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

VELUDFØRT TØMRER- & 
SNEDKERARBEJDE

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

ÅBNINGSTIDER:
Man- fredag
13.30 - 17.30

Lørdag
9.30 - 12.00Leif Henning

Vi sætter en ære i at give dig
den bedste rådgivning

Agrosam ApS • Sejrsvej 108, Rinkenæs • 6300 Gråsten
 Tlf. 7465 3222 • Mail: handel@agrosam.dk

Åbningstider mandag til fredag 10.00 til 17.30

– her får du kattens meget for en hund

VIDSTE DU …
At du hos Agrosam får 
den 5. pose til HALV PRIS 
og den 10. pose GRATIS 
når du køber LIVE til 
din hund eller kat?

✔ Gennemgang af regnskaber og 
balancer i forbindelse med moms-
indberetning, skattebetaling mv. 

✔ Opstilling af regnskab og skatte-
pligtig indkomst samt indberetning 
af selvangivelser til SKAT 

✔ Optimering af indkomst- og skatteforhold

✔ Assistance med bogholderiopgaver

✔ Hjælp til forståelse af dine skatteforhold
og korrespondance med skattevæsenet

Både for virksomheder og private

Ring og hør hvad jeg kan gøre for dig
Revisor André Tarp ∙ Sønderborg ∙ Tlf. 53 82 84 84

ØKONOMI- OG SKATTERÅDGIVNING

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 3 19. januar 2022 14. årgang  Løssalg: 5 kr. 

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

DELIKATESSEN TILBYDER
Vælg mellem kartoffelspegepølse 
eller sardel

GRÅSTEN
Gælder fredag og lørdag

Frit valg

5995

Fiskenæsvej 2, 6300 Gråsten   

Tilmelding 
og tidsbestilling
 nødvendig på 

tlf. nr. 7365 0033

PRIS FOR BRUNCH & 
WELLNESS PR. PERS.

299 kr.

Hvornår har du sidst 
forkælet dig selv?

KOM TIL
BRUNCH & 
WELLNESS

HVER SØNDAG FRA KL. 9.00
Start dagen med brunch i 

Anker’s Restaurant fra 
kl. 9-11. Derefter er der fri 

entré til Wellness hele dagen. 
Prisen er inklusiv entré til 
Wellness, lækker brunch, 

udlån af badekåbe

BovAvis
Tak fordi du handler lokalt

Perlegade 16, 6400 Sønderborg ı Rådhusgade 9, 6200 Aabenraa
Tlf. 74 43 00 10 · www.fahrendor� .dk

pr. måned

Alle briller i butikken er med i lejeordningen. Ønsker du glidende 
overgang er lejen 198,- pr. md. Hos os er synsprøven naturligvis gratis.

BRILLELEJE

99,-
Lej f.eks. 3 par briller

BROAGER BILSYN 
Smedevej 8, 6310 Broager ∙ Telefon 74 44 10 10

www.bbsyn.dk ∙ CJ@broagerbilsyn.dk 

v/ Christian 
Jørgensen

Din lokale synshal og motorkontor

FOR 
PERIODISK 

SYN

380,-

Book nu på
www.broagerbilsyn.dk

ÅBNINGSTIDER

Mandag - torsdag
kl. 8:00-16:00 

Fredag
kl. 8:00-14:00



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 23. januar kl.  9.30 Lægmandsgudstjeneste i Adsbøl kirke

Søndag den 23. januar kl. 11.00 Gudstjeneste i Gråsten Slotskirke

Onsdag den 26. januar kl. 19.00 Menighedsrådsmøde i Gråsten Præstegård

Søndag den 30. 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. 

Sangaften i Adsbøl Kirke 
Torsdag den 27. januar 2022 kl. 19.00

Vi startede i februar 2012 med at afholde Salmestafet i Adsbøl kirke. Siden har vi 
næsten hver vinter haft gæster i kirken, som har fortalt om salmer, der betød noget 
særligt for dem. Der er blevet delt dejlige og rørende historier!

Denne aften har vi inviteret:

Vi synger de valgte salmer sammen og nyder en kop kaffe efterfølgende. 

Alle er velkomne. 

Lægmandsgudstjeneste i Adsbøl kirke
Søndag den 23. januar er der gudstjeneste i Adsbøl kirke ved Mogens Lindberg 
og Helle Blindbæk.

Begge er i gang med en uddannelse ved Det Sønderjyske SøndagsAkademi og 
prøver nu teorien af i praksis.

Sognepræst Hanne Beierholm Christensen vil derfor være at � nde på en af de 
bagerste rækker i kirken denne søndag. 

Peter Brodersen Birte Blindbæk Mogens Hansen Bodil Glenthøj

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

Selvstændig ejendomsmægler i tre årtier
Af Lise Kristensen

Årsskiftet markerede et 
rundt tal for Estate mæg-
ler Kjeld Faaborg, Ulsnæs 
Centret. 1. januar 1992 

overtog han ejendoms-
mæglervirksomheden 
fra sin forgænger Peter 
Bertelsen.

“Jeg blev ansat i 1990 og 
overtog et velrenomeret 

ejendomsmæglerfirma, 
der var startet i 1973. Vi 
kom hertil i 1987. Min 
kone Yvonne var blevet 
ansat i et advokatkontor i 
Gråsten. Gennem hende 
lærte jeg byens advokater 
og ejendomsmæglere og 
dermed også min forgæn-
ger at kende. Jeg er udlært 
revisor ved KPMG,” 
fortæller 54-årige Kjeld 
Faaborg, der stammer fra 
Løjt Kirkeby.

“Man må sige, tingene 
har ændret sig gennem de 
30 år. Det er ligesom den 
forandring, der er sket for 
den lille købmand henne 
om hjørnet. Der er større 
afstand til kunderne end 
tidligere. Da jeg kom her-
til, var der tre ejendoms-
mæglere i Gråsten, to i 
Broager og tre i Padborg. 
Den tid har ændret sig.”

“Internettet har gjort 
sit indtog. I starten skrev 
vi købsaftaler på skrive-
maskinen. Der var ingen 
digitale billeder. Vi lavede 
købskontrakter ud fra et 
standardsæt fra ejendoms-

mæglerforeningen. Senere 
kom der ekstra aftalebe-
tingelser til med husefter-
syn og tilstandsrapport. 
Dertil kom undersøgelsen 
af kommunale data. Det 
gjorde en købsaftale mere 
kompliceret. Købere kan 
kloge i mange verdens-
hjørner. Det giver god 
mening. Der er ingen tvivl 
om, den huseftersynsord-
ning, der blev indført i 
1996, var det eneste rig-
tige. Ejerskifteforsikringen 
og elinstallationsefter-
synet kom til i 2012. 
Sagsmappen med doku-
menter er tredoblet siden 
dengang. Der er et meget 
mere bredt spektret fokus 
på salgsbetingelser. Det 
giver også færre sager 
med fejl og mangler efter 
huskøb. Der er ingen 
tvivl om, det er bedst at få 
svesken på disken helt fra 
start,” konkluderer 30 års 
jubilaren.

Specialisering
Han er specialiseret i 
mindre boligejendomme 

som huse, sommerhuse og 
andelsboliger.

“Der er en tendens 
til større specialise-
ring. Nogle sælger 
boligejendomme, andre 
erhvervs- og landbrug. 
Vi bliver målt og vejet. 
Der er tilfredsheds-
undersøgelser af den 
enkelte ejendomsmægler. 
Mægler foreningen holder 
os i kort snor. I 1993 blev 
der indført krav om auto-
risation. Da jeg startede 
i 1992, kunne jeg gå hen 
på dommerkontoret og 
hente et næringsbrev. Jeg 
behøvede ingen eksamen,” 
fortæller Kjeld Faaborg, 
der er uddannet statsauto-
riseret ejendomsmægler 
og valuar.

Han bifalder udvik-
lingen, fordi det ud over 
stigende krav og mere be-
svær også borger for kvali-
teten i ejendomshandlen. 

