
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

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

Mandag - tirsdag - onsdag 9.30 - 16Mandag - tirsdag - onsdag 9.30 - 16
torsdag 9.30 - 17.30 og lørdag 9.30 - 12.30torsdag 9.30 - 17.30 og lørdag 9.30 - 12.30

GULV- & GARDINBUSSENGULV- & GARDINBUSSEN

BOOK EN TID
for personlig 

rådgivning i butikken 
eller hjemme hos dig.
TLF. 74 67 19 54

Sundsnæs 2 · Gråsten · kjems.dk
Telefon 7465 1140

Hushandler

Sommerhushandler

Ejerlejlighedshandler

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

DET ER ALDRIG FOR SENT AT

HULMURSISOLERE
• Lavere energiforbrug

lavere varmeregning
• Sundere bolig og 

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

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

Skal du sælge er det

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

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

 
Vagttelefon

Døgnbemandet for akutte henvendelser

Bestil tid på 
61 51 78 20

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

Gråsten - Broager - Ragebøl - Sundeved - Padborg - Kruså - Frøslev - Holbøl - Kollund Uge 2 12. januar 2022 14. årgang  Løssalg: 5 kr. 

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

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

GRÅSTEN

Lurpak smør 
eller smørbar

Gælder fredag og lørdag

Frit valg

895
MAKS. 6 PAKKER

PR. KUNDE PR. DAG

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
Søndag den  16. januar kl 11.00 Gudstjeneste 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.

KIRKETJENER
En stilling som kirketjener ved Gråsten Slotskirke, Gråsten sogn er ledig til 
besættelse snarest mulig, da vores nuværende kirketjener har fået fuldtidsarbejde 
andetsteds. 

Kirketjeneren skal varetage klargøring til, medvirke i og rydde op efter kirkelige 
handlinger, vielser, bisættelser, begravelser og gudstjenester.

Der kan også forekomme kirkelige handlinger i Gråsten kapel. 

Vi forventer at du:

• Har lyst og evner til at indgå i et nært samarbejde med det øvrige personale og 
menighedsrådet.

• Er servicemindet, udadvendt og imødekommende

• Er � eksibel m.h.t. arbejdstider.

• Der er enkelte fysisk prægede opgaver såsom stoleopsætning, 
handicapslisk m.m.

Ansættelsen er gennemsnitlig under 8 timer om ugen og ansættelse sker derfor 
efter aftale på individuelle vilkår. Kirketjeneren er timelønnet og timetallet opgøres 
månedsvist.

Der vil blive indhentet børne- og straffeattest ved ansættelse.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til menighedsrådets 
kontaktperson, Mogens Hansen på tlf. 6131 6142 eller til kirkekontoret på 
tlf. nr. 2080 7170.

Ansøgning med relevante bilag kan enten a� everes på Gråsten Kirkekontor, 
Kirkegårdsvej 49, 6300 Gråsten el. sendes pr mail til: 9019fortrolig@sogn.dk og skal 
være os i hænde senest den 23. januar 2022. 

UDSALG
Torsdag den 13. januar

Garn og tøjbutikken med det store udvalg

Ulsnæs Centret · Tlf. 74 65 43 44

÷40%

Dronningen mindes barndommens 
sommer i Gråsten og Dynt Af Lise Kristensen

I bogen Undervejs om 
Dronning Margrethes 
barndom og ungdom frem 

til, hun besteg tronen i 
1972, fortæller hun til 
forfatter Tom Buk-Swienty 

blandt andet om sin barn-
doms somre på Graasten 
Slot. 

Dronningen mindes 
turene til badestranden 
i Dynt på Broagerland. 
Særligt sensommeren 
1945, hvor Kongefamilien 
var tilbage på Graasten 
Slot efter tre års pause 
under krigen står klart 
i Dronning Margrethes 
erindring:

“Men for mig var det 
mest betagende ved at 
være i Sønderjylland i 
sensommeren 1945 nok, 
at vi tog til stranden. Vi 
havde vores eget lille ba-
dehus ved Dynt Strand på 
Broagerland et par hun-
drede meter fra, hvor I.P. 
Nielsen havde et beske-
dent hus. Badehuset, der 
havde to små kabiner, et 
til herrer og et til damer – 
senere fik vi et, der var lidt 
større med en ekstra ka-
bine til børnene – kunne 
tages fra hinanden og sæt-

tes op igen. Det var blevet 
sat op og stod klart, da vi 
kom den sommer i 1945.” 
fortæller Dronningen 
blandt andet om den min-
derige sommer.

“Når jeg ser tilbage på 
mine mange ophold på 
Graasten Slot i mine 
barndomsår, toner der 
indre billeder frem af lege-
huset – “det lille hus” – af 
vores dværghøns bagved 
i haven, hvor vi samlede 
æg, af vores kaniner og 
af, at mine søstre og jeg 
cyklede – “ciklede”, som 
vi i min generation siger 
– eller snarere trampede 
afsted til “det lille hus”. 
For mit indre ser jeg bil-
leder af, at vi legede der, 
lavede æggesnaps ... og af, 
at vi kørte til Dynt Strand 
ad støvede grusveje. Det 
tog 15-20 minutter i bilen, 
som vi blev stuvet ind i. 
Når man var kommet 
igennem Broager, nåede 
man ud på grusvejene, 

der førte igennem marker 
med køer. Efter en dag 
ved vandet skete det af 
og til, at vores tilbagetur 
lige akkurat faldt sam-
men med, at køerne blev 
gennet hjem til malkning 
på gårdene, og så sad 
man ellers der i bilen med 
alle kohalerne svingende 

foran sig.” er Dronningens 
barndomserindring.

Udervejs er udkom-
met i anledningen af 
Dronningens 50 års 
regeringsjubilæum. ■

Prinsesse Margrethe som lucia-brud i 1946. Arkiv foto
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HTX & IB
informationsaftner

Teknisk Gymnasium (htx) 
Sønderborg & Aabenraa:
Tirsdag 25. januar 2022 kl. 17

Haderslev:
Torsdag 27. januar 2022 kl. 17

Tønder:
Lørdag 29. januar 2022 kl. 10-13

Internationalt Gymnasium (Pre-IB og IB)
Sønderborg:
Onsdag 26. januar 2022 kl. 17

SØNDERBORG
HILMAR FINSENS GADE 16

AABENRAA 
STEGHOLT 36

HADERSLEV
CHRISTEN KOLDS VEJ 20

TØNDER
PLANTAGEVEJ 35

DRONNING MARGRETHE
50 ÅR PÅ TRONEN
Fredag den 14. januar er det 50 år siden, 

Dronning Margrethe kom på tronen.

