
Derfor

20%
RABAT

på alt portvin 
og vin

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

GRÅSTEN
Torsdag og fredagtilbud

TAK 
for den 

flotte støtte 
i 2021 

* Også på nedsatte varer

SKODSBØL – SKODSBØLVEJ 90 · 6310 BROAGER

www.pchristensenogsønner.dk – Følg os på 
TLF. 74 44 16 57

DIN LOKALE VOGNMAND…DIN LOKALE VOGNMAND…
• Alt i transportAlt i transport
• Sand og grusSand og grus
• KranvogneKranvogne
• NedbrydningNedbrydning
• KnusningKnusning
• Beton og teglBeton og tegl
• VinterbekæmpelserVinterbekæmpelser
• Anlæg/EntreprenøropgaverAnlæg/Entreprenøropgaver
• Træfældning/Topkapning med kranTræfældning/Topkapning med kran

Gråsten - Broager - Ragebøl - Sundeved - Padborg - Kruså - Frøslev - Holbøl - Kollund Uge 52 28. december 2021 14. årgang  Løssalg: 5 kr. 

Spisestedet på havnefronten med lækre 
frokostretter, middagsretter, vin og kolde øl

Vi kan mere …
… end Kong Fiddes livret

Restaurant

COLOSSEUM
Sdr. Havnegade 24, 6400 Sønderborg ∙ Telefon: 7442 2306

Se menukortet på www.restaurantcolosseum.dk

Sjællandsgade 16, 6400 Sønderborg · www.akseltang.dk

Ring 7447 4262
eller skriv til

akseltang@mail.dk

Aksel Tang
2033 7410

Bent Christensen 
2916 6103

OMBYGNING 
RENOVERING 

TOTALENTERPRISE

AutoCentrum Rengøring ved Stepan Tomakjan

VI ER FLYTTET til Egelund 11, 6340 Kruså

fra kun

200,-

Bilvask inkl.
indvendig
rengøring

Åbent
Mandag - lørdag 
kl. 9.00 - 18.00

Ring og aftal tid 

28 34 18 85

Manuel vask

HTH Aabenraa
Vestvejen 155 • 6200 Aabenraa
Tlf. 7462 4211 • hth.dk 

VI VOKSER OG ER DERFOR 
FLYTTET TIL STØRRE LOKALER

DU FINDER OS NU PÅ:
Nederbyvej 2, Rinkenæs 6330 Gråsten

ÅBENT
MAN-FREDAG 10:00-17:00

LØRDAG: 10.00-14:00

KØB, SALG, SERVICE & REPARATION AF APPLE PRODUKTER 
Ramsherred 23A, 6200 Aabenraa - TLF: +45 24 79 79 62

HJEMMESERVICE
læs mere på:
www.macmedic.dk

Vi er fl yttet til NY ADRESSE 
Ramsherred 23A, 6200 Aabenraa 

og

ønsker alle læsere ønsker alle læsere 
og annoncører et og annoncører et 

GODT OG LYKKEBRINGENDEGODT OG LYKKEBRINGENDE
NYTÅR 2022NYTÅR 2022

BovAvis
Tak fordi du handler lokalt



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 december og januar
Fredag den 31. december kl 11.00 Nytårsgudstjeneste i Gråsten Slotskirke

Fredag den 31. december kl 14.30 Nytårsgudstjeneste i Adsbøl kirke

Søndag den  2. januar kl 11.00 Gudstjeneste i Gråsten Slotskirke

Onsdag den  5. januar kl 19.00 Helligtrekongersaften i Adsbøl kirke

Covid-19
Vi følger de retningslinjer, som Sundhedsmyndighederne anbefaler og holder os 
løbende opdateret. 

Der er standere med håndsprit når man går i kirke, besøger vore mødelokaler eller 
har ærinde på kirkekontoret. 

OBS: Der skal vises CoronaPas til alle arrangementer samt Gudstjenester. 

De nuværende restriktioner har betydet, at vi er underlagt arealkravet.

Vi må være 128 kirkegængere i Gråsten Slotskirke og i Adsbøl kirke må vi være 54 
kirkegængere.

I Slotskirken er det derfor et ufravigeligt krav, at der kan fremvises gyldigt 
Coronapas. Dette gøres via en app på sin smartphone eller på et udprint. Børn og 
unge under 15 år er dog undtaget krav om Coronapas.

Efter gudstjenesterne den 
31. december i Adsbøl kirke 
og Gråsten Slotskirke serverer 
menighedsrådet – traditionen tro – et 
glas “boblevand” og kransekage.

Vi har endnu engang kunnet udbringe julehjælp, til alle 
de familier der har søgt.

Julehjælpen består af en kasse med julemad til 4 
personer samt et gavekort på kr 300 til Bog & Ide til alle 
børn i husstanden.

Dette kan kun lade sig gøre, fordi andre hjælper os!

STOR TAK til private bidragsydere, KGGO, Super 
Brugsen i Gråsten, Rosario i Broager og Nørklerne.

Vi er meget taknemmelige for jeres støtte.

På vegne af menighedsrådet
Helle Blindbæk
formand

Hellig 3 Konger 
Onsdag den 5 januar kl 19.00 er Adsbøl 
kirke rammen for en gammel tradition, som 
vi har taget til os; nemlig Hellig 3 Kongers-
gudstjeneste.

Helligtrekonger markerer, at vise mænd fra 
Østerland besøgte Jesus i Betlehem. Traditionelt 
betyder dagen også, at julen er forbi.

Julen varer ikke lige til påske, men i kirken varer den alligevel helt til Helligtrekonger. 
Hvis du vil følge gammel skik, skal du først pynte op til jul umiddelbart før juleaften 
og så vente med at jule af til Helligtrekonger. På Helligtrekongersaften er det så tid 
at spise julesmåkagerne op og tænde det tre-armede helligtrekongerslys.

Vi serverer kaffe og Galette des Rois efter gudstjenesten.

Galette des Rois er en særlig fransk kongekage, som stammer helt tilbage fra 
1500-tallet. 

Alle er velkomne!

Pernille Flyger fejrer 25 års jubilæum Af Gunnar Hat tesen

Souschef i Super
Brugsen i Gråsten, 
Pernille Skou Flyger, kan 
fejre 25års jubilæum i 
Coop.
Hun begyndte i 1996 som 
kassedame i SuperBrugsen 
i Toftlund, hvor hun var 
ansat i 10 år. De sidste 
fem år var hun souschef 
i dagligvarebutikken. 
Derefter var hun fem år 
uddeler i Dagli’ Brugsen 
i Arrild og tre år var hun 
uddeler i SuperBrugsen i 
Gram, før hun i 2014 kom 
til Gråsten som souschef i 
SuperBrugsen.

“Jeg har gået mange 
skridt, hilst på mange 
kunder, fyldt mange varer 
på hylderne og lavet man-
ge ugers arbejdsplaner. Jeg 
har i 25 år været beriget 
med det bedste job, jeg 
kunne ønske mig, hvor to 
dage aldrig er ens”, siger 
50-årige Pernille Skou 
Flyger, der stammer fra 
Vendsyssel.

Sammen med sin mand, 
Bendt, kan hun godt lide 
at cykle. I hverdagen hop-
per de to jævnligt på jern-
hestene for at få afløb fra 
hverdagens stress og jag. 

”Vi kan godt lide at cyk-
le. Så får man noget frisk 
luft efter at have gået i bu-
tikken mange timer i løbet 
af ugen”, siger Pernille 
Skou Flyger, som bruger 
mange timer indenfor. 

Derfor synes hun, at det 
er nemt at trække i cykel-
tøjet, hoppe på cyklen og 
give los på pedalerne – og 
så ellers derudad. 

I en hverdag, der endnu 
præges af corona, sætter 
hun stor pris på sit job.

“Jeg er superglad for 
mit arbejde. Ikke kun i 
coronatider, men specielt 
nu føler jeg mig da pri-
vilegeret, fordi jeg stadig 
har mit arbejde, og kan stå 
op og være sammen med 
mine super gode kolleger”, 
siger Pernille Flyger, der 
altid har haft jobs, der har 
været meget aktive.

Hun er glad for, at hun 
kan møde fysisk op og 
være i butikken hver dag. 

Især her i 2021 har der 
har været nok at se til. 
Både mange turister over 

sommeren og mange lo-
kale, der er blevet hjemme, 
har bidraget til megen 
travlhed i butikken.

“Vi har ikke ligget på 
den lade side siden marts. 
Vi har haft nok at se til,” 
siger hun, der sætter pris 
på, at der er noget at give 
sig til.

“Det er jo altid dejligt, 
når der er noget at lave”.

SuperBrugsen i Gråsten 
har ifølge souschefen 
været godt bemandet. At 
Pernille Flyger ikke un-
der coronaen har skullet 
arbejde hjemmefra, tror 
hun, har været en ganske 
god ting for hende. 

