhus. Desuden 
efterlader han sig syv 
børnebørn. ■

Kresten Frøslev var gennem 
hele livet en virksom mand.
 Arkiv foto

Dykkere gør rent i Gråsten Havn
Af Gunnar Hat tesen

Dykkere fra Aabenraa 
Sportsdykkerklub gør 
pinsesøndag kl. 10-14 
rent under havoverfla-
den i Gråsten Havn.
Bag initiativet står 
“Folkebevægelsen mod 
affald i naturen”.

“Vi håber, vi kan gøre 
en forskel. Ikke kun med 
at samle affaldet ind, 
men i højere grad få os 
til at ændre vaner, have 
omtanke for naturen og 
dermed hinanden”, siger 
Helle Blindbæk, der har 
hyret sportsdykkerne til 
opgaven.

Hun forventer, at dyk-

kerne finder både cykler, 
indkøbsvogne og bildæk.

Gråsten Roklub vil også 
være til stede med et par 
kajakroere til hjælp på 
søsiden.

Tilskuere er velkomne på 
havnen for at blive klogere 
på, hvad der gemmer sig 
på havets bund. ■

Sportsdykkere vil undersøge, 
hvad der gemmer sig i 
Gråsten Havn.
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Broager SognegårdBroager Sognegård
Nu lukker vi lidt op! Vi bruger mundbind, 
spritter af, overholder afstandskravene 

og med max. 25 deltagere.

Sognecafé
Fredag den 28. maj 

kl. 14.30 – 16.30
Fortælling om “Kiggerpigen”. Overraskelser m.v. 

samt orientering om renovering af præstegården. 

Entré inkl. ka� e/te: 25,-

Vi synger af 
Højskolesangbogen

Fredag den 21. maj
fredag den 4. juni
fredag den 11. juni

Hver gang fra kl. 10.00 – 11.30
Vi glæder os til at synge fra den nye 

Højskolesangbog – mange nye sange, 
men også de mere kendte.  Entré: 10,-

På dejligt gensyn
Ingeborg Pedersen

Babysalmesang
Et nyt hold starter i Broager kirke

Mandag den 31. maj 2021 kl. 10-11
Forløbet strækker sig i første omgang over 
5 mandage: 31. maj / 7.,14., 21. og 28. juni. 

WWW.BROAGERKIRKE.DK

Brand i Dynt
Broager Frivillige 
Brandværn rykkede 
forleden ud til en brand 
i Dynt.
Der var brand ved et pil-
lefyr, men heldigvis havde 
kvinden, som bor i huset, 
lukket døren ind til fyret, 

inden hun ringede efter 
hjælp. 

Der var derfor ikke 
meget liv i branden, da 
brandmændene ankom.

Brandfolkene slukke-
de de sidste flammer 
og kørte tilbage til 
brandstationen ■.

Sommeren skal afgøre årets gang 
for Cathrinesminde Teglværk
Af Esben Cronbach

Sidste år var det en god 
sommer, der reddede 
museets regnskab for 
året fra at gå i røde tal.
I alt 8341 gæster besøgte 
i 2020 Cathrinesminde 
Teglværk. Det er et stort 
fald fra tidligere år. 

Det, der sidste år sikrede, 
at museet kom fint igen-
nem et hektisk år, var en 
forrygende sommer. Nu 
håber Cathrinesminde 
Teglværk og Museum 
Sønderjylland, der styrer 
museet, at sommeren 2021 
kan gøre det samme.

Sommeren er afgørende
Hvis det skal blive et godt 
år for Cathrinesminde 
Teglværk, står og falder 
det med en god sommer.

Økonomisk har de end-
nu ikke lagt sig fast på, 
hvordan året vil gå, og 
arbejder altså med flere 
forskellige scenarier. Det 
siger publikums- og for-
midlingschef for Museum 
Søn der jylland, Nina 
Nørgaard Jørgensen.

“Sommeren bliver altaf-
gørende. Efter sommeren 
kan vi lave en mere reali-

stisk prognose, men lige 
nu er det svært at få over-
blik over hjælpepakker til 
kulturlivet.”

Indholdet af årets som-
merpakke er endnu ikke 
kendt. Det gør det ikke 
lettere for museet af vide, 
hvordan det vil gå til 
sommer.

“Det er en krystalkugle, 
vi kigger ind i. Vi havde 
håbet at kunne lave en 
sommer som sidste år. Det 
er jo hårdt at være lukket, 
og det står sløjt til med 
besøgstallene,” siger hun, 
der mener, at barrierer 
for gæsterne i form af 
mundbind og coronapas 
kan få indflydelse på 
besøgstallene.

Markant fald
I 2020 var det antallet 
af besøgende på museet 
hen over sommeren, der 
sikrede stedets økonomi. 
An tallet af besøgende i 
entréen holdt sig faktisk 
på cirka samme niveau 
som andre år. Til gengæld 
var der samlet set et stort 
fald i antal deltagere til 
arrangementer. 

Det skete, fordi det ikke 
var muligt at samle nok 

mennesker på én gang i 
2020.

“Det er et rimeligt 
markant fald, men det 
er klart, når man hiver 
et kvartal ud. Restrik-
tionerne hen over som-
meren gjorde også, at vi 
ikke kunne samle lige så 
mange. Der for manglede 
vi i 2020 arrangementer 
og andre tiltag, der alt 
har været aflyst,” siger 
publikumschefen.

DR til undsætning
Manglende arrangemen-
ter var en mavepuster 
til Cathrinesminde 
Teglværk. 

Heldigvis kom DR til 
undsætning. I forbindelse 
med serien Grænse   land på 
DR1 udgav DR en episode 
om Cathrines minde Tegl-
værk. Det gav godt skub 
i antallet af besøgende, 
mener publikumschefen.

“Vi mærkede en inte-
resse for alle museerne i 
sommers, men Cathrines-
minde Teglværk blev hjul-
pet fint på vej af program-
met på DR. Det vakte 
interesse og afspejlede sig i 
besøgstallene.”

En anden ting, der 

måske trak nogle flere 
besøgende til, var en raba-
tordning, der gav halv pris 
på alle kulturoplevelser. 

Hos Museum Sønder-
jylland er man usikker på, 
om det var det, der trak 
flere til museerne. Sikkert 
er det til gengæld, at der 
kom flere besøgende.

“Det er svært at sige, 
hvad det præcis er, der 
virker. Halvdelen af de 
besøgende anede ikke, at 
der var rabat, mens andre 
gik målrettet efter det.”

Hvis der igen i år kom-
mer en rabatordning, er 
man ved Museum Sønder-
jylland og Cathrines-
minde Teglværk glade. 

De håber dog, at der i år 
kommer mere markeds-
føring, og at man spreder 
ordningen ud, så alle 
ikke kommer samtidigt. 
Sidste år resulterede ra-
batordninger og den store 
opmærksomhed i, at der 
var lange køer til nogle 
museer.

