
Derfor

20%
RABAT

på alt portvin 
og vin

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

GRÅSTEN
Gælder torsdag til søndag

VELKOMMEN 
2022

Minus

15%
RABAT

* Også på nedsatte varer

Alt frugt og grønt

✔ Vinduer og døre 

✔ Tagarbejde

✔ Forsikringsskader

✔ Om-og tilbygninger Troels Petersen Allan Clausen

VELUDFØRT TØMRER- & 
SNEDKERARBEJDE

Din garanti for godt håndværk

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

BROAGER & GRÅSTEN RADIO
Skolegade 2 · 6300 Gråsten · Tlf. 74 65 24 26 · CVR.nr. 30809831

ÅBNINGSTIDER:
Man- fredag
13.30 - 17.30

Lørdag
9.30 - 12.00Leif Henning

Vi sætter en ære i at give dig
den bedste rådgivning

Sct. Pauli 28, 6310 Broager • Mobil 4079 1647

Vi køber

GULD – SØLV GULD – SØLV 
PLETSØLVPLETSØLV

Skiftende åbningstider.
Ring gerne for en aftale 
på 4079 1647

Kom forbi butikken 
og få et godt tilbud

• 
• 

• 
• 
• 

Østergade 53, 6230 Rødekro Tlf. 7370 7488
bogholder@sydjyskjord.dk Følg os på 

www.rødekro-maskinudlejning.dk

udlejer
PROFESSIONELT 

VÆRKTØJ OG MASKINER 
til både privat og erhverv

Gråsten - Broager - Ragebøl - Sundeved - Padborg - Kruså - Frøslev - Holbøl - Kollund Uge 1 5. januar 2022 14. årgang  Løssalg: 5 kr. 

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

Ring til Brian eller Claus
Vi glæder os til at servicere jer

Nyt 
værk-
sted

Nyvej 5 - 6320 Egernsund· ees@egernsund-el.dk

VI RYKKER UD, 
NÅR STRØMMEN 

GÅR UD

Fiskenæsvej 2, 6300 Gråsten   

Online 
tilmelding 

www.enjoyresorts.dk

14 x UNDERVISNING
PRIS PR. PERSON

fra 780 kr.

FORVENTET
OPSTART UGE 3

SVØMME-
HOLD

BØRN & VOKSNE

Ledige pladser:
Børn: Nybegynder, begynder 

og øvede + Plask og leg
Voksne: Vandgymnastik

Baby: Onsdage
Senior: Vandgymnastik 

(formiddage)

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 januar
Onsdag den  5. januar kl 19.00 Helligtrekongersaften i Adsbøl kirke

Søndag den  9. januar kl  9.30 Gudstjeneste i Adsbøl kirke

Søndag den  9. januar kl 11.00 Gudstjeneste og Nytårsparade i Gråsten Slotskirke

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: 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.

Nytårsparade
Den årlige gudstjeneste med Nytårsparade afholdes i år søndag den 9. januar 
2022 kl. 11.00 i Gråsten Slotskirke.

FDF’erne deltager i denne festlige gudstjeneste og der er kirkekaffe i våbenhuset 
efterfølgende.

AFLYST OG UDSAT

Sangeftermiddagen den 5. januar er a� yst.

Filmaften den 11. januar er udsat – ny dato snarest.

Ovenstående af hensyn til Corona-situationen.

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.

Vi serverer kaffe og Galette des Rois efter 
gudstjenesten.

Alle er velkomne!

Brødre på Felstedvej har solgt 
deres gård til Nature Energy
Af Lise Kristensen

Brødrene Lars og 
Henning Hansen 
har solgt deres gård 
Felstedvej 35 til Nature 
Energy, som vil lave vej 
til biogasanlægget, som 
mod borgernes vilje er 
ved at blive opført på en 
grund i Kværs. 
Da der var åstedsforret-
ning i august, gav brød-
rene udtryk for stor vrede 
og bitterhed over den 
fremgangsmåde, myndig-
hederne og Nature Energy 
brugte til at få dem til at 
afstå jord til en vej, der 
skal føre op mod 100 last-
biler om dagen gennem 
deres indkørsel. De stod til 
at få eksproprieret jord til 
den tungt trafikerede vej.

“Vi har gjort en dyd af 
nøden og afhændet vores 
familieejendom i stedet 
for at stå tilbage med en 

værdiløs bygning, efter 
jorden var eksproprieret 
fra. Min bror Lars skal nu 
finde et andet sted at bo,” 
siger Henning Hansen, 
der ser det som den 
bedste løsning at rømme 
Felstedvej, hvor begge 
brødre er vokset op.

Familiebedrift
Lars Hansen er 57 år og 
Henning Hansen 60 år. 
Familiebedriften er byg-
get omkring 1960. Lars 
Hansen havde regnet med 
at bo der resten af sine 
dage, men skal finde et 
andet sted at tilbringe sin 
tredje alder.

Nature Energy og de i 
ekspropriationen invol-
verede parter lagde ikke 
skjul på, det ville være 
bedst at indgå en aftale ad 
frivillighedens vej.

“Jeg er gået efter princip-
pet alt eller intet. Hvis 

vi fik eksproprieret hele 
vores indkørsel til vejen, 
ville ejendommen stå 
værdiløs tilbage, og det 
ville medføre store gener 
at bo i huset,” er Henning 
Hansens konklusion.

Nature Energy er ved at 
opføre siloer til et meget 
upopulært biogasanlæg i 
Kværs ved Snurom.

Bølgerne er også gen-
nem hele valgkampen 
gået højt i den hede debat 
om, hvorfor siloerne lige 
skal skyde op i Kværs. 
Borgergruppen Nej tak 
til biogas i Kværs mener, 
kommunen og bygherre 
Nature Energy ikke har 
gjort meget efter bogen 
under opførelsen af 
anlægget.

Venstres borgmesterkan-
didat Ellen Trane Nørby 
sagde i valgkampen, at 
ingen i dag ville lægge 
et biogasanlæg i Kværs. 

Dansk Folkepartis Stefan 
Lydal og Nye Borgerliges 
Bo Kleist er som de eneste 
i det nye byråd imod byg-
geriet af biogasanlægget, 
der har stort flertal, fordi 
det er et led i Sønderborg 
Kommunes visioner om 
CO2 neutralitet i 2029.

Klager
Der blev udstedt et stands-
ningspåbud i april sidste 
år, fordi Nature Energy vi-
ste sig at have bygget uden 
de nødvendige tilladelser. 

Nu er der lavet en 
ny miljøundersøgelse. 
Byggeriet af biogasanlæg-
gets siloer fortsætter, selv 
om der ligger klager ved 
Miljøklagenævnet og 
Ankeklagenævnet. Det 
var Planklagenævnet, der 
havde forkastet den første 
ekspropriation til vejlæg-
ningen, som mange bor-
gere mener, vil føre urime-

lig megen trafik og stank 
med sig. Tre en halv silo 
er nu bygget. Foreløbig 
har Nej til Biogas fået at 
vide, der bliver fem siloer i 
første etape.

Borgerne overvejer at 
indbringe forløbet af sagen 
til Ombudsmanden. De 
undrede sig over, der ikke 
skete mere efter åstedsfor-
retningen i august. 

Nu bliver der plads til 
vejen på familien Hansens 
solgte ejendom. Det kan 
blive nødvendigt med 
en lokalplan for at sikre 
vejadgangen. 

Foreløbig foregår til-
kørslen af materialer til 
byggeplads og siloer fra 
Avntoftvej. Fortsættelse 
følger. ■

De to desillusionerede brødre, Henning og Lars Hansen, under 
åstedsforretningen. Nu har de solgt deres gård. Arkiv foto
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TORSDAG-FREDAG-LØRDAG 20% på ikke-nedsatte varer

ÅBNINGSTIDER
Mandag-torsdag ............9.30 - 17.30
Fredag .......................... 9.30 - 18.00
Lørdag .......................... 9.00 - 13.00

GRÅSTEN
Slotsgade 7  ·  6300 Gråsten ·  Tlf. 74 65 30 31

Phillip Tonni Lars

T ILBUDDE T GÆLDER FR A FREDAG DEN 19/11 T.O.M L ØRDAG DEN 27/11

SLOTSGADE 7
6300 GRÅSTEN

TLF.: 74 65 30 31

WWW.TOEJEKSPERTEN.DK

UDSALGSSTART Torsdag den 6. januar kl. 9.00

UDSALG
SPAR OP TIL

 60%
PÅ MASSER AF VARER 

FRA VORES KENDTE BRANDS
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Formand for Dalsmark Plejehjems 
Vennekreds trækker sig i frustration
Af Lise Kristensen

Arbejdet som frivillig i 
Dalsmark Plejehjems 
Vennekreds har ændret 
sig i en grad, så formand 
Jørn Rørholm trækker 
sig efter at have droslet 
aktiviteterne væsentlig 
ned det forløbne år. 
Coronaen og en efter 
hans mening ændret 
ledelsesstil gør, at Jørn 
Rørholm smider tøjlerne. 
Flere af medlemmerne 
har af forskellige 
grunde meldt sig ud af 
vennekredsen, der nu er 
næsten halveret.

“Der er sket en opstram-
ning af betingelserne for 
vennekredsen, der gør det 
af med glæden ved det 
frivillige arbejde. Det er 
som om, at hvis vi ikke 
bare klapper hælene sam-
men og gør, som der bliver 
sagt, så er vi faktisk ikke 

velkomne,” fortæller Jørn 
Rørholm, der sammen 
med vennerne har skabt 
adspredelse og fornøjelse 
på lange dage for pleje-
hjemmets beboere.

Da en stor del af venne-
kredsens 24 medlemmer 
er faldet fra som følge af 

den langvarige Corona 
pandemi og andre ting, 
ønsker Jørn Rørholm ikke 
at videreføre vennekred-
sen, som efter hans be-
dømmelse vil blive svær at 
holde i live. To tredjedele 

af personalet er udskiftet 
inden for kort tid. Det 
har ifølge den afgående 
formand haft en uheldig 
indflydelse på samarbejdet 
med vennekredsen.