Det markerer Gråsten Handel med en koncert i
slotsgården ved Gråsten Slot kl. 15.30 

med Broager Brandværnsorkester.

Kom til koncert og deltag i markeringen af regentjubilæet. 

Koncerten varer 20 minutter, og eft er koncerten 
serverer vi champagne og et stykke kransekage.

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!

Specialister i Citroën og Peugeot
Hvad kan vi gøre for dig og din bil?

Byllemos Automobiler · Eskær 2, Tråsbøl · 6200 Aabenraa
Tlf. 74 68 02 10 · www.byllemos-automobiler.dk  

Torsdag den 10. februar kl. 19.00 
på Anker’s Restaurant på Marina Fiskenæs

Afstemningsfesten begynder med suppespisning.

Festtaler er tidligere generalkonsul i Flensborg, 
Henrik Becker-Christensen, som har skrevet 

sine erindringer Diplomat i grænselandet.

Han vil fortælle om sit virke som dansk 
generalkonsul i Flensborg gennem 19 år.

Vi skal høre om hans nære kontakt med det 
danske mindretal, den politiske udvikling 
og de bilaterale kontakter til den slesvig-
holstenske landsregering, bestræbelserne 

på at virke til gavn for det nationale klima 
og den dansk-tyske mindretalsordning.

Markering af nationale mindedage og nationale 
monumenter var noget af det sidste, man fandt sammen 

om i en dansk-tysk sammenhæng. Han fortæller om, 
hvordan det skete – også med generalkonsulens bistand. 

Disse begivenheder var Henrik Becker-Christensen 
stærkt involveret i – og de endte godt. I festtalen vil 
han endvidere fortælle om kontakten med friserne 

og det tyske mindretal, � ygtningesituationen 
i 2015, grænsekontrollen, infrastrukturen i 

delstaten, Femernforbindelsen og meget andet.

Prisen inkluderer festaften med suppespisning, foredrag, sang og ka� e og kage. 

150,-
TILMELDING PÅ 

TLF. 2116 0683

AFSTEMNINGSFEST 
i Gråsten
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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

En glad vinder af 10.000 kroner Hanne Petersen fra 
Alnor blev den glade vin-
der af Gråsten Handels 
konkurrence.
Vinderen var glad for 
gevinsten, og var forle-
den ude at handle i seks 
af slotsbyens butikker, 

som har været med 
i konkurrencen med 
Gråstenmærker.

Der blev uddelt 
Gråstenmærker for 9,8 
millioner kroner, og der 
blev indleveret 4.902 fyld-
te kuponer. ■

Hanne Petersen handlede vinterjakke og garn og strikkepinde 
hos Garn & Tøj. Til højre ses Lis Lykke Christensen. Foto Ingrid Johannsen

Hos Stefan 
Kristensen købte 
Hanne Petersen 
topmadras og 
en stor vase. 
 Foto Ingrid Johannsen

Hos Imerco købte Hanne Petersen et 
par kaffekopper fra Royal Copenhagen. 
Til venstre ses Stella Meier Schmidt. . 
 Foto Ingrid Johannsen

Hanne Petersen købte hårpro-
dukter og parfume hos Matas. 
Til højre ses Anette D. Nørgaard. 
 Foto Ingrid Johannsen

Hos 2 dreams købte Hanne 
Petersen smart tøj. 
Bagved ses Jane Hansen 
og Jonna Seemann.  
 Foto Ingrid Johannsen

Hos Karina Sönnichsen valgte Hanne Petersen flotte smykker. 
  Foto Ingrid Johannsen
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Tlf. 23 71 58 59
Dyrehegnet 14
6300 Gråsten
www.graasten-murerforretning.dk
post@graasten-murerforretning.dk

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

Hans 
Henrik 
Fischer

Nicole 
Schünemann

-Føh

Heidi 
Waldemar 
Østergaard

- Erhvervsret
- Erstatningsret
- Testamenter
- Skilsmisseret

- Ejendomsoverdragelse
- Strafferetsager
- Bobehandling 
- Retssagsbehandling

Tak fordi du 
handler lokalt

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

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

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.
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GRÅSTEN SLOTSKIRKE
Søndag den 16. januar kl. 11.00

ved Hanne Beierholm Christensen

ADSBØL KIRKE
Søndag den 16. januar

Ingen gudstjeneste

KVÆRS KIRKE
Søndag den 16. januar kl. 9.30

Helligtrekonger ved Helle Domino Asmussen

BROAGER KIRKE
Søndag den 16. januar kl. 10.30

ved Malene Freksen
med prædiken på sønderjysk

EGERNSUND KIRKE
Søndag den 16. januar kl. 11.00 

ved Liselotte Kirkegaard

RINKENÆS KORSKIRKE
Søndag den 16. januar kl. 11.00

ved Marianne Østergård Petersen

NYBØL KIRKE
Søndag den 16. januar

Ingen gudstjeneste

SOTTRUP KIRKE
Søndag den 16. januar kl. 11.00

ved Karen Møldrup Rasmussen

ULLERUP KIRKE
Søndag den 16. januar

Ingen gudstjeneste

TYSK GUDSTJENESTE
Sonntag, 16.1., 14 Uhr
Gottesdienst in Bau

GUDSTJENESTERGUDSTJENESTER

Tak fordi du handler lokalt

 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

SØNDAGSCAFE
Søndag den 6. februar kl. 12.00 – 14.00

på ANKER’S Restaurant, Marina 
Fiskenæs, Gråsten

DØRENE ÅBNES KL. 11.30
DAGENS MIDDAG:

Gule ærter med � æsk, medister, 
sprængt and, brød og rødbeder

Inkl. 1 glas vin eller 1 øl eller vand
Kaffe og småkage

Pris 110,- for medlemmer
 130,- for ikke-medlemmer

Vi har harmonikamusik, sang og god stemning

Tilmelding er allerede muligt nu på vores hjemmeside 
www.aeldresagen.dk/gråsten eller til Anne Köcks, 

tlf. 23 34 09 05 gerne via sms senest 2. februar.