“Rabatordningen boo-
ster antallet af besøgende 
markant, og så skal man 
også kunne lukke dem 
ind. Ellers skal man spre-
de ordningen ud, så man 
deler gæsterne ud over en 
længere periode. Jeg håber, 
at man tænker sommer-
pakken ind i længere tid 
end bare skoleferien.” ■

Cathrinesminde Teglværk 
oplevede en mavepuster i 
2020. Nu håber man på en 
rabatordning i 2021. Arkiv foto
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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

Så starter vi igen

BABY-SALMESANG
i Nybøl Kirke !

Hver tirsdag kl. 10.00 - 11.00 fra den 25. maj
Et tilbud til babyer mellem 2 og 12 mdr. og deres forældre, 

hvor vi synger, leger og bevæger os til børnesalmer og -sange.

Medbring din baby og et tæppe.

Yderligere oplysning og 
tilmelding (som er nødvendig) 
hos musiklærer og organist 
Anemette Bennike Thomas 

på tlf.  61 40 11 26

Sundeved

Sundeved
FOKUS PÅ

Sundeved 
Husholdningsforening

EN AF SUNDEVEDS 
ÆLDSTE FORENINGER -  

STIFTET I 1924
Foreningen er  for aktive kvinder - hvor mænd også er 

særdeles velkomne.

Der afholdes i årets løb ca. 8 arrangementer - med 
afsæt i både faglige-kulturelle og sociale emner. 

Vores program kan � ndes på nettet - 
“Sundeved Husholdningsforening”

Nye medlemmer optages gerne - 
kontakt: Ingermargrethe Knudsen: 

ik@revisor-knudsen.dk

Bestyrelsen

Atter gang i 97 år gammel husholdningsforening

Af Lise Kristensen

Det har været op ad 
bakke.
Sundeved 
Husholdningsforening 
har været på vej til at gen-
nemføre arrangementer 
flere gange, og så er de 
blevet aflyst på grund af 
Corona. Et af de sidste 
virksomhedsbesøg foregik 
hos brødbageriet Kohberg 
sidste år. Derefter lukkede 
alt ned.

Nu er det sikkert og vist, 
at husholdningsforenin-
gen stiler mod at gen-
nemføre tre foredrag, som 
skulle trække medlem-

merne til kaffe og kloge 
ord.

“I forbindelse med vores 
generalforsamling 14. juni 
kommer advokat Vivi 
Muurholm fra Sønderborg 
og fortæller om fremtids-
fuldmagter og testamente. 
Vi har tidligere besøgt 
et plejecenter og oplevet 
dagligdagen der. Skal 
man på plejehjem er det 
vigtigt at have afklaret 
sine personlige forhold,” 
siger formand for hus-
holdningsforeningen Jytte 
Boysen.

Hun og resten af besty-
relsen arbejder ihærdigt 
på at stable et attraktivt 
program på benene for de 
180 medlemmer af den 
97 år gamle forening.

Stiftet i 1924
Foreningen blev stiftet 
i 1924 og tæller ud over 
medlemmer fra Vester 
Sottrup og omegn også 
tidligere indforskrevne i 
søsterforeninger i Nybøl, 
Avnbøl/Ullerup, Broager, 
Ragebøl og Dybbøl, hvor 
det ikke har været muligt 
at holde liv i forenings-
aktiviteterne, så nu er de 
fusioneret ind i Sundeved 
Husholdningsforening.

“Vi har også mænd med 
i foreningen. De deltog 
jo alligevel i aktiviteterne 
sammen med deres koner, 
så de kunne lige så godt 
blive fuldgyldige medlem-
mer. Vi vil gerne have 
yngre og nye kræfter ind i 

foreningen,” fortæller Jytte 
Boysen, hvis aktive med-
lemsskare typisk er plus 
60 og i reglen har været 
medlemmer i 20-25 år.

Livet som enke
Den 20. september kom-
mer eventyrer Esther 
Jensen fra Aulum og for-
tæller om livet som enke 
på Harley. 

Hun var kromutter i 
Borbjerg, men da hun i en 
alder af 55 år blev enke for 
16 år siden, følte hun sig 
for ung til at sætte sig hen 
som enkefru Jensen.

Hun tog motorcykel-
kørekort og kørte verden 
tynd på to motoriserede 
hjul som oftest alene. 

Hun har kørt 250.000 ki-
lometer i 60 lande på seks 

kontinenter og desuden i 
12 stater i USA. 

Hausfrau
Den 4. oktober lægger 
journalist og forfat-
ter Helle Juhl fra Bjert 
vejen forbi og fortæl-
ler om tilværelsen fra 
hausfrau til husmor – da 
de varme hænder sad på 
husmødrene. 

Med udgangspunkt i sin 
egen bedstemor, Marie 
Fangel Jensen, der var fra 
Vester Sottrup, og som 
ved Genforeningen gik fra 
at være hausfrau til hus-
mor, beretter Helle Juhl 
om dagliglivet for kvinder 
med ansvar for hus og 
hjem. 

Det er træk fra husmød-
renes historie fra 1920 
og frem. Foredraget byg-
ger på bedstemoderens 
erindringer samt bogen 
“Husmødre – historier fra 

landets største arbejds-
plads,” som Helle Juhl er 
forfatter til. 

Kontordame
“Tidligere var det land-
bokvinder, der tegnede 
husholdningsforeningen, 
men i dag kan selv en 
kontordame som jeg 
være med. Vi gør alt for 
at arrangere interessante 
foredrag og ture, som 
medlemmerne kan være 
interesseret i. Indholdet i 
arrangements-kalenderen 
var oprindeligt inspiration 
til madlavning og hus-
holdning, men repertoiret 
er udvidet, efterhånden 
som medlemsskaren har 
ændret sig, og mændene 
er kommet til,” siger Jytte 
Boysen, der glæder sig 
til, hun ikke længere 
skal tænke på Corona 
restriktioner i forbindelse 
med arrangementerne, 
og gerne tager mod gode 
ideer til arrangements-
kalenderen. ■

Til september kommer Esther 
Jensen og fortæller hushold-
ningsforeningens medlem-
mer om at køre verden tynd 
på motorcykel som enke på 
Harley. Arkiv foto

Helle Juhl har udgivet flere 
bøger om livet i køkkener og 
på landet, hvor tilværelsen 
ikke altid har været så 
legende let, som nogen 
måske går og tror.

Jytte Boysen er formand for 
Sundeved Husholdningsforening, 
der har udvidet medlemsska-
ren til også at omfatte mænd 
og by kvinder. Arkiv foto
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Få 10 års garanti 
med et serviceabonnement

Aut. VVS installatør & blikkenslagermester

Kalvetoft 26 - Ullerup - 6400 Sønderborg 
     74 46 11 64                    info@witt-vvs.dk

101 forskellige modeller og løsninger, fra rækkehus til herregård 

Vi � nder den rigtige løsning til dit projekt
Vi kommer gerne og gennemgår dine muligheder med dig. 

Du får seriøs rådgivning og et tilbud på de muligheder, 
der er i din bolig. Selvfølgelig gratis og uforpligtende.