“Vennekredsens indsats 
er blevet håndteret upro-
fessionelt og diktatorisk 
fra plejehjemsledelsens 
side. Det er ikke fair i 
forhold til den indsats, vi 
har ydet. Vor indsats har 
været rettet mod beboer-
ne. Vi har givet det ekstra 
krydderi i hverdagen med 
ture, udflugter og samvær, 
som plejehjemmet ikke 
kan tage sig af. Vi har 
haft vor daglige gang på 
Dalsmark Plejehjem til 
fælles bedste og glæde. 
Nu ønsker ledelsen at 
inddrage os som medar-
bejdere og at diktere os 
det arbejde, vi skal lave. 
Vi er blevet bebrejdet den 
måde, vi kommunikerer 
med beboerne på,” siger 
74-årige Jørn Rørholm, 
der ikke ser nogen fremtid 

i at blive ved som frivillig 
på Dalsmark Plejehjem.

Mand er ansat
Hans synes, det er ær-
gerligt, for alle kommu-
nale og ledelsesmæssige 
retningslinjer går på at 
inddrage frivillige så me-
get så muligt i det daglige 
arbejde. 

Han er også modstander 
af, at forstander Maibritt 
Elm Nielsens mand 
Andreas Nielsen er blevet 
ansat som naturterapeut 
på Dalsmark Plejehjem, 
efter han stoppede som 
leder af institutionen 
Fjordbo.

“Jeg kan slet ikke gen-
kende Jørn Rørholms kri-
tik. Vi har et godt samar-
bejde med vennekredsen, 
som jeg er overbevist om, 
fortsætter. Jeg forsøger 
ikke at diktere den noget 
som helst og pålægger 
dem ikke personalemæssi-
ge opgaver. Vennekredsen 
er aktivt med i naturpro-
jektet. Jeg har forsøgt at 

tale med Jørn Rørholm, 
men det hjælper ikke. 
Vi har ganske enkelt 
forskellige opfattelser,” 
siger forstander Maibritt 
Elm Nielsen, der ikke vil 
kommentere ansættelsen 
af hendes mand.

“Jeg er ked af Jørn 
Rørholms tilkendegivel-
ser. Vi er nogle stykker, 
der vil føre vennekredsen 
videre. Jeg forstår ikke, 
hvorfor han farer frem på 
den måde,” siger medlem 
af vennekredsen Egon 
Jessen, Sønderborg, der 
erkender, der har været 
visse problemer undervejs 
i samarbejdet og opfordrer 
til, de frivillige udfører 
frivilligt arbejde, og at 
ledelsen tager sig af de 
personalemæssige sider af 
driften.

Dalsmark Plejehjems 
Vennekreds har eksisteret 
i 22 år. Plejehjemmet 
har omkring 40 beboe-
re og drives af Danske 
Diakonhjem. ■

Formand for Vennekredsen 
på Dalsmark Plejehjem, Jørn 
Rørholm, er utilfreds med 
ledelsen på plejehjemmet.
 Arkiv foto

Der er kommet en knude på 
tråden mellem Dalsmark 
Plejehjem i Rinkenæs og 
Vennekredsen. Arkiv foto. 

BovAvis

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

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

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

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

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

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

på Bakken. Hjemkomst ved 23.30 tiden. 

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

OPSAMLINGSSTEDER
Alsion, Sønderborg  . . . . . . . . . . kl. 6:30
Nybøl Kirke . . . . . . . . . . . . . . . . kl. 6:45
Broager Kirke  . . . . . . . . . . . . . . kl. 6:50
Elektrikeren Egernsund . . . . . . .  kl. 6:55
Ahlmannsparken, Gråsten . . . . . kl. 7:00
Bageren Rinkenæs . . . . . . . . . . .  kl. 7:10
Annies Kiosk, Sønderhav . . . . . .  kl. 7:15
Bindzus, Kollund . . . . . . . . . . . . kl. 7:20
Kruså Bankocenter  . . . . . . . . . .  kl. 7:25
Bov Kirke. . . . . . . . . . . . . . . . . . kl. 7:30
Circle K, Padborg  . . . . . . . . . . .  kl. 7:35
Dagli’ Brugsen, Kliplev . . . . . . .  kl. 7:50
Circle K, Rødekro . . . . . . . . . . .  kl. 8:10
Samkørselspladsen
ved Hammelev . . . . . . . . . . . . . . kl. 8:35
OK-tanken i Bramdrupdam  . . .  kl. 8:55

Heldagsud� ugt til

So� ero Lørdag den 21. maj

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

Dronning Ingrids barndomshjem og Europas smukkeste blomsterpark

895,-

Færdselsuheld i Gråsten
Gråsten Frivillige 
Brandværn blev før 
nytåret kaldt ud til 
en mindre forurening 
efter en færdselsuheld i 
Gråsten.

Brandmændene fik samlet 
bildele sammen,  sprøjtet 
roadbio på vejen, skrubbet 

vejbanen og skyllet efter 
med deres højtryksrenser. 

De skadekommende blev 
tilset af en læge. ■
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Mandag-fredag kl. 10.00 - 17.30  •  Lørdag kl. 9.30 - 13.00

Borggade 4, Gråsten  •  Tlf. 5151 3678
Vi modtager mobilepay og kontanter

ÅbningstiderÅbningstider

  ÷60%

blandt andet Soulmate, Robell, In Front og Pont Neuf

Udsalget starter 6. januar

Spar op tilSpar op til

      50%50%
på udvalgte varerpå udvalgte varer

UDSALG
Torsdag den 6. januar

Ulsnæscentret · Tlf. 74 65 43 44

Garn og tøjbutikken med det store udvalg

÷30%

UDSALG

Tilbuddet gælder kun ved køb af brille inkl. brilleglas.
 Kan ikke kombineres med andre tilbud og rabatter, herunder 

Fast Lavpris briller og Junior briller. Gælder kun brillestel i butikken.

- OGSÅ DE KENDTE MÆRKER

FRA BL.A. 

GUCCI  /  BOSS  /  ESCADA

ZADIG & VOLTAIRE

TOM FORD  /  NINA RICCI

OAKLEY  /  SAINT LAURENT

ARMANI  /  PERSOL®

DAVID BECKHAM  /  RAY-BAN®

CHOPARD  /  MULBERRY

POLICE X LEWIS HAMILTON

PÅ ALLE BRILLESTEL

OP TIL70%

ALLE SOLBRILLER 
-25%

Thiele Sønderborg 
Borgen / Østergade 4 - 6400 Sønderborg

Tlf: +45 74440580 - Mail: soenderborg@thiele.dk 
www.thiele.dk
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Forfatteren og historikeren Lars Hovbakke Sørensen 

holder

Tirsdag den 8. marts kl. 19.00 
på Anker’s Restaurant

på Marina Fiskenæs foredrag om 
“Dronning Margrethe - 50 år på tronen”. 

Foredraget indledes med suppe spisning.

Den 14. januar 2022 er det 50 år siden, at Dronning Margrethe 
2. kom på tronen. Hun har dermed sat sit præg på Danmarks 

historie gennem et halvt århundrede og er den hidtil næst længst 
regerende danske monark, kun overgået af Christian 4.

I foredraget vil Lars Hovbakke Sørensen belyse monarkiets rolle og 
udvikling i Dronning Margrethes regeringstid og sætte fokus på, hvorfor 

og hvordan det danske monarki har udviklet 
sig til et af de allermest populære i Europa.

Undervejs vil han både trække tråde tilbage i tiden og 
give et bud på, hvad fremtiden vil bringe for monarkiet 

i Danmark, ligesom han løbende vil sammenligne 
med udviklingen i de øvrige kongehuse i Europa.

Pris

kr. 150,-
som inkluderer 

suppe, foredrag og 
ka� e og småkage

TILMELDING PÅ 
TLF. 2116 0683

Dronning Dronning 
MargretheMargrethe
– 50 år på tronen– 50 år på tronen

100 hørte New 
Orleans jazz
Af Erling Nissen

Trods corona valgte om-
kring 100 mennesker at 
deltage i et jazz-arrange-

ment, som var arrangeret 
af Ældre Sagen i Gråsten.

Jazzorkestret Peters 
Fodvarmere underholdt 

med traditionel New 
Orleans jazz. 

Det var underholdning 
i topklasse krydret med 
gløgg og æbleskiver. ■

Peter Brodersen og hans 
fodvarmere underholdt med 
New Orleans Jazz.

Historisk årsskrift med 
historie om Alnor Kro

Historisk Forening for 
Graasten By og Egn 
har udgivet et fornemt 
årsskrift. 
I det kan man blandt 
andet læse om Alnor og 
Alnor Kros historie skre-
vet af Bodil Gregersen og 
Marianne Lorenzen. 

Man kan læse om tiden 
under Ahlefeldt-slægten 
og første slesvigske krigs 
betydning for området.

I en ny serie “Gæve 

Gråstenere” fortæller 
arkivet om spændende 
personligheder i området. 
Seriens første person er 
Aage Petersen fra Gråsten, 
der voksede under barke 
kår med sin mor og bror. 
Han uddannede sig fra 
Københavns Universitet 
og blev ansat som atomfy-
siker hos Niels Bohr. Han 
blev professor og flyttede 
til USA, hvor han fort-

satte sin videnskabelige 
karriere.

En tredje artikel sætter 
fokus på Stranderød 
og ålerøgerierne, som 
beskæftigede op til 60 
personer, men den sidste 
artikel handler om Frode 
Beyer, der var præst i 
Rinkenæs og senere provst 
og biskop i Haderslev Stift 
fra 1956-64. ■

Årsskriftet bringer en fin artikel om Alnor Kro.