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

Læserbrev

Ledelsesproblemer på 
Dalsmark Plejehjem
Hvilken uge. Først kom 
"Samspil", lokalbladet 
for Rinkenæs sogn, 
med et barskt indlæg af 
Jørn Rørholm, der som 
formand i Vennekredsen 
for Dalsmark Plejehjem, 
nu har fået nok og sam-
men med flere andre fra 
Vennekredsen har meldt 
sig ud.
Siden fulgte Gråsten Avis 
op på historien, og tak for 
det.

Når ledelsen kan ud-
tale, at “beboerne under 

Corona nedlukningen 
aldrig har haft det bedre, 
og at mange af beboerne 
var mere rolige og tilfred-
se uden alle de tidligere 
aktiviteter”, så danner der 
sig et indtryk af en ledelse, 
som umuligt kan have 
fingeren på pulsen.

Prøv af læse Ea Ørum, 
som for år tilbage tilbragte 
en uge på et plejehjem i 
Esbjerg, og siden skrev bo-
gen “Mærk Alderdom” om 
hverdagen på et plejehjem.

En gennemsnitlig pårø-

rende kommer på besøg 
en time om ugen, og hvor 
meget ser man der?

Merete Rømer Engel og 
Birgitte Rask Sønderborg, 
har skrevet i bogen “Når 
de ældre bliver gamle”, at 
når man vælger plejehjem 
til pårørende, så skal man 
aldrig komme om formid-
dagen, hvor der som regel 
er mange aktiviteter.

Nej, kom efter kl. 15, 
hvor alt er så godt som 
uddød, medmindre der er 
en vennekreds som er til 
stede.

Det burde være tvangs-
læsning for ledelsen på 
alle plejehjem at sætte sig 
ind i May Bjerre Eibys 
to bøger om, hvordan 
Dagmars minde plejehjem 
i Græsted drives.

Der er en medarbejdende 
leder, som ikke sidder på 
et fjernt kontor.

Så opdager man for 
alvor, hvor stor forskellen 
kan være.

May Bjerre Eiby har 
fingeren på pulsen ved 
dagligt at være med 
i arbejdet, som hun 
skriver i sin nyeste bog 
“Omsorgsmanifestet”.

Nepotisme
Det lugter kraftigt af 

nepotisme, når Andreas 
Nielsen først får sin kone 
ind på sit lederjob, og at 
hun nu som tak ansætter 
ham som naturterapeut.

Hvis man googler na-
turterapeut ser det ud til, 
at hvis man deltager i tre 
to dages kurser til knap 
20.000 kr, så har man den 
uddannelse.

Pårørende til beboere 
vover sjældent at blande 
sig i den slags, for tænk 
hvis det kunne gå ud over 
beboeren.

Når man læser, at 
man som medlem af 
Vennekredsen bliver af-
krævet troskabsed overfor 
ledelsen, hvem har så lyst 
til at være med?

Er det fordi disse med-
lemmer oplever mere end 
de nærmeste pårørende og 
tilsynet gør omkring for-
holdene på plejehjemmet?

Den alt for hyppige 
udskiftning af medarbej-
derne undgår man heller 
ikke at høre om, når man 
bor i et lille samfund.

Bliver der foretaget 
afskedsinterview med de 
medarbejdere, som forla-
der jobbet?

Og er der nogensinde 
brugt penge på undersø-
gelser af medarbejdernes 
ve og vel, når udskiftnin-
gen er så enorm?

Jy t te Margrethe Beier 

Gl . Færgevej 28 B, Alnor

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

ÅBENT
MAN-FREDAG 10:00-17:00

LØRDAG: 10.00-14:00

HJEMMESERVICE
læs mere på:
www.macmedic.dk

Find alle vores spændende 
APPLE PRODUKTER 

ved at klikke på vores hjemmeside
WWW.MACMEDIC.DK
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15 ledige lejligheder i Residensen

Af Lise Kristensen

Det er gået helt forry-
gende for boligselskabet 
Grønnely at få udlejet 
lejligheder på 57 m2 til 
129 m2 i Residensen – det 
tidligere Christian X’s 
Gigthospital. 
Her får seniorer og børne-
familier side om side rum 
og udsigt over vandet i det 
tidligere kurhotel og gigt-
hospital, der har en særlig 
plads i sønderjydernes 
hjerter. 

Grønnely A/S erhvervede 
det gamle gigthospital 
i Gråsten, da det blev 
nedlagt og gigtpatienterne 
overført til Sønderborg 
Sygehus.

“Det har været helt fan-
tastisk og overvældende 
at fremvise lejlighederne 
i Residensen, da vi skulle 
finde de kommende le-
jere. 500-600 mennesker 
lagde vejen forbi – mange 
af dem, fordi de gerne 
ville se bygningen, efter 
vi havde istandsat den og 
lavet det tidligere hospital 
om til lejligheder. Det var 
tydeligt, ikke alle kom for 
at leje en bolig, men for 
at se, hvad vi havde gjort 
ved det store hus. Der er 
en enorm interesse og 
stolthed over den histori-
ske bygning, som ligger så 
smukt ved Gråsten Havn,” 
fortæller direktør og in-
dehaver af Grønnely A/S 
Peder Blak.

Flyttet ind
Der er nu udlejet et halvt 
hundrede af de 65 lejlig-
heder. De første beboere 
er allerede flyttet ind. De 
sidste 15 lejligheder, som 
der kan lægges billet ind 

på, er fordelt rundt om i 
bygningen og er af forskel-
lig størrelse. Hensigten 
har været at forene for-
skellige generationer på 
den lukrative adresse.

Det var en konkurrence 

blandt Gråsten Avis’ læ-
sere, der gav gigthospitalet 
sit navn Residensen. 
Vinder af konkurrencen, 
Pia Auerbach, arbejdede 
23 år som sygeplejerske på 
det tidligere gigthospital 
og havde gjort sig tanker 
om, stedet fortsat burde 
have et navn relateret til 
Kongehuset, som præger 
Gråsten gennem historien 
og om sommeren forlæg-
ger residensen til Graasten 
Slot ved den smukke sø.