Kalvetoft 26,  Ullerup  ·  Sønderborg
 74461164  info@witt-vvs.dk

Vi udfører 

selvfølgelig også 

traditionelt blik 

& VVS arbejde

Det er nu det sner …
Det har aldrig været billigere, at 
skifte dit gamle pille, gas eller 

oliefyr ud med en varmepumpe 
Udnyt dit tilskud og håndværkerfradrag 

nu, og få et kvalitetsanlæg 
til fornuftige penge.

• Lydløs • Driftssikker • Ef� cient
Kvalitet – made in Germany* 

*Kinesisk – det er kun noget vi spiser

19 ÅRS
fødselsdag

Tilbuddene gælder fra og med torsdag den 20. maj til og med lørdag den 5. juni 2021

199:

90 139:

9575,-

EQUSANA LUCERNE, 15 KG
Populært at anvende som strukturfoder og iblande hestens 
krybbefoder for at øge tyggetiden og dermed spytproduk-
tionen. Max 10 pr kunde - Gælder kun i butik. 
Normalpris 124,95

SPAR 49:

95

PREMIUM MEJSEBOLD MED SOLSIKKE
Luksus kvalitet med 25 % nødder og 25 % solsikke og 
dermed ekstra fedtindhold og højt energiindhold. Ideel at 
mixe med den almindelige standard kvalitet. 
Spand med ca. 50 stk. á ca. 80 g. Normalpris 99,95

3 SPANDE SPAR 99:

95

ALLROUND HAVEGØDNING NPK 14-3-15, 15 KG
Den optimale havegødning til alle planter. God balance mellem 
N, P og K og samtidig er varen klorfattig dvs. ikke så hård 
ved planterne. 15 kg rækker til ca. 500 m2. Online er der en 
minimumsbestilling på 3 stk. Normalpris 159,95

SPAR 20,-

SPAR 
40% TA’ 3 

BETAL 
FOR 2

MED SOLSIKKE KLORFATTIG

Land & Fritid SundevedHøjsvej 1, Sundeved  •  6400 Sønderborg  •  Telefon 33 68 53 85
landogfritid.dk

Forberedelser til Strandperlen Ballebro er snart i hus
Af Esben Cronbach

Efter et års arbejde på 
projektet, er forberedel-
serne til Strandperlen 
Ballebro snart på plads
Det har været et langt, sejt 
træk, men nu er det snart 
ovre. 

Blans Landsbylaug 
har i et år arbejdet på 
Strandperlen Ballebro. 
Folkene bag projektet 
håber, at resten af forbere-
delserne kan blive færdige 
i 2021.

Langt og sejt træk 
For et år siden, i maj 2020, 
havde Blans Landsbylaug 
deres første møde med 
kommunen. Efter et år 
har de nået en hel del. 
Arkitekttegninger, tilbud 
fra håndværkere og en 
god sjat penge er på plads. 
Fem fonde og kommunen 
har tilsammen støttet pro-
jektet med 1.697.000 mio. 
kroner. 

Selvom der er styr på 
meget, mangler de sidste 
brikker at falde på plads. 
Nye tilbud skal hentes og 
mere finansiering skal 
måske findes.

“Der er ingen tvivl om, 
at det har været en lang og 
sej proces, men vi vil så 
gerne det her. Vi vil det så 

meget, og derfor skal det 
nok blive en realitet. Vi 
holder gejsten oppe,” siger 
formanden Eva Sindbjerg 
Hinrichsen.

Efter i et år at have 
kæmpet for at færdig-
gøre forberedelserne, er 
formanden glad for, at 
der nu er lys for enden af 
tunnelen.

“Det er fantastisk. Vores 
ønske er, at vi kan sætte 
et punktum for projektet i 
2021. Det bliver fantastisk 
den dag, vi laver det første 
spadestik. Det ser jeg frem 
til.”

Godt samarbejde
Kommunen har selv lagt 
750.00 kroner. 

Det stiller visse krav til 
bygningen, siger formand 
for Blans Landsbylaug, 
Eva Sindbjerg Hinrichsen. 

Bygningen skal hær-
værkssikres med ståldøre, 
ventilationen skal stå i et 
rum for sig og toilettet 
skal have et puslebord. 

Derfor henter Blans 
Landsbylaug nye tilbud fra 
håndværkerne, så de kan 
få en opdateret pris. 

Den nye pris kan 
overstige den oprinde-
lige. Formanden ved 
derfor ikke, om de er i 

mål med finansieringen af 
projektet. 

Da kommunen kom ind 
over, blev der altså stillet 
en del flere krav til byg-
ningen end først forventet. 
Alligevel har formanden 
for Blans Landsbylaug 
været meget glad for sam-
arbejdet med kommunen.

“Hele vejen rundt har vi 
haft et fantastisk samar-
bejde med kommunen og 
forvaltningen. De har vir-
kelig bakket os op. Det er 
fantastisk, at kommunen 
bakker op om projektet, 

og at de vil noget i de små 
lokalsamfund,” siger Eva 
Sindbjerg Hinrichsen. ■

Strandperlen Ballebro skal erstatte det nuværende byggeri. 
 Foto Ingrid Johannsen
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Ring til os, så kommer vi og 
efterser dine vinduer og døre

Avntoftvej 2, Kværs ∙ 6300 Gråsten ∙ www.atbs.dk ∙ Mail: at@atbs.dk

Troels Petersen

VELUDFØRT TØMRER-OG 
SNEDKERAREBJDE TIL 
DEN RIGTIGE PRIS

Allan Clausen
– Ring til os på 7370 9192 –

FORÅRET ER I 
LUFTEN SÅ VI LAVER 

SKARPE PRISER

Din garanti for godt håndværk

JOHNS FODINDLÆG
ved John Christiansen

Oplært af bandagist Ketill Næsborg

JOHNS FODINDLÆG ER FLYTTET 
TIL VESTER SOTTRUP

John Christiansen åbnede i september 2019 klinikken på 
sin privatadresse i Broager. Det er siden gået støt fremad, og 

et stigende antal kunder har fundet vejen til klinikken

Til sidst var der opstået pladsmangel på adressen, og man 
begyndte at se efter noget større og mere egnet, et sted, 

hvor klinikken kunne ligge adskilt fra privaten.

Det fandt John i Vester Sottrup på adressen Peerløkke 65. 
Her var ideelle muligheder for at drive klinik og pr. 1. april 2021 � yttede 

klinikken til den nye adresse.

John har nu fået indrettet og etableret lokalerne, så de er ligesom han 
gerne vil have dem, og mange kunder har allerede fundet vej derhen.

Tlf. 60 69 26 27 · Mail: kontakt@johnsfodindlaeg.dk ·  GRATIS   Konsultation efter aftale: Peerløkke 65, Vester Sottrup 6400 Sønderborg

JOHNS FODINDLÆG

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

VERMIN CARE APS
DØGNVAGT 24/7 - 365

Tlf: 30 80 80 04

SKADEDYRSSERVICE   BYGNINGSKONTROL   PARK SERVICE

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

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

Vermin Care ApS 

Vi er din professionelle partner indenfor skadedyrsservice B2B. 