Borgmesteren tog gas 
på borgerne

Selv om Sønderborg Kommune ikke havde givet byggetilladelse til et biogasanlæg ved Kværs, 
gik Nature Energi i gang med at opføre installationen. Trods borgernes klagemails og sms’er til 
borgmester Erik Lauritzen (S) greb kommunen ikke ind. Fra Æ Rummelpot 2021
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tømrer / snedker
Knud Møller Paulsen

Bækken 10 · Rinkenæs
DK-6300 Gråsten

info@godthaandvaerk.dk

telefon 74 65 01 10
mobil 40 34 80 08

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

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 –

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

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.

CVR 34 22 35 72

Bred VVS ApS / Gråsten VVS
Ahlmannsvej 12 b · 6300 Gråsten

Tlf. 74 67 15 12 · vvs@bred.dk

Bred VVS ApS

Stenvej 15, Rinkenæs, 6300 Gråsten • Telefon +45  74 65 08 50
www.quorpsbusser.dk • mail@quorpsbusser.dk • Rejsegarantifonden nr. 2799

“Hvorfor bruge Deres 
fusser når De kan køre 

med Quorps Busser”

• Vi tilbyder kørsel med busser fra 19 til 55 personer 
i både ind- og udland.

• De mindre busser har lift
• Vor 29 personers bus er ideel til et mindre antal personer

Kontakt os for at få et godt tilbud på din næste kørsel

Turist-fest-� rma-skole og koncertkørsel

TRANSPORT

Tlf: 22 30 05 05
Alle former for transport udføres
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GRÅSTEN SLOTSKIRKE
Søndag den 9. januar kl. 11.00
ved Helle Domino Asmussen

med nytårsparade

ADSBØL KIRKE
Søndag den 9. januar kl. 9.30
ved Helle Domino Asmussen

KVÆRS KIRKE
Søndag den 9. januar 
Ingen gudstjeneste

BROAGER KIRKE
Søndag den 9. januar kl. 10.30
ved Stefan Klit Søndergaard

med spejdernes nytårsparade

EGERNSUND KIRKE
Søndag den 9. januar kl. 11.00 

ved Liselotte Kirkegaard

RINKENÆS KORSKIRKE
Søndag den 9. januar kl. 9.30
ved Lis-Ann Alexandra Rotem

NYBØL KIRKE
Søndag den 9. januar kl. 11.00

ved Karen Møldrup Rasmussen

SOTTRUP KIRKE
Søndag den 9. januar kl. 9.30

ved Karen Møldrup Rasmussen

ULLERUP KIRKE
Søndag den 9. januar kl. 10.30
ved Lis-Ann Alexandra Rotem

TYSK GUDSTJENESTE
Sonntag, 9.1., 16 Uhr

in der Kreuzkirche Rinkenis

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
A� ysning

På grund af nye restriktioner a� yses foredraget den 
12. januar med Stjernekokken Jens Peter Kolbech.

Varde sommerspil
Jesus Christ Superstar

Musical af Andrew 
Lloyd Webber 

Søndag den 3. juli 2022 
kl. 11.30 til ca. 23.00

på friluftsscenen i 
Arnbjerg i Varde

Bussen kører fra 
Ahlmannsparken kl. 11.30

Sandwich til frokost og middag på hjemturen.
Pris 550,-

Tilmelding til Anne Køcks tlf. 23 34 09 05 senest 
den 20. februar. Beløbet bedes indbetalt senest 

den 20. februar til Sydbank 8060 – 1750229

Billetter udleveres til Årsmødet onsdag den 9. marts 
fra kl. 14:30 til 16:30 i Ahlmannsparken.

Gældende Coronarestriktioner skal overholdes.

Manden med de 
tusind stemmer

Onsdag den 26. januar kl. 14.30 – 16.30
i BHJ Salen Ahlmannsparken

Kom med til et foredrag med den kendte 
gråstener Lars Thiesgaard – manden med de 

tusind stemmer – og oplev, hvordan nogle af dine 
yndlingstegneserie� gurer bliver bragt til live på dansk. 

Lars er også kendt som � guren Kalle fra Dynt.
Pris 70,-  for medlemmer

 90,-  for ikke-medlemmer
Priserne er inkl. kaffe og kage

Tilmelding er allerede muligt nu på vores hjemmeside 
www.aeldresagen.dk/gråsten eller til
Erling Nissen, tlf. 21 74 94 85, e-mail: 

nissenerling46@gmail.com senest 
mandag den 24. januar kl. 18.00.

Gråsten

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

Guldbryllup Guldbryllup 
Dette skønne par fejrer Dette skønne par fejrer 

guldbryllup den 15.01.22guldbryllup den 15.01.22
Hjertelig tillykke & tak for jerHjertelig tillykke & tak for jer

Kærlige hilsnerKærlige hilsner
Berit, Tom, ToniaBerit, Tom, Tonia

Emil, Lukas, Oscar & SigurdEmil, Lukas, Oscar & Sigurd
Der vil ikke være morgensangDer vil ikke være morgensang

SIDSTE HJÆLP-
FOREDRAG VED OVERLÆGE 

GEORG BOLLIG
Onsdag den 12. januar kl. 16.30-18.00 

Vil overlæge ved det palliative team på Sønderborg 
Sygehus Georg Bollig fortælle om, hvordan 

man som familie, ven eller nabo kan støtte den 
døende i den sidste tid af livet og 

på den måde få mere fokus på 
livskvalitet, når livet ebber ud.

Det foregår i Korskirken.

Vel mødt!
Menighedsrådet

www.rinkenæskirke.dk og  Rinkenæs Sogn

LAD OS TA’ BESVÆRET MED 
DET BRUGTE JULETRÆ!  
Vi kommer og henter det lørdag den 8. januar.
Du skal blot stille træet ud til vejen uden pynt, senest 
kl. 10.00 og hænge 30 kr. fast i en pose sammen med 
denne seddel.

Overskuddet går ubeskåret til spejdernes aktiviteter. 

GENERALFORSAMLING
Hermed indbydes medlemmer af 

Graasten Handelsstandsforening til 
den ordinære generalforsamling

Torsdag den 27. januar 2022 kl. 18.00
på Anker’s Restaurant

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

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

Gunnar Hattesen – modtager ikke genvalg
Bo Hansen – modtager genvalg
Lene Kock – modtager genvalg
Benny Gisselmann – modtager genvalg

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

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

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

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

Tilmelding til Gunnar Hattesen på tlf. 2116 0683
senest tirsdag den 25. januar.

På bestyrelsens vegne
Gunnar Hattesen
Formand
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Dødsfald

ISO9001-certificeret

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

eksam. bedemænd

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

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

Vi træffes hele døgnet på 74 65 94 33

Gråsten&Omegns

- Steffen Jensens eftf.

Felstedvej 34
Gråsten

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

Rabøl Jørgensens Begravelsesforretning

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

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

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

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

Svend HedegaardRie Rabøl Jørgensen Martin Good

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

 

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

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

Gråsten Bedemandsforretning
– en del af Rabøl Jørgensens Begravelsesforretninger

Rie Rabøl Jørgensen Martin GoodGunnar Petersen

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

Husk vi holder lukket om søndagen. 

Steen Kristensen
Eksam. bedemand

Als- &
Broager-Sundeved Begravelsesforretning
v/ Steen Kristensen

Bakken 23 · Guderup · Telefon 74 45 80 11

Storegade 39 · Nordborg · Telefon 74 45 11 45

Kirkegade 2 · Broager · Telefon 74 44 95 29

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

www.als-begravelse.dk

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

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

Vores kister er danskproduceret med 
fokus på bæredygtighed.

Gitte J.J. Kristensen
Eksam. bedemand

Poul Erik Kjærgaard
Eksam. bedemand

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

Min kære hustru, 
mor, svigermor, mormor, farmor og oldemor

Jytte Møller
* 23. december 1941

er stille sovet ind efter kort tids sygdom

Broager, den 22. december 2021

I hjertet gemt, men aldrig glemt

Villy
John og Gitte

Susanne og Palle
Tanja og Henrik

børnebørn og oldebørn

Bisættelsen har fundet sted i stilhed

Taksigelser
TAKTAK

for venlig opmærksomhed vedfor venlig opmærksomhed ved

Henning JonnassonsHenning Jonnassons
død og bisættelsedød og bisættelse

Bisættelsen er foregået i stilhed.Bisættelsen er foregået i stilhed.

Kviktestcenter udvider åbningstider
Kviktestcentret i Ulsnæs 
Centret i Gråsten udvi-
der åbningstiderne.
Testcentret er åbent 
tirsdag 10.00–17.00. tors-
dag 10.00–17.00. fredag 

10.00–17.00 og søndag 
10.00–16.00.

Der er også et kvik-
testcenter i Perlegade i 
Sønderborg, som er åbent 
fra mandag til og med 
fredag mellem 8 og 18. 

Lørdage og søndage fra 
10–18.

Det er Region 
Syddanmark, der har 
ansvaret for kviktestcen-
trene, som er bemandet 
med ansatte fra Carelink.

Hvis man bliver testet 
positiv for Corona i en 
kviktest, skal man bestille 
tid til en pcr-test, som vil 
give det endelig svar på, 
om man er smittet eller 
ikke. ■

Jørgen Holmboe,  
Gråsten, er død, 84 år. ■

Marie Clausen,  
Gråsten, er død, 98 år. ■

Laura Kræmer, Gråsten 
Plejecenter, er død, 86 år. ■

Mariane Hansen,  
Gråsten, er død, 81 år. ■

Leif Møllgaard,  
Gråsten, er død, 77 år. ■
Harry Ebbesen,  
Blans, er død, 74 år. ■

Svend Anker Petersen, 
Avnbøl, er død, 81 år. ■

Marie Petersen,  
Broager, er død, 80 år. ■

Jenny Sofie Hansen,  
Broager, er død, 86 år. ■

Samlingspunkt i Adsbøl
Helga Christensen, Adsbøl, 
er død, 90 år. 

Sammen med sin mand, 

Peter, drev de i mange år 
købmandsbutik i Adsbøl.