“Jeg tror ikke, jeg kunne 
arbejde hjemmefra. Jeg 
ville blive kulret”, siger 
Pernille Skou Flyger, der 
privat bor i Stubbæk. ■

Pernille Skou Flyger har i 25 
år været ansat i Coop. I de 
seneste syv år har hun været 
souschef i SuperBrugsen i 
Gråsten Arkiv foto
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MARINA FISKENÆS
SVØMMEBAD

MARINA FISKENÆS
WELLNESS, UDE

MARINA FISKENÆS

MARINA FISKENÆS
WELLNESS, INDE

... se alle faciliteter og aktiviteter på www.enjoyresorts.dk

Fiskenæsvej 2, DK-6300 Gråsten •  Tlf. +45 7365 0033

FORÅR 2022 OPSTART I UGE 3 

SVØMMEHOLD
Børn... Tid Ledige 
Mandag  Nybegynder   kl. 16.00-16.50 14 af 15
Mandag  Begynder   kl. 17.00-17.50 8 af 15
Mandag  Øvede  kl. 18.00-18.50 10 af 15
Onsdag  Babysvømning 1  kl. 9.00-9.25 6 af 12
Onsdag  Babysvømning 2  kl. 9.30-9.55 12 af 12
Onsdag  Babysvømning 3  kl. 10.00-10.25 3 af 12 
Onsdag  Babysvømning 4  kl. 10.30-10.55 12 af 12
Onsdag  Baby, (”Søstjerne”) kl. 17.00-17.25 OPTAGET
Onsdag Plask & Leg, 2 år+ kl. 16.00-16.30 14 af 15
Onsdag Nybegynder kl. 17.00-17.50 OPTAGET
Onsdag  Begynder   kl. 18.00-18.50 12 af 15

Voksne... Tid Ledige 
Mandag AquaGym 1 kl. 17.00-17.50 OPTAGET
Mandag AquaGym 2  kl. 18.00-18.50  14 af 15
Mandag  AquaGym 3  kl. 19.00-19.50  12 af 15
Tirsdag  AquaGym 1  kl. 17.00-17.50  OPTAGET
Tirsdag AquaGym 2  kl. 18.00-18.50  10 af 15
Torsdag AquaGym 1  kl. 17.00-17.50  10 af 15
Torsdag AquaGym 2  kl. 18.00-18.50  9 af 15
Torsdag AquaGym 3  kl. 19.00-19.50  14 af 15

Senior... Tid Ledige 
Mandag Enjoy Senior kl. 08.00-08.50 9 af 15
Tirsdag Enjoy Senior 1 kl. 08.00-08.50 OPTAGET
Tirsdag  Enjoy Senior 2 kl. 09.00-09.50 1 af 15 
Torsdag Enjoy Senior 1 kl. 08.00-08.50 6 af 15
Torsdag Enjoy Senior 2 kl. 09.00-09.50 4 af 15
Fredag Enjoy Senior  kl. 11.00-11.50 14 af 15

BOOK SVØMMEHOLD PÅ 
WWW.ENJOYRESORTS.DK

BABYSVØMNING
ONSDAGE

NYHED 2022

ZUMBA 

FITNESS
Hver tirsdag aften kl. 19.30 til 20.15 

Kom til Zumba fitness holdtræning

i wellness-multirummet.  Til ALLE som 

elsker at danse og bevæge sig til skøn 

musik i et sjovt miljø.

Pris for 14 gange Zumba fitness: 

kr.  599,-
Max. 18 deltagere 

Opstart i uge 3

1.900 m2 
WELLNESS

Enestående udsigt over havnen og fjorden. Urte- og lyssauna samt dampbad.  Varmt-vandsbassin med tilhørende udendørsspa og koldtvandskar samt udebruser, kneippkanal & finsk sauna.  ENTRÈ:  Fredag til søndag (inkl. badekåbe)  
kr.  199,- 

Adgang: +14 år

Der er altid en anledning til at tage afsted...Vi le
ver

 op til
 gælden

de 

res
tri

ktio
ner

NYHED 2022
ZUMBA FITNESS

Tilmelding
på telefon
7365 0033 

NB!Skynd dig...Over 150tilmeldingerpå 2 dage
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FYRVÆRKERI SÆLGES KUN TIL PERSONER OVER 18 ÅR. Legimation skal fremvises

5995
FIREWORKS 7
3” Kugleraket

N.E.M:  69,8 gr./stk.
Nr. 266413

FYR
1

7995
MILITÆR RAKET-SORTIMENT

3 stk.
N.E.M:  225 gr./pk.

Nr. 270980

FYR
4

1295
FIREWORKS 1 

5 skuds rør
N.E.M:  35 gr./stk.

Nr. 266419

FYR
10

8995
OMEGA JOTA FONTÆNE

N.E.M:  311 gr./stk.
Nr. 207670

FYR
13

33995
OMEGA PI 

36 skud
N.E.M:  501 gr./stk.

Nr. 207680

FYR
22

16995
OMEGA LIT
4 stk. 2” kugleraketter
N.E.M:  180 gr./pk.  
Nr. 266415

FYR
5

14995
OMEGA LUMEN 
20 skud
N.E.M:  276 gr./stk.
Nr. 266422

FYR
16 Grundet leveringssituationen på 

fyrværkeri kan vi ikke garantere 
at alle varer er på lager

FYR
12

1991999595

OMEGA BENE 
8 ass. rør
N.E.M: 307 gr./æske.
Nr. 266420

HUSK
Vi holder 

åbent 31/12 
kl. 9.00-13.00

BYGMA Gråsten og 
Padborg ønsker alle vor 
kunder et godt nytår

— ÅBNINGSTIDER —
Mandag 27. december  . . . . . . 9.00-17.00
Tirsdag 28. december. . . . . . .9.00-17.00
Onsdag 29. december  . . . . . . 9.00-17.00
Torsdag 30. december  . . . . . . 9.00-17.00
Fredag 31. december  . . . . . . 9.00-13.00 
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FYRVÆRKERI SÆLGES KUN TIL PERSONER OVER 18 ÅR. Legimation skal fremvises

L oven siger: Du må købe fyrværkeri 
fra den 15. december til 31. december. 
Du må anvende fyrværkeri fra den 27. 

december til 1. januar. Du må opbevare 
fyrværkeri med max. 5 kg NEM*. 

Husk at tage højde for de gældende 
sikkerhedsafstande. Fyrværkeri 

sælges kun til personer over 18 år.  *

29995
FIREWORKS 2 

49 skud
N.E.M:  310,1 gr./stk.

Nr. 266424

FYR
21

FYR
24

44995
PROFESSIONAL 
100 skud
N.E.M:  700 gr./stk.  
Nr. 266426

49995
OMEGA VERSA 
48 skud
N.E.M:  758,4 gr./stk.
Nr. 266427

FYR
25

9999999595

9995
OMEGA OPUS 
25 skud
N.E.M:  162,5 gr./stk.
Nr. 266421

FYR
15

FYR
28

69995
OMEGA QOPPA 

66 skud
N.E.M:  861 gr./stk.

Nr. 266429FIREWORKS 5 SORTIMENT
N.E.M:  2080,3 gr./ps.
Nr. 266434

FYR
35
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Tilskud gives til bevaringsværdige bygninger i 
Sønderborg Kommune
Er du ejer af en bevaringsværdig bygning og bebor den, har du 
mulighed for at søge tilskud til udvendige forbedringer.

Trænger dit bevaringsværdige hus til nyt tag, nye vinduer eller dør, er 
ydermurene og facadeudsmykningerne nedslidte eller ønsker du at 
tilbageføre tidligere detaljer? 

I så fald er der mulighed for at søge tilskud til udvendige istandsæt-
telse og forbedringer hos Bygningsforbedringsudvalget i Sønderborg 
Kommune. 

Har du lyst til at vide mere om mulighederne eller er du i tvivl om, 
hvorvidt din bygning er bevaringsværdig kan du rette henvendelse til 
bevaringsarkitekt Rudi Hønborg Benkjer på tlf: 27 90 75 61 eller på 
mail: rubn@sonderborg.dk 

Du kan også læse mere om muligheden for støtte på Sønderborg 
Kommunes hjemmeside:
www.sonderborgkommune.dk/borger/bygningsforbedringsudvalget

Ansøgning om tilskud til istandsættelse kan ske løbende, hvor der 
afholdes 4 årlige møder. Næste møde i Bygningsforbedringsudvalget 
afholdes den 2. marts 2022.

Næste 

ansøgningsfrist
:

1. Febru
ar

2022

Det behøver ikke være mig, der klipper snoren
Af Lise Kristensen

52årige Charlotte Riis 
Engelbrecht (S) fra 
Adsbøl har været med i 
kommunalpolitik i 16 år. 
Hun har været en del af 
storkommunens byråd, 
siden det blev født. Så 
skulle man tro, hun havde 
taget en stejl karrierevej og 
efter kommunalvalget sad 
og ventede på en social-
demokratisk toppost i det 
kommende bystyre. Sådan 
har hun det ikke. Da vi 
talte med hende under 
konstitueringen, tog hun 
alt med knusende ro.

“Jeg er den type, der ikke 
behøver klippe snoren, 
bare jeg er med til at sætte 
et projekt i søen. Jeg har 
ingen problemer med ikke 
at være fremme i rampe-

lyset. Det er resultatet, der 
tæller,” siger den erfarne 
kommunalpolitiker.

Borgmester Erik 
Lauritzen (S) fik en 
kæmpe kabale til at gå 
op, så der blev noget til 

alle seks partier i byrådet, 
der derefter bakkede op 
om, han får fire år mere i 
borgmesterkontoret. 