“Vi har haft tre åbent 
hus arrangementer, men 
udlejer de sidste boligen-
heder ved specifik frem-
visning for interessenter. 
Vi er i dialog med store 
virksomheder om at leje 
boliger til ansatte udefra, 
som kommer midlertidigt 
til Sønderjylland for at 
udføre et bestemt job. De 
vil i længden ofte heller bo 

i faste rammer end på ho-
tel,” fortæller Peder Blak, 
der er fortrøstningsfuld, 
hvad angår udlejningen af 
de sidste lejligheder i den 
statelige bygning.

Grønnely A/S har gjort 
det til sit særkende at byg-
ge boliger til danskerne 
ofte i historiske huse og 
særlige lokalt forankrede 
rammer. ■

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

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

Hvordan skal din højtidelighed foregå ..?
Hvad er dit ønske ..?

 – Jeg står til rådighed . Både før, under, og efter
 – Jeg giver mig tiden til jer som familie for at imødekomme 
jeres behov i al respekt

 – Vejleder om økonomien så der er overblik
 – Sorgen er prisen på vores kærlighed til vore kære
 – Jeg giver tryghed i en svær tid så i kan koncentrere jer om 
tabet/sorgen

Begravelsesforretningen v/ bedemand Alice Török

Kontakt 71 78 76 22 Døgnåben

Vor kære far og morfar

Egon Nowak
* 1. juli 1939

†  29. december 2021

er sovet ind

Sanne og Leif
Christian, Thomas og

Nikolaj

Bisættelsen
har fundet sted

Min elskede hustru, 
vores mor, svigermor, mormor, farmor og oldemor

Gisela Trojahn
er stille sovet ind den 30. december 2021

Du er elsket og savnet

Ernst
Anette, Torben, Frank og familier

Bisættelsen har fundet sted

59 ud af 65 lejligheder i Residensen er nu udlejet. Arkiv foto

Gisela Marta Marie Trojahn, 
Gråsten, er død, 79 år. ■

Gerda Nielsen,  
Broager, er død, 92 år. ■
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B R O A G E R

FRIT VALG

WHY NOT? 
Rød, hvid, rosé 
eller øko

Apulien, Italien

75 cl.

6 FLASKER

25900
Begrænset parti

PETER LARSEN KAFFE
GRÅ
5 x 400 g

5 PK.

10000

BAGERENS 
FORMFRANSKBRØD

FRIT VALG

AQUA DÓR KLAR
1,25 liter

Flere varianter

PR. STK.

500
+pant

4 STK.

8900

RIBEYE STEAKS
4 stk.

Ca. 800 g

*Begrænset parti

FRIT VALG

4900
+ pant.

PEPSI MAX 20 stk. ELLER 
COCA COLA 24 stk.

PR. STK.

1200

Broager

Butikken tlf. 73 44 15 00 · Delikatessen tlf. 28 40 76 90 · Slagter tlf. 28 40 76 58
Se også SuperBrugsens udsendte avis. Tilbudene gælder kun torsdag den 13. og fredag den 14. januar. Forbehold mod trykfejl og udsolgt

TILBUDDENE GÆLDER KUN TORSDAG OG FREDAG

Broager Pigespejder samlede 180 juletræer Af Gunnar Hat tesen

Spejderne og forældrene 
fra Broager Pigespejder 
samlede forleden 180 
juletræer ind i Broager 
og Skodsbøl. 
Byens beboere kunne stille 
deres juletræer ud til vejen 
med en pose med 30 kr. 
i toppen, og så hentede 

spejderne juletræerne med 
trailere. 

“Vi modtog over 6.000 
kroner”, fortæller grup-
peleder ved Broager Pige-
spejder, Tina Ensted.

Flere steder oplevede 
spejderne at der var mere 
end 30 kr. i posen. Enkelte 

havde endda lagt en pose 
med 100 kr.

“Det blev til en del ture 
til lossepladsen med 
juletræsfyldte trailere. 
Broager Pige spejder er 

glade for at beboerne i 
nærområdet støtter op 
om spejderne”, siger Tina 
Ensted. 

Juletræsindsamlingen 
har været en fast tradition 

hos Broager Pigespejdere 
lige siden 2012. Eneste 
undtagelse var 2021 grun-
det corona. 

Det er én af spejder-
gruppens primære indtje-

ningsaktiviteter og det er 
en aktivitet som spejdere 
og forældre er glade for. 
Indtjeningen fra lørdagens 
juletræer går ubeskåret til 
spejdernes aktiviteter. ■

Mathilde og Madeleine klar til at tømme deres fyldte trailer på 
lossepladsen.

Der var både store og små juletræer. Laura har her fundet et 
af de større juletræer.

Trailer fyldt med juletræer med Broager Kirke i baggrunden. 
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B R O A G E R

Virksom tømrermester til den sidste dag

Fhv. tømrermester 
og viceborgmester i 
Sundeved Kommune, 
Svend Anker Petersen, 
Avnbøl, er død, 81 år.
Indtil det sidste var han 
aktiv i sønnens tømrer-
firma i Avnbøl. Firmaet 
har været i slægtens eje i 
seks generationer, og det 
var Svend Anker Petersens 
tipoldefar, Jørgen 
Petersen, der grundlagde 

det hele som hjulmager i 
1827.

Han lavede hjul af træ til 
egnens bønder, og siden 
udviklede det sig til et 
tømrerfirma, der gik i arv 
fra far til søn. Da hans far 
var ved roret, begyndte 
de også at arbejde med 
møller, herunder Dybbøl 
Mølle, som firmaet har ar-
bejdet med at vedligeholde 
gennem mange år.

Efter skoletiden i Avnbøl 

fik Svend Anker Petersen 
realeksamen fra Gråsten 
Skole. Han blev udlært 
tømrer og blev derefter 
uddannet vej- og brobyg-
ningsingeniør i Horsens. 
I 1966 blev han ansat i 
Nordborg Kommune, men 
overtog tømrerfirmaet 
samme år efter faderens 
død.

I 2006 overdrog han 
firmaet til sønnen Morten, 
der er sjette generation.

Det betød meget for 
ham, at firmaet har været 
i slægtens eje i 195 år. Selv 
om der har været hårde 
tider, hvor andre var gået 
fallit, så havde Karl D. 
Petersen overlevet hele fire 
krige.

Svend Anker Petersen 
boede hele sit liv i Avnbøl, 
og den lokale forankring 
gjorde, at han kendte kun-
derne i flere generationer.