Helga Christensen var en 

hjælpsom, venlig og af-
holdt person, og ægtepar-
ret formåede at gøre køb-

mandsbutikken til lands-
byens samlingspunkt. ■

I anledning af 
Genforeningen havde Den 
Sønderjyske Ambassade 
i København en udstil-
ling ved Christiansborg, 
hvor rigtige svar om 
sønderjyske ting og sager 
udløste et sønderjysk pas. 
Kronprins Frederik fik dog 
udleveret sin dokumenta-
tion uden quiz. 
 
Staben mente, at 
Kronprinsen måtte 
betragtes som indfødt.
 Fra Æ Rummelpot 2021

Sønderjysk på slottet …?
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B R O A G E R

Broager

Næste annonce uge 49

KURSUS: INTRODUKTION TIL DIGITAL POST
IT-gruppen indbyder til information om den nye Digital Post-løsning.
Vi skal have et nyt og mere sikkert system til digital post fra/til offentlige 
myndigheder fra primo 2022. Der bliver adgang via e-boks og borger.dk
Indhold: Vi kigger lidt på opsætning og de nye 
muligheder, der bliver med det nye system.
Hvornår: Onsdag den 23. februar 2022 kl. 12 - 14 eller 
onsdag den 23. marts 2022 kl. 12 - 14
Sted: Broagerhus, Allégade 4, lokale 213
Pris: kr. 20,-
Tilmelding: Per Berthing mail: it@berthing.dk eller tlf. 2243 0310
Gældende Coronarestriktioner skal overholdes

CATHRINESMINDES VENNER

Aktører til TeglværksspilletAktører til Teglværksspillet
ENKELANDENKELAND

Opføres 15.-19. juni 2022Opføres 15.-19. juni 2022
på Cathrinesminde Teglværksmuseumpå Cathrinesminde Teglværksmuseum
Interesserede aktører og hjælpere inviteres til møde

Søndag den 16. januar kl. 14 
på Cathrinesminde Teglværksmuseum, 

Illerstrandvej 7, 6310 Broager.

Instruktør Kristian Hald og forfatter Karsten Skov vil 
fortælle om roma-

nen og spillet der er 
sat i drama af Brian 

Wind-Hansen. Yderli-
gere oplysninger kan 
fås ved henvendelse 

på telefon 2018 6872.

Bestyrelsen for 
Cathrinesmindes Venner

Broagerhus har stigende medlemstal
Af Gunnar Hat tesen

Broagerhus oplever 
stigende interesse. 
Medlemstallet er 
oppe på næsten 600 
medlemmer.
Det glæder formand 
for Broagerhus, Erik 
Krogh, som kipper med 
flaget for, at så mange 
mennesker støtter op om 

forenings-, medborger- og 
kulturhuset.

“2021 har været præget 
af Covid19 og nu er det 
Omikron varianten, som 
vi skal forholde os til. 
Broagerhus var nedlukket 
fra julen 2020 frem til 10 
maj 2021. Først i starten af 
juni blev der normale for-
hold igen og på det tids-
punkt var der mange af 

husets aktiviteter, som gik 
på sommerpause. Først 
efter sommerferien kunne 
vi starte med det fulde 
program igen”, nævner 
Erik Krogh, som peger på, 
at det nye keramikværk-
sted blev taget i brug.

Keramikværkstedet har 
budt på 4 keramikhold og 
de 8 tovholdere fik hurtigt 
holdene fyldt op med 28 
deltagere.

Koncerter
Det var Mark og 
Christoffer der startede 

de nye sæson af “de 5 
onsdage” og der var 
fuldt hus.Ved fremtidige 
koncerter har bestyrelsen 
og frivillige bygget en 
scene til den store sal, så 
publikum bedre kan se de 
optrædende. På den anden 
af “de 5 onsdage” den 24. 
november, var det Jens 
Peter Kolbeck, som holdt 
et spændende foredrag.

Broagerhus’s samarbejde 
med Brian O’Driscoll 
og hans musikvenner er 
fortsat i 2021. Den 24. ok-
tober var første musik- og 

fællessangaften og den 29. 
november var det Magnas 
Croi, som var på scenen.

Både “de 5 onsdage” 
og Brians musikvenner 
skal efter planen fortætte 
i januar måned, men på 
grund af nye restriktioner 
bliver musik og fælles-
sangaften den 10. januar 
med Brian og hans venner 
aflyst. 

Foredraget med Carsten 
Holved den 26. januar 
er stadig på plakaten, 
men bestyrelsen melder 
ud, såfremt det ikke kan afholdes på grund af 

restriktioner.

Sund økonomi
Selv om Broagerhus i 2021 
kun har været åbent et 
halvt år er økonomien 
sund.

“Vi har opnået en for-
nuftig drift og vi har en 
sund økonomi”, fortæller 
Erik Krogh, som bebuder 
nye aktiviteter i 2022.

Generalforsamling på 
Broagerhus er fastsat til 
mandag den 28. februar. ■

Formand for Broagerhus, Erik 
Krogh. Arkiv foto

En travl mand fylder 40 år
Af Gunnar Hat tesen

Byrådsmedlem Daniel 
Staugaard (V) fra 
Egernsund fylder tirsdag 
den 4. januar 40 år.
Det er en travl mand, der 
runder et skarpt hjørne. 
Projektleder, byrådsmed-
lem, familiefar til to, ivrig 
jæger og naturelsker. Der 
er mange titler, fødselaren 
kan pynte sig med.

Én af de titler han er 
mest stolt af, er at være fa-
miliefar. Daniel Staugaard 
har to børn på 3 år og 
12 år og han vil helst ikke 
undvære et måltid hjem-
me ved familien. Og det 
vil familien heller ikke, 
fordi det er Daniel der 
står i køkkenet og tryller 
maden på bordet næsten 
hver dag.

“Det er en balancegang 
at få hverdagen til at gå op 
med politiske møder efter 
arbejdstiden. Det lykkedes 

ikke altid,” siger Daniel 
om den travle hverdag.

Politisk erfaring
Selvom Daniel Staugaard 
er én af de yngste politi-
kere i Sønderborg Byråd, 
har han allerede en lang 
politisk karriere bag sig. 

Siden han startede i 
Venstres Ungdom for 
14 år siden, har han både 
været både formand 
for VU i Sønderborg og 
formand for Venstres 
kommuneforening.

Desuden har han væ-
ret medlem af Venstres 
hovedbestyrelse, sat sit 
præg på Venstres fremtid 
i Venstres udviklings-
udvalg og starter efter et 
flot genvalg sin anden by-
rådsperiode i Sønderborg 
Kommune.

“Det har givet mig utro-
lig meget indsigt at være 
så tæt på maskinrummet 
i Venstre og gør, at jeg i 
dag har en god forbindelse 

til Christiansborg,” siger 
fødselaren.

Det frie valg
De dybe rødder i Venstres 
værdier, afspejler sig også 
i de lokale sager, Daniel 
Staugaard kæmper for. 
Ikke mindst når det 
gælder det frie valg på 
ældreområdet eller kam-
pen mod lukningen af 
Dalsmark Plejecenter.

“Venstre og jeg vil altid 
stå på mål for det frie valg. 
Især når en socialdemo-
kratisk borgmester prøver 
at kommunalisere velfun-
gerende og vellidte private 
aktører på området.

Daniel Staugaard 
er født og opvokset i 
Vester Sottrup og er gift 
med Lene, der arbej-
der på Bund deutscher 
Nordsleswiger i Aabenraa.

Datteren på tre år spiller 
håndbold i Gråsten og 

sønnen på 12 år spiller 
fodbold i Dybbøl. 

Jyllands-siden af 
Sønderborg Kommune 
kalder han for sin 
hjemmebane.

“Jeg ved hvad der rør sig 
på fastlandet og her er der 
rigeligt med lokale sager, 
jeg kan tage fat på og 
kæmpe for,” fortæller den 
lokale politiker.

Selvom der både skal 

passes et fuldtidsjob, et 
byrådsarbejde og en fa-
milie med børn, forsøger 
Daniel Staugaard altid 
at følge med i det lokale 
liv. Om det er med en øl i 
hånden på ét af Gråstens 
beværtninger, en pølse 
fra grillen til ringridning 
eller med nyt nips til 
hjemmet fra det lokale 
loppemarked.

“Jeg har altid et åbent øre 

og lytter gerne til de lokale 
problemstillinger. Så vil 
jeg gøre mit for at rykke 
på dem,” uddyber han.

Kalenderen plejer at 
være fyldt til bristepunk-
tet for den travle Daniel 
Staugaard. Desværre må 
festlighederne i anledning 
af hans runde fødsels-
dag udskydes grundet 
corona-situationen. ■

Daniel Staugaard er den liberale stemme i Sønderborg Byråd. Arkiv foto
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B R O A G E R

Borgmesteren fra Dynt er gået bort
Fhv. borgmester Niels 
Krogh Hansen, Dynt, er 
død, 90 år. Han døde to 
dagen før årsskiftet, og 
var skarp til det sidste.
Han havde allerede som 
skoleelev fået lyst til at 
blive lærer. Senere da han 
arbejdede ved landbruget, 
opfordrede hans husbond 
ham til at få en lærerud-
dannelse. Undervisningen 
på Krabbesholm Højskole 
ved Skive var sådan til-
rettelagt, at den skulle 
forberede manden fra 
ploven til optagelsesprø-
ven på lærerseminariet. 
Eleverne blev bragt på 
linje med en realeller 
præleminæreksamen.

Efter læreruddannelsen 
fra Gedved Seminarium 
blev Niels Krogh Hansen 
lærer ved Ørting skole ved 
Odder. Her startede han 
en ungdomsskole og var 
medlem af sognerådet. 
Han bragte interessen for 
ungdomskolearbejdet og 
det politiske liv med til 
Broager, hvor han blev 

ansat som lærer og ung-
domsskoleleder i 1967.