Jæger
30 års jubilaren er natur-
menneske. Han går gerne 
på jagt og er engageret i 

naturpleje og skovrejs-
ning. En anden hobby er 
oplevelsesrejser med fami-
lien, som han håber at få 
mere tid til. Sønnen Jonas 
på 24 år er gået ind i fir-
maet. Om han tager over 
ved faderen ikke endnu.

“Det vil tiden vise,” 
konkluderer ejendoms-
mægleren, der ud over 
en veldrevet virksomhed 
arbejder på at give værdier 
som at behandle andre 
ordentligt og passe på 
naturen videre til kom-
mende generationer. ■

Estate mægler Kjeld Faaborg 
har ved årets indgang 
været selvstændig ejen-
domsmægler i tre årtier og 
dermed været del af enorme 
forandringer på markedet 
for køb og salg af boliger og 
ejendomme. Arkiv foto
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AKUSTIKPLADE K5
• 25 x 600 x 1200 mm 
• Sikrer en god akustik og et 
godt indeklima i din bolig 
• Danskproduceret • 100% 
natur produkt • Hvid ultrafin
Nr. 031257  

Pr. stk.

1091099595

TRÆMALING HALVBLANK GLANS 50+
• Hvid akrylmaling med ekstra god dæk-
keevne  • Anvendes til færdigbehand-
ling af grundet træ og metal indendørs 
• Kan blandes i mange farver

0,75 L Nr. 126194 14995

3 L Nr. 126195 39995

Gælder kun lagervarer

Tilbuddende er gældende til lørdag den 29. januar

Tilbudende gælder kun fredag den 2. oktober

Hverdage: 9:00-17:00 Lørdag: 9:00-13:00

VÆGMALING SILKEMAT GLANS 10
• Let at påføre • Enkelt at genbehandle
• Giver en robust og rengøringsvenlig overflade 
• Kan tones i mange farver
Nr. 111610

18 V SLAGBOREMASKINE DHP482SF2J
• Stærk 2-gears maskine • Kompakt  udformning 
• 4-polet motor • Med over belastningsbeskyttelse 
• Med indbygget LED lys • Leveres med lader, 2 stk. 
3,0 Ah batterier og MAKPAC systemkuffer
Nr. 242115

 
LAMINATGULV HYDROPLUS
12 x 190 x 1.288 mm • Smukt natyrligt 
udseende med rustikke knaster, struktur 
og mat overflade • Klasse 33 • 1,47 m2/pk
Bloom natural Nr. 260710
Gyant light natur  Nr. 260716

SPARTELMASSE MELLEM
• Til spartling af loft og vægge i tørre rum, 
samt gipspladesamlinger 
• Let at påføre og slibe
Nr. 096842 

VÆGMALING OG GRUNDER 2-IN-1
• Halvmat glans 10 • Robust vægmaling 
som spærrer mod misfarvninger 
• Spærregrunder og vægmaling i ét
Nr. 137362  

LOFT- OG VÆGMALING ULTRA MAT GLANS 1
• Giver en ensartet, refleksfri overflade med minimal 
struktur • Let geleagtig konsistens • Gen be handlingstid: 
4 timer • Vaskeklasse: 1 • Rækkevidde: 8 m2/L
• Yunik en del af Flügger Group
Nr. 268371

Inkl. Inkl. 
2  batterier2  batterier

Pr. mPr. m22

1491499595

Pr. stk.Pr. stk.

3893899595

1.599,-1.599,-
10 liter

1391399595

Fra

1491499595

10 liter

6996999595

10 liter

6996999595

10 liter

9389389595

Alle Alle NOVANOVA trælister trælister
fra lagerfra lager

÷25%÷25%

WALLMANN LAMINATBORDPLADE  
• 28 mm laminat bordplade • 61x300 cm
• Fås i følgende farver: hvid / granit antracit / 
granit lys / sort terrazzo
Nr. 014702
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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

VI VOKSER OG ER DERFOR 
FLYTTET TIL STØRRE LOKALER

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

Garn og tøjbutikken med det store udvalg

Ulsnæs Centret · Tlf. 74 65 43 44

÷50%

UDSALG
Torsdag den 20. januar

Gråstenere hyldede verdens bedste dronning

Kongehuset og Dronning 
Margrethe har en ene-
stående tæt tilknytning 
til Gråsten.
Godt 250 mennesker 
mødte fredag eftermid-
dag op ved Gråsten Slot 
for at hylde Dronning 
Margrethe på hendes 50-
års dag som regent.

Broager 
Brandværnsorkester 
spillede i slotsgården, der 
blev spist kransekage, 
drukket champagne og 
formand for Gråsten 
Handel, Gunnar Hattesen, 
sendte varme lykønsk-
ninger til verdens bedste 
dronning. ■

Gråsten Slot dannede scene 
for markeringen af 
Dronning Margrethes 50 
års jubilæum på tronen.
 Foto Ingrid Johannsen
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Q  uorp’s Busser ApS
Hvorfor bruge deres fusser, når de kan køre med Quorp’s Busser

Stenvej 15 Rinkenæs, 6300 Gråsten · CVR. NR. DK 37827681 · Rejsegarantifonden nr. 2799
Forbehold for COVID19 - ret til ændringer forbeholdes.

3.795,-
pr. person

600,- i 
enkeltværelsetillæg. 
50,- pr. person for 
pladsreservation 

i bussen.

Fra fredag den 29. april til søndag den 1. maj 2022

Wellnessophold
på Grand Hotel Struer, Kurbad Limfjorden og tur til Venø

Nu har I igen muligheden for at komme helt 
ned i tempo og nyde en luksus weekend i 
fred og ro - i skønne omgivelser.
Måske sammen med et par gode veninder, 
naboen, mødregruppen, kollegaer, din mor 
eller svigermor. 
– Eller en romantisk weekend

Tilmelding eller spørgsmål, kontakt:
Tlf. 74 65 08 50 - mail@quorpsbusser.dk - www.quorpsbusser.dk

Prisen inkluderer:
• Bus tur/retur inkl. en lille gave. 
• Færge til/fra Venø. Guidet tur på øen. 
• Hyggeligt dobbeltværelse med eget 

bad, toilet, tv og WI-FI. Wellness-
velkomstkurv med bl.a. produkter som 
kan bruges i kurbadet. 

• Fri adgang til Kurbadet Limfjorden 
fredag og lørdag. Inkl. ka� e, the og 
frisk frugt. 

• Badekåbe, håndklæde og tøfler. 
• Hammam-behandling og lermaske. 
• 2 retters menu fredag aften. 
• 3 retters menu lørdag aften. 
• Lækker morgenbu� et lørdag og 

søndag. 
• Stor fiskebu� et inkl. 1 snaps på 

Hvide Sande Røgeri søndag.
• Gode råd fra Merete Kurth Hansen

Vi gentager
successen fra 2021

Fiskenæsvej 2 - 6300 Gråsten - Tlf. +45 3034 0000 - info@ankers.restaurant - www.ankers.restaurant

ONsdag & Torsdag 

a la carte
kl. 17.30 - 22.00

Fredag & Lørdag 

Kæmpe luksus 
buffet

kl. 17.30 - 22.00

Ring eller kom forbi til en god og uforpligtende snak om din/jeres fest i vores hyggelige lokaler

Mere end 30 specialøl fra Hele Verden
NYT

199,-

Park by Husets frisør i 
Gråsten får ny medejer 

Af Ingrid Johannsen

Det er en drøm, der går i 
opfyldelse
Frisør Karina Hansen 
fra Park by Husets frisør 
i Gråsten har fået ny 
medindehaver. 

Det er 31-årige frisør 
Michele Jensen, der er 
blevet medejer af salonen i 
Jernbanegade..

Michele Jensen er et 

kendt ansigt i salonen. 
Hun blev ansat tilbage i 
2015, og har været med i 
salonens udvikling. 

Ansvaret er blevet større 
og større for den nye part-
ner og frisør, der bor med 
sine 2 børn på henholdsvis 
4 år og 7 år i slotsbyen. 