Svend Anker Petersen 
var gennem årene aktiv 
i Lions, menighedsrå-

det, provstiudvalget, 
var domsmand, og sad 
i kommunalbestyrelsen 
i Sundeved Kommune, 
hvor han en valgperiode 
var viceborgmester. Hos 
Nydambådens Laug 
brugte han sin store tøm-
rererfaring til at finde det 
rigtige træ til byggeriet af 
kopien af Nydambåden. 

Svend Anker Petersen 
havde gennem de sidste ti 
år leukæmi, det var dog 
ikke noget, han lod fylde 

i sit liv. Men i efteråret 
2021 vendte sygdommen 
tilbage.

Han efterlader sig hu-

struen, Elisabeth, som 
han blev gift med for halv-
andet år siden, sønnerne 
Lars og Morten og fire 
børnebørn. ■

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

SUNDEVED GYMNASTIK FORENING
afholder

GENERALFORSAMLING
ONSDAG DEN 31. JANUAR kl. 19.00
i Sundeved hallens cafeteria 
Dagsorden ifølge vedtægter.
Tilmelding på tlf. 31 22 10 01
senest 28. januar 2022
Fremvisning af Corona-pas påkræves!
Sundeved Gymnastik Forening 
byder på en forfriskning
Alle er velkomne

Uheld i 
Nybøl
I rundkørslen på 
Amtsvejen i Nybøl kørte 
en mandlig bilist fra 
Nordborg forleden ind i 
en anden bil.

Manden kom kørende 
på Amtsvejen. Da han 
kørte ind i rundkørslen 
overså han en bil, som 
blev kørt af en kvinde fra 
Broager.

Der skete ingen per-
sonskader ved uheldet, 
men manden er sigtet i 
sagen. ■

Nøffel festival igen
Efter to års pause satser 
arrangørerne igen på at 
holde Nøffel Festival.
Det sker den 28. maj, hvor 
arrangørerne håber på, at 
vaccine, vejret og restrikti-

oner er åbnet så meget op, 
at man kan holde festival.

Man arbejder på, at de 
bands, som der tidligere 
blev lavet aftaler på, kom-
mer og spiller. ■

Skorstensbrand
Egernsund Frivillige 
Brandværn rykkede for-
leden ud til en skorstens-
brand på Nybølnorvej.

Her kunne de konsta-

tere, at der var ild i en 
skorsten og brandmæn-
dene lod ilden brænde 
ud. Skorstenen er bygget 

sådan, at den kan klare 
varme.

Brandmændene holdt øje 
med, at den ikke blev alt 
for varm. ■

Testcenter i Broager
Carelink har åbnet et 
nyt kviktest-center i i 
Broager Hallen.
Åbningstiderne er man-
dag, onsdag og fredag 
kl. 10.00-17.00 samt lør-
dag: kl. 10.00-16.00.

Det er Region 
Syddanmark, der har an-
svaret for kviktestcentret, 
som er bemandet med 
ansatte fra Carelink. ■

SKELDE GF

SKELDE GYMNASTIKFORENING

Ordinær generalforsamling
Tirsdag den 1. februar 2022 
kl. 19.30 i klubhuset
Dagsorden ifølge vedtægterne.  

Evt. forslag skal være formand 
Thomas Jacobsen i hænde 
senest den 23. januar 2022. 

Thomas kan kontaktes 
på tlf 26140710 

Mvh. 
Bestyrelsen 

Negativ test eller coronapas skal forevises

Langtidsholdbar 
kærlighed i Broager Af Gunnar Hat tesen

Ingeborg og Holger 
Jepsen, Degnegården 
12, Broager, fejrer 
onsdag den 12. januar 
jernbryllup.
Holger (94 år) stammer 
fra Snogbæk, men voksede 
op i Vester Sottrup, mens 

Ingeborg (89 år) er født i 
Kiding.

Holger arbejdede i 
43 år fra 1950-1993 på 
Broager Kirkegård, hvor 
han var en værdsat og 
afholdt kirkegraver og 
kirkegårdsleder.

I adskillige år havde han 
god hjælp af sin hustru til 
at holde de over 500 grav-
steder i pæn orden.

Holger var i nogle 
år kasserer i Broager 
Pensionist forening og i 
næsten 25 år var han kas-
serer i Graver foreningen i 
Sønderjylland.

I det gæstfrie ægteskab 
er der opvokset tre piger 
Vera i Guderup, Conni 
i Egernsund og Kis i 
Ringsted ■

Ingeborg og Holger Jepsen 
blev gift i 1952. Onsdag har 
de været gift i 70 år. Arkiv foto

Svend Anker Petersen var et 
meget udadvendt menneske, 
som var aktiv i sin hjem-
stavn. Arkiv foto
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Tvillinger 
fyldte 11 år

Deres Kongelige Højheder Prins Vincent og Prinsesse 
Josephine fejrede forleden deres 11-års fødselsdag sammen 
med familien. Foto: H.K .H. Kronprinsessen©️

Tak fordi du 
handler lokalt

Hørt i byen
Politiet stoppede 
forleden en 72-årig 
mand, der kørte spiri-
tuspåvirket på knallert 
på Truenbrovej ved 
Adsbøl. Manden blev 
sigtet og anholdt. 

Efter fire år som afholdt 
kirketjener ved Gråsten 
og Adsbøl kirker har 
Niels Winther søgt nye 
udfordringer. 1. februar 
begynder har i et stort 
møbelfirma i Kolding.

Stella Islands-
heste forening med 
medlemmer i hele 
Sønderjylland vil bygge 
baneanlæg i Stenderup 
ved Nybøl. Tanken er 
fremadrettet at få de 
første faste samlings-
lokaler i bygninger på 
stedet. Projektet har et 
budget på 650.000 kro-
ner, og de penge er stort 
set hjemme med tilskud 
fra LAG, Sønderborg 
Kommune, Nordlys og 
BHJ-fonden.

Per Juul, gammel 
Gråstenerdreng, der 
for 13 år siden ejede 
byens Imerco-butik, har 
succes med et nyt køk-
kenfirma.  
Omsætningen er på to 
et halvt år steget fra 8 
mio.kr til 125 mio. kr. 
Antallet af ansatte er i 
samme periode steget 
fra tre til 35 ansatte. 

Mandag morgen 
kl. 6.50 ville en 19-
årig kvindelig bilist 
fra Gråsten svinge til 
venstre fra Brovej til 
Skovgade i Egernsund, 
men overså i den for-
bindelse en bilist fra 
Broager. Hverken den 
kvindelige bilist eller 
den 54-årige mand fra 
Broager kom noget til. 
Kvinden bliver sigtet 
for ikke at overholde sin 
vigepligt. ■

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

salgsvurdering.