Borgmester i Broager
Niels Krogh Hansen kom 
som ungdomsskoleleder 
ikke kun i kontakt med 
mange større børn, men 
også med store dele af 
forældrekredsen. På 
den måde blev han et 
kendt ansigt i Broager 
Kommune. I 1974 blev 
han opfordret til at stille 
op som kandidat for det, 
der dengang hed Liberal 
Fællesliste, hvor partiet 
Venstre dannede grund-
stammen. Han fik et 
kanonvalg, blev indvalgt 

som listens nr. 1 og fik po-
sten som viceborgmester.

Ved valget 4 år senere 
gentog succesen sig, og 
han blev borgmester. I 
Niels Krogh Hansens 
8-årige periode som 
borgmester blev Broager 
Centralskole og hal-
len yderligere udvidet. 
Projektet Låddenmosen 
blev fuldført, og den 
fælleskommunale los-
seplads i Skodsbøl samt 
tilkørselsvejen blev 
forhandlet med de øv-
rige kommuner. I samme 
periode begyndte initiati-
verne til Cathrinesminde 
Teglværksmuseum at tage 
form. Niels Krogh Hansen 
har ikke kunnet holde 
fingrene fra landbruget. 
I 1970 købte han en gård 
med landbrug i Dynt.

Samtidig har han dyrket 

sin gamle kærlighed fra 
soldatertiden; amatør-
radio, har konstrueret og 
bygget sit eget udstyr og 
opnået licens af højeste 
klasse som radioamatør. 
Kommunikation med hele 
verden kræver imidlertid 
et ordentligt antennean-
læg, og i 1982 fik han tilla-
delse til at bygge en anten-
nemast på gårdspladsen.

Niels Krogh Hansen 
mistede sin første hustru 
tidligt, og efter nogle år 
alene dannede han par og 
blev senere gift med Betty 
Østergaard.

Han efterlader sig tre 
børn. ■

S U N D E V E D

Tlf. 60 69 26 27 · Mail: kontakt@johnsfodindlaeg.dk
Konsultation efter aftale: 

Peerløkke 65, Vester Sottrup 6400 Sønderborg
GRATIS

Specialfremstillede 
indlæg til:

• Hælsporer
• Nedsunket forfod
• Hammertæer
• Knyster

Derudover:

• Skoforhøjelser
• Gængefunktion

ved John ChristiansenJOHNS FODINDLÆG

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

Uheld i Broager
Efter jul blev store dele 
af Sønderjylland ramt af 
isslag, så bilerne måtte 
køre ekstra forsigtigt på 
vejene.
På Nejs Bjerg i Broager var 
forsigtigheden dog ikke 
nok. En 37-årig mand fra 
Sønderborg kom kørende 
i bil, da den begyndte at 
glide af vejen og over i en 

anden bil. Herefter ramte 
den første bil en tredje bil. 

Den tredje bil var en 
havareret bil, som holdt 
i siden af vejen. Da den 
37-årige mand havde 
ramt den havarerede bil, 
fortsatte hans bil ind i et 
vejskilt. Der skete ingen 
personskade ved sammen-
stødene, kun materielle 
skader. ■

Drømmejob på Sandbjerg Gods

Af Ingrid Johannsen

32-årige Katrine 
Carlsson er tiltrådt som 
ny kursuscenterleder på 
Sandbjerg Slot.
Hjemve trak for nogle år 
siden Katrine Carlsson 
hjem til landsdelen, og i 

dag er hun bosat i Broager, 
hvor både hendes mor 
bor samt de fleste af hen-
des venner. Hestepigen 
Katrine er opvokset i 
Adsbøl, og hesten Mega, 
en barokpinto på gode 
10 år er opstaldet i 
Skodsbøl og med nuvæ-

rende bopæl i Broager er 
Katrine fuldt og helt på 
hjemmebane.

Tilbage i 2005 startede 
hun som sommerferie-
afløser på Graasten Slot. 
Det skulle vise sig at være 
et skelsættende sommer-
feriejob, idet hendes jobs 

siden har været i forbin-
delse med Kongehuset. 

Den nye kursuscen-
terleder på Sandbjerg 
Gods er meget ydmyg 
overfor sin tilknytning til 
Kongehuset. Hun har be-
stredet stillinger for både 
H.M Dronning Margrethe 
samt Prinsesse Benedikte. 
Sommerferiejobs blev til 
fastansættelse, og hun kan 
både skrive kammerjom-
fruassistent, kammerjom-
fru og konstitueret drifts-
leder på Amalienborg på 
sit C.V.

Nervøs ved samtale
Katrine Carlsson er ud-

dannet cand. tech. soc 
i miljøplanlægning og 
kommunikation. Hun 
havde egentlig fået et job 
i Landbrugsstyrelsen i 
Augustenborg, men da 
jobbet på Sandbjerg Gods 
blev opslået, var Katrine 
Carlsson ikke i tvivl. Det 
var drømmejobbet. En 
sjælden nervøsitet meldte 
sig også på selve dagen for 
jobsamtalen, og det til-
skriver hun, at i dette job 

går alt op i en højere en-
hed. Her skal hun forene 
sin fascination for histori-
ens smukke og markante 
bygninger og uddannelsen 
indenfor kommunikation 
med sine mange lærerige 
år fra Kongehuset.

Den faste stab tæller 10-
15 ansatte og dertil kom-
mer en del løsarbejdere. ■

Katrine Carlsson foran 
Sandbjerg Gods. Slotsgården 
er godt fyldt op med 
håndværkerbiler, da der 
pågår en større renovering. 
 Foto Ingrid Johannsen

Niels Krogh Hansen var 
borgmester fra 1978-1986.

Udskudt
Bestyrelsen bag Broager 
Ringridning har med 
begrundelse i den nuvæ-
rende corona-situation 
udskudt generalforsam-
lingen til foråret. ■

Blå bog

Niels Krogh Hansen
Borgmester 1978-1986
Født 26.10.1931 i Kærby-Nørhald ved Randers.
Skolegang i toklasses skole
1945 – 47 arbejdede ved landbruget
1947 – 48 Krabbesholm Højskole
1948 – 52 Gedved lærerseminarium
1952 – 53 Værnepligt og sergentskole ved 
Langelandsgade Kaserne, Århus
1953 – 57 Udstationeret ved NATO i Norge, telegrafist
1957 – 67 Lærer ved Ørting Skole ved Odder
1967 – 82 Lærer og ungdomskoleleder ved Broager 
Skole

1978 – 86 Borgmester
1970 – 21 Landmand i Dynt
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Tlf.: 74 65 28 08 E-mail: blomszone@bbsyd.dk
Mobil: 20 57 48 08 www.blomszone.dk

Bloms Zoneterapi
v/ Ilse Blom
Felstedvej 21
6300 Gr(sten

Hørt i byen
Efter 45 års ansættelse i 
SuperBrugsen i Gråsten 
havde Jytte Moldt ved 
årsskiftet sin sidste 
arbejdsdag.

Frisør Dan Sparvath 
Jørgensen kunne på 
årets sidste dag fejre, at 
han har været udlært i 
20 år.

Ihærdige løbere fra 
GIG’s løbehold har alle-
rede kridtet løbeskoene, 
og har været ude at 
løbe .

Borgmester Erik 
Lauritzen og fru Bente 
blev i juledagene 
beriget med endnu et 
barnebarn.

SuperBrugsen i Gråsten 
fik op mod nytåret 
hurtigt solgt 1.000 
selvtestere.

Jesper Wind fejrede 27. 
december sin 50-års 
fødselsdag med gode 
venner hjemme hos 
sin mor, Grethe. Han 
arbejder til daglig i San 
Francisco.

Tove og Gert 
Haurum, Rinkenæs 
Gamle Præstegård, 
Buskmosevej 12, 
Rinkenæs, fejrede tirs-
dag den 28. december 
diamantbryllup. 
Festen blev fejret under 
private former med 
børn og børnebørn.

Murermester Tom 
Petersen har ved års-
skiftet været murer i 
50 år. Han træder i bag-
grunden og overlader 
styringen til sønnen 
Jakob Petersen, der 
er femte generation i 
murermester-firmaet 
Andr. Petersen & Søn 
ApS i Gråsten. ■

Lægeeksamineret fodplejer
v/Helle Grønnegaard Lauridsen
Kidingvej 66, Tråsbøl - 6200 Aabenraa Tlf.  29 91 48 07 
hellegl@sporty.dk www.klinikgroennegaard.dk

Fodbehandling 
fra

385,-

Både i klinikken og ved 
udkørende behandlinger

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

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

Stillinger

ASSISTANCE TILBYDES 
i alle former for tekster generelt i skriftlig engelsk 

på 10. klasses til universitetsniveau.

HENVENDELSE TLF. 21 65 03 89

BovAvis

Heldagstur til Heldagstur til 
HelgolandHelgoland

AFGANG
Guderup aktivitetscenter . . . . . . . . . . . .kl. 5.45
OK-tanken, Augustenborg . . . . . . . . . . . kl. 5.55
Alsion, Sønderborg  . . . . . . . . . . . . . . . . kl. 6.15
P-pladsen ved Nybøl Kirke  . . . . . . . . . .kl. 6.30
Broager Kirke  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .kl. 6.35
Elektrikeren, Egernsund  . . . . . . . . . . . .kl. 6.40
Ahlmannsparken, Gråsten . . . . . . . . . . .kl. 6.50
Bageren, Rinkenæs  . . . . . . . . . . . . . . . .kl. 7.00
Annies Kiosk, Sønderhav . . . . . . . . . . . . kl. 7.05
Bindzus, Kollund . . . . . . . . . . . . . . . . . . kl. 7.10
Bankocenter, Kruså . . . . . . . . . . . . . . . .kl. 7.20
Bov Kirke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kl. 7.25
Circle K -tanken, Padborg . . . . . . . . . . .kl. 7.30

Lørdag den 25. juniVi kører i bus over Husum til Büsum på den 
tyske vestkyst. Herfra sejler vi ud til klippeøen 
Helgoland, der ligger 72 km ude i Nordsøen.
På Helgoland drager vi på en lille vandring, 
hvor der fortælles om øens spændende historie, 
rige fugleliv og toldfrie butikker. Helgoland 
har tilhørt Danmark frem til 1807, hvor 
englænderne erobrede den.
Efter rundturen er der tid til på egen hånd at 
gå på café eller shoppe i de over 400 toldfrie 
butikker. Opholdet på øen varer 5 timer. 
Husk pas.
Vi er hjemme ved 22-tiden.
Prisen inkluderer bus, sejlads, guide, rundstykker og ka� e

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

795,-

Butikken er åben fredag, lørdag og søndag kl. 11-16 

Vaskilde 1A, Dybbøl . Tlf. 31 35 33 82

Antik og 
indbo købes

Dødsbo 
tømmes

Dybbøl Antik og GenbrugDybbøl Antik og Genbrug

Autoværn i farligt sving

Vejfolk har sat autoværn op ved det farlige sving ved Förde-Schule. Foto Ingrid Johannsen

Prisen holdes i ro
Bestyrelsen for Søn der-
borg Varme har vedtaget, 
at fjernvarmepriserne ikke 
stiger det kommende år. 
Det står i kontrast til ud-
meldinger om fjernvarme-
priserne i 2022 fra andre 
selskaber.