Små partier som Dansk 
Folkeparti, Nye Borgerlige 
og Enheds listen fik alle en 
udvalgsformandspost. Det 
betød, nogen måtte holde 
sig tilbage med krav til 
politiske ben. 

I det spil er Charlotte 
Riis Engelbrecht let 
at have med at gøre. 
Borgmesteren skulle ikke 
rive sig i håret over, om 
hun nu blev sur over ikke 

at blive formand dette 
eller hine udvalg.

“Erik må bruge mig 
der, hvor jeg gør bedst 
gavn. Jeg er født med en 
hammer i hånden, og jeg 
har stor respekt for skæve 
eksistenser. Jeg har både 
været i teknik- og miljø-
udvalget og i social- og 
seniorudvalget i min tid i 
byrådet. Nu har vi indgået 
en bred konstituering, og 
så forventer jeg, Venstres 
Ellen Trane Nørby sam-
arbejder, og at vi ikke 
skal have Christians borg 
retorik i byrådssalen. Det 
synes jeg, der var utrolig 
meget af i valgkampen. 
Der er blevet sagt meget 
om, hvad der går dårligt 
i Sønderborg kommune. 
Vi bor i et dejligt område. 
Det skal tales op og ikke 
ned,” siger Charlotte Riis 
Engelbrecht.

Næstformand
Hun har prøvet lidt af 
hvert og tager tingene, 
som de kommer. Hun er 
formand for landdistrik-
ter, natur og fødevarer. 
Fremover hedder det 
bæredygtighed og land-
distrikter. Hun bliver 
næstformand med som 
partifællen Tom Nielsen 
som formand. 

Desuden bliver hun fra 1. 

januar medlem af natur-, 
klima- og miljøudvalget 
samt af social-, senior- og 
handicapudvalget.

“Jeg har fået lov at arbej-
de med det, der ligger mig 
nært. Jeg sidder i udvalg 
med stor indflydelse på 
ting, der spiller en stor 
rolle i den kommende 
valgperiode. Man kan 
sagtens gøre sin indfly-
delse gældende som næst-
formand og almindeligt 
medlem,” påpeger den 
inkarnerede socialdemo-
krat, der tidligere var gift 
med trafikminister Benny 
Engelbrecht.

Hun henter en pæn del 
af sine stemmer i Gråsten. 
Stemmemæssigt gik 
hun personligt tilbage. 
Borgmester Erik Lauritzen 
og hans datter Didde var 
store socialdemokratiske 
stemmeslugere.

“Vi er gået frem på 
vores egen banehalvdel,” 
fortæller Charlotte Riis 
Engelbrecht, forstået på 
den måde, at i 2017 fik 
Socialdemokratiet 15 
mandater, hvor de to 
sidste kom i hus via et 
fælles forbund med andre 
partier, mens der denne 
gang er hentet 14 helt rene 
liste A-mandater uden 
valgforbund.

“Jeg er træt af snakken 

om rød og blå blok i 
kommunalpolitik. Vi har 
i mange år haft et fortrin-
ligt samarbejde og har 
også konstitueret os med 
borgerlige partier. Jeg hå-
ber, det gode samarbejde 
vil fortsætte til fælles bed-
ste, og at vi slipper for al 
den valgkampsretorik. Vi 
er valgt af borgerne til at 
gøre det bedst muligt uan-
set partifarve. Vi er rent 
faktisk også enige om det 
meste. Der er ikke nogen, 
der står op om morgenen 
og siger, nu vil jeg gerne 
tage nogle upopulære 
politiske beslutninger, selv 
om vi godt ved, det ikke 
altid kan undgås. Vi får 
tæsk ind imellem, for de 
beslutninger vi træffer, 
men i det store hele kan vi 
godt forklare, hvorfor vi 
er nødt til at gøre det, vi 
gør,” siger Charlotte Riis 
Engelbrecht, der brugte 
ventetiden under konsti-
tueringen på at pynte op 
til jul på terrassen uden 
mavekneb og søvnløse 
nætter over, hvad Erik 
mon nu fandt på.

I konstitueringens lys, er 
Charlotte Riis Engelbrecht 
tilfreds og går nytåret 
i møde med fredfyldt 
sind. ■

Byrådsmedlem Charlotte Riis 
Engelbrecht (S). Arkiv foto

Gråstener vandt 10.000 kr.
Det var Anne Petersen, 
Gråsten, som blev den 
heldige vinder af gave
kort på 10.000 kroner til 
slotsbyens butikker. 
Anne Petersen har sam-
let på Gråstenmærker, 
når hun har handlet i 
butikkerne.

“Jeg går meget op at 
handle lokalt. Det er et 
fantastisk initiativ fra 
Gråsten Handel”, siger 
den glade vinder. ■
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UNDER HALVDELEN TILBAGE

2-4 værelses lejligheder på 57 - 129 m2 fra kun 5500,- pr. md.

SLÅ TIL NU, HVIS DU SKAL HAVE DEN BEDSTE UDSIGT

Drømmer du om en ny bolig i smukke omgivelser? Så er vores nyrenoverede lejligheder i Gråsten måske lige noget for dig! 

Alle lejligheder er nyrenoveret med flotte trægulve, lækre kvalitets badeværelser, køkkener fra Svane Køkkenet og nye hårde 
hvidevarer fra Siemens. Lejlighederne ligger centralt placeret i Gråsten tæt på både station og handlemuligheder og har en 
fantastisk udsigt lige ned til Gråsten Havn. Gråsten er en smuk og hyggelig by i Sønderjylland, der har et stærkt forenings- og 
kulturliv, gode fælleskaber og storslået natur.

Du er velkommen til at kontakte os for yderligere information på Tlf. 21 76 34 17 eller Mail: kb@gronnely.dk
Se også meget mere om lejlighederne på vores hjemmeside: www.gronnely.dk

Toldbodgade 3, 6300 Gråsten

Se meget mere på 
vores hjemmeside: 

www.gronnely.dk
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Aase Nyegaard gik selv
Af Lise Kristensen

Gråsten Avis skrev i et 
interview med den ny 
formand teknik-, by- og 
boligudvalget Kirsten 
Bachmann i kølvandet på 
kommunalvalget, at de 
to foregående formænd 
Frode Sørensen, Social-
demokratiet, og Aase 
Nyegaard, Fælles listen, 
ikke opnåede genvalg efter 
en fireårig formandspe-
riode. Frode Sørensen 
blev ikke genvalgt ved 
kommunalvalget i 2017, 
mens Aase Nyegaard selv 
trak sig og ikke stillede op 
til kommunalvalget i 2021 
efter fire år som formand 
for teknik- og miljøudval-

get. Hun blev altså ikke 
vraget af vælgerne.

Fælleslistens tidligere 
stemmesluger og tidligere 
borgmester i Augusten-
borg og Sønder borg, Aase 
Nyegaard, overlod ved det 
netop overståede kommu-

nalvalg spidskandidaturet 
til Stine Duus Petersen, 
Ulkebøl. 

Fælleslisten opnåede dog 
for første gang i storkom-
munens tid ikke sæde i 
byrådet. Aase Nyegaard 
var borgmester i Sønder-

borg 2009-2013. Dengang 
havde Fælles listen otte 
mandater. Ved valget 
i 2013 røg Fælles listen 
ned på to mandater med 
Aase Nyegaard og Erik 
Lorenzen, Iller, som de 
eneste repræsentanter i 
byrådet. 

Ved valget for fire 
år siden fik også Erik 
Lorenzen løbepas af væl-
gerne, og Aase Nyegaard 
var Fælles listens eneste 
medlem af byrådet efter et 
for listen katastrofalt kom-
munalvalg. Erik Lorenzen 
har skiftet parti og er fra 
årsskiftet en af Social-
demokratiets 14 mandater 
i Sønderborg byråd.

Fælleslisten bebuder at 
ville kandidere igen ved 
kommunalvalget 2025 ■

Afsløring af Frede Bonefelds relief i Gråsten
I det fineste solskinsvejr 
blev der ved viadukten 
i Gråsten i overværelse 
af 30 fremmødte 
borgere, Sønder borgs 
borgmester og indbudte 
fra Gråsten Forum, 
murerfirmaet APOS ApS, 
og Historisk Forening 
for Gråsten By og Egn 
og repræsentanter 
for familien Bonefeld 
afsløret det relief, som 
oprindelig var placeret i 
indgangspartiet i de nu 
nedrevne Rets og Politi
bygning i Gråsten. 

Medlem af Historisk 
Forening og initiativtager 
til genopsætningen af 
relieffet, Mogens P. C. 
Jacobsen, bød velkommen, 
og gav i sin indledning et 
rids over den nedrevne 
bygnings historie. 

Derefter afslørede 
Charlotte Bonefeld 
Hvorslev sin fars kunst-
værk, som nu igen kom 
frem i offentligheden, og 
blev modtaget med klap-
salver af de fremmødte. 

Borgmester Erik 

Lauritzen nævnte i sin tale 
vigtigheden af, at kultur 
og kunst blev repræsen-
teret og udøvet på mang-
foldig vis i Sønder borg 
Kommune. 