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

Gnaver bekæmpelse 

Vi er din professionelle partner indenfor skadedyrsservice

Gnaverbekæmpelse Rotter, mus
Insektbekæmpelse Væggelus, lopper osv.

Bygningskontrol og - rådgivning Sikring mod fremtidig angreb

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

VERMIN CARE APS
DØGNVAGT 24/7 - 365

Tlf: 30 80 80 04

SKADEDYRSSERVICE   BYGNINGSKONTROL   PARK SERVICE
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Åbningstider: mandag-fredag 7.30-19.00•lørdag og søndag 7.30-17.00

Skoletoften 1B, Blans 
Tlf. 2222 6661

FØLG OS PÅ FACEBOOK

GÆLDER 
20. - 21. MAJ*

MÅNEDENS
Odense Pilsner 
eller Classic
30 stk. flasker kasser
Maks. 3 kasser 
pr. kunde pr. dag

PR. KASSE

7995
+ Pant*Gælder torsdag den 20. maj og fredag 

den 21. maj eller så længe lager haves.

Rottefængeren fra Nybøl vil være landets bedste
Af Lise Kristensen

32-årige Thomas 
Bertelsen fra Nybøl har 
haft travlt, siden han 
for to år siden startede 
som selvstændig ska-
dedyrsbekæmper med 
sit eget firma Vermin 
Care. Firmaet har til 
huse i Nybøl, hvor han 
også bor i den nedlagte 
børnehave.
“Jeg fandt ud af, ver-
min betød utøj på 
latin,”fortæller den unge 
rottefænger.

På hjemmesiden tilbyder 
han bekæmpelse af myrer, 
fugle, muldvarpe, mår, 
rotter, mus, edderkopper 
og kakkerlakker.

Det er uden sidestykke 
rottebekæmpelse, der 
giver ham rigeligt at se 
til. Han hjælper mange 
erhvervsvirksomheder, 
landbrug og forretninger 
nord og syd for grænsen 
med at holde rotterne fra 
døren. Det kan have vold-
somme konsekvenser for 

forretningsdrivende, hvis 
de har rotter eksempelvis i 
butikslokalerne.

“Mange reagerer først, 
når de har set en rotte, 
men jeg forebygger også 
rotteplager. Det gør jeg 
blandt andet ved at ori-
entere om, hvordan man 
håndterer sit affald og 
sikrer døre, porte, tage 
og kloakafløb, så der ikke 
kommer rotter ind i byg-
ningen. Jeg aftaler et fast 
beløb, og så står jeg for 
rottebekæmpelsen,” for-
tæller Thomas Bertelsen.

Han har rygende 
travlt og går efter at 
blive landets bedste 
skadedyrsbekæmper.

Trumfkortene Alfa og Coco
I bekæmpelsen af rotter 
har rottefængeren fra 
Nybøl et særligt trumf-
kort. Det er de to Patter-
dale terriere Alfa og Coco.

“De er eminent gode til 
at fange og aflive rotter. 
De er de bedste rotte-
bekæmpere, der findes. 

Det er en lille og lækker 
hund,” siger Thomas 
Bertelsen, der elsker sine 
to hunde.

De er gode til at opspore, 
hvor rotterne kommer fra, 
og så er det en konsekvent 
og målrettet løsning i 
forhold til at opstille rot-
tefælder med gift på sin 
grund.

Thomas Bertelsen 
har et samarbejde med 

Sønderborg og Aabenraa 
kommuner om skade-
dyrsbekæmpelse. De 
indforskriver ham blandt 
andet, når der er brug for 
de skarpt snusende og 
effektive hunde.

“Kommunerne hjælper 
ofte borgerne med fælder. 
Jeg går ind og skiller tin-
gene ad og ser, hvor rot-
terne kommer fra, og laver 
en bygningsrapport over, 
hvor der kan sættes ind,” 
siger Thomas Bertelsen, 
der roser samarbejdet med 
kommunerne og i øvrigt 
kører syd for grænsen 
flere gange om ugen for at 
hjælpe med rottebekæm-
pelse der.

Filmstjerne
Rottefængeren fra Nybøl 
er gået til filmen i serien 
“Rottefængerne” på TV 
Syd. Der skal han lære at 
skyde rotter og står blandt 
andet ude på en genbrugs-
plads fyldt med rotter for 
at lære at plaffe skadedy-
rene i nattens mulm og 
mørke. Det er gysende 
TV for dem, der ikke er 
vild med rotter, for der er 
virkelig mange.

“Det er ikke det værste, 
jeg har set. Visse steder er 
der virkelig mange rotter. 
Der udvikles hele tiden 
nye metoder til, hvordan 
man fanger dem. Rotterne 
er jo snu. Det er et slemt 

skadedyr, for de har 
sygdomme med sig fra 
kloakkerne,” fortæller den 
32-årige rottefænger, der 
er uddannet landmand og 
har arbejdet i Danmarks 
største skadedyrsfirma.

Moderne metoder
Udover hundene arbejder 
Thomas Bertelsen også 
med elektroniske fælder. 
De klapper rotten og 
giver elektronisk besked, 
når der i bogstavligste 
forstand er gået en rotte i 
fælden.

“Boligforeningerne 
bruger mig også meget til 
rådgivning. Vi arbejder 
med det mest moderne 
teknologiske udstyr. Vi 
er med langt fremme 
for eksempel også med 
UV-fælder mod insekter 
i grillbarer og fødevare-
virksomheder,” fortæller 
Thomas Bertelsen.

Han har susende travlt 
både som TV-stjerne og 
med sin virksomhed.

“Jeg har købt bil nummer 
to til skadedyrsservice. Jeg 
mangler bare at finde ud 
af, hvem der skal sidde i 
den,” siger en 32-årig, der 
først og fremmest er i be-
kneb for tid til sine mange 
ideer og gøremål. ■

Thomas Bertelsen med sin 
elskede hund Alfa, der 
er fantastisk god til at 
finde og snappe rotter.
 Foto Ingrid Johannsen

Rotter er 
noget af det værste, 

folk ved, så gode råd er dyre, 
når har dem inde eller ude, og 
det er blandt andet her, Vermin 
Care træder til. Der findes 
mange metoder til at fange 
rotter som her en giftfælde, 
men det er også nødvendigt 
at udvikle nye metoder til 
bekæmpelse af skadedyr, for 
rotten er et snu dyr.
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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

+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!

Alt i anlæg & vedligehold

Hækklipning Belægning

Vedligehold Beplantning

Beskæring

Græsplæner

Haveservice TræfældningBeskæring

Belægninger StøttemureGræsplæner

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

ANLÆGSGARTNER

HUSK du kan få 
FRADRAG  for 
havearbejde

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

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

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
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Hørt i byen
Allan Clausen fra A-T 
Boligservice nedlagde 
sin første buk på sin 
allerførste bukkejagt.