Sønderborg Varme le-
verer fjernvarme til bl.a. 
Gråsten, Adsbøl og Alnor.

Hele Europa oplever 
lige nu gas- og elpriser, 
der ligger langt over 
tidligere års niveauer, og 
det rammer både private 
husholdninger og fjern-
varmeselskaber, som bru-
ger naturgas som primære 
brændsel til opvarmning. 
Men det gælder altså ikke 
Sønderborg Varme. ■
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Industrivej 7 | 6330 Padborg
Tlf. 74 67 04 56 | info@rudebeck-byg.dk 

ALT I MURERARBEJDE
• Småreparationer
• Om- og tilbygning
• Nybyggeri
• Hoverentreprenør

Tømrerarbejde 
Hovedentreprenør
Tilbygninger
Tagarbejde

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

Se mere på www.byggemester.dk

SALG AF
 Køkkener
 Vinduer
 Døre

Havremarken 85
Holbøl, 6340 Kruså

ihle@post.tdcadsl.dkDANSKE MALERMESTRE

v/ malermester

Per Møller Ihle

Vi lægger vægt på 
folks tilfredshed

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 1 5 . januar 2022 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  5. Farserede porrer med asier

TORSDAG den  6. Paneret stegt fl æsk med persillesovs

FREDAG den  7. Kalvesteg med bønner - bacon

LØRDAG den  8. Dansk bøf med rødbeder

SØNDAG den  9. Burger med pommes frites

MANDAG den 10. Stegt fi sk med aspargessovs og grøntsager

TIRSDAG den 11. Gullasch med kartoffelmos

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

Svaner i gåsegang i Hønsnap
Af Torben Ølholm

Flere hundrede svaner 
ankom forleden og 
slog sig ned på Henrik 
Schmidts mark ved 
Hønsnap. 
Nogle gange ser det ud, 
som om de måske er mere 
end tusinde. Svanerne er 
rykket på land. For tilsy-
neladende er der ikke nok 

for dem at æde i Flensborg 
Fjord. 

De er meget larmende 
gæster på majsmarken, der 
blev høstet i oktober. Men 
endnu kan de tilsynela-
dende finde korn. Mange 
gæs vil også gerne have del 
i de allersidste rester. Men 
svanerne er ikke udpræget 
sociale. De deler nødigt 

med andre. Og de ved, at 
de er størst. 

Store flokke af duer må 
også erkende de faktiske 
forhold og nøjes med 
det nederste stykke af 
marken. I det hele taget 
er svanerne ikke særligt 
venlige. Og man skal 
holde afstand. Men det 
er interessant at iagttage 
deres optræden. Den 

foregår ofte i “gåsegang” 
med førersvanen i spidsen 
for kolonnen. Og han er 
særlig ubehagelig.

Knopsvanen blev i 
1984 gjort til Danmarks 
nationalfugl gennem en 
afstemning udskrevet af 
tv-værten Poul Thomsen 
med programmet “Dus 
med dyrene”. Den fik 

123.000 stemmer mod 
sanglærkens 50.000. 

Det kunne ikke over-
raske. For svanen fylder 
meget - også i det danske 
sprog. H.C. Andersen 
skrev om “Den grim-
me ælling” og dermed 
om svanen. Man kan 
synge sin “svanesang”. 
Blik  smeden sætter en 
“svanehals” på et afløb. 
Ar ki tekten Arne Jacobsen 
kaldte en af sine stole for 
“Svanen”. “Svane mærket” 

papir er et tegn på miljø-
bevidsthed. Og det nor-
diske samarbejde har fem 
svaner som symbol.

En gruppe af danskere 
har dog forsøgt at få en ny 
nationalfugl udnævnt. Det 
skyldes svanens kedelige 
egenskaber. Den er grådig, 
aggressiv og egoistisk. 
Og når man har lyttet til 
den larmende svaneflok i 
nogle uger, kan man godt i 
sit stille sind ønske, at be-
standen af fredede danske 
svaner bliver “reguleret”, 
som det hedder med et 
diskret jægerudtryk. ■

Flere hundrede svaner 
dukkede op på Henrik 
Schmidts mark ved Hønsnap.
 Foto Jens Michelsen



Frisk gåtur rundt om Niehuus sø
Af Ingrid Johannsen

Der var flot tilslutning til 
den traditionsrige gåtur 
rundt om Niehuus sø. 

Henved 300 mennesker 
nord og syd fra grænsen 
trodsede regnen og gik i 
fællesskab den afmærkede 
rute. 

Nytårsturen er et græn-
seoverskridende samar-
bejde mellem Alte Schule 
Niehuus og Padborg 
Friluftsscene. 

Mange af deltagerne har 

venner på den anden side 
af grænsen, og det er en 
unik mulighed for at øn-
ske hinanden godt nytår, 
komme ud at gå og få frisk 
luft.

Padborg Cykle-og 
Vandrelaug deltog også i 
gåturen.

Overskuddet af salg af 
gløgg, cacao og småkager 
går til Frøslev Mandskor, 
som bidrog med 
småkager.

Bestyrelsen i Padborg 
Friluftscene glæder sig 

over den store tilslutning 
på trods af coronaens sto-
re tag i landsdelen. ■

Dødsfald

KOLLUND KOLLUND 
KIRKEKIRKE

BOV BOV 
KIRKEKIRKE

HOLBØL HOLBØL 
KIRKEKIRKE

Søndag den 9. januar kl. 14.00 
Helligtrekonger ved Kirsten Schmidt

Søndag den 9. januar 
Ingen gudstjeneste

Søndag den 9. januar kl. 14.00
ved Martin Bangsø

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
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 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

Min elskede hustru,
mormor, farmor og oldemor

Edith Bladt
født Carstensen

* 30. april 1946 i Flensborg

er stille sovet ind

Kollund, den 25. december 2021

På familiens vegne

Hans Jørgen

Begravelsen finder sted torsdag den 6. januar
kl. 12.30 fra Bov Kirke

Bestyrelsen i Heksehuset 
solgte gløgg, cacao og 
småkager. Her ses Merete 
Nielsen, Finn Kristensen, 
Karen Holubovsky og Ulla 
Mørck Thietje.

Hyggelig snakke undervejs 
og god afstand. I forgrunden 
ses Marianne Dixen og Karen 
Holubovsky med et hjerte 
om halsen, der signalerer, 
at hun er medarrangør og 
nye kan stille spørgsmål til 
hende. Desuden ses Yvonne 
Jespersen og Else Schroll 
med hunden Hector.

Ella Evelyn Hansen, 
Padborg, er død, 79 år. ■

Edith Bladt,  
Kollund, er død, 75 år. ■

Helge Laursen,  
Rønshoved, er død, 80 år. ■

Niels Andreas Schmidt, 
Kollund, er død, 94 år. ■

Peter Johannsen,  
Padborg, er død, 75 år. ■

Flemming Egon Larsen, 
Kollund, er død, 73 år. ■

Margarethe E.W. Marcussen, 
Birkelund Plejehjem, 
Kollund, er død, 92 år. ■

Småkager og varme drikke 
gik som varmt brød og blev 
nydt i små klynger
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Nyt år nyt hjem?
Ta’ fat i os, og spring ind i det

nye år med en gratis salgsvurdering,
hvis det er tid til ny bolig.

Nybolig Padborg & Gråsten

Nybolig Padborg & Gråsten
Ole Jepsen & Lena Schmüser
Torvegade 1 · 6330 Padborg
6330@nybolig.dk · nybolig.dk · Tlf: 74671902

Tag fat i Nybolig Padborg & Gråsten, hvis dit boligsalg skal have en god start i 2022
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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

 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
Kr. Himmelfartsdag 
torsdag den 26. maj

Kom med på en spændende tur til vadehavsøen Føhr, hvor 
vi skal besøge “Museum Kunst der Westküste” i Alkersum.

 Vi kører over grænsen og videre til havnebyen 
Dageböll på den sydslesvigske vestkyst, hvor vi sejler 

ud gennem Vadehavet med de mange halliger til Wyk 
på Føhr. Føhr blev kurø i 1819, og den danske konge 

Christian VIII holdt ferie på øen i årene 1842-47. 
I Wyk vandrer vi en tur rundt i den charmerende by 

og ser den berømte strandpromenade. Herfra fortsætter 
vi i bus til en kro, hvor vi spiser middag. Derefter kører 
vi til “Museum Kunst der Westküste” i Alkersum – et 

kunstmuseum, som Dronning Margrethe indviede i 2009. 
Turen fortsætter videre til den idylliske Nieblum, hvor 

vi ser den store Friserdom, der er den største kirke 
mellem Kongeåen og Ejderen. Vi ser også den vestlige 

side af øen og kører derefter tilbage til Wyk, hvor 
der bliver mulighed for at se byen på egen hånd.