Han glædede sig og 
takkede for, at man i 
Gråsten havde været 
opmærksom og dermed 
reddet Bonefelds kerami-
ske kunstværk, og frem 
for alt påtaget sig i at få det 
genopsat. 

Afslutningsvis fortalte 
Mogens P. C. Jacobsen om 

afdøde Frede Bonefeld, 
hans store interesse for 
kunst og fremstilling af 
keramik, og om hans idé 
til det nu genopsatte relief. 

Formanden for 
Historisk Forening, Bodil 
Gregersen, bragte en tak 
til Mogens P. C. Jacobsen, 
for hans arbejde med at 
gøre det muligt, at relieffet 
kom op på muren tæt på, 
hvor den oprindelig var 
placeret. Herefter blev der 
budt på varm gløgg til alle 
deltagere. ■

Borgmester Erik Lauritzen (S) talte. Mogens P.C. Jacobsen var initiativtager til, at relief kom op at hænge.

UGE 50
4 kongekroner

Jytte Terp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Padborg 
Emily Andresen . . . . . . . . . . . . . . . . .Skelde
Martin Christensen  . . . . . . . . . .Rinkenæs
Jens Olesen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gråsten
Lillian Bladzun  . . . . . . . . . . . . . Egernsund
Peter Buhl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gråsten
Ketti Meyer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Adsbøl
Line Møldrup Kjeldsen  . . . . . . . . . .Skelde
Ingelise Andersen . . . . . . . . . . . .Rinkenæs
Pia Holt Selch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nybøl
Lis Lorenzen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Iller
Heine Sørensen . . . . . . . . . . . . . .V. Sottrup

Vinderne kan a� ente deres gavekort på Gråsten Avis, 
Nygade 8 • 6300 Gråsten 
i kontorets åbningstid:
Tirsdag fra kl. 10-12 samt onsdage 
og torsdage fra kl. 13-15

Vindere af Julekonkurrencen
i Gråsten Avis Aase Nyegaard trak sig og 

ikke stillede op til kommunal-
valget i 2021. Arkiv foto
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Tlf. 23 71 58 59
Dyrehegnet 14
6300 Gråsten
www.graasten-murerforretning.dk
post@graasten-murerforretning.dk

DIN LOKALE HÅNDVÆRKER

Avisen er i din postkasse 
onsdag/torsdag og kan læses online 
mandag aften på hjemmesiden 
graastenavis.dk

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

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

Deadlines
Deadline for annoncer til 
udarbejdelse er torsdag kl. 12.00 
ugen inden indrykning. 
Deadline for reproklare-annoncer, 
reserveres inden fredag kl. 12.00 
ugen inden indrykning, og afleveres 
senest mandag kl. 12.00

Udebliver ugeavisen efter torsdag kl. 21:00.
Kontakt da 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. 8:30-16:00 og fredag 8:30-14:30.

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

Mediekonsulent
Knud Petersen

Telefon 31 40 03 61

kp@graastenavis.dk

Tak fordi du 
handler lokalt

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!

Bygningskonstruktør
Murermester

og aut. kloakmester

Vi gennemfører opgaverne  
med seriøsitet og præcision

Planetvej 2 • 6300 Gråsten

Nybygning • Tilbygning • Tagarbejde • Badeværelser
Belægning • Reparationer

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

Bygningskonstruktør
Murermester

og aut. kloakmester

Vi gennemfører opgaverne  
med seriøsitet og præcision

Planetvej 2 • 6300 Gråsten

Nybygning • Tilbygning • Tagarbejde • Badeværelser
Belægning • Reparationer

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

Bygningskonstruktør, murermester
og aut. kloakmester

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

Ingen opgave er for lille.

Andr. Petersen & Søn ApS
Planetvej 2 • 6300 Gråsten

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

Kosmoshus Træfældning

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

rodfræsning

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

– Kort fortalt, vi fælder alt –

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

R.Pedersen VVS A
p

S
Aut. Installatør

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.

Tak fordi du  
handler lokalt

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

Bomhusvej 17, 6300 Gråsten · vaerksted@biler4alle.dk 
Tlf. Brian 60 16 35 78 · Tlf. Claus 51 23 44 88

Godt nytårNyt 
værk-
sted
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GRÅSTEN SLOTSKIRKE
Nytårsaftensdag, fredag den 31. december kl. 11.00

ved Hanne Beierholm Christensen
Søndag den 2. januar kl. 11.00

ved Hanne Beierholm Christensen

ADSBØL KIRKE
Nytårsaftensdag, fredag den 31. december kl. 14.30

ved Hanne Beierholm Christensen

KVÆRS KIRKE
Nytårsaftensdag, fredag den 31. december kl. 16.00

ved Helle Domino Asmussen
Søndag den 2. januar kl. 9.30

Hellig Tre Konger ved Helle Domino Asmussen

BROAGER KIRKE
Nytårsaftensdag, fredag den 31. december kl. 14.30

ved Esbern Gaur Vernersen
Søndag den 2. januar kl. 10.30
ved Stefan Klit Søndergaard

EGERNSUND KIRKE
Nytårsaftensdagsdag kl 14.00

ved Liselotte Kirkegaard
med champagne og kransekage

RINKENÆS KORSKIRKE
Lørdag den 1. januar kl. 16.00

Nytårsgudstjeneste ved Marianne Østergård Petersen
Menighedsrådet serverer lidt boblende efter gudstjenesten

NYBØL KIRKE
Søndag den 2. januar kl. 11.00

Nytårsgudstjeneste
ved Karen Møldrup Rasmussen

SOTTRUP KIRKE
Lørdag den 1. januar kl. 16.00

Nytårsgudstjeneste
ved Karen Møldrup Rasmussen

ULLERUP KIRKE
Nytårsaftensdag, fredag den 31. december kl. 14.00 

ved Lis-Ann Alexandra Rotem
Søndag den 2. januar kl. 10.30
ved Lis-Ann Alexandra Rotem

TYSK GUDSTJENESTE
Freitag, 31.12., 15 Uhr

Gottesdienst in Gravenstein
Sonntag, 2.1., 

kein Gottesdienst

GUDSTJENESTERGUDSTJENESTER

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

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

Postkassen tømmes hver torsdag kl. 18.00Postkassen tømmes hver torsdag kl. 18.00

TillykkeTillykke

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

Advokaterne i Gråsten og Padborg

ADVOKATVAGTEN

GRÅSTEN OG OMEGNS 
JAGTFORENING

starter 

JAGTHUNDETRÆNING 

I HALLEN 
Tirsdag den 11. januar 2022

Hvalp- unghunde- øvede . 
7 gange træning pris 350,- kr
Mødested Østerskovvej 57, 

Kollund 6340 Kruså kl. 18:30
Info ved Allan 2683 8936

Med venlig hilsen
Hundeudvalget

Spændende julekoncert 
i Slotskirken
Af Flemming Hansen

Slotskoret Gråsten invi
terede forleden til årets 
traditionelle julekoncert.
Men den blev alt andet 
end traditionel !

Det blev en meget spæn-
dende og helt anderledes 
koncert, idet Slotskorets 

leder Rut Boyschau havde 
allieret sig med ensemblet 
“Via Artis Konsort”.

Ensemblet spiller musik 
helt fra Vikingetidens 
Norge over middelalde-
rens Europa til slutningen 
af det 18. århundrede.

Koncerten bød bl.a. på 
den den gamle originale 

udgave at “Et barn er født i 
Bethlehem” og

“Den signede dag” 
udført som den oprin-
delige nordiske dagsvise, 
som stammer tilbage fra 
Middelalderen.

De 6 musikere benyt-
ter sig af middelalderlige 
instrumenter.

Det blev til en fantastisk 
oplevelse, som nærmest 
bød på en rejse tilbage i 
tiden.

Slotskoret havde arbej-
det hårdt for at lære de 
gamle harmonier og ryt-
mer, der præger den mid-
delalderlige musikstil.

Rut Boyschau og Poul 
Udbye Pock-Steen for-

måede at få korets sang 
og musikken fra de usæd-
vanlige instrumenter til 
at smelte sammen til en 
fornem helhed.

Slotskoret har under 
Rut Boyschaú s ledelse til 
stadighed stået over for 
nye udfordringer, og året 
2021 har både budt på 
“Spillemands messe” og 
nu et middelalderligt flot 
“Adventus Program”

Grundet Corona blev der 
kun lukket 70 tilhørere 
ind i kirken, men man 
kunne godt have undt 
mange flere at få denne 
unikke og helt specielle 
musikalske oplevelse.■

Slotskoret gav julekoncert i 
Gråsten Slotskirke.
 Foto Flemming Hansen

a� yser

LOTTOSPIL 
på ubestemt tid pga. Corona.

Vi ønsker alle vores medlemmer 
en glædelig jul og et godt nytår.

På bestyrelsens vegne
Karin J. Martensen, formand

AFLYST
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Tak fordi du handler lokalt

Læserbrev

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

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

Gråsten blomster
Ulsnæs Centret, Sundsnæs 17A

Telefon 74 65 03 03

Dødsfald
Min kære mor, svigermorMin kære mor, svigermor

vores kære mormor og oldemorvores kære mormor og oldemor

Else MøllerElse Møller
* 6. december 25 † 15. december 21* 6. december 25 † 15. december 21

er stille sovet ind.er stille sovet ind.
På familiens vegnePå familiens vegne

Kirsten og Birger � omsenKirsten og Birger � omsen
Bisættelsen har fundet sted i stilhed.Bisættelsen har fundet sted i stilhed.