Byrådskandidat og 
direktør Rasmus 
Banke (V) var forleden 
på Den Sønder jyske 
Ambassade i Køben-
havn. Her markerede 
han Gen foreningen 
sammen med andre 
markante personlig-
heder. Rasmus Banke 
ser mange muligheder 
i Sønder jylland, men 
han opfordrer til, at 
man selv griber ud efter 
dem, og kridter skoene.

Henning Jensen, der 
bor i Alnor, fejrede for-
leden sin 40 års fødsels-
dag. Han er indehaver 
af Kruså Autoservice.

Fotograf Lars 
Salomonsen, Gråsten, 
blev forleden med kol-
legaen Ruwen Möller 
fra Flens borg Avis 
hædret for det bedste 
sportsindslag.

Der er travlhed ved 
test-stederne. I uge 
18 blev der lyntestet 
1386 personer i 
Ahl manns parken i 
Gråsten, 1004 i Broager 
Hallen 665 personer 
i Forsamlings gården 
Sunde ved i Vester 
Sottrup. Man skal 
kunne fremvise en 
negativ coronatest, 
som er under 72 timer 
gammel, for at kunne 
gå i biografen, på 
biblioteket, til frisør og 
for manges vedkom-
mende også for at gå på 
arbejde.

På generalforsamlingen 
i Gråsten Venstre blev 
Erling Nissen og Jørgen 
Sørensen genvalgt 
som revisorer. Peter 
Brodersen var myndig 
dirigent. ■

BMW 116d
1,6 ED · 5 dørs
03/2013
Km. 182.000
Diesel
Hvid

119.400,-

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

Tag med Quorp´s Busser ApS 6 dage til Bornholm.
Fra Søndag d. 20/6-21 til Fredag d. 25/6-21 

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

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

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

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

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

Afgangs tider:
Kirketorvet Sønderborg kl. 06:15

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

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

Rejse til Bornholm

Teknisk Arrangør
Quorps Busser ApS
Rejsegarantinr.  2799

Padelbane på 
vej i Gråsten
Af Gunnar Hat tesen

Der er planer om at 
lave en padelbane 
ved Ahlmannsparken i 
Gråsten.
Initiativtager er Thomas 
Christensen, Gråsten, 
der har fået opbakning 
af Gråsten Tennisklub, 
Gråsten Badmintonklub 
og Gråsten Boldklub.

Der er stiftet en forening, 
Gråsten Padelklub, som 
satser på 100 medlemmer 
i 2021.

“Jeg regner med, vi kan 
komme i gang med etab-
leringen af banen til efter-
året ved siden af tennisba-
nerne. Men det afhænger 
naturligvis af svarene fra 

det lokale erhvervsliv og 
de fonde, vi har søgt penge 
hos”, siger den 44-årige 
padel-entusiast.

Banen er budgetteret til 
at koste 550.000 kroner.

“Mange i det lokale 
erhvervsliv har tilkendegi-
vet, at de bakker op”, siger 
Thomas Christensen, der 
har boet i slotsbyen i 30 år.

Han spiller padel 1-2 
gange om ugen i Rødekro, 
og blev solgt af spillet før-
ste gang han prøvede det.

Padel, der tidligere blev 
kaldt paddel-tennis, er 
en sport, der bedst kan 
beskrives som en blanding 
af 80 procent tennis og 20 
procent squash. ■

44-årige Thomas Christensen tror, at en padelbane kan blive 
et kæmpe aktiv for Gråsten.

Trænerteam vandt årets 
trænerpris
Af Louise Johnsen

Badminton 
Sønderjylland har 
kåret trænerteamet i 
Gråsten Badmintonklub 
som årets bedste 
trænerteam.
Træner Teamet i Gråsten 

Badmintonklub med 
hovedtrænerne Selma 
Clausen Kock, Simon 
Knudsen, Caroline 
Fransson, Allan Ritter 
Højlund og Carsten 
Clausen Kock har under 
hele corona perioden 
skabt aktiviteter for klub-

bens spillerne og deres 
familier. 

Trænerne har formået at 
være til stede både online 
og fysisk, når det har 
været tilladt. De har lavet 
online træning, facebook 
konkurrencer, online 
bingo, orienteringsløb - 
sammen og hver for sig, 
alternativ udendørs træ-
ning og meget mere.

Formand Carsten Kock 
glæder sig over prisen.

“Som formand har det 
været en stor glæde at 
se, hvordan et samlet 
trænerteam har udfor-
sket klubbens værdier og 
omsat dem i sportslige og 
sociale aktiviteter under 
corona-nedlukningen” ■

Årets bedst trænerteam blev 
trænerne i Gråsten 
Badmintonklub.
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KliPlev NATursTeN
entreprenør & vognmandsfirma

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

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

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

BovAvisBovAvis

KliPlev NATursTeN
entreprenør & vognmandsfirma

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

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

BovAvis

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

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

20 24 76 14
www.kliplevnatursten.dk

Bjerndrupvej 8a
6200 Aabenraa 

KliPlev NATursTeN
entreprenør & vognmandsfirma

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

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

BovAvis

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

NU OGSÅ NUMMERPLADESALG

OG OMREGISTRERING I 

PADBORG OG TØNDER

Bov IF har et stærkt førstehold i serie 1 
Af Dit te Vennits Nielsen

Der er glæde blandt 
spillerne på Bov IF's 1. 
hold i herrefodbold.
Fodbold er blevet sjov 
igen.

Der er godt gang i træ-
ningen, bolden ruller og 
holdet ligger midt i ræk-
ken i serie 1. ■

Cheftræner er Jacob Nielsen (tv). Stående fra venstre: Carsten Mørk, Martin Lykkeskov Christensen, Lasse Rode, Daniel Jessen, Rasmus Nøller Nørgaard, Jesper Hytting
Nederst til venstre: Mikkel Kjær Johannsen, Michael Mørck, Jonas Brygger Jørgensen, Marcus Aagaard, Peter Grube Hansen, Morten Dixen Søgaard, Mattis Hanke
Hjælpetræner er Claus Grevsen (Th).

Tak fordi du handler lokalt

Padborg - Kruså - Frøslev - Holbøl - Kollund – Gråsten - Broager - Sundeved - Ragebøl Uge 20 19. maj 2021 13. årgang



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

Din daglige samarbejdspartner
i erhvervs- og privatspørgsmål

ADVOKATFIRMAET BIRGIT THOMSEN

Din daglige samarbejdspartner
i erhvervs- og privatspørgsmål

ADVOKATFIRMAET BIRGIT THOMSEN

Tak fordi du handler lokalt 

Padborg

Kruså
Kollund

Holbøl

Kliplev Kværs Gråsten
Egernsund

Rinkenæs Broager

Dybbøl

Ragebøl

Varnæs

Bovrup

Vester Sottrup
Felsted

Bjerndrup

Fårhus

Frøslev Bov

Ansvarshavende redaktør
Gunnar Hattesen

Telefon 21 16 06 83
gh@bovavis.dk

Lokalredaktør
Ditte Vennits Nielsen
Telefon 25 98 91 80

dvn@bovavis.dk

Mediechef
Ingrid Johannsen

Telefon 21 19 02 80
isj@bovavis.dk

Grafisk tilrettelæggelse
Hans-Ole Nielsen

Telefon 36 95 99 36
bovavis@graphos.dk

Grafisk tilrettelæggelse
Marta Serrano Sánchez

bovavis@graphos.dk

redaktion@bovavis.dk

OPLAG: 13.430

LEVERING:

FK Distribution

TRYK:

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

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

onsdag/torsdag

KOLLUND KOLLUND 
KIRKEKIRKE

BOV BOV 
KIRKEKIRKE

Pinsesøndag den 23. maj kl. 11.00
ved Maria Louise Odgaard Møller
2. pinsedag mandag den 24. maj
kl. 14.00-16.00
ved Jakob Bruhn Hansen 
Pinsegudstjeneste på Friluftsscenen

HOLBØL HOLBØL 
KIRKEKIRKE

Pinsesøndag den 23. maj kl. 9.30
ved Maria Louise Odgaard Møller
AFLYST! Onsdag den 26. maj
kl. 17.00 Nadvergudstjeneste 
ved Jakob Bruhn Hansen

Pinsesøndag den 23. maj kl. 10.00
ved Helle Frimann Hansen
2. pinsedag den 24. maj kl. 11.00
Friluftsgudstjeneste
ved Helle Frimann Hansen
på Sønderhav Strand

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

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

Bov & Kollund kirker

Pinsegudstjeneste
2. pinsedag kl. 14.00 

på Friluftsscenen i Padborg skov
Gudstjeneste i de smukkeste omgivelser med præster 

fra Bov sogn og Nordschleswigsche Gemeinde. 

Gudstjenesten er uden tilmelding, og alle er velkommen.

Arrangeret i samarbejde med Padborg friluftsscene. 

Folkekirken Bov Sogn

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

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

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

Dødsfald
Vores kære far og bedstefar

Tommy Søndergaard
* 17. marts 1961

er stille sovet ind

Bov, den 11. maj 2021

På familiens vegne

Martin, Malene og Mette

Bisættelsen finder sted fra Aabenraa Sygehuskapel
fredag den 21. maj kl. 13.00

Højtideligheden er kun for indbudte

Ulla Marie Christensen,  
Padborg, er død, 70 år. ■

Ingrid Lessine Marie Petersen, 
Kruså, er død, 98 år. ■

Valdemarshus 
åbner igen
Af Dit te Vennits Nielsen

Det er nogle meget glade 
brugere af Valdemarshus, 

der nu kan se frem til at 
komme i gang med de 
forskellige aktiviteter. 

“Det er dog vigtigt, at 
brugerne retter henven-
delse enten til lederen af 
de forskellige aktiviteter 
eller til Bente på kontoret, 
inden de møder frem. Vi 
skal nemlig overholde de 
gældende restriktioner og 
undgå, at for mange stim-
ler sammen på en gang”, 
fortæller formanden Carlo 
Jensen, som også glæder 
sig over genåbningen.

Genåbningen blev fejret 
med 45 deltagere pr. gang, 
mens der blev sunget un-
der akkompagnement af 
Christian Cosmus. 

Herefter blev der serveret 
grillpølser og kaffe, mens 
brugerne nød at snakke 
med hinanden. ■
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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,-

Bov Svømmehal er åben for gæster
Af Dit te Vennits Nielsen

Bov Svømmehal er igen 
åben for gæster.
Det oplyser driftsleder 
Knud-Gert Diedrichsen.

Gæsterne skal dog med-
bringe et coronapas eller 
en negativ test.

“Der er dog en begræns-
ning på 80 personer i 
det store bassin og 20 
personer i det lille bas-
sin. Desuden er saunaen 
fortsat lukket”, fortæller 
Knud-Gert Diedrichsen.  

De forskellige hold er 
igen aktive, men i bassinet 

er det ikke tilladt at have 
remedier. Der kommer 
hele tiden nye restriktio-
ner, og i sommerferien er 
der således planlagt nogle 
forskellige aktiviteter til 
glæde for svømmerne. 

“Her og nu er der sta-
dig lidt dødt, men det 

er normalt for årstiden. 
Jeg glæder mig til at få 
normale forhold igen. Vi 
plejer at være omkring 
300 gæster i løbet af en 
dag, og det kommer der 
helt sikkert igen”, siger en 
fortrøstningsfuld Knud-
Gert Diedrichsen. ■

Tour de Taxa 
besøger Padborg

Af Dit te Vennits Nielsen

Lørdag den 22. maj 
besøger Tour de Taxa KJ 
Autoparts på Industrivej 
i Padborg.
Ejeren Kim Jacobsen er 
selv en ivrig cykelrytter 
og har tidligere deltaget 
på holdet, og han er en af 
dens mange sponsorer. 

Holdet besøger lørdag 
flere af deres sponsorer i 
blandt andet Padborg og 

Rødekro, samtidigt med 
de tager på en cykeltur på 
godt hundrede kilometer. 

Dagen begynder kl. 9 ved 
KJ Autoparts, og dagen 
slutter samme sted, hvor 
Kim Jacosen serverer en 
grillpølse og en kold øl 
eller sodavand til holdet. 

Interesserede får mulig-
hed for at møde holdet og 
stille spørgsmål.

Tour de Taxa støtter 
Julemærkehjemmene, og 
skulle man have interesse 
er man velkommen til at 
kigge forbi og få informa-
tion om at deltage i 2022. 

KJ Autoparts holder 
ekstraordinært åbent i 
butikken til kl. 16.00, 
hvor der er gode tilbud til 
kunderne ■

Kim Jacobsen fra KJ 
Autoparts sponsorerer Tour 
de Taxa holdet i år. Arkiv foto

40 års jubilæum i hjemmeplejen
Af Dit te Vennits Nielsen

Jette Stensdal, 
Østergade 15, Padborg, 
kan onsdag den 26. maj 
fejre sit 40 års jubilæum 
ved Aabenraa Kommune.

Jette startede som kun 19-
årig på “De gamles hjem” 
i Kollund og blev heref-
ter ansat på Birkelund 
Plejehjem under Käthe 
Rasmussen.

I de seneste 33 år har hun 
kørt som fast aftenvagt i 
hjemmeplejen.

“Jette Stensdal er en 
yderst værdsat, tillidsfuld 
og god kollega med en 
meget stor og høj fag-
lighed. Hun besidder et 
kæmpe omsorgsgen og 
medmenneskelighed. Hun 

sætter altid patienten i 
centrum”, fortæller en kol-
lega Gitte Hviid Nissen.

Desuden er Jette Stensdal 
altid den samme, uanset 
hvem hun står overfor. 
Hun er en omfavnende 
person og skaber en god 
ånd blandt alle sine kol-
legaer. Hun har igennem 
alle årene bevaret sit enga-
gement 100 procent. ■

Jette Stensdal er fast 
aftenvagt i hjemmeplejen.