“Jeg har altid haft en 
drøm om at blive selv-
stændig, og da vi blev 
en del af Park kædens 

univers, var jeg ikke et 
sekund i tvivl”, siger frisør 
Michele Jensen.

Supplerer hinanden godt
Karina Hansen er altid 
sprudlende af ideer og 
har mange andre jern i 
ilden. Både som make-
up artist på film såsom 
Hvidstengruppen II og 
som underviser. Det har 
derfor været givende at 
Michele Jensen er mere 
jordbunden. De to frisører 
er hinandens modsæt-
ninger, men har samme 
værdisæt, og det ser de 
begge som en styrke i det 
nye samarbejde. 

Michele Jensen vil fra 1. 
marts være daglig leder af 
salonen i Gråsten. ■

Karina Hansen og Michele 
Jensen er fra 1. marts part-
nere i Park by Husets frisør.
 Foto Ingrid Johannsen
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Tirsdag den 8. marts kl. 19.00 på 
Anker’s Restaurant. Marina Fiskenæs

Forfatteren og historikeren Lars Hovbakke Sørensen holder 
foredrag om “Dronning Margrethe - 50 år på tronen”. 

Foredraget indledes med suppespisning.

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

historie gennem et halvt århundrede og er den hidtil næstlængst 
regerende danske monark, kun overgået af Christian IV.

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.

150,-
som inkluderer 

suppe, foredrag og 
kaff e og småkage

TILMELDING PÅ 
TLF. 2116 0683

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

Gråstens bedste 
skatspillere
Gråsten Skatklub har kå-
ret årets klubmester 2021.

Det blev Kjeld Petersen 
fra Egernsund. ■

Rainer Hugger (tv), 
Flensborg, blev nummer 2.
I midten ses den nye klubme-
ster, Kjeld Petersen, 
Egernsund.
Lorenz Jefsen (th), Aaenraa, 
blev nummer 3.

Særudstilling om 
Dronning Margrethe

Af Gunnar Hat tesen

I de 50 år med Dronning 
Margrethe som regent 
har Graasten Slot 
ofte været scenen for 
lykkeligt familieliv, 
gode ferieoplevelser og 
fornemme besøg.
Det er baggrund for, at 
Lokalhistorisk Arkiv har 
lavet en særudstilling om 
Dronningen.

Udstillingen er tilrette-
lagt af Bodil Gregersen, 

Marianne Lorenzen og 
Else Egholm.

Den begynder med Kong 
Frederik IX’s død og den 
efterfølgende ceremoni, 
hvor Dronningen blev 
udråbt til dronning af 
statsminister Jens Otto 
Krag. 

“Vi har omtalt ændrin-
gerne af Tronfølgeloven 
i 1953 og senere. Der 
er også omtale af 
Dronningens uddannel-
sesforløb. Der er afsnit om 

Dronningens kunstneri-
ske evner, hendes rejser i 
Grønland og Færøerne, 
og modtagelserne til som-
merophold på Graasten 
slot. Dronning Ingrids 
50-års jubilæum har vi 
også taget med og lidt om 
kareten, der er brugt ved 
mange begivenheder i den 
kongelige familie fra 1920 
til 2021”, fortæller arkivle-
der Else Egholm. ■

Lokalhistorisk Arkiv har lavet særudstilling om Dronning Margrethe.

Ny bus til Quorps Busser

Vognmand Brian Koch, Quorps Busser, har anskaffet en ny, moderne bus med plads til 55 
passagerer, som opfylder miljøkravene til at køre til store byer. Foto Ingrid Johannsen
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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

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.

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

Borggade 3, 6300 Gråsten
Telefon 7465 1031 · FriBikeShop.dk
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GRÅSTEN SLOTSKIRKE
Søndag den 23. januar kl. 11.00

ved Hanne Beierholm Christensen

ADSBØL KIRKE
Søndag den 23. januarkl. 9.30

ved Hanne Beierholm Christensen

KVÆRS KIRKE
Søndag den 23. januar 

Ingen oplysninger

BROAGER KIRKE
Søndag den 23. januar kl. 10.30

ved Stefan Klit Søndergaard

EGERNSUND KIRKE
Søndag den 23. januar kl. 11.00 

ved Liselotte Kirkegaard

RINKENÆS KORSKIRKE
Søndag den 23. januar kl. 11.00

ved Marianne Østergård Petersen

NYBØL KIRKE
Søndag den 23. januar kl. 9.30
ved Lis-Ann Alexandra Rotem

SOTTRUP KIRKE
Søndag den 23. januar

Ingen gudstjeneste

ULLERUP KIRKE
Søndag den 23. januar kl. 10.30
ved Lis-Ann Alexandra Rotem

TYSK GUDSTJENESTE
Sonntag, 23.1., 1

Kein Gottesdienst

GUDSTJENESTERGUDSTJENESTER

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

    Udover 25 ord, 1,-  pr. ord.

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

    eller
  

356495

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

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

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

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

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

TillykkeTillykke

Til alle medlemmer af 

GRÅSTEN RIDEKLUB
af 2004

Hermed indkaldes til

Generalforsamling
Torsdag den 24. februar kl. 19.00

 i Gråsten Rideklub
Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsen afl ægger beretning
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
4. Fastsættelse af kontingent 
5. Behandling af indkomne forslag 
6. Valg af bestyrelse
7.  Valg af revisorer
8.  Valg af klubbens øvrige udvalg 
9.  Eventuelt

Vel mødt!
Hilsen bestyrelsen for GRR4

Kære BiancaKære Bianca

Hjertelig tillykke Hjertelig tillykke 
med de 60 år med de 60 år 

fredag den 21. januar.fredag den 21. januar.
Håber du får en god dag.Håber du får en god dag.

Ønskes du af Nicolai, Nadia, Sune, Ønskes du af Nicolai, Nadia, Sune, 
Diana, Lars og alle børnebørnDiana, Lars og alle børnebørn

Familie på farten – 
fra Halifax til Alaska  
Onsdag den 9. februar kl. 14.30 – 16.30

i BHJ Salen Ahlmannsparken
Anne Grethe og Helge, som er identiske med Familie 
på Farten fra Give pakker endnu engang deres gamle 
Landcruiser - og skiber den over Atlanten til Halifax i 

det sydøstlige Canada. Herefter kører de i 180 dage fra 
Halifax til Alaska – en tur på 44.000 km. I foredraget 

fortæller de og viser � lm om deres oplevelser undervejs.
Pris 70,-  kr. for medlemmer

 90,-  kr. 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 7. februar kl. 18.00.

Ud af Jehovas Vidner
Onsdag den 23. februar kl. 14.30 – 16.30

i BHJ Salen Ahlmannsparken
Jette Seidenschnur fortæller om sine 33 år i 

Jehovas Vidner og om hvordan hun kom ud i friheden. 
Hun var bundet af utallige regler og forbud. Bruddet 

med Jehovas Vidner havde store familiemæssige 
konsekvenser for hende, men hun � k et liv i frihed.

Pris 70,-  kr. for medlemmer
 90,-  kr. 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 21. februar kl. 18.00.

Gråsten

GRÅSTEN HANDELSSTANDS
JUBILÆUMSFOND AF 1959

af ovennævnte legats midler vil der kunne uddeles legater.
Legatet kan ifølge dets fundats søges af unge, 

flittige og dygtige uddannelsessøgende der 
stammer fra den “oprindelige” Gråsten Kommune 

og som er under uddannelse.
Ansøgningen bilagt kopi af eksamensbeviser 
og oplysning om økonomiske forhold 
fremsendes senest tirsdag den 1. marts 2022 
til Gråsten Handelsstandsforening
Bo Hansen
Sydbank Gråsten
Torvet 2, 6300 Gråsten
bo.hansen@sydbank.dk
Mærk kuverten Legat

Tusind takTusind tak
fordi i var med til at gøre vores Guldbryllup til noget helt unikt. fordi i var med til at gøre vores Guldbryllup til noget helt unikt. 