Taksigelser
Hjertelig tak

for venlig deltagelse ved

Ella Evelyn Hansens
bisættelse fra Bov Kirke

Tak for blomster og kranse

Familien Hansen

Skatkort på bordet
Gråsten Skatklub samlede 36 deltagere til årets sidste 
klubaften.

1. runde
1. Lorenz Jefsen 
Aabenraa 1294 point
2. Morten Kristiansen 
Padborg 1225 point
3. Preben Paulsen 
Aabenraa 1071 point
4. Sven Eirdorf 
Gråsten 1045 point
5. Jens Fredi Schulz 
Gråsten 985 point
6. Preben Jensen 
Broager 985 point

2. runde
1. Kjeld Petersen 
Egernsund 1447 point
2. Christian Skousen 
Holbøl 1302 point
3. Hans Peter Steffensen 
Gråsten 1197 point
4. Herluf Jørgensen 
Broager 1145 point
5. Preben Paulsen 
Aabenraa 1076 point
6. Rainer Hugger 
Flensborg 1054 point

Fjernvarmen kommer til Rinkenæs
Beboerne i Rinkenæs 
har været så positive 
omkring muligheden 
for at få fjernvarme i 
Rinkenæs, at bestyrel
sen ved Sønderborg 
Varme har besluttet at 
realisere projektet. 
De første forbrugere 
forventes tilsluttet i ef-
teråret 2022. Gennem 
efterårsmånederne har 
Sønderborg Varme uddelt 

informationsmateriale, 
indrykket annoncer og 
afholdt borgermøder i 
Rinkenæs og bedt dem 
aflevere forhåndstilmel-
dinger til fjernvarme, for 
at kunne vurdere, om 
der var opbakning til at 
etablere et fjernvarmenet i 
Rinkenæs.

I perioden har et antal 
ejendomme, som sammen 
repræsenterer mere end 

50% af varmebehovet i 
projektet, sagt ja til fjern-
varme, og derfor har be-
styrelsen ved Sønderborg 
Varme sagt ja til at gå 
videre med projektet.

“Hos Sønderborg Varme 
er vi overvældet over den 
store opbakning, der har 
været til projektet ” udta-
ler Heidi C. Sommerset, 
der er kommunikations- 

og kundekonsulent hos 
Sønderborg Varme. 

Sønderborg Varme 
forventer at påbegynde 
etableringen af fjern-
varmenettet i Rinkenæs 
medio 2022, og allerede 
i efteråret 2022 regner 
man med, at de første 
forbrugere kan lune sig 
ved nem og billig fjern-
varme. Man regner med, 
at hele ledningsnettet 

vil være etableret ultimo 
2023. Fjernvarmenettet i 
Rinkenæs bliver forbundet 
med fjernvarmenettet i 
Gråsten, hvor produktio-

nen af varme hovedsage-
ligt sker på solvarmean-
lægget og halmkedlen på 
Sønderborg Landevej ■

Vi mister arbejdspladser
Kære politiker, jeg er totalt 
ligeglad om du er rød, 
grøn, blå, sort eller du har 
alle farverne. Først købte 
vi - min kone og jeg) - et 
solcelleanlæg til 70.000 kr. 
Betalte det kontant. Vi var 
så på den gamle ordning, 
men så blev det lavet 
om, at man ikke kunne 
gemme strømmen til om 
vinteren. Så var det bal 
forbi. Så blev vi taget ved 
røven med det. Så skulle 
bønderne skrue ned for 
oksekødsproduktionen, 

og køerne måtte ikke 
prutte mere. Konsekvens 
af dette: Arbejdspladser 
væk. Så blev alle mink 
slået ned. Dette gav 
også konsekvenser for 
fiskeri/foderindustrien/
vognmænd. 

Konsekvens af dette: 
Arbejdspladser væk. Så 
tog man 88 % af torsken 
fra fiskerne i den vestlige 
Østersø. Dette gav kon-
sekvenser som: Kuttere 
til salg, indtægter væk til 
værfter, smede, trawl og 

garn handel. Konsekvens 
af dette: Arbejdspladser 
væk. 

Det sidste nye på 
“Stammen” er, at man 
ikke må fælde træer i de 
danske skove mere. Nu 
skal vi købe træ i Letland, 
Litauen og Sverige til en 

anden pris. Konsekvens af 
dette: Arbejdspladser væk. 

Jeg ved godt at dette er 
mest landspolitik, men i 
udgiver jer jo for at være 
politikere. Tænk jer nu 
godt om før, i fortsætter 
på denne rutsjebane i er 
kommet ind på.

John Gregersen, Adsbøl.
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En stilling som organist med korlederfunktion ved Broager Kirke er ledig 
snarest muligt, da vores mangeårige organist og korleder går på pension.

Vores nye organist skal primært
• varetage den instrumentale musikledsagelse ved højmesser, gudstjenester 

og øvrige kirkelige handlinger såsom børne- og plejehjemsgudstjenester
• akkompagnere til fællessange ved sognearrangementer
• spille både traditionel kirke- og rytmisk musik
• have lyst til og flair for at arbejde med børne- og ungekor i et inspirerende 

samarbejde med aktører inden for og udenfor den kirkelige organisation
• være åben for at prøve kræfter f.eks. med sæson-kor for voksne
• deltage og være aktiv i udvalg, som arrangerer koncerter/

musikarrangementer

Vi ønsker en kollega
• der er musikalsk og dygtig og som ønsker at berige menigheden med sit 

spil
• der er en god ambassadør, som holder af højmessen og de kirkelige 

handlinger
• der har gode samarbejdsevner, er udadvendt og kan indgå i et fleksibelt 

arbejdsmiljø, hvor alle respekterer hinanden.
• der har pædagogisk flair og er rummelig i forhold til korarbejde
• der er dygtig til at løfte korets koncertevne
• der er lydhør overfor menighed og menighedsråd

Vi tilbyder
• en stilling på 23 timer/uge
• en arbejdsplads, hvor trivsel er i fokus
• et godt samarbejde med alle kollegaer, der består af to præster, 

fire kirketjenere, en kordegn, kirkegårdsleder og to gravere, vikarer samt 
aktive frivillige

• et eksemplarisk og tæt samarbejde med nabosognets organist i forhold til 
ferie og fridage

• en menighed og en personalegruppe, der holder af den klassiske højmesse 
med salmesang og smuk musik, men som også har et højt ønske om 
diversitet.

• et tydeligt og engageret menighedsråd/ledelse
• et skønt kirkerum og gode faciliteter i sognegården (både inde og ude)
• alsidigt arbejde med mange forskelligartede funktioner

Ansøgning med nødvendige bilag samt gerne reference sendes til 
9004fortrolig@sogn.dk.  Ansøgningsfrist er fredag den 21. januar kl. 12.00.

Samtaler vil så vidt muligt foregå den 26. og 27. januar efter 
nærmere aftale. Der vil indgå prøvespil samt mindre korprøve.

Vi glæder os til at høre fra dig. Mere info hos formand, 
Marianne Tychsen. 52996444 bedst efter kl. 16.00.

Dygtig og rummeligDygtig og rummelig
organist og korlederorganist og korleder

søgessøges

WWW.BROAGERKIRKE.DK

Campingvogn 
udbrændte i Skeldebro
En campingvogn ud
brændte mandag før 
jul på Broager Strand 
Camping i Skeldebro.
Klokken 12.51 blev der 
ringet efter Broager 

Frivillige Brandværn 
om brand. Der var ild 
i en campingvogn. 
Brandmændene fik hur-
tigt flammerne under 

kontrol, men selve vognen 
stod ikke til at redde.

Der var ingen personer i 
campingvognen. Ejeren er 
tysk statsborger. ■

Marina Minde kåret som 
Årets Havn 2021
Marina Minde i 
Rendbjerg er af sejler
magasinet "Tursejleren" 
læsere blevet kåret som 
Årets Havn 2021 i kon
kurrence med næsten 
300 andre danske 
lystbådehavne. 
Kåringen skete i Vingsted 
Centret foran et publi-
kum på omkring 500 
kolleger fra lystbådehavne 
i hele Danmark, der 
gennem Foreningen af 
Lystbådehavne i Danmark 
var samlet for at drøfte 
emner af fælles interesse 
og for at se på ca. 70 ud-
stilleres nyeste udstyr til 
lystbådehavne. 

I forbindelse med 
afstemningen skulle 
deltagerne begrunde 
stemmeafgivningen. 

Formanden for 
Tursejleren bestyrelse, 
Henning Jensen, oplyste i 

sin tale, at sejlerne, blandt 
andet har fremhævet 
Marina Mindes høje ser-
viceniveau, den stadige 
udvikling af faciliteter og 
deres standard, medarbej-
dernes store engagement 
samt marinaens beliggen-
hed ved at af Danmarks 
smukkeste farvande.

“Vi er både taknemmeli-
ge og stolte”, udtaler mari-
naens ejere, Claus Boisen, 
og Hans Lindum Møller.