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

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

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

Trafikuheld ved 
Ladegårdskov

To personer blev kørt 
til kontrol på Aabenraa 
Sygehus efter et uheld 
på Felstedvej nord for 
Gråsten.
Uheldet skete tirsdag 
klokken 17.11 i T-krydset 
ved Ladegårdskov og 
Felstedvej. 

Den ene bilist endte i 
sin bil nede på en skrænt. 
Vejen var spærret en times 
tid, og skabte trafikale 
problemer. ■

Der skete store materielle 
skader på de to biler.

Kirketjener fra Rinkenæs
Egernsund Kirke har 
ansat ny kirketjener. 
Det er 54-årige Bettina 
Petersen, der bor i 
Rinkenæs.
“Kirken ligger så smukt 
- lige ud til havet. Når 
jeg er i gang med mine 
gøremål, kan jeg høre 
havet og vinden, nogle 
gange er organisten ved 
at øve sig - ja, det er bare 
en skøn arbejdsplads jeg 
her har fået mig”, siger 
Bettina Petersen, som er 
blevet taget godt imod af 
menigheden og de øvrige 
ansatte.

1 0



DÆK TIL ALLE BEHOV

Industrivej 14, 

6330 Padborg

(+45) 3080 8086

pdc@pdc-as.dk

KONTAKT DIN LOKALE 
DÆKSPECIALIST

www.padborg-dækcenter.dk

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

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 2 12 . 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 12. Frikadeller med stuvede hvidkål 

TORSDAG den 13. Paneret stegt fl æsk med persillesovs

FREDAG den 14. Mørbradbøf med champignonsovs og grøntsager

LØRDAG den 15. Dansk bøf med rødbeder

SØNDAG den 16. Burger med pommes frites

MANDAG den 17. Kyllingbryst med paprikasovs og salat

TIRSDAG den 18. Kotelet med rødkål 

Kun 69,-

Christoffer Adsersen har store 
håndboldambitioner Af Dit te Vennits Nielsen

22-årige Christoffer 
Adsersen fra Bov lever 
og ånder for håndbold.
Det har han gjort, siden 
han var 6 år gammel.
“Jeg begyndte med at 
spille håndbold i Bov IF. 
Dengang var det Laila 
Gori Jessen, der trænede 
os. Holdet over os mang-
lede en målmand. Derfor 
stillede jeg mig bare ind 
i målet. Der har jeg stort 
set stået lige siden”, siger 
den godt 193 cm høje unge 
mand, der er født og op-
vokset i Bov. 

Håndbold har lige siden 
fyldt det meste af hans liv. 
Ungdomsårene foregik i 
Bov IF med stor entusias-
me og masser af successer. 

“Vi vandt vores puljer 
og spillede med til Jysk-
Fynsk mesterskab. Holdet 
var også altid med til 

Morsøcup, hvor vi oftest 
endte i finalen. Vi var 
et godt sammentømret 
hold”, fortæller Christoffer 
Adsersen, og der  var 
aldrig tvivl om, at det var 
ham, der var målmanden.

Som U14 spiller rykke-
de han til Sydstjernen i 
Aabenraa for at få hårdere 
modstand. 

Efter et år på Signe 
Efterskole i Løgumkloster 
med håndbold på skole-
skemaet kom Christoffer 
Adsersen til Sønderborg. 
Her trænede han med 
SønderjyskEs ligatrup. 
Han var fast målmand på 
2. holdet og nåede akkurat 
at komme med på ligahol-
det, da covid-19 ramte og 
lukkede holdsporten.

“Heldigvis blev jeg 
kontaktet af DHK (dansk 
håndboldklub) Flensborg. 

De ville gerne have mig til 
Flensborg for at spille, og 
det har jeg gjort lige siden. 
Vi spiller i 3. liga”, fortæl-
ler Christoffer Adsersen, 
der har taget en kontor-
uddannelse i Aabenraa 
Kommune indenfor 
offentlig administration - 
for, som han siger:

“Jeg kan ikke leve helt af 
håndbolden”.

Håndbolddrømme
Christoffer Adsersen bor i 
dag i lejlighed i Flensborg. 
Han træner håndbold tre 
gange om ugen. Endvidere 
styrketræner han 2-3 gan-
ge om ugen i fitnesscenter.

Desuden får han speciel 
målmandstræning en 
gang om ugen. 

“Min drøm er helt klart 
at komme til at leve af at 
spille håndbold. Om jeg 

opnår det? - det tror jeg! 
Men heldet skal være med 
mig. Der skal være de rig-
tige øjne præcis den dag, 
hvor jeg toppræsterer”, 
smiler den kønne unge 
mand.

Christoffer Adsersen har 
netop fået fast stilling i 
Børn- og Kulturafdelingen 
i Tinglev. Han er ansat 
med den fleksibilitet, at 
der skal være tid til træ-
ning ved siden af. 

“Udover den faste træ-
ning skal jeg også have tid 
til løbeture og min egen 
ekstra træning. Der er 
nemlig meget stor fokus 
på fysikken, hvis man skal 
være elite håndboldspil-
ler”, siger den talentfulde 
målmand. ■

22-årige Christoffer Adsersen har spillet håndbold siden han var 6 år i Bov 
IF. I dag står han i målet for den danske håndboldklub i Flensborg. De 
spiller i øjeblikket i 3. liga. Målet er, at han med tiden kommer til at leve af 
at spille håndbold



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

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

Din daglige samarbejdspartner
i erhvervs- og privatspørgsmål

ADVOKATFIRMAET BIRGIT THOMSEN

Din daglige samarbejdspartner
i erhvervs- og privatspørgsmål

ADVOKATFIRMAET BIRGIT THOMSEN

Tak fordi du handler lokalt

Taksigelser

KOLLUND KOLLUND 
KIRKEKIRKE

BOV BOV 
KIRKEKIRKE

HOLBØL HOLBØL 
KIRKEKIRKE

Søndag den 16. januar kl. 11.00 
ved Maja Nørtoft Lomholt

Søndag den 16. januar kl. 9.30
ved Maja Nørtoft Lomholt

Søndag den 16. januar kl. 10.00
ved C.C Jessen

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
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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