Vi havde en vidunderlig dag, som vi vil mindes resten af vores dage.Vi havde en vidunderlig dag, som vi vil mindes resten af vores dage.
Tusind tak Degnetoft og Buskmosevej 24 Tusind tak Degnetoft og Buskmosevej 24 

for den fi ne dørranke og gaven.for den fi ne dørranke og gaven.
Tak til vores børn, svigersøn og børnebørn for den fl otte Tak til vores børn, svigersøn og børnebørn for den fl otte 

dørranke ved Providence og alt hvad i har gjort for at denne dørranke ved Providence og alt hvad i har gjort for at denne 
dag blev fyldt med glæde, sjov og vidunderlig musik og sang.dag blev fyldt med glæde, sjov og vidunderlig musik og sang.

TAK for alle gaverne.TAK for alle gaverne.
Kærlig hilsen Edvard & ToveKærlig hilsen Edvard & Tove

Travlhed hos Hokkerup 
Auto i Rinkenæs
Af Gunnar Hat tesen

Hokkerup Auto har 
flyttet sit værksted fra 
Hokkerup til Rinkenæs. 
Indehaveren Johnny Haas 
måtte nemlig sande, at der 
var  behov for mere plads.

“Det går susende stærkt. 
Vi har haft behov for mere 
plads i lang tid”, siger 
43-årige Johnny Haas, der 
har drevet selvstændigt 
autoværksted siden 2003.

Og han har fået mere al-
buerum. For autoværkste-

det er flyttet til Sejersbæks 
gamle autoværksted.

Den store bygning med 
flere hundrede kvadrat-
meter danner nu rammen 
for et moderne autoværk-
sted med lifts og alt det 
udstyr, der skal til for at 

kunne servicere og repa-
rere kundernes biler.

“Jeg har fået rigtig man-
ge kunder og dermed også 
et behov for plads til flere 
biler på værkstedet, så jeg 
var nødt til at udvide og se 
mig om efter nogle større 
lokaler”, siger Johnny 
Haas, der har tre mekani-
kere ansat.

Hokkerup Auto tilbyder 
alle former for reparatio-
ner, forsikringsskader med 
mere i det nye værksted. ■

Johnny Haas har flyttet Hokkerup Auto til Rinkenæs for at få 
mere plads.
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Læserbrev

Taksigelser 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

Tak fordi du handler lokalt

Fjordegnens Walkieklub KVIK
afholder

Ordinær 
generalforsamling

Torsdag den 10. februar 2022
kl. 19.00 på Kværs Kro
Dagsorden i henhold til vedtægter.

Forslag til generalforsamlingen skal være 
formanden i hænde senest 8. dage før.

Husk coronapas eller negativ PCR-test

God generalforsamling
Walkieklubben KVIK

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

Karen Petersen
er stille sovet ind

Gråsten, den 14. januar 2022

Tak for alt

Kette
Mette og Lisbeth med familier

Bisættelsen finder sted fra Gråsten Kapel
torsdag den 20. januar kl. 13.00

Efter højtideligheden er der mindesammenkomst på
Anker’s Restaurant, Fiskenæs

Karen Petersen, Gråsten, er død, 84 år. ■

Frede Hansen, Gråsten, er død, 94 år. ■

John A. Andersen, Dybbøl, er død, 72 år. ■

Tilliden mistet til ledelsen på Dalsmark Plejehjem
Efter de verserende 
avisskriverier afholdt 
Dalsmark Plejehjems 
Vennekreds sin ge-
neralforsamling, hvor 
jeg aflagde min sidste 
beretning som formand 
gennem 6 år. 
Næstformand Jens Skøtt 
blev valgt til formand, 
Egon Jessen til næstfor-
mand og Else Lunderskov 
fortsætter som kasserer. 
Medlemsskaren er heref-
ter reduceret til 7-8 styk-
ker, som jeg ønsker held 
og lykke med arbejdet 
for at give beboerne på 
plejehjemmet nogle ekstra 
oplevelser, selvom det kan 
blive meget svært, efter 
den store reduktion af 
frivillige i vennekredsen.

Der har været en 
del skriverier, først i 
Gråsten Avis og derefter 
i JydskeVestkysten efter 
mit indlæg i det lokale 

Rinkenæs-blad Samspil, 
hvor jeg skrev lidt om 
vennekredsens ændrede 
vilkår under og efter co-
rona pandemien og med-
delte min udmeldelse af 
vennekredsen. Jeg havde 
mistet tilliden til ledelsen 
på Dalsmark Plejehjem, da 
samarbejdet ikke længere 
fungerede.

Trist over udvikling
De omtalte artikler og 
læserbreve er blevet 
kommenteret af både 
forstander Maibritt Elm 
Nielsen og af direktøren 
for Danske Diakonhjem 
i Vejle, Morten Skov 
Mogensen, som begge 
udtaler, at de slet ikke 
kan genkende artiklernes 
indhold og at Dalsmark 
Plejehjem tvært i mod er 
blevet omtalt som et møn-
sterplejehjem i Danmark.

Jeg er efter næsten 10 års 

kendskab til Dalsmark 
Plejehjem, bl.a. som fami-
lie til 2 tidligere beboere, 
meget trist over at det er 
gået som det er. 

Plejehjemmets grundlag 
som Diakonplejehjem og 
som registreret EDEN-
hjem bygger på nogle 
rigtig gode værdier, som 
er værd at værne om og 
jeg kan kun håbe på, at 
disse værdier også vil være 
grundlaget i fremtiden. 

Herudover er der gen-
nem den samme periode 
opbygget et spændende 
og værdifuldt arbejde 
med at gøre plejehjem-
met til et naturplejehjem 
med projektet ”Udeliv 
og Fællesskab”, som ven-
nekredsen også har været 
meget aktiv del af. 

Samarbejdet med de 
fleste af de nu tidli-
gere medarbejdere på 
Dalsmark, har været 

meget givtigt for os fra 
Vennekredsen og jeg vil 
også tænke tilbage på jer 
med taknemmelighed.

Det er derfor ekstra 
smerteligt, at samarbejdet 
med den nuværende le-
delse ikke længere kunne 
fungere, fordi jeg ople-
vede, at indgåede aftaler 
ikke blev gennemført og at 
vi skulle indordne os un-
der ledelsens beslutninger 
omkring Vennekredsens 
virke på Dalsmark.

Jeg vil hermed også 
gerne takke for den store 
opbakning, jeg har fået, 
både fra flere lokale bor-
gere, fra tidligere ansatte 
på Dalsmark Plejehjem og 
fra familiemedlemmer til 
tidligere beboere.

Jørn Rørholm 

Damvej 6, Egernsund

Hjertelig tak

til Adsbøl for tilstedevær, blomster og støtte ved

købmand Helga Christensens
bisættelse i Adsbøl Kirke

Peter Christensen med familie
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B R O A G E R

Nyt fra Broagerhus

Se altid mere på www.broagerhus.dk

De 5 onsdage på Broagerhus
Onsdag den 26. januar 2022 kl. 19.30

Foredrag med forstander 
Carsten Holvad fra 

Rude Strand Højskole 
v/Odder

“Min bedstemor og 
andre fyrtårne”

Han fortæller om det at blive til 
nogen og ikke kun til noget. Et 

positivt og optimistisk foredrag.

Afslutningsvis fortælles 
om højskoleophold. 

Entré inkl. ka� e og kage kr. 85,-

Betales ved indgangen/gerne med Mobilepay 
HUSK tilmelding til Broagerhus@broager.dk 
eller sms til 26 73 81 30 senest den 21. januar.

Bestyrelsen for Broagerhus

Vi søger omdelere i alle aldre – du 
skal blot være fyldt 13 år. Sæt dit 
fodaftryk i lokalområdet med et 
fleksibelt fritidsjob, studiejob eller 
deltidsjob som omdeler. 

Du kan vælge én eller flere ruter. 
Ruterne er i nærheden af, hvor 
du bor, og du kan låne en trailer af 
os, som du kan gå eller cykle med. 

Bliv omdeler og få
ekstra penge på kontoen

Du arbejder i dit nærområde.

De pakkede reklamer og aviser  
leveres hos dig – klar til omdeling.