Fire medlemmer fratræder 
Bov Menighedsråd Af Esben Cronbach

En personalesag har 
skabt uenighed i Bov 
Menighedsråd. Det får 
nu fire medlemmer til at 
melde sig ud.
Tre medlemmer var alle-
rede på vej ud. Nu har en 
fjerde sluttet sig til. 

Først meldte Mogens 
Thrane, Jens Christian 
Hvergel og Gitte Riise ud, 
at de træder ud tilbage fra 
menighedsrådet. Siden 
har også Lone Bakowsky 
valgt at trække sig.

Personalesag skaber splid
Det hele startede ved en 
arbejdsskadesag, der har 
skabt uenighed i menig-
hedsrådet. Det kunne 
JydskeVestkysten berette 
den 8. maj.

Arbejdsskaden, der 
er anmeldt til Arbejds-
tilsynet, er ifølge flere af 
JydskeVestkystens kilder, 
opstået, fordi vedkom-
mende føler sig tilføjet 

en psykisk arbejdsska-
de i menighedsrådet. 
Uenigheden om sagens 
håndtering har fået de fire 
nu tidligere medlemmer 
af menighedsrådet til at 
trække sig.

“Jeg synes, at man skulle 
have reageret på det egent-
lige problem, og fokuseret 
på at finde en løsning. 
Det har man ikke gjort. 
Selv hører jeg først meget, 
meget sent om det,” siger 
Lone Bakowsky.

Ingen af parterne i sagen 
går nærmere i detaljer 
om, hvad der egentlig har 
skabt splid. De er alle un-
derlagt tavshedspligt, og 
kan derfor ikke udtale sig 
om den konkrete sag.

Nye skal findes
På et ekstraordinært me-
nighedsrådsmøde onsdag 
aften deltog både provst 
og biskop for at rådgive 
menighedsrådet om, hvor-

dan man skal agere, når 
et menighedsråd ikke er 
fuldtalligt. 

Der findes flere mulig-
heder siger den konsti-
tuerede formand, Signe 
Hemmet Jacobsen, der 
deltog i menighedsråds-
mødet onsdag aften.

“Det var et godt møde, 
hvor både provsten og 
biskoppen deltog for at 
informere om mulighe-
derne, når man ikke er et 
fuldtalligt menighedsråd. 
Men da det er et lukket 
møde, er det begrænset, 
hvad jeg kan sige om de 
beslutninger der blev 
taget. Desuden er jeg ikke 
interesseret i at diskutere 
denne sag i pressen. Jeg 
mener, at det hører til på 
vores møder. Udvalgene 
kører videre og menig-
hedsrådet er klar til at lave 
god kirke.”, siger Signe 
Hemmet Jacobsen. ■
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Hørt ved Lyren
Bov Bibliotek er i gang 
med en renovering. 
Der kommer nyt tag på 
bygningen, hvilket har 
været tiltrængt i flere 
år.

Frøslevlejrens Efter sko-
le har i samarbejde med 
Sønder jysk E-Sport 
startet FIFA-spillet op, 
og i den forbindelse 
er der 5 pladser på 
E-Fodboldholdet.

Aabenraa Kommune 
har lavet et nyt tiltag 
mod coronavirus. Der 
sendes information ud 
via sms til kommunens 
borgere, hvis der i helt 
særlige tilfælde lukkes 
ned i et helt sogn eller 
i værste fald hele kom-
munen ved et større 
smitteudbrud. Hvis 
borgeren ikke har et 
offentligt nr. kan man 
tilmelde sig servicen på 
aabenraa.dk/sms

De Hvide Busser er 
kommet til Pad borg, 
hvor de venter på at 
blive brugt i filmen 
Hvidstensgruppen.

Retssagen mod 
transportfirmaet 
Kurt Beier er gået i 
gang. Forsvars advokat 
Anders Nehmet mener 
ikke, at de udenlandske 
chauffører var ansat 
på danske vilkår, men 
derimod i det polske 
datterselskab og skulle 
køre internationalt i 
hele Europa.

Et af de hurtigste 
testcentre i Aabenraa 
Kommune er på Vis-
herred vej, som er den 
tidligere produktions-
skole Meritten i Pad-
borg. Her er der åbent 
mandag til onsdag fra 
kl. 7 til 20, torsdag kl. 9 
til 20, fredag kl. 7 til 20 
og søndag kl. 8 til 20.

Padborg Frivillige 
Brandværn rykkede ud 
til en brand i Grænse-
hallerne, men heldigvis 
var det en falsk 
alarm. ■

Boliger

Dokumenteret godt 
salg i området.

DIN LOKALE EJENDOMSMÆGLER

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

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

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

www.hebru.dk

Sundsnæs 4
6300 Gråsten

Norgesvej 24
6100 Haderslev

Mail
mobler@hebru.dk

Telefon 
7460 8351

Sundsnæs 4,
6300 Gråsten

Norgesvej 24, 
6100 Haderslev

Telefon
7460 8351

Mail
mobler@hebru.dk

Bov

9 X Gendarmstien
køre hen – gå tilbage

Den 84 km lange rute opdeles i 9 etaper af 8 – 10 km længde.
Første etape Skovby - Høruphav – 10 km. 

Vi går 2 gange om ugen – 
mandag og torsdag

Første gang mandag den 31. maj. 
Samkørsel fra Grænsehallerne kl. 13.00

Man er ikke forpligtet til at gå alle etaper 
og der må startes op på en senere etape.

Medbring vand og eventuelt en madpakke. 
Turene er gratis. Der betales kr. 20,- pr. gang for kørsel.

Af hensyn til samkørsel er der tilmelding til første etape:  
ritaclausen@bbsyd.dk - 29 44 49 16, fra 20. til 24. maj.

Etapeoversigt fremsendes efter tilmelding

SKRÆNTEN 26, 6340 KRUSÅ TLF. 74672010

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

HEINRICH  
T: 2941 1470

MORTEN  
T: 2683 6790KØKKEN · BAD · GARDEROBE

KØKKEN-
RENOVERINGOK

Se hvor vi udstiller på facebook  
eller på www.okkr.dk

Ring og bestil tid til et gratis hjemmebesøg!

Danmarks eneste landsdækkende kæde – din garanti for tryghed og kvalitet

Nye låger
– monteret på 1 dag

Forny dit køkken ved at udskifte til 
DANSK-producerede låger, skuffer,  
bordplader med videre... 
Alt efter mål – passer til ALLE køkkener!

HEINRICH  
T: 2941 1470

MORTEN  
T: 2683 6790KØKKEN · BAD · GARDEROBE

KØKKEN-
RENOVERINGOK
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eller på www.okkr.dk

Ring og bestil tid til et gratis hjemmebesøg!

Danmarks eneste landsdækkende kæde – din garanti for tryghed og kvalitet

Nye låger
– monteret på 1 dag

Forny dit køkken ved at udskifte til 
DANSK-producerede låger, skuffer,  
bordplader med videre... 
Alt efter mål – passer til ALLE køkkener!