Hjertelig tak

for venlig deltagelse ved

Edith Bladts
begravelse fra Bov Kirke

Tak for blomster og kranse

På familiens vegne

Hans Jørgen

Hjertelig tak Hjertelig tak 
for venlig deltagelse vedfor venlig deltagelse ved

Margarethe MarcussensMargarethe Marcussens
begravelsebegravelse

En tak til Birkelund Plejehjem for god og omsorgsfuld pleje.En tak til Birkelund Plejehjem for god og omsorgsfuld pleje.
Anne Marie, Ingelise & Peter ChristianAnne Marie, Ingelise & Peter Christian

Bilbrand i Bov
Padborg Frivillige 
Brandværn rykkede 
lørdag aften ud til en 
bilbrand på Hærvejen i 
Bov. 
Bilen af mærket Mercedes 
stod parkeret tæt ved 
huset, og der var fare for, 
at ilden ville brede sig til 
huset.

Ilden blev hurtigt sluk-
ket, og der skete kun 
minimal skade på huset, 
mens bilen ikke stod til at 
redde.

Branden formodes at 
være påsat. ■

Dødsfald
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. ■

 Privat foto samt Dit te Vennits Nielsen
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SÅ STARTER VI 

DET STORE VINTERUDSALG

50%
ALLE MÆRKEDE VARER ER NEDSATTE 
KOM FORBI TORSDAG DEN 13. JANUAR KL. 10.00 – 17.30

UDSALGET KØRER VIDERE I DE KOMMENDE UGERUDSALGET KØRER VIDERE I DE KOMMENDE UGER

20% 30%

Udsalgsvarer ekstra nedsat

OG SPAR

TORVEGADE 15-19  6330 PADBORG  TELEFON 74 67 32 32

DSI Valdemarshus sundheds- og aktivitetscenter
Valdemarsgade 11, 6330 Padborg

Den selvejende Institution VALDEMARSHUS

Valdemarshus

Kære bruger!
Valdemarshus er lukket ned foreløbig 

til mandag, den 17. januar 

I vil høre nærmere fra os.

Folder om ny lege
plads i Kollund
AktivSpot. i Kollund 
udgiver folder om den 
nye fitness- og legeplads 
i Kollund.
“Den er nu helt færdigt. 
De sidste to redskaber, 
en jumper og en cykel, er 
monteret - og der er givet 

tilladelse til at tage hele 
området i brug.

Pladsen er en god mulig-
hed for træning i det nye 
år”, siger Mie Damgaard, 
Kollund.

Folderen er blevet til i 
et samarbejde mellem 

Haus Quickborn og 
Lokalforeningen for 
Kollund, Sønderhav og 
Rønshoved.

“Nu er det op til alle 
bosiddende og feriegæ-
ster at benytte sig af det 
gratis tilbud”, siger Mie 
Damgaard. ■

Den nye fitness- og legeplads 
kan gratis benyttes at alle 
mennesker i alle aldre.

1 3



 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

SKRÆNTEN 26, 6340 KRUSÅ TLF. 74672010

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

Hjertelig tak Hjertelig tak 
for opmærksomheden ved vores guldbryllup.for opmærksomheden ved vores guldbryllup.

En tak til Frøslev Kro for meget � n behandling.En tak til Frøslev Kro for meget � n behandling.
Anna og Mathias JürgensenAnna og Mathias Jürgensen

Hørt ved Lyren
En flok unge mænd 
fik sig noget af en slem 
overraskelse, da de 
var til nytårsfest hos 
en kammerat i Bov. 
Plud selig stod en flok 
mænd fra PET (Politiets 
efterretningstjeneste) 
udenfor vinduerne og 
trængte ind i huset. 
De unge blev beordret 
ud på terrassen og fik 
besked på, at lægge sig 
ned på maven. Her lå de 
½ time i kulden, mens 
huset og alle deltagere 
blev undersøgt. Det 
viste sig imidlertid, at 
der var sket en misfor-
ståelse. Politiet havde 
fået en anmeldelse om 
et våben – det var bare 
ikke på den adresse. 
Nytårs festen stoppede 
efter hændelsen.

Kun to af de ny udstyk-
kede grunde på den 
sidste del af Lyreskov-
vej er blevet solgt ved 
udbud. 

Oldemorstoft har æble-
træer til salg i resten af 
januar måned. 

En byggegrund er ikke 
bare en byggegrund. 
Går man og drømmer 
om et nybygget hus 
i Aabenraa, må man 
slippe op til 745.000 
kroner. Men hvis man i 
stedet gerne vil bo i Bov 
eller Hol bøl, er der flere 
grunde at få, og de er 
betydeligt billigere. Det 
fremgår af kommunens 
oversigt over salgspriser 
på parcelhusgrunde 
i 2022. Det er gået 
rigtig godt med at sælge 
byggegrunde i 2021. 
Alt i alt er der solgt 47 
af kommunens egne 
byggegrunde. 

Padborg Vandrelaug 
indbyder til nytårsgåtur 
rundt om Sankelmark 
Sø. Det sker på søndag, 
hvor man mødes 
ved det gl. stadion i 
Padborg og kører i 
samlet flot derned. Efter 
gåturen serveres der 
fedtemadder og et glas 
champagne. ■

KRUSÅ HUSMODERFORENING
På grund af diverse restriktioner og 
betydelig Coronasmitte i samfundet

AFLYSES
GENERALFORSAMLINGEN 

den 9. februar 2022

Ny dato annonceres i BovAvis når 
myndighedernes restriktioner lempes, 

og det igen er forsvarligt at mødes.

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

Alle INDENDØRS AKTIVITETER
starter op igen fra og med 

mandag den 17. januar

Mikael Pfeiffer Braun er 
udnævnt til COO
Med virkning fra årsskif-
tet har Ohl Logistics A/S 
udnævnt Mikael Pfeiffer 
Braun til driftsdirektør 
svarende til COO. 
Mikael Pfeiffer Braun 
er uddannet speditør og 
har været ansat hos Ohl 
Logistics i Padborg - først 
som leder af eksportafde-
lingen i Padborg fra 1984-
1994 og de seneste 10 år 
som speditionschef. 

Samtidig har han 
fungeret som bindeled 
mellem salgsafdelingen 
og Ohls afdelinger i 
Hvidovre, Flensborg og 

Skandinavien. Derudover 
er Mikael Key-Account på 
en del af Ohls kunder og 
forestår desuden uddan-
nelsen af elever. 