Bestem selv hvornår på dagen, du vil 
arbejde, inden for vores deadline.

Du skal arbejde onsdag eller torsdag.

Læs mere og søg jobbet på blivomdeler.nu

Masser af gode grunde
til at blive omdeler:

Enkeland går over teglværksscenen til sommer
Af Lise Kristensen

Det er sikkert og vist, 
at der denne sommer 
igen bliver teglværksspil 
på Cathrinesminde 
Teglværk opført af 
teglværkets venner efter 
fire års pause siden Fare 
Fare Krigsmand. 
Forfatteren Karsten 
Skovs bog Enkeland vil få 
stemmer, figurer og blive 
iscenesat af instruktør 
Kristian Hald. 

Der er store forventnin-
ger til genoptagelsen af 

det, der i 1982 blev født 
som egnsspil.

“Der dukkede en hel del 
op til informationsmø-
de søndag. Der er flest 

kvinderoller i Enkeland. 
Der kom flest mænd. Vi 
vil fortsat være aktive for 
at flere kvinder melder 
sig. Selv om vi har en god 
instruktør, tror jeg ikke, 
modne mænd passer i de 
essentielle roller. Vi prøver 
at sætte et godt hold sam-
men efter en ganske nøje 

plan,” fortæller formand 
for Cathrinesmindes 
Venner, Carsten 
Hauerberg.

Mangler aktører
På grund af genfor-
eningsåret 2020 beslut-
tede Cathrinesmindes 
Venner sig for at springe 
teglværksspillet over, 
da det var forventet, 
der ville være mange 
arrangementer i anled-
ningen af 100 året. Så kom 
Coronaen og vendte alt på 
hovedet, men vennerne er 
vis på et comeback i 2022 
med premiere 15. juni og 
forestillinger fra torsdag 
den 16. til og med søndag 
19. juni.

“Det er en langvarig pro-

ces at sætte et teglvæksspil 
op. Vi har dramatikeren 
Brian Wind-Hansen 
fra Odense til at skrive 
Enkeland om til drama. 
I alt er der behov for om-
kring en snes aktører.

Fondsansøgningerne 
er klar, så vi brækker 
ikke halsen på økono-
mien,” fortæller Carsten 
Hauerberg.

Der er mange gengange-
re i teglværksspillet blandt 
andet instruktøren. 

Da Fare Fare Krigsmand 
gik over scenen sidste 
gang i 2018, fik han bogen 
Enkeland i gave, og så var 
der en ny opgave at tage 
fat på. 

Bogen handler netop 
om teglværksmiljøet ved 

Flensborg Fjord under 
1. Verdenskrig, hvor 
sønderjyske soldater er 
sendt til fronten, mens 
kvinder og børn passer 
hjemmefronten. 

Karsten Skov er fra 
Broager og udgav i 2013 
bogen Knacker, der senere 
blev til filmen I Krig og 
Kærlighed. 

Han er den forfatter, der 
om nogen har sat fiktive 
ord på sønderjyders skæb-
ne under 1. Verdenskrig, 
så hvad er mere naturligt 
end at opsætte Enkeland 
som teglværksspil på 
hjemmebane.

Teglværksspillene 
var med til at sæt-
te Cathrinesminde 
Teglværksmuseum i ver-
den, så de har stor indfly-
delse på kulturlivet.

“Der er brug for mange 
mennesker til at gennem-
føre et teglværksspil. Der 
er et stort antal medvir-
kende, selv om ikke alle 
har hovedroller. Der er 
også brug for mange hæn-
der. Aktørerne og venner-
ne er alle amatører med 
en dramatiker til at lede 
dem på vej. Stykket varer 
halvanden time, og der er 
traditionen tro kaffepause 
med fedtemadder,” fortæl-
ler vennernes formand.

Der er gode roller til 
både voksne og børn. 
Interesserede bedes 
henvende sig til Kristian 
Hald, der frem mod de 
første prøver i februar 
arbejder på at fyldestgøre 
rollelisten. ■

Sommerens egnsspil på 
Cathrinesminde Teglværk 
tager udgangspunkt i roma-
nen Enkeland af forfatteren 
Karsten Skov.

Forstander holder 
foredrag på Broagerhus
Højskoleforstander 
Carsten Holvad fra Rude 
Strand Højskole ved 
Odder holder onsdag den 
26. januar kl. 19.30 fore-
drag på Broagerhus.

Emnet er ”Min bedste-
mor og andre fyrtårne!”. 

Han fortæller om at blive 
til nogen og ikke kun til 
noget. Om personer og 

situationer, der gennem 
hans liv har været med til 
at gøre ham til den, han er.

Det er et positivt og 
optimistisk foredrag om 
relationer og værdier, 
hvor den enkelte har mu-
lighed for at se sig selv i 
sammenhængen. 

Han vil også fortæl-
le om Rude Strand 

Seniorhøjskole og det at 
tage på højskole. ■

Højskoleforstander Carsten 
Holvad Arkiv foto

Fjernvarme stiger
Fjernvarme i Broager 
stiger fra årsskiftet med 
16 procent. 
I det nye år vil det i runde 
tal koste 2.000-3.000 kro-
ner mere at varme huset 
op.

Stigningen i acon-
tobetalingen har 
Fjernvarmen besluttet på 
et bestyrelsesmøde.

Energipriserne stiger i 
hele Europa. Det gælder 

for både strøm og gas. 
Og det rammer også på 
Broagerland.

”El og gas er en stor del 
af vores regning til for-
brugerne. Så vi bliver nødt 
til at gøre noget. Vi er 
nødt til at forhøje aconto 
indbetalingerne fra 1. ja-
nuar”, siger formanden for 
Broager Fjernvarme, Peer 
Monger.. ■
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S U N D E V E D

Besøg genbrugsbutikken i

VESTER SOTTRUP

MØBLER – TING – TØJ
og gør et godt køb

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

Tlf. 40 76 22 36 i åbningstiden

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

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

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

Sundeved afholder

ORDINÆR 
GENERALFORSAMLING

Onsdag den 9. februar 2022 kl. 19.00 
i Sognehuset, Vester Sottrup

Dagsorden ifølge vedtægterne.
Forslag skal være formanden i hænde 

senest den 28. januar 2022.
Mødet afholdes efter gældende corona-restriktioner.

Vel mødt
Bestyrelsen

Alle er velkommen!

2022 STÅR I BOLIGENS TEGN

Sønderborg Køkkenet • Ellegårdvej 23B, Sønderborg • 74 42 92 20 
Mandag - Torsdag kl. 8.00 - 16.00, Fredag kl. 8.00 - 14.30

.

Et nyt år giver anledning til nye erfaringer, nye 
oplevelser og nye projekter. Tænker du på at 
forny dit hjem, eller skal du i gang med at bygge nyt?
Så hjælper vi dig med at komme godt fra start med
råd og inspiration til din indretningsdrøm.

Du er velkommen til årets første åbent hus i 
boligens tegn. Få en snak om dine ideer med 
vores designrådgiver, som lytter og vejleder dig 
til næste skridt i dit boligprojekt.

Vi glæder os til at byde dig indenfor. 

inspiration
Bolig

ÅBENT HUS
SØNDAG 23. JANUAR KL. 10-15

Ny professor fra Vester Sottrup

61-årige Niels Kristian 
Kjær er udnævnt til pro-
fessor i almen medicin.
Han tilknyttes den nyop-
rettede Forskningsenhed 

for Almen Praksis i 
Esbjerg.

Men han fortsætter 
som praktiserende læge i 
Vester Sottrup.

Niels Kristian Kjær mod-

tog i 2011 Mahler Prisen, 
der er de praktiserende 
lægers ærespris. ■

Niels Kristian Kjær er 
udnævnt til professor ved 
Syddansk Universitet i 
Esbjerg. Foto Ingrid Johannsen  

Opstart af Sottrup Byforum
Sottrup skal udvikles 
og være en aktiv del af 
Sønderborg Kommune.
Det mener fire initiativta-
gere, som vil stifte Sottrup 
Byforum. 