Som en kontant er-
kendtlighed modtog 
Marina Minde en check 
på 5.000 kr, som Hans 
Lindum Møller spontant 
donerede til nærliggende 
Gråsten Sejlklubs junior-
afdeling, hvis formand Jan 
Petersen også var til stede.

Nye sejlere
Det var en populær be-
slutning blandt publikum. 

“Vi har hidtil sagt, vi er 
“årenes havn”. Det udsagn 
vil vi fortsat leve op til 
samtidig med at vi glæder 
os over hæderen specielt 
for 2021”, udtaler Hans 
Lindum Møller. 

Som andre danske lyst-
bådehavne har Marina 
Minde oplevet en stor til-
gang af nye sejlere, delvist 
som følge af pandemien. 
Stort set alle liggepladser i 
Marina Minde og Marina 
Toft i Gråsten, som hører 
til Marina Minde, er boo-
ket for den kommende sæ-
son. Tilsvarende gælder de 
6.000 m2 haller til vinter-
opbevaring på Toft samt 
den udendørs vinterop-
bevaring. I efteråret 2022 
forventes en yderligere hal 
på 1.800 m2 at kunne tages 
i brug til vinteropbevaring 
på Marina Toft. ■

Marina Minde er blevet kåret som Årets Havn 2021.
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S U N D E V E D

Besøg genbrugsbutikken i

VESTER SOTTRUP

MØBLER – TING – TØJ
og gør et godt køb

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

Tlf. 40 76 22 36 i åbningstiden

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

Indbrud 
i lade
Før jul har der været ind-
brud i en lade ved Bojskov, 
hvor gerningsmanden 
kom ind ved at klippe 
hængelåsen til ladeporten 
op.

Fra laden er der stjålet en 
Variant trailer. ■

Spritkørsel i Vester Sottrup
Før jul blæste en 33årig 
mand fra Sønderborg i 
politiets alkoholmeter på 
Lindevej i Vester Sottrup.
Resultatet førte til en 

sigtelse og anholdelse for 
spritkørsel.

Ud over sigtelsen for at 
køre påvirket, så er bili-
sten også sigtet for tyveri 
af nummerplader.

De stjålne nummerpla-

der sad på bilen, da den 
blev stoppet.

Der blev taget en blod-
prøve på den 33-årige 
bilist. Resultatet af den 
bliver afgørende for sigtel-
sen for spritkørsel. ■

BROAGER 
PENSIONISTFORENING

AFLYSNING 
AF LOTTO
Den 6. januar 2022

Broagerhus er lukket fra den 23. december 
2021 til den 10. januar på grund Omikron.

Godt Nytår
Bestyrelsen

Per Koch fylder 80 år
Per Koch, Industrivej 
18, Broager, fyldte 26. 
december 80 år.
Han er født i Borum ved 
Aarhus. Efter at være 
håndværkeruddannet di-
mitterede han fra Aarhus 
Teknikum som bygnings-
ingeniør i 1966 og var i 
nogle år ansat i forskel-
lige rådgivende ingeni-

ørfirmaer og entreprenør 
selskaber. 

I 1979 blev han ansat 
på Danfoss, hvor han i 
26 år beklædte forskellige 
chefstillinger indenfor 
ejendomsservice, miljø og 
sikkerhed.

Herefter blev han op-
fordret til at indtræde i 
et team af bygherrer som 
var i gang med at opføre 
Alsion i Sønderborg, hvor 
han var til sin pensione-
ring som 72-årig.

Per Koch er gift med 
Kathe, og i familien er 
opvokset to døtre. Han 
har seks børnebørn og tre 
oldebørn.

Per Koch har i mange 
år dyrket sin store pas-

sion for jagt i både ind og 
udland.

På grund af Corona 

situationen fejres fødsels-
dagen først på et senere 
tidspunkt. ■

Per Koch var med til opførel-
sen af Alsion.

Sneen falder i Avnbøl

Sneen faldt, og det blev hvid jul i Avnbøl. Foto Ingrid Johannsen
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Tak fordi du 
handler lokalt

Hørt i byen
Torben Fif Lundh 
Marcussen, Adsbøl, 
starter 1. januar i 
lære som ejendoms-
servicetekniker 
på Amaliehavens 
Plejecenter i 
Augustenborg. 

Byrådsmedlem Didde 
Lauritzen i Nybøl har 
født en yndig datter 
på 3330 gram, som får 
navnet Alma.

RådhusKiosken havde 
23. december sidste 
åbningsdag. Doris 
Pørksen Schmidt har 
valgt at lukke kiosken 
permanent. Hun har 
haft den siden 1. juni 
2016.

Flere frisører klager 
over, at kunderne træk-
ker tiden en uge med 
at gå til frisør, fordi 
både strøm og varme er 
steget.

Gråsten 
Jagthornsblæsere deltog 
forleden i Kongejagten 
i Lindet Skov ved 
Skærbæk. Blandt del-
tagerne var Kronprins 
Frederik.

Journalist på Gråsten 
Avis, Lise Kristensen, 
var fast tv-seer til VM i 
kvindehåndbold, hvor 
hendes niece, Line 
Haugsted, ydede en flot 
indsats på det danske 
landshold.

Efter tre år som 
turistchef på Rømø 
og i Tønder stopper 
Kenneth Madsen, 
Alnor, ved årets 
udgang. Han vender 
tilbage til sin ‘gamle’ 
branche, og er blevet 
ansat i Aller Aqua i 
Christiansfeld, som 
producerer fiskefoder til 
dam- og havbrug.■ 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

Boliger

LEJLIGHEDER 
UDLEJES

Centralt beliggende i Gråsten, 
80 m2, udlejes til rolig lejer. 

uden husdyr og børn.

Husleje 3.400 kr + forbrug.

HENVENDELSE 
TLF. 2045 0124

Mange heldige vindere i Gråsten
Der var mange heldige 
vindere, da der var ud
trækning i årets sidste 
ordinære trækning 
blandt indleverede kupo
ner af Gråstenmærker.
• Lisa Jensen, Gråsten 

valgte lækre cremer fra 
Gråsten Apotek.

• Hellen Gregersen, 
Gråsten, modtog gave-
kort til Agrosam.

• Annette Jørgensen, 
Avnbøl, valgte gave 

fra Broager & Gråsten 
Radio.

• Joan Voss, Gråsten, 
fik lækre cremer fra 
Gråsten Apotek.

• Britta Madsen, 
Rinkenæs, valgte smukt 
keramik fra Lajla Hratig.

• Nora Larsen, Hokkerup, 
valgte gavekort til 
Kværs Kro.

• Christel Lund, Ullerup, 
valgte gavekort til 
Freeduction.

• Inger Fjordbæk. 
Adsbøl fik gavekort til 
Tøjeksperten.

• Inger Hansen, 
Rønshoved, mod-
tog gaver til Shell 
- Gisselmann.

• Ulla Schlaikjer, Gråsten, 
valgte gavekort til 
Farfars Køkken.

• Conny Petersen, Kværs, 
modtog gavekort fra Dit 
Hørecenter.

• Christian, Gråsten valgte 
gavekort til Bygma.

• Preben Holm, Broager, 
valgte gavekort til 
FriBikeShop Gråsten.

Goodiebags
I udtrækningen af goodie-
bags vandt følgende:

Inge Jensen, Peter 
Dahl, Karin Schmidt, 
Elin Lorenzen, Conny 
Ernst, Iben Sihm, Ulla 
Villumsen, Ann Meilvang, 
Tine Lorenzen, Berrit 
Holmquist, Gerda Rossen, 
Tina Gervig, Randi 
Jensen, Heidi Bøllingtoft, 
Karin Deichmann, Anna 
Asmussen, Mie Hansen, 
Tina Christensen, Kim 
Vestergaard, Erik Wolf og 
Lisa Calender. ■

Allan Venderby, VeroMontage, 
stod for udtrækningen 
i den sidste ordinære 
trækning. Her blev de sidste 
sponsorgaver valgt.
 Foto Jonna Seemann

Narkokørsel 
i Gråsten
En 28-årig mand fra 
Nordborg blev før jul 
sigtet og anholdt for 
narkokørsel.

Han blev standset på 
Brovej i Gråsten og narko-
metertestet gav udslag på 
hash, så han blev sigtet og 
anholdt.

Der er taget en blodprøve 
på den anholdte bilist og 
resultatet af den bliver af-
gørende for sagens videre 
forløb. ■

Gråstenmærker omsatte for 9,8 mio. kroner
For 2. år i træk har 
Gråsten Handel arran
geret en konkurrence 
med Gråstenmærker. 
Sidste år blev der uddelt 
Gråstenmærker for 8,8 
mio. kr., men i år var 
interessen endnu større.
“Der blev afleveret 4.902 
kuponer med 20 mærker i 
hver. Det giver en omsæt-
ning på godt 9,8 mio. kr.”, 
fortæller Jonna Seemann, 
der er primus motor.

Ved en sammenkomst 
på Torvet glædede for-
mand for Gråsten Handel, 
Gunnar Hattesen, sig over 

den store opbakning til at 
handle lokalt.