HEINRICH  
T: 2941 1470

MORTEN  
T: 2683 6790KØKKEN · BAD · GARDEROBE

KØKKEN-
RENOVERINGOK

Se hvor vi udstiller på facebook  
eller på www.okkr.dk

Ring og bestil tid til et gratis hjemmebesøg!

Danmarks eneste landsdækkende kæde – din garanti for tryghed og kvalitet

Nye låger
– monteret på 1 dag

Forny dit køkken ved at udskifte til 
DANSK-producerede låger, skuffer,  
bordplader med videre... 
Alt efter mål – passer til ALLE køkkener!

Discgolfbane på vej

I Fritidsparken i Frøslev er der ved at blive etableret en 
discgolfbane. De første mål er klar til brug.

Velbesøgt
Medborgerhuset i 
Vejbæk holdt forleden 
generalforsamling. 

Deltagelsen var så stor, at 
man måtte rykke udenfor. 

Det glædede formanden, 
Knud-Gert Diedrichsen, 
som takkede for den store 
opbakning fra landsbyens 
borgere. ■

Cykelsti i Fårhus 
godt på vej
Af Gunnar Hat tesen

Efter mange års kamp 
er beboerne i Fårhus, 
Frydendal og Vejbæk 
glæde sig over, at en 
cykelsti på Tøndervej 
fra Fårhus mod Lyren er 
kommet et skridt videre.

Det er Teknik- og 
Miljøudvalget i Aabenraa 
Kommune, som på deres 
seneste møde havde en 
prioritering af cykelsti-
er. Her var cykelstien 
fra Fårhus ikke blandt 
favoritterne. 

Men det lykkedes by-

rådsmedlem Ditte Vennits 
Nielsen (V) at argumente-
re for en opprioritering af 
cykelruten over for udval-
gets medlemmer.

“Jeg synes, at det er på 
tide, at cykelstien bliver 
etableret. Der har været 
snak om den i mange 
år, underskriftsindsam-
linger og arrangeret 
protest med slagordene 
“Stiforbindelse Fårhus/
Vejbæk via Mejerivej - Nej 
tak. Cykelsti Tøndervej 
til Lyren - ja tak”. Jeg er 
glad for, udvalget har 
lyttet, siger Ditte Vennits 
Nielsen.

Aabenraa Kommune 
søger nu om statslig 
medfinansiering på 50 
procent til etablering af 
cykelstien.  ■

Byrådsmedlem Ditte Vennits 
Nielsen (V)
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HUSK  Ordinær
generalforsamling
Onsdag den 26. maj 2021
kl. 19.00 på Kollundhus

Havremarken 85
Holbøl, 6340 Kruså

ihle@post.tdcadsl.dkDANSKE MALERMESTRE

Vi lægger vægt på folks tilfredshed

v/ malermester

Per Møller Ihle

afholder

Generalforsamling
Onsdag den 2. juni 2021 kl. 20.00

Dagsorden ifølge vedtægter.

Se vedtægterne på www.vilsbækhuset.dk

Forslag, der ønskes behandlet på 
generalforsamlingen, skal være formanden 
skriftligt i hænde senest den 28. maj 2021. 

Inden selve 
generalforsamlingen fra 

kl. 19.00 er Vilsbæk - Huset 
vært ved et let traktement

Tilmelding til 
Tina Jakobsen på 

tlf. 22 28 43 06 senest 
den 28. maj 2021

Alle er velkommen.
Vel mødt!

Bestyrelsen

VILSBÆK – HUSET

Se elis.dk for aktuelle tilbud
Alt i servicesalg •

Elis’ hvidevarer
ved Norman Rudbeck

Alt indenfor hårde hvidevarer
Salg-Service-Reparationer

Telefon 7467 8799
Mobil 4082 4939

Mail: info@elis.dk
Handel i dag giver 
service i morgen

• El-installationer

• Reparationer 

• Industriservice

• IHC/wireless

• Tyverisikring

• Varmepumpeservice

• Parabol/antenneanlæg

• Tele/data installationer

• Energirådgivning

Tlf. 40 82 49 39 · krusaa-el.dk · info@krusaa-el.dk 

Norman 
Rudbeck

Jernbanegade 11
6330 Padborg

 PH Septima
  Design by Poul Henningsen

Aut. el-installatør Peter Bindzus A/S
Fjordvejen 12, Kollund, 6340 Kruså

Telefon 74678067
info@bindzus-el.dk · www.bindzus-el.dk

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

Salg & service
af hårde hvidevarer

Rolighedsvej 2 B, Fårhus
6330 Padborg
Tlf. 74 67 33 22H.S. Gardiner & Tæpper 

v/ Claus Sisseck - Nørregade 37-39 - 6330 Padborg - Tlf. 74 67 19 54 - Fax 74 67 52 06

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

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

Kom ind eller ring og få et uforbindende tilbud.

Gulvafslibning
Oliering - lakering

Sisseck boligudstyr ApSSisseck boligudstyr ApS

CVR 34 22 35 72

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

Bred VVS ApS

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

Kontakt os på: 
Dennis Lorenzen

27 58 87 50 • Dennis@ltnatur.dk 

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

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

LT NATUR &
EJENDOMSSERVICE APS

Murer- samt tømrerafdeling: kontakt os for mere info

Vognmandsfirmaet
Kenneth Jacobsen

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

Kørsel med kran og grab
Containerkørsel
Entreprenørkørsel

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

Skærver · Pyntesten
Egen grusgrav

Selv-afhenter-plads
Skovglimt 1, 6340 Kruså

   kj@kenneth-jacobsen.dk

www.kenneth-jacobsen.dk

DIN LOKALE HÅNDVÆRKER

Tak fordi du handler lokalt 

Læserbrev
Vildsvinehegnets virkning
“Omstridt hegn har 
virket”. 
Sådan lyder det i Bov 
Avis, hvor landboformand 
Mogens Dall glæder sig 
over, at vildsvinene nu er 
ved at være udryddet og 
fremhæver grænsehegnets 
effekt. 

Men derved udtaler han 
sig igen stik imod sagens 
fakta. For mens selve ud-
ryddelsen af vildsvin med 
krudt, kugler og fælder 
har været effektiv, så har 
grænsehegnet kun stået til 
pynt. 

Her er de fakta, avisen 
mangler: 
1. Vildsvinene følger 

Sydslesvigs østkyst op. 
Ved grænsen findes de 
kun syd for Flensborg 
Fjord. 

2. Stiller man sig derimod 
et hvilket som helst sted 
ved landegrænsen og 
går vinkelret sydpå, skal 
man gå 70 kilometer, før 
der findes vildsvin. 

3. Derfor har 
Naturstyrelsens inten-
sive overvågning med 
vildtkameraer da heller 

ikke påvist ét eneste 
vildsvin ved landegræn-
sen i al den tid, grænse-
hegnet har stået der. 

Mission vildsvinehegn 
har som forudset dermed 
været et dyrt og unødven-

digt symbolpolitisk flop, 
som vi, der bor i det vilds-
vineløse grænseland gerne 
havde været foruden.

Hans Kristensen,  

Østergårdsvej 2 , Lydersholm
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