Initiativtagere in-
viterer til stiftende 
generalforsamling 
onsdag d. 26. januar 
kl. 19.00 i Nydamskolens 
Biblioteksrum. 

Sottrup Byforum vil 
dække Sottrup Sogn og vil 
have til formål at styrke 
nærmiljøet og skabe sam-
lingspunkt for foreninger, 
institutioner, erhvervsdri-
vende og borgere. 

Det er en upolitisk orga-
nisation for alle. 

Gruppen har de seneste 
par måneder arbejdet 
med stiftelse af foreningen 
samt udarbejdet udkast til 
vedtægterne. 

“Nu er vi klar til stif-
tende generalforsamling 
og håber, mange vil møde 
op og støtte op omkring 
projektet. Vi håber, at den 
nye forening kan samle 
byen og der kan skabes 
synergier imellem for-

eningerne på tværs samt 
at byen bliver attraktiv for 
både eksisterende borgere 
og kommende borgere”, 
lyder det fra de fire ini-

tiativtagere - Morten 
Schmidt, Lena E.A. Fink, 
Karen Paulsen og Rasmus 
S. Jepsen ■
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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
Slotsbakkens Flaglaug 
sørger for, at flaget 
hejses på officielle flag-
dage. Men formanden, 
Mogens P.C. Jacobsen, 
sørgede for at Danne-
brog også røg til tops på 
Dronning Margrethes 
50-års jubilæumsdag. 

Mandag eftermiddag 
fik Morten Latter på 
Den Gamle Skomager 
et ordentligt rykind. 
Det var glade unge fra 
Gråsten Land brugs-
skole, der fejrede, at de 
havde fået afleveret en 
større skriftlig opgave. 

38-årige frisør Karina 
Hansen åbner 1. marts 
ny salon i Guderup. 
Det er faktisk hendes 
gamle læreplads “Salon 
Saksen”, hun overtager. 
Salonen kommer til 
at hedde det samme, 
som salonen i Gråsten. 
Det er ni år siden, hun 
overtog frisørsalonen 
i Jern bane gade efter 
frisørmester Peter 
Christensen.Karina 
Hansen bor med kæ-
reste og sine 2 børn i 
Egernsund.

Sct. Georgs Gildet i 
Gråsten har en ny 50-
års jubilar på vej. Det 
er Bjørn Bach-Hansen, 
Rinkenæs, som 19. 
januar får besøg af 
gildemester Ulla Larsen 
og distriktsgildemeste-
ren for Sønderjyllands 
distrikt, som vil over-
række ham 50 års 
gilde nålen. Sct. Georgs 
Gildet i Gråsten har 
eksisteret i 77 år og 
holder til i Spejderhuset 
på Konkel i Gråsten.

Det nye Ældreråd er 
trukket i arbejdstøjet.
De lokale medlemmer 
fra Jyllandssiden er 
Dieter Jessen, Broager, 
Orla Skovlund Hansen, 
Gråsten, Marianne 
Raarup Nielsen, Vester 
Sottrup, og Kaj Ove 
Larsen, Broager. ■

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, fl ygtningesituationen i 2015, grænsekontrollen, 

infrastrukturen i delstaten, Femernforbindelsen og meget andet.

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

150,-
TILMELDING PÅ 

TLF. 2116 0683

AFSTEMNINGSFEST 
i Gråsten

Skatkort på 
bordet
Gråsten Skatklub samlede 44 skatspillere til årets første 
klubaften i Ahlmannsparken. 

1. runde
1. Finn Lorenzen 
Gråsten 1377 point
2. Lorenz Jefsen 
Aabenraa 1271 point
3. Sven Eirdorf 
Gråsten 1151 point
4. Kriss Nissen 
Padborg 1122 point
5. Herbert Jürgensen 
Broager 1112 point
6. Verner Hansen 
Broager 1079 point

2. runde
1. Preben Jensen 
Broager 1159 point
2. Christian Skousen 
Holbøl 1082 point
3. Jens Zachariassen 
Felsted 1081 point
4. Hans Peter Steffensen 
Gråsten 1039 point
5. Robert Petersen 
Gråsten 1030 point
6. Preben Paulsen 
Aabenraa 995 point

Forrygende ejendoms salg i Gråsten Af Lise Kristensen

2021 blev ligesom 2020 
et forrygende år for ejen-
domsmæglerbranchen. 
Corona pandemien har sat 
gang i køb og salg af bo-
liger og ejendomme. Det 
mærker Estate Mægler 
Kjeld Faaborg, Gråsten, 
også.

“For to år siden var der 

57.000 ejendomme til salg 
på det danske marked. Nu 
er der 36.000 huse . Der er 
forsvundet 20.000 salgs-
objekter på to år på grund 
af den store efterspørgsel. 
Vi havde i 2021 30 procent 
meromsætning i forhold 
til 2020, og da solgte vi 
30 procent mere i forhold 

til 2019, så salgskurven 
er gået støt stigende 
opad,” siger en tilfreds 
ejendomsmæglerjubilar.

Rekord
Estate mægleren i Ulsnæs 
Centret solgte 179 ejen-
domme i 2021. Det er ny 
rekord. De ansatte har 

haft ekstraordinært meget 
at se til. Kjeld Faaborg an-
befaler flere grundudstyk-
ninger, der kan sætte gang 
i salget og imødekomme 
efterspørgslen.

“Konjunkturen fra de 
store byer er smittet af på 
os i land- og kystområder 
og mindre byer. Det går 

fantastisk godt i øjeblik-
ket,” siger Kjeld Faaborg, 
der har fire ansatte.

Blandt dem er sønnen 
Jonas Faaborg, der er fær-
diguddannet ejendoms-
mægler til sommer. ■

Dronningens sommersmykke købt i Gråsten
Af Lise Kristensen

I forbindelse med 
transmissionerne 
og skriverierne om 
Dronning Margrethes 
liv som gennem et halvt 
århundrede som dron-
ning og forinden hendes 
vej til tronen har der 
været fokus på et par 
stærkt blå øreklips, som 
er en meget bemær-
kelsesværdig del af de 
royale smykker. 
De blå øresmykker er 

købt i Matas i Gråsten 
for omkring 20 år siden, 
afslører dronningen selv 
i bogen “En dronnings 
smykkeskrin”.

“Dem har jeg haft ganske 
længe, jeg tror, det er over 
20 år siden, jeg købte dem 
hos Matas i Gråsten,” 
forklarer Dronningen i 
bogen.

“Jeg synes selv, de er 
flotte. De er lækre, de er 
flot blå, det er en ærlig 
blå farve, og det er pla-
stik, men når det er god 

kvalitet, er det godt,” er 
Dronningens beskrivelse 
af den lidt usædvanlige del 
hendes smykkeskat, der 
ikke er udvalgt alene efter 
karat og værdi.

Dronningen betegner de 
blå øreclips som et rigtigt 
sommersmykke.

“Jeg kommer i som-
merhumør, når jeg 
tager dem frem,” be-
retter Dronningen i 
smykkebogen.

Hun har haft smykkerne 
på ved flere lejligheder 

under sine sommerophold 
på Graasten Slot. 

Sidst de blev bemærket, 
var til Kongelig Sommer-
ballet i Fredensborg Slots-
have i sommeren 2019. 

Pressen har i forbindelse 
med Dronningens rege-
ringsjubilæum betegnet 
ørepynten som Matas-
smykker. Det er en kendt 
sag, at Dronningen elsker 
stærke farver.

I forbindelse med 
Dronning Margrethes 
50-års jubilæum som 
regent af Danmark udstil-

les en stor del af hendes 
private smykkesamling i 
Christian VIII’s Palæ på 
Amalien borg. Det sker 
med særudstillingen “En 
dronnings smykkeskrin 
- 50 år på tronen fortalt i 
smykker”.