Over for omkring 30 
mennesker trak Jonna 
Seemann og Ingrid 
Johannsen de tre heldige 
vindere. Vinder af gave-
kort på 10.000 kr. blev 
Anne Petersen, Gråsten, 
men vindere af to gavekort 
på 2.500 kr. blev Rikke 
Hygum, Gråsten, og Finn 
R: Pedersen, Sønderborg. ■

Jonna Seemann og Ingrid 
Johannsen trak de heldige 
vindere, som straks blev 
ringet op.
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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

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

DIN PARTNER I AUTO-
& LASTBILBRANCHEN

Industrivej 1, 6330 Padborg
Tlf. 73 70 25 75 kjautoparts@kj-autoparts.dk

ÅBNINGSTIDER
Mandag til torsdag kl. 8-16.30

Fredag kl. 8-15.30 • Lørdag kl. 9-12

NU OGSÅ NUMMERPLADESALG

OG OMREGISTRERING I 

PADBORG OG TØNDER

ved Patrick Falk Weinkauf 

  Vinduespudser

  Algebehandling

  Fliserens 

  Facaderens

  Solcellevask

Vi 
matcher 
prisen!

Telefon: 61 80 61 61 info@krusellsmultiservice.dk

Tak fordi du handler lokalt

Padborg - Kruså - Frøslev - Holbøl - Kollund – Gråsten - Broager - Sundeved - Ragebøl Uge 52 28 . december 2021 14. årgang

A la carte menu kl. 7.00 - 20.00A la carte menu kl. 7.00 - 20.00
• • 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 29. Schnitzel med grøn blanding

TORSDAG den 30. Paneret stegt fl æsk med persillesovs

FREDAG den 31.

LØRDAG den  1. Pølsemix

SØNDAG den  2. Burger med pommes frites

MANDAG den  3. Helstegt nakkesteg med grøntsager

TIRSDAG den  4. Hamborgryg 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

Bag for en sag i Padborg
Hvert år deltager 
tusindvis af børn, unge 
og voksne i "Bag for en 
sag".
I Padborg har Trine Elsig 
Emholt Otzen bagt, solgt 
bagværket og doneret pen-
gene til Børne Telefonen. 

I alt indsamlede hun 
15.395 kroner i den gode 
sags tjeneste. ■

Trine Eisig Emholt Otzen fik 
den sidste dag hjælp af 
sin mor, Susanne Eisig, 
da der blev solgt kager til 
fordel for "Bag for en sag".
 Foto Dit te Vennits Nielsen 



KOLLUND KOLLUND 
KIRKEKIRKE

BOV BOV 
KIRKEKIRKE

HOLBØL HOLBØL 
KIRKEKIRKE

Søndag den 2. januar kl. 11.00 
ved Maja Nørtoft Lomholt

Nytårsaftensdag, fredag den 
31. december kl. 15.00
ved Jakob Monberg Hansen
Søndag den 2. januar kl. 9.30
ved Maja Nørtoft Lomholt

Lørdag den 1. januar kl. 16.00
Nytårsgudstjeneste
ved Søren Wogensen
med champagne og kransekage
Søndag den 2. januar
Ingen gudstjeneste

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

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

 Følg os på Facebook
Udebliver ugeavisen efter torsdag kl. 21:00. Kontakt da 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. 8:30-16:00 og fredag 8:30-14:30.
Avisen er i din postkasse 

onsdag/torsdag

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

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

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
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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

HERREFRISØR/
BARBERSHOP

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

Med og uden tidsbestilling
Tlf. 51 43 97 75

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

1. MANDAG i hver måned
kl. 9.00 -17.30

Ægtepar udlever deres drøm
Af Dit te Vennits Nielsen

Ægteparret Susanne 
Marker og Ole Frisk i 
Padborg har sagt deres 
job op for at udleve 
deres mangeårige drøm.
“Vi har altid elsket Østrig, 
og vi har igennem de 
seneste 25 år stået på ski 
mindst to gange om vin-
teren og også holdt vores 
sommerferier i Østrig. For 
5 år siden begyndte vi så 
småt at fostre en idé om 
at bosætte os i Østrig. Vi 
tænkte på at købe et lille 

pensionat”, fortæller Ole 
Frisk.

Det projekt blev dog hur-
tigt skrinlagt, da parret fik 
oplyst priserne i Østrig. 
Det koster det samme i 
euro, som det ville koste 
at købe et sted i Danmark 
i danske kroner. Derfor 
blev der tænkt alternativt. 
Ægteparret købte i 2019 
en autocamper i stedet for 
og begyndte at køre rundt 
i Østrig og opleve landet 
fra flere sider. Meningen 
var, at turene også skulle 
gå andre steder hen.

“Ja, og så skete der jo 
noget helt uventet. På 
en skiferie i Westendorf 
mødte vi en bekendt fra 
Padborg. Hun fortalte, at 
hun var på skiferie med 
nogle elever og de boede 
på en gård. Stedet blev 
drevet af et dansk ægte-
par igennem Thinggaard 
Rejser”, fortæller Susanne 
Marker.

Straks blev der væk-
ket en ny drøm, og da 
Susanne og Ole kom 
hjem, tog de kontakt til 
Thinggaard Rejser. 

De fik en aftale i hus, og 
forleden rejste ægteparret 
til Sportspension Therese 
i Westendorf i Østrig. 
Her skal de frem til april 
stå for indkvartering og 
morgenmad til gæsterne 
i huset, som rummer 34 
sengepladser. 

En drøm gik i opfyldelse, 
og mulighederne er nu 
åbnet op for at skabe en ny 
tilværelse.

“Måske vi vender tilbage 
hvert år, hvis det har været 
en succes. Vi regner med 
at kunne få løbet en masse 
på ski selv, og vi vil give 
vores gæster en dejlig 
oplevelse”, fortæller de to, 
mens de kærligt smiler til 
hinanden. ■

Faktaboks:
Susanne Marker er ud af en speditørfamilie. Da begge 
forældre døde overtog Susanne sammen med sin 
bror, Carsten, firmaet. For 3 år siden købte broderen 
Susanne ud af firmaet. 

Ole Frisk er uddannet lastvognsmekaniker og har 
været salgschef ved ESA Trucks i Padborg. I maj må-
ned sagde han sit job op. Parret har igennem mange år 
sparet sammen for at kunne gå tidligt på pension og 
prøve noget nyt, imens det var muligt.

Susanne Marker og Ole Frisk 
har altid levet og åndet 
for Østrig. Nu har de sagt 
deres job op og er blevet 
værter på et pensionat på et 
skisportssted i Westendorf.
 Foto Dit te Vennits Nielsen
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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

GENERALFORSAMLING
Bov IF Hovedafdeling

Hermed indkaldes til ekstra ordinær 
generalforsamling i Bov IF Hovedafdeling

Mandag den 24. januar 2022 
kl 19:00 i Grænsehallerne, 

Harkærvej, 6340 Kruså.

Dagsorden: 

1) Valg af dirigent

2) Ændring af vedtægter

3) Eventuelt

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

Vi begynder ny sæson i januar 2022 med følgende aktiviteter

Bevar din mobilitet
Træningen er med til at vedligeholde din fysiske form og 
den giver dig samtidig mulighed for samvær med andre

Kom og vær med i Grænsehallerne, Harkærvej, Kruså 

Vi starter den 6. januar 
og herefter hver onsdag, 

indtil den 7. april. Fra kl. 11:00 til 12:00 
Pris for medlemmer: kr 200,-

Pris for ikke-medlemmer: kr 250,-

Tilmelding er nødvendig 

Gyldigt Coronapas skal medbringes

Stolegymnastik - 
træn dig glad
Styrk din mobilitet og træn din krop.

Kom og vær med i Grænsehallerne, Harkærvej, Kruså 

Vi starter den 10. januar 
og herefter hver mandag, 

indtil den 4. april. Fra kl. 10:00 til 11:00 
Pris for medlemmer: kr 200,-

Pris for ikke-medlemmer: kr 250,-

Tilmelding er nødvendig 

Gyldigt Coronapas skal medbringes

Tilmelding til arrangementer og aktiviteter
Det er nu blevet nemmere at tilmelde sig og betale for deltagelse.

Du kan gå ind på vores hjemmeside og klikke på feltet 
Arrangementer og Aktiviteter. På den side, der åbner sig, 

� nder du det, du vil deltage i og klikker på “læs mere”. Du 
kan så se en beskrivelse af arrangementet/aktiviteten. For at 
tilmelde dig og betale klikker du på det røde felt “Tilmeld”.

Du udfylder felterne, der vises og slutter af med at betale.

Det er nemmest med et medlemsnummer og du kan 
betale med enten Dankort eller MobilePay.

Skulle du af en eller anden grund ikke have mulighed 
for at bruge selvbetjeningen på nettet, kan du også 

tilmelde dig “Bevar din mobilitet” og “Stolegymnastik” 
ved at ringe til Benta Tønder på telefon 25461838

Det er bedre at more sig ude end at mure sig inde

Julemærkemarchen tiltrak 250 deltagere

Af Dit te Vennits Nielsen

Selv om det blæste 
og regnen silede ned, 
kom der alligevel 250 
deltagere til årets 
julemærkemarch ved 
julemærkehjemmet 
Fjordmark i Kollund.
“Vi havde i år gjort lidt 
mere ud af det, idet der 
var indlagt flere boder 
med smagsprøver turen 
igennem”, fortæller pro-
jektleder Mads Iversen.