Hjemkomst ved 20-tiden.
Prisen inkluderer bus, rundstykke og ka� e, 
færge, guide, middag og rundfart på øen.

OPSAMLINGSSTEDER
Alsion, Sønderborg  . . . . .  kl. 7:00
Nybøl Kirke . . . . . . . . . . . . kl. 7:15
Broager Kirke  . . . . . . . . .  kl. 7:20
Elektrikeren Egernsund . .  kl. 7:25
Ahlmannsparken, Gråsten  kl. 7:30
Bageren Rinkenæs . . . . . .  kl. 7:40
Annies Kiosk, Sønderhav .  kl. 7:45
Bindzus, Kollund . . . . . . .  kl. 7:50
Kruså Bankocenter  . . . . .  kl. 7:55
Bov Kirke. . . . . . . . . . . . .  kl. 8:00
Circle K, Padborg  . . . . . .  kl. 8:05

Tilmelding 
på telefon 
2116 0683

750,-

Ud� ugt til FøhrUd� ugt til Føhr

BovAvis

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

David Grube Hansen er formand 
for Grænseegnens Friskole

Af Lise Kristensen

39-årige David Grube 
Hansen er blevet ny for-
mand for Grænseegnens 
Friskole i Holbøl, da 
formanden Christian 
Duus ikke længere har 
børn på skolen.
Den ny formand er 
uddannet elektriker og 
senere ingeniør. Derefter 
forskede han på SDU i 

Sønderborg og arbejdede 
på Alsion inden for robot-
teknologi og automatisa-
tion. Nu har han etableret 
virksomheden Buy2Sell 
sammen med en kompag-
non. Det har ikke skræmt 
faderen til tre børn fra at 
blive formand.

“Da vi valgte skolen til 
vore børn, brugte vi ikke 
megen tid på at læse, 
at det er en Grundtvig-
Koldsk friskole. Det væ-
sentlige er, at forældre og 
undervisere vil børnene. 
Er der en, der græder, bli-
ver der taget hånd om det. 
Det er en tryg skole. Ingen 
er til besvær eller ulejlig-
hed. Der er ikke en masse 
smarte ting. Det er bare 
en god skole, og så har 
mine børn kun 150 meter 
i skole,” fortæller David 
Grube Hansen, der ejer 
en landejendom i Holbøl i 
fjerde generation.

Den drives som hob-
bylandbrug med fedekalve 
og heste. Det forpligter at 
sende børnene i friskole.

“Vi står for rengøring en 
gang hvert halve år, og så 
har vi en weekend med 
pedelopgaver, hvor vi laver 
boldbane og istandsæt-
ter forefaldende ting på 
skolen. Undervisningen 
foregår i samarbejde med 
naturskolen i Holdbi, som 
børnene har tæt til. De 
kan cykle eller gå derhen 
og bo i shelters og få na-
turen tæt på. I julen har 
de haft nisser i skoven, og 
om sommeren spiller de 

disc golf. Det er en kæmpe 
fordel at have naturen så 
tæt på,” siger David Grube 
Hansen.

Frie forhold
Grænseegnens Friskole er 
godt en halv snes år gam-
mel og blev grundlagt, da 
folkeskolen blev nedlagt. 
Mange skoleelever kom-
mer fra omegnen. 10-15 
elever kommer sydfra og 
transporteres over græn-
sen i skole af forældrene. 
Friskolen har også egne 
skolebusser.

“Jeg har travlt med de 
ting, jeg går op i. Jeg kan 
godt lide at have travlt,” 
fortæller friskoleforman-
den på vej til bestyrelses-
møde. Tiltag i forbindelse 
med Corona situationen 
beskæftiger forældre og 
undervisere meget.

I Holbøl lægges der vægt 
på så frie forhold som 
muligt, men selvfølgelig i 
bestræbelserne på at und-
gå smitten, hvilket hidtil 
er lykkedes ganske fint.

Formandens ældste søn 
Samuel på 14 år starter 
efter sommerferien 
på Luthersk Missions 
Efterskole i Løgumkloster. 
Det var også der, David 
Grube Hansen mødte sin 
hustru Karina. Datteren 
Aline på 11 år går på 
friskole nogle år endnu, 
og så kommer Gabriel på 
seks år i Grænseegnens 
Friskole efter sommerferi-
en, så formandsfamiliens 
bidrag til elevbestanden er 
intakt. ■

David Grube Hansen er ny 
formand for Grænseegnens 
Friskole i Holbøl.
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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

Carina Matthiesen
Ellundvej 62, Padborg

Book tid på www.bovfodpleje.dk 
eller på tlf.  20 41 54 19

BOV FODPLEJE
Lægeeksamineret Fodplejer

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

Padborg 
Genbrugsbutik

Overskudet går 
Julmærkehjemmet i Kollund
Tværgade 1B, 6330Padborg

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

Vi afhenter møbler og 
tømmer dødsboerGRATIS

Vi mangler frivillige

ÅBNINGSTIDER:
Mandag-fredag kl. 10-17.30 

Lørdag kl. 10-12.30

Torvegade 9-11 ∙ 6330 Padborg
tlf. 5352 1858 ∙ 

www.bentesshop.dk

Vi starter den 6. januar kl. 10.00
Plussize: Zizzi Only Carmakoma Pont Neuf / Adia Zoey Ciso Zhenzi Kaffe  Curve 

UDSALGSSTART
Str. 36-50: Cecil Street One Cream Soyaconcept C-Ro Red Button Marta Du Chateau  2-Biz Brandtex Jensen Sunday Signature

Udvalgte smykker

÷50%

Udvalgte tasker

÷50%Alle varer mærket Alle varer mærket 

med gulmed gul

÷50%÷50%

Kollund Skole og Børnehus Støtte forening 
får støtte til deres nye legeplads Af Gunnar Hat tesen

Småbyer står i kø for at 
sætte projekter i værk til 
gavn for det nære lokale 
fællesskab.
Senest har Kollund Skole 
og Børnehus støttefor-
ening fået 175.000 kr. fra 
Nordea-fonden til etab-
leringen af ny legeplads 
ved Kollund Skole og 
Børnehus. Legepladsen 
vil bidrage til at skabe 
mere glæde og aktivitet i 
lokalområdet.

Med 175.000 kroner i 
støtte fra Nordea-fondens 
“Her bor vi-pulje” kan 
støtteforeningen nu 
igangsætte projektet, der 
har været på tegnebrættet 
siden efteråret 2020.

Formand for 
Støtteforeningen Jens 
Boysen glæder sig:

“Vi har med denne 
donation samlet over 1,2 
million kroner og er nu i 
stand til at bygge den nye 

legeplads, der kommer alle 
børn i Kollund og omegn 
til gode. Efter de sidste to 
år med Corona er det dej-
ligt, at familierne kan se 
frem til et nyt spændende 
sted, hvor de kan samles 
og være aktive“.

Fremmer bevægelse
Med opførelsen af den 
nye legeplads håber 
Støtteforeningen at kunne 
bidrage til at skabe et om-
råde, der fremmer bevæ-
gelse, leg og sans for natu-

ren. Med nye spændende 
redskaber er de med til at 
understøtte konstruktive 
fællesskaber og et godt og 
effektivt miljø til leg og 
læring – både i og uden 
for skoletiden og dermed 
også bidrage til det lokale 
fællesskab.

“Vi har under planlæg-
ningen ladet os inspirere 
af FN ś verdensmål om 
bæredygtig udvikling . Vi 

lærte i denne sammen-
hæng at bæredygtighed 
ikke kun blot handler om 
vindmøller og elbiler. Med 
vores projekt styrker vi 
ikke kun gode rammer 
for lokalsamfundet – vi 
skaber bedre rammer 
for kvalitetsuddannelse 
og styrker, gennem de 
materialer der er brugt 
og pladsens naturfelter, 
bæredygtige produktion 

og biodiversitet”, siger Jens 
Boysen.

58 mio. kr. til lokale 
fællesskaber
Af landets 1.300 småbyer 
og mindre bysamfund 
har mere end to ud af tre 
spillet ind med forslag til 
lokale aktiviteter til havn 
for sammenhængskraften 
og det nære fællesskab.

“Vi er utrolig glade for 

at se, at efterspørgslen på 
at styrke liv i det lokale 
er så stor – og med dette 
økonomiske rygstød får 
de mange lokale ildsjæle i 
Kollund ekstra mulighed 
for at sætte deres virke-
trang i spil til gavn for fæl-
lesskabet,” siger Christine 
Paludan-Müller, udde-
lingschef i Nordea-fonden, 
som støtter gode liv.

Fonden modtog 429 
ansøgninger og ud af 
dem har 113 fået støtte fra 
puljen til aktiviteter og 
fællesskaber. ■
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Hørt ved Lyren
Borgmester Jan Riber 
Jakobsen (K) har kørt 
sit sidste tog efter mere 
end 37 år ved DSB. 
Hans sidste arbejdsdag 
blev markeret med 
en fin modtagelse på 
Tinglev Station, hvor 
der i lystavlen over spor 
1 stod “Jan Jakobsen - 
DSB og Banedanmark 
ønsker dig god vind 
fremover” 

Social- og sundheds-
hjælper på dagholdet 
ved hjemmeplejen 
i Tinglev Susanne 
Jessing, Valdemars gade 
15, Padborg, fejrede 
10 års jubilæum søndag 
2. januar.

Før nytåret skaffede 
en eller flere gernings-
mænd sig adgang til en 
container med fyrvær-
keri på Frydendal vej 
i Fårhus. Tyvene gik 
primært efter bomberør 
og batterier. Der blev 
stjålet fyrværkeri for 
over 100.000 kroner.

Flere borgere i Padborg 
har fået spoleret deres 
nattesøvn af kanonslag. 
Med kraftigt fyrværkeri 
er der blevet sprængt 
tre postkasser, en 
skraldespand og et 
affaldsstativ.