På udstillingen præ-
senteresover 200 af 
Dronningens smykker. 
Det er første gang, at langt 
størstedelen af smykkerne 
vises for offentligheden. 
Bladt smykkerne er de blå 
øresmykker fra Gråsten. ■
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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 Industrivej 7 | 6330 Padborg

Tlf. 74 67 04 56 | info@rudebeck-byg.dk 

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

Ny sognepræst til Holbøl Sogn
Af Gunnar Hat tesen

Den 33-årige Joan 
Arnbjarnardóttir er 
blevet ansat som ny 
sognepræst ved Holbøl 
Kirke.
Hun er nyuddannet 
teolog fra Københavns 
Universitet, og bliver tirs-
dag den 1. februar ordine-
ret i Haderslev Domkirke.

Indsættelses-
gudstjenesten foregår 
søndag den 6. februar 
kl. 10.00 i Holbøl Kirke. 

Efterfølgende er der 
sammenkomst på Holbøl 
Landbohjem.

“Jeg kommer fra 
Færøerne, men har boet 
i Danmark siden jeg var 
18 år. Jeg er den ældste af 
tre søskende. Jeg har en 
bror i Aalborg og en sø-
ster i Søborg. Derudover 
har jeg en del familie både 
i Køben havn, Nord jylland 
og på Fyn”, fortæller Joan 
Arnbjarnardóttir, der som 
de fleste færinger, tog til 
Danmark for at studere. 

“Det blev teologien, som 
fangede mig, og derefter 
fulgte præstedrømmen 
hurtigt”, siger Joan 
Arnbjarnardóttir, som 
i sommer blev færdig 
på Pastoral seminariet i 
København.

Og så skulle drøm-
mestillingen findes. 

“Jeg har altid drømt om 

at bo på landet. Som per-
son holder jeg af naturen, 
og trives bedst i et miljø, 
hvor folk kender hinan-
den. Alligevel tog det mig 
et par måneder før jeg 
faktisk søgte til Jylland. 
Jeg havde mange ting at 
tage stilling til, specielt 
som mor”, fortæller den 
nye sognepræst, som er 
mor til Edith på 5 år.

“Derfor tog jeg min 
datter med på weekend-
tur, hvor vi overnattede 
i Aabenraa. Så fik vi set 
det sønderjyske og ikke 
mindst besøgt Holbøl”, 
nævner den færøske 
teolog.

Stort indtryk
“Besøget i Holbøl gjorde 
stort indtryk på os. Jeg 
fornemmede en kirke og 
et sted, hvor havde lyst 
til at være, og kunne se 
mig selv og min datter. 
Som præst er det ikke helt 
fremmed at tro på tegn. I 

det vi kørte hjemad efter 
besøget i Holbøl, lød det 
fra den lille: “Mor, der 
gad jeg gerne bo”. Det 
rørte mig virkelig. Så det 
er med stor spænding og 
glæde, at vi ser frem til 
at slå os ned i Holbøl”, 
fortæller den nye sogne-
præst, som flytte5r ind 
i præstegården, der har 
stået tom et halvt års tid.

“Jeg glæder mig til at 
virke som sognepræst i 
Holbøl. Jeg ser frem til 
at møde menigheden og 
lære den at kende. Jeg 
glæder mig til at skabe 
nogle aktiviteter, som 
kan være til glæde for 
alle, på kryds og tværs 
i lokalområdet. Det er 
en stor drøm, som går i 
opfyldelse for mig, nu jeg 
bliver ordineret og kan 
arbejde som sognepræst, 
og det håber jeg menighe-
den i Holbøl kommer til 
at mærke. ■

Joan Arnbjarnardóttir har 
besøgt Holbøl, og glæder sig 
til at flytte ind i præstegår-
den med sin datter, Edith på 
5 år.

Tak fordi du handler lokalt

Padborg - Kruså - Frøslev - Holbøl - Kollund – Gråsten - Broager - Sundeved - Ragebøl Uge 3 19 . 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 19. Fynsk gullash med ris

TORSDAG den 20. Paneret stegt fl æsk med persillesovs

FREDAG den 21. Karbonade med stuvede ærter og gulerødder

LØRDAG den 22. Dansk bøf med rødbeder

SØNDAG den 23. Burger med pommes frites

MANDAG den 24. Svensk pølseret med rødbeder

TIRSDAG den 25. Schnitzel med grøn blanding

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



Vognmand med rødder i Kruså
Fhv. vognmand Uffe 
Toudahl Frandsen, St. 

Magleby, tidligere Kruså, 
er død, 76 år.

Han voksede op i Kruså 
som den ældste af en sø-
skendeflok på fire.

Faderen var tolder, Jes 
Toudahl Frandsen, som 
blev sendt i koncentrati-
onslejr, og kom hjem med 
De hvide Busser i 1945.

Som ung rejste Uffe til 
Køben havn for at aftjene 
sin værnepligt i Den 
Kongelige Livgarde.

Efterfølgende arbej-
dede han 15 år i Falcks 
redningskorps.

Derefter blev han taxi-
vognmand og havde 8 
taxier frem til januar 2021, 
hvor sygdom gjorde, at 
han måtte stoppe.

Han var meget stolt af 
at være livgarder samt at 
være vognmand, hvilket 
han altid fortalte alle, der 
ville lytte.

Uffe Toudahl Frandsen 
var en meget glad og posi-
tiv person, som elskede at 
komme tilbage til Kruså, 
hvor hans forældre boede 
indtil de gik bort.

Han efterlader sig to søn-
ner samt to bonusbørn. ■

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

Dødsfald

Taksigelser

KOLLUND KOLLUND 
KIRKEKIRKE

BOV BOV 
KIRKEKIRKE

HOLBØL HOLBØL 
KIRKEKIRKE

Søndag den 23. januar kl. 11.00 
ved Maja Nørtoft Lomholt

Søndag den 23. januar kl. 9.30
ved Maja Nørtoft Lomholt

Søndag den 23. januar
Ingen gudstjeneste

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

Hjertelig tak Hjertelig tak 
for al venlig opmærksomhed og deltagelsefor al venlig opmærksomhed og deltagelse

ved bisættelsen afved bisættelsen af

Flemming LarsenFlemming Larsen
På familiens vegnePå familiens vegne

Annie, Daniel og ChristelAnnie, Daniel og Christel

Hjertelig tak Hjertelig tak 
for al deltagelse ved bisættelsen for al deltagelse ved bisættelsen 

af vor far og bedstefaraf vor far og bedstefar

Karl Heinz CarstensenKarl Heinz Carstensen
På familiens vegne Marianne & CarstenPå familiens vegne Marianne & Carsten

www.holbolkirke.dk

Ny Præst i Holbøl 
Holbøl Sogn får ny præst, 

JOAN ARNBJARNARDÒTTIR, 
og derfor inviterer Menighedsrådet alle interesserede til ordinationen

i Haderslev Domkirke, tirsdag den 1. februar kl. 19.00

Alle kon� rmander med familier er også inviteret. 
Der kører bus fra Holbøl kirke kl. 18. Der vil blive 

serveret sandwich og drikkevarer i bussen. 

Tilmelding til ordination i Haderslev sendes til 
sms. 30 63 79 70 sidste tilmelding er den 27. januar 

kl. 21. I bedes påføre antal og “Haderslev”, 

Den 6. februar kl. 10 vil Joan Arnbjarnardòttir blive indsat
Efter indsættelsen inviteres menigheden til at deltage i arrangement 

på Holbøl Landbohjem, hvor der vil blive serveret frokost. 

Tilmelding sendes til sms 30 63 79 70 senest den 
27. januar kl. 21. I bedes påføre antal og “Holbøl”. 

Vi håber at der er mange 
der vil være med til at byde 

Joan velkommen. 

Holbøl Menighedsråd

HUSK 
coronapas 

og 
mundbind!