Mikael Pfeiffer Braun er 
gennem sit engagement 
bl.a. som formand for 
Padborg Speditørforening 
og gennem diverse udvalg 
i transportbranchen et 
aktiv for Ohl Group. 

Med Mikaels udnævnel-
se sætter Ohl Group yder-
ligere fokus på strategien 
om at udvikle virksomhe-
den og udbygge det gode 

samarbejde med firmaets 
kunder og partnere. ■

Mikael Pfeiffer Braun. 
 Arkiv foto

Klaus Schmidt er 
udnævnt til CMO
Med virkning fra 1. 
januar 2022 har Ohl 
Logistics A/S i Padborg 
udnævnt Klaus Schmidt 
til salgsdirektør svaren-
de til CMO. 
Klaus Schmidt startede 
i virksomheden den 1. 
september 1993 som 
akkvisitør i Padborg og 
har med stor dygtighed 

været med til at udvide 
kundeporteføljen i virk-
somheden, hvorfor han 
i tidens løb er avanceret 
til salgschef med ansvar 
for salg i Nordeuropa 
samt Skandinavien og 
derudover er Klaus Key-
Account på en del af Ohls 
kunder. ■

Klaus Schmidt. Arkiv foto

Forsvaret igen ved grænsen
Forsvaret har i fire uger 
hjulpet med vaccineind-
satsen, men vendte man-
dag tilbage til grænsekon-

trollen mellem Danmark 
og Tyskland.

Syd- og Sønderjyllands 
Politi har i knap fire uger 

været uden forsvarets 
hjælp, da soldaterne siden 
tirsdag den 14. december 
har bidraget til vaccinati-
onsopgaven i regionernes 
vaccinationscentre.

Men fra 10. januar fik 
Syd- og Sønderjyllands 
Politi igen forsvarets bi-
stand til grænsekontrol, 
transport og bevogtnings-
opgaver ved grænsen.

“Vi har midlertidigt 
kunnet omprioritere nogle 
opgaver og indsatser, men 
er glade for at få soldater-
ne retur. De yder et væ-
sentligt bidrag til at løse 
opgaverne ved grænsen”, 
siger politiinspektør Brian 
Fussing fra Udlændinge-
kontrol afdeling Vest 
(UKA) ved Syd og 
Sønderjyllands Politi. ■

Hovednummer tlf. 7060 2033
Afdelinger i 

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

Pæne biler til nettopriser 

UGENS BIL

ALTID 300 BILER PÅ LAGER

BMW 520d
2,0 Touring · 5 dørs 
04/2012
Km 96.000
Diesel · Koksmetal

199.400,-
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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

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

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

…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

DIN LOKALE HÅNDVÆRKER

 PH 5 Monochrome 
 Design by Poul Henningsen

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

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

Tak fordi du 
handler lokalt

Grænsehallerne lever med uvisheden
Af Lise Kristensen

Halfolket er blevet eks-
perter i Corona-regler. 
Skal man ind i Grænse-
hallerne i Kruså, skal 
brugerne bære mundbind, 
indtil de løber ind på 
håndbold- eller bad-
mintonbanen. Går de i 
cafeen, kan det lade sig 
gøre at købe lidt at stille 
sulten og tørsten med, og 
mundbindet sænkes for 
en stund. Sætter en sig 
ned, skal personalet tjekke 
Corona-pas.

“Vi er ved at vænne 
os til det. Håndsprit og 
mundbind er kommet for 
at blive,” siger centerleder 
Dan Andresen, der ser 
frem til mere normalisere-
de tilstande, selv om vi alt 
for ofte har troet, de var 
på vej.

“Der blev aflyst jule-
frokoster og stævner før 
jul. Vi stod klar med det 
hele, og så gik det alligevel 
ikke,” fortæller centerlede-
ren, der vælger at bevare 

optimismen og tro på, alt 
vender sig til det bedre.

Dansestævne
Der er ligesom ikke andet 
at gøre.

“Vi har et dansestævne 
24. januar. Der er planlagt 
håndboldstævner for flere 
hundrede børn over flere 
weekender og loppemar-
ked til foråret. Vi må leve 
med uvisheden og satser 
på, det hele bliver til no-
get. Loppemarkedet i ef-

teråret nåede lige akkurat 
at blive gennemført. Her i 
det tredje Corona-år mel-
der der sig en skepsis over, 
om tingene nu også bliver 
til noget. Der er færre, der 
tilmelder stande til lop-
pemarkedet. En del af de 
besøgende holder sig også 
væk, når vi gennemfører 
noget. Når folk booker et 
privat arrangement, spør-
ger de, hvornår de senest 
kan aflyse, hvis der kom-
mer nye restriktioner,” 
fortæller Dan Andresen, 
der har arbejdet 15 år i 
Grænsehallerne – heraf de 
fire som centerleder – en 
stor del af den tid har væ-
ret præget af Coronaen.

“Vi fik kompensation 
sidste år i fire måneder, 
da alt blev lukket ned. Nu 
må vi selv bære tabet som 
følge af de restriktioner, 
der er. Til tider er det 
ret deprimerende. Hvis 

man som institution, 
haller, restauratør eller 
klub ikke har en sund 
økonomi, kan der godt 
være nogen, der kommer 
til at bukke under, hvis det 
her bliver ved,” forudser 
centerlederen.

Foreløbig holder han 
og de seks ansatte i 
køkken, haller og bog-
holderi skindet på næsen. 
Grænsehallerne er for 
nærværende ikke truet på 
økonomien.

“Vi får jo kommunal 
støtte. Jeg vil skyde på, 
1.200 ugentlige brugere i 
øjeblikket er nede på 800. 
Vi har nok at lave med at 
overholde restriktioner 
og sørge for rengøring. Vi 
kommer til at leve med 
den her situation,” siger 
Dan Andresen.

Beslutningstagerne har 
fundet ud af, det er vigtigt 
at blive ved med at bevæge 
sig og komme ud og møde 
andre mennesker under 
en pandemi. 

Grænsehallerne har 

7.000 kvadratmeter at 
boltre sig på, så der er 
masser af tumleplads, om 
pandemien og de virakyn-
dige vil. ■

Centerleder Dan Andresen.
 Arkiv foto
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