Forsvarets hjælp må i 
en periode undværes 
ved grænsekontrollen 
i Kruså og Padborg. 
For svaret skal bidrage 
til vaccinationsopgaven 
i regionernes vaccina-
tionscentre, og derfor 
kan det ikke længere 
hjælpe politiet med 
grænsekontrollen. 
For svarets opgaver i 
grænsekontrollen løses 
i perioden indlednings-
vist af politikadetter og 
polititjenestemænd fra 
politikredsen. Hjemme-
værnsfolk vil fortsat 
være til stede ved 
grænsen. ■

Få en gratis salgsvurdering. 
Måske er vi billigere 

end du tror.

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

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

Boliger

HAR DU TØJ, ISENKRAM ELLER ANDET, 
DU VIL SKILLE DIG AF MED, OG SOM 
ER I GOD STAND? 

VI HJÆLPER
 UNGE OG VOKSNE
UDSATTE BØRN

Så lad andre få glæde af det og giv det til os. Møbler 
eller dødsbo kan evt. afhentes.

BLÅ KORS GENBRUG
Okslundvej 3, Padborg

30 91 30 28

Åbningstider
Man., tir. og tor. 10-17
Ons. og fre. 13-17
1. lør. i md. 10-14

Aabenraa byråd er trukket i arbejdstøjet

Af Gunnar Hat tesen

Fra 1. januar hedder 
Aabenraa Kommunes 
nye borgmester Jan 
Riber Jakobsen (K), 
som afløser Thomas 
Andresen (V), der har 
været borgmester de 
seneste otte år.
På de konstituerende 
udvalgsmøder blev 
formands- og næstfor-
mandsposter i de politiske 
udvalg fordelt.

Fem partier fra Aabenraa 
Kommunes byråd er med 
i konstitueringsaftale. 

Med i aftalen er Det 
Konservative Folkeparti, 
Socialdemokratiet, Nye 
Borgerlige, Slesvigsk Parti 
og Socialistisk Folkeparti. 
Konstitueringsaftalen gæl-
der for 2022-2025.

Ny viceborgmester blev 
Erik Uldall Hansen fra 
Socialdemokratiet og 

Thomas Andresen (V) 
blev ny 2. viceborgmester.

De stående udvalg i 
Aabenraa Kommune har 
fået følgende udvalgssam-
mensætning de kommen-
de fire år:

Økonomiudvalget:
Jan Riber Jakobsen (K) 
(Borgmester)
Erik Uldall Hansen (S) 
(1. viceborgmester)
Thomas Andresen (V) 
(2. viceborgmester)
Dorte Soll (S)
Signe Bekker Dhiman (S)
Rasmus Elkjær Larsen (K)
Jan Køpke Christensen 
(NB)
Michael Christensen (SF)
Erwin Andresen (SP)
Kirsten Nørgård 
Christensen (V)
Philip Tietje (V)
Ida Smed (DF)
Eivind Underbjerg 
Hansen (V)

Udvalget for Plan, Teknik 
og Landdistrikter:
Dorte Soll (S) (Formand)
Kurt Asmussen (SP) 
(Næstformand)
Egon Madsen (S)
Anders Koch-Hørlyck (K)
Thomas Andresen (V)
Søren Frederiksen (V)
Susanne Provstgaard (V)

Udvalget for Bæredygtig 
udvikling:
Erik Uldall Hansen (S) 
(Formand)
Erwin Andresen (SP) 
(Næstformand)
Theis Kylling Hommeltoft (S)
Kjeld Hansen (K)
Claus Bruun Jørgensen (V)
Arne Leyh Petersen (DF)
Rasmus Andresen (V)

Kultur- og Fritidsudvalget:
Signe Bekker Dhiman (S) 
(Formand)
Hans-Christian 
Gjerlevsen (NB) 
(Næstformand)
Kurt Asmussen (SP)

Christian Panbo (S)
Carina F. Davidsen (V)
Philip Tietje (V)
Rasmus Andresen (V)

Børne- og 
Uddannelsesudvalget:
Rasmus Elkjær Larsen (K) 
(Formand)
Cathrina Aaes Sørensen 
(S) (Næstformand)
Theis Kylling Hommeltoft (S)
Anders Koch-Hørlyck (K)
Kirsten Nørgård 
Christensen (V)
Carina Underbjerg 
Hansen (V)
Carina F. Davidsen (V)

Social- og Seniorudvalget:
Michael Christensen (SF) 
(Formand)
Jan Køpke Christensen 
(NB) (Næstformand)
Dorrit Knudsen (S)
Marianne List (S)
Ida Smed (DF)
Jens Wistoft (V)
Susanne Provstgaard (V)

Sundheds- og 
Forebyggelsesudvalget:
Jan Køpke Christensen 
(NB) (Formand)
Michael Christensen (SF) 
(Næstformand)
Cathrina Aaes Sørensen (S)
Søren Frederiksen (V)
Jens Wistoft (V)

Arbejdsmarkedsudvalget:
Dorrit Knudsen (S) 
(Formand)
Hans-Christian 
Gjerlevsen (S) 
(Næstformand)
Egon Madsen (S)
Kjeld Hansen (K)
Claus Bruun Jørgensen (V)
Eivind Underbjerg 
Hansen (V)
Susanne Provstgaard (V)

Aabenraa Kommunes byråd 
er konstitueret.
 Foto: Aabenraa Kommune
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Nørregade 39 • 6330 Padborg · Tlf. 74 67 19 54· padborg@garant.nu

Hugo Sisseck Boligudstyr

50 års
erfaring

Vi kan hjælpe dig med alt inden for laminat-, 
vinyl- og trægulve, gulvafslibning, klinker, 

tæpper og gardiner. …og vi kommer 
gerne ud og måler op og monterer!

Kom ind og hør, hvordan vi kan 
hjælpe lige netop dig!

Tak fordi du handler lokalt 

 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

Hos os er kvalitet og service i Højsæde

Danske Malermestre

skal der males - ude eller inde - så ring til MalermesterMomme
og få et uforpligtende tilbud på

tlf. 20 47 85 63

Hos os er kvalitet og service i Højsæde

Danske Malermestre
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…Lys over by og land

det klarer fru Jensens mand!

Salg & service
af hårde hvidevarer

Rolighedsvej 2 B, Fårhus
6330 Padborg
Tlf. 74 67 33 22

Se elis.dk for aktuelle tilbud
Alt i servicesalg •

Elis’ hvidevarer
ved Norman Rudbeck

Alt indenfor hårde hvidevarer
Salg-Service-Reparationer

Telefon 7467 8799
Mobil 4082 4939

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

• El-installationer

• Reparationer 

• Industriservice

• IHC/wireless

• Tyverisikring

• Varmepumpeservice

• Parabol/antenneanlæg

• Tele/data installationer

• Energirådgivning

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

Norman 
Rudbeck

Jernbanegade 11
6330 Padborg

DIN LOKALE HÅNDVÆRKER

Harkærvej 13 – 6340 Kruså – Tlf. 7467 1414 – Mail kontor@gransehallerne.dk 
Hjemmeside www.gransehallerne.dk - Facebook 

Grænsehallerne kan meget mere end sport 

Vi hjælper gerne med at finde den rette løsning 

Børne-
fødselsdag 

Overnatning 

Mad ud af 
huset  

Service- 
udlejning 

Idræt 

Familie- 
fester 

- plads til al
le!

Fritids- og aktivitetscentret

Harkærvej 13 – 6340 Kruså – Tlf. 7467 1414
Mail kontor@gransehallerne.dk

Hjemmeside www.gransehallerne.dk - Facebook

Vi hjælper gerne med at 
fi nde den rett e løsning

Grænsehallerne kan meget mere end sport 

Bilister i Grænselandet kører millionoverskud hjem
Bilister i Grænselandet 
deler lokalt overskud. 
GF Grænsen i Kollund 
har gjort regnskabet 
op, og de sønderjyske 
bilforsikringstagere får 
i denne uge besked om, 
hvad overskudsdelingen 
konkret betyder for dem 
hver især i kroner og 
ører.
GF Grænsen i år kan dele 
mere end 16 millioner 
kroner på bilforsikringen. 
Det svarer til 18 procent af 
forsikringen.

“I 2021 har vi en stor del 
af året været underlagt 
corona-restriktioner, som 
har betydet færre biler på 
vejene. Det har medført 
færre bilskader, end vi 
ser i et normalt år, og det 
har samlet set bidraget 
til et pænt resultat for 
2021, som alle vores med-
lemmer med bil nu får 

glæde af”, siger Svend Erik 
Danielsen, som er for-
mand for GF Grænsen.

Og han fortsætter:
“Men en stor del af for-

klaringen er også, at vores 
medlemmer igen i år ge-
nerelt har udvist en rigtig 
god adfærd ude på vejene”.

Helt konkret betyder 
overskudsdelingen billige-
re forsikringer i 2022 for 
det enkelte medlem, da 
den enkeltes andel af over-
skuddet trækkes fra prisen 

på forsikringerne, når de 
skal fornys.

Også på de øvrige for-
sikringer er der udsigt 
til overskudsdeling for 
de sønderjyske GF-
medlemmer. På de andre 
privat-forsikringer som fx 
hus, indbo og ulykke får 
medlemmerne fratrukket 
6 procent af prisen, mens 
det på erhvervsforsikrin-
gerne er 4 procent.

Den gode adfærd gavner alle
I GF Forsikring er det 

ikke aktionærer, der 
skal skumme fløden 
af et godt regnskabsår. 
Grundtanken har siden 
stiftelsen i 1967 været, 
at medlemmerne skulle 
dele årets overskud – og 
dermed lever GF op til 
solidaritetstanken i or-
dets mest bogstaveligste 
forstand: Jo færre skader, 
jo mere overskud til alle 
– uanset om man har haft 
en skade eller ej. Og her 
har den enkeltes adfærd 
indflydelse på resten af 
medlemmerne. ■

2021 bød på færre bilskader 
end i et normalt år – blandt 
andet på grund af coronane-
dlukningen i begyndelsen af 
året. Det kommer nu bilister 
i grænselandet til gode. 
 Arkiv foto
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