Ved det første stop stod 
“Tasters” klar med smags-
prøver af flere forskellige 

slags øl samt æblemost. 
Stoppet var placeret ved 
AktivSpot, hvor flere 
motionister var i gang på 
maskiner.

Næste stop var pla-
ceret på terrassen ved 
Fakkelgaarden. Her blev 

deltagerne beværtet med 
et varmt pølsebrød samt 
vine med og uden alkohol 
fra Vinotheket i Kollund.

Efter nogle kilometers 
vandring kom tredje stop. 
Her blev der serveret varm 
gløgg med enten stikkels-
bær eller solbær. Efter 
smag kunne der tilsættes 

rom eller gin, som også 
kunne prøvesmages med 
tilhørende tonic. Desuden 
var der likører af forskelli-
ge slags.

Efter de delikate drik-
ke kunne deltagerne 
vælge at gå tilbage til 
Julemærkehjemmet efter 5 
km eller gå den lange rute 
på 10 km langs Fjordvejen 
og ind i skoven. Her stod 
de sidste klar med en dej-
lig kop varm te og hjem-
melavede pebernødder.

Ved hjemkomsten var 
der flotte ting til salg, som 
var lavet af eleverne på 
Julemærkehjemmet. Det 
var også muligt at købe 

gløgg og æbleskiver, og 
forstander Lasse Balsgaard 

stod klar til at tage 
imod de lidt forkomne 
deltagere. ■Folk stod i kø for at købe ting, 

som elever fra Julemærke-
hjemmet Fjordmark i Kollund 
havde kreeret. 

Ved Fakkelgaarden blev der serveret varme pølsehorn samt 
vine fra Vinotheket i Kollund. Ejeren Hans Jørgen Iversen 
skænkede op og fortalte om vinene.

Tasters serverede øl og 
æblemost for deltagerne. 
Jakob Krogh Jørgensen stod 
i ly af sin paraply, da regnen 
skyllede ned, mens Andreas 
Christian Jørgensen sad 
lunt og skænkede op i den 
medbragte varevogn.

Rotary donerer 
overskudsmad til hjemløse

Overskudsmad fra aflyst 
julefrokost i Padborg-
Kruså Rotary Klub blev 
doneret til Den Blå Oase i 
Aabenraa

Grundet de stærkt 
stigende smittetal måtte 
julefrokosten i Padborg-

Kruså Rotary Klub med 
42 deltagere aflyses.

Det overskydende mad 
blev doneret til Den Blå 
Oase i Aabenraa, som er et 
værested og nødherberg.

Overskudsmaden blev 
2. juledag nydt af 40 
hjemløse og udsatte til 
julefrokost. ■

Padborg-Kruså Rotary Klub 
donerede maden fra den 
aflyste julefrost til hjemløse i 
Aabenraa.
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Hørt ved Lyren
Patrick Falk Weinkauf 
har overtaget Krusell 
Multiservice efter Peter 
Torp Krusell, der nu er 
ude af firmaet. 

Skolebørnene på 
Lyreskov skolen blev 
sendt en uge tidli-
gere på juleferie end 
normalt på grund af 
smitterisiko af corona. 
Der blev etableret nød-
pasningsordning, og 
eleverne fik i den sidste 
uge fjernundervisning. 
Mange bedsteforældre 
måtte endnu engang 
træde til.

Et hus til et større mil-
lionbeløb blev solgt på 
bare 14 dage i Padborg. 

Renoveringen af SSPP 
(Street Sport Padborg 
Park) hallen er gået i 
gang. Derfor er hal 1 
lukket i en periode.

Juleaften for enlig, der 
skulle have været holdt 
i Fårhus For samlings-
hus, blev igen aflyst 
pga. corona. Handicap-
foreningen LAH Bov, 
der stod for arrange-
mentet, forventer at 
holde en sammenkomst 
i det nye år.

Handicapforeningen 
LAH Bov modtog 3.250 
kr. fra salg af julesokker 
på "Kontoret" i Kruså. 
Hovedpræmien, som 
var en flot kurv, done-
rede vinderen til LAH.

Eleverne på Frøslev-
lejrens Efterskole 
blev en af de sidste 
morgener inden jule-
hjemsendelsen vækket 
med morgenmand på 
sengen. Per so  nalet var 
mødt tidligere ind og 
lavede morgenmad med 
lune rundstykker og 
tilbehør, som blev bragt 
til elevernes døre. ■

Alter Kupfermühlenweg 31, 24939 Flensburg +49 461 43197

ÅBNINGSTIDER:
Tirs- søndag ......................Kl. 17.00 - 23.00
Søn- & helligdage også .....kl. 12.30 - 14.30
Mandag: ............................Lukket

Græske specialiteter
Også mad ud af huset

Tak fordi du handler lokalt

Langberger Weg 4, 24941 Flensburg
Tlf. 0049 461 5003694 • mail: uwe@rbv-� .de • www.rbv-� .de

Personlig service
– Vi matcher altid priser fra nettet
Gina og Uwe taler dansk

Hvad du � nder på nettet,
får du også ved os!

HUSK!

Dansk 
service 

med tyske 
priser

Dit uafhængige rejsebureau

 Reisebüro im Citti Park ÅBNINGSTIDER Mandag-Lørdag kl. 9-20

Wir suchen nach
ambitionierten  
Kolleg*innen!

Zahnärzte und ZFAs (m/w/d)

Schreibt uns gerne direkt unter  
kontakt@dentalzentrum-flensburg.de
oder schaut unter  

Dentalzentrum Flensburg 
im Europahaus

(m/w/d)

Dentalzentrum Flensburg 

www.dentalzentrum-fl ensburg.de

 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.

TillykkeTillykke

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

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

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!

Folk valfartede efter øl

Af Dit te Vennits Nielsen

Andreas Christian 
Jørgensen og Jacob Krogh 
Jørgensen udgør partner-

skabet bag Tasters, som 
sælger specialøl. 

Søndag inden jul holdt 
de lagersalg på Odinsvej 
i Padborg, og kunderne 
valfartede til stedet.

“Der kom mange glade 
øl-entusiaster”, fortæller 
Jacob Krogh Jørgensen.

I butikken var der aktivi-
tet hele dagen og man slog 
ny salgsrekord i forhold til 
sidste år.

De to unge arbejder flit-
tigt i deres firma, og de er 
ofte at finde til forskellige 
arrangementer rundt i 
landsdelen. ■

Der var godt gang i ølsalget, da Tasters holdt lagersalg i Padborg. Foto Dit te Vennits Nielsen
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Havremarken 85
Holbøl, 6340 Kruså

ihle@post.tdcadsl.dkDANSKE MALERMESTRE

Vi lægger vægt på folks tilfredshed

v/ malermester

Per Møller Ihle

…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

 New Limited Edition
 PH 2/2 The Question Mark
 
1. oktober - 31. december 2021
 By Poul Henningsen
Vejl. udsalgspris kr. 9.995

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

Telefon 7467 8067
info@bindzus-el.dk · www.bindzus-el.dk

Se elis.dk for aktuelle tilbud
Alt i servicesalg •

Elis’ hvidevarer
ved Norman Rudbeck

Alt indenfor hårde hvidevarer
Salg-Service-Reparationer

Telefon 7467 8799
Mobil 4082 4939

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

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

• 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,  Tæ  pper,  Tr  ægu l  v  e  ,  F  l i s  er  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
• Træfældning
• Stubbefræsning
• Topkapning
• Snerydning og saltning

LT NATUR &
EJENDOMSSERVICE APS

Murer- samt tømrerafdeling: kontakt os for mere info

DIN LOKALE HÅNDVÆRKER

Årets danske bogblogger stammer fra Kruså
Af Dit te Vennits Nilsen

Årets danske bogblog
ger 2021 blev 10årige 
Nor og sin far, 46årige 
Jakob Paulsen.
De er henholdsvis barne-
barn og søn af Giesela og 
Heinz Paulsen fra Kruså. 

Jakob Paulsen trådte 
sine barneår i Kruså. 
Han tog realeksamen fra 

Kruså Skole. Efter sin 
handelsstudentereksamen 
i Aabenraa blev han kon-
toruddannet ved Danfoss. 
Siden blev han journalist 
i Odense. I dag arbejder 
han som digital marke-
tings specialist hos GF 
forsikring i Odense.

Jakob Paulsen har altid 
elsket bøger. Når han 
skulle aflevere stil i skolen, 
havde han svært ved at 
begrænse sig, modsat an-
dre elever.

Sin glæde ved bøger har 
Jakob Paulsen givet vi-
dere til sønnen Nor. Med 
prisen som Årets danske 

bogblogger 2021 fulgte en 
check på 2.000 kr.

I konkurrencen var der 
84 deltagere. Når Nor og 
Jakob Paulsen løb med 
prisen, var det fordi, de 
tog alle deres følgere samt 
juryen med storm. Med 
deres flotte formidling 
af børnelitteratur har de 
givet inspiration til at 
få endnu flere til at læse 
bøger. 

“Vi er meget stolte over, 
at vores søn og barnebarn 
har fået den flotte pris”, 
fortæller Giesela og Heinz 
Paulsen. ■

10-årige Nor og sin 46-årige 
far, Jakob Paulsen, er blevet 
Årets danske blogger 2021.
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