Elskede husbond, far, bedstefar og svigerfarElskede husbond, far, bedstefar og svigerfar

Uff e Toudahl Frandsen Uff e Toudahl Frandsen 
*23. marts 1945 † 14. januar 2022 *23. marts 1945 † 14. januar 2022 

er sovet stille ind.er sovet stille ind.
Begravelsen fi nder sted St. Magleby KirkeBegravelsen fi nder sted St. Magleby Kirke

onsdag den 19. januar 2022 kl. 11:00onsdag den 19. januar 2022 kl. 11:00
En kæmpe Tak til Døgnplejen i Dragør En kæmpe Tak til Døgnplejen i Dragør 

for kærlig omsorg og støtte.for kærlig omsorg og støtte.
FamilienFamilien

Karl Heinz Carstensen, Padborg, er død, 84 år. ■

Emil Vejlgård Kjær Johannsen, Kollund, 0 år. ■

Ingen sejlads til 
St. Okseø
Et flertal i Udvalget for 
bæredygtig udvikling un-
der Aabenraa Byråd afvi-
ser at bevilge 375.000 kr, 
som skulle sikre sejladsen 
i syv uger i sommermåne-

derne fra Sønderhav til St. 
Okseø.

Tidligere borgmester 
Thomas Andresen (V) 
kritiserer beslutningen. 

Han efterlyser en plan for 
Store Okseø. 

Udvalgets formand 
er Erik Uldall Hansen 
(S), som ikke mener, at 
kommunen skal finan-
siere overfarten i denne 
omgang. ■

Legat
Anne Marie og Jørgen 
Jensens Legat er nu en-
deligt opløst, og det får 
blandt andre Fjordskolen 
i Kruså gavn af. Skolen 
modtager 200.000 kr. 
til etablering af fæl-
les musiklokale samt 
støtte til indkøb af 
musikinstrumenter. ■
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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

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.

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

ved Poul-Erik Thomsen:
“Ingen så det komme” 
– om grænsegendarmerne 
under besættelsen.
Det er gratis at deltage, men booking er nødvendig.

25. januar kl. 16.30
Museet er åbent fra kl. 15.00, hvor man 
kan se Toldmuseets udstilling med bl.a. 
de blå gendarmer (entre 40,-).
WWW.OLDEMORSTOFT.DK

Foredrag

MUSEUM OLDEMORSTOFT
Bovvej 2, 6330 Padborg  · Telefon 73 76 64 36

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 

Valdemarshus genåbner atter

Af Dit te Vennits Nielsen

Valdemarshus i Padborg 
åbner atter op for akti-
viteter efter den sidste 
nedlukning.
Formand for 
Valdemarshus, Carlo 

Jensen, er glad for at kun-
ne åbne for de traditionel-
le aktiviteter.

“Nedlukningen har 
ikke været sjovt for vores 
brugere. Efter den første 
hårde og lange nedluk-
ning havde vi svært ved at 

få folk til at vende tilbage, 
men denne gang går det 
bedre”, fortæller Carlo 
Jensen, som peger på, at 
man kan mærke, at folk 
har manglet at komme ud. 
Det er dog vigtigt, at folk 
kan føle sig trygge.

“Vi har hele vejen igen-
nem fulgt restriktionerne 
tæt på. Vi har gjort ekstra 
ud af rengøringen, har 
haft sprit stående alle 
steder og har holdt god 
afstand. Det har bevir-
ket, at vi ikke har haft et 
eneste tilfælde af corona 
inden for huset, og derfor 
heller ikke har haft nogen 
dødsfald. Det er vi vældigt 
glade for. Det bevirker 
også, at vores brugere kan 
føle sig trygge i huset”, 
siger Carlo Jensen, som 
ikke er i tvivl om, at den 
fortrinsvise hårde hånd-
tering af reglerne i huset 
har bevirket, at smitten er 
blevet holdt på afstand. 

“Vi har taget styringen, 
og det vil vi fortsætte med, 
så længe Covid-19 raser. 
Derfor har vi heller ikke 
åbne arrangementer i hu-
set. Det vil sige. at alt det, 

der arrangeres i øjeblik-
ket, kun er for brugere af 
huset”, siger Carlo Jensen, 
som er meget tilfreds med 
det arbejde, som de frivil-
lige udfører.

Frivillige
“Jeg er utrolig glad for 
de frivillige, der gør et 
kæmpe arbejde. Uden 
dem var der ikke noget 
Valdemarhus. Holdet har 
hele vejen igennem været 
omstillingsparate og har 
tilpasset sig situationen”, 
siger Carlo Jensen, som 
efterlyser flere frivillige.

“Vi har stadig plads til 
flere, der vil give et nap 
med. Alle kan bidrage 
med et eller andet”, bedy-
rer Carlo Jensen, som også 
er glad for de gode facilite-
ter på Valdemarshus. Det 
nye depotrum har givet 
meget mere plads i salen.

“Jeg er spændt på, hvor-
dan tingene kommer til 
at se ud efter kommu-
nalvalget i november. 
Der er kommet nye folk 
i byrådet, og jeg håber, 
vi kan fortsætte det gode 
samarbejde. Aabenraa 
Kommune har altid været 
en god samarbejdspartner, 
og det må meget gerne 
fortsætte. Valdemarshus 
er et yderst vigtigt aktiv 
hernede”, siger Carlo 
Jensen. ■

Formanden for 
Valdemarshus, Carlo Jensen, 
er glad for, at brugerne igen 
kan vende tilbage. Brugerne 
kan altid komme ind for at få 
en kop kaffe og en god snak 
og bevare de gode venska-
ber.  Arkiv foto
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Uddannelsesmuligheder Uddannelsesmuligheder 
for unge i Aabenraafor unge i Aabenraa
Tjek skolernes hjemmesiderTjek skolernes hjemmesider
for nærmere info!for nærmere info!

ÅBENT HUS 
TIRSDAG DEN 25. SAMT LØRDAG DEN 29. JANUAR

IBC International Business College
Dr. Margrethes Vej 6-12
6200 Aabenraa

ibc.dk

ÅBENT HUS LØRDAG DEN 29. JANUAR

Deutsches Gymnasium 
für Nordschleswig
Svinget 26-28
DK-6200 Aabenraa

deutschesgym.dk

Aabenraa 
Statsskole
Forstallé 14
6200 Aabenraa

statsskole.dk

INFORMATIONSAFTEN TIRSDAG DEN 25. JANUAR

Teknisk Gymnasium
Stegholt 36
6200 Aabenraa

eucsyd.dk

– Stedet hvor vi mødes –

DSI Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter · Valdemarsgade 11, 6330 PadborgDSI Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter · Valdemarsgade 11, 6330 Padborg

Stor tak til alle vore Stor tak til alle vore 
sponsorer i forbindelse sponsorer i forbindelse 

med Valdemarshus’ med Valdemarshus’ 
åbent hus arrangementåbent hus arrangement

Tak til de daglige brugere af huset samt personer, der uopfordret har tænkt på os.  En særlig tak til Birgit Thomsen.
NB! Vi har åbent normalt igen.

Gellett Leather

Lauge Transport A/S 

Garant 

Palle / Sport 1 

Toldboden 

Fodterapeut Lone Bakowsky

Nybolig 

Fysioterapi v/Uwe Christiansen

Frisør Cut´n Tot

Freja 

La Perla

Circle K

Ny Form 

Guldsmed Rie Meyer 

Frisøren Nørregade 

Kontor Syd

Bred VVS ApS

CS AUTO 

GF Forsikring

Sundax 

Herluf Jørgensen A/S

Shell

Rema 1000 Kruså

Clinic Chic Aniara

Fuglesang 

Superbrugsen 

Nielsens Bageri

Sydbank

Fodterapeut P. Rossen

Kruså Blomster

Advokat Birgit Thomsen 

Lone´s Fodpleje

Calle Genbrug  

Salon Skrænten

Frøslev Træ 

Jensen Ure-guld-sølv

Apoteket 

Bentes Shop 

Optiker Hallmann 

Klokkeblomsten 

Matas 

H.H. Jensen 

H.P. Therkelsen 

Akupunktur og velvære

Grill House

Farvehexen
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Tak fordi du handler lokalt 

Hovednummer tlf. 7060 2033
Afdelinger i 

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

Pæne biler til nettopriser 

ALTID 300 BILER PÅ LAGER

Hørt ved Lyren
På trods af kulden 
mødte 20 medlemmer 
op til årets første 
præmiespil i Bov IF 
Petanque. Følgende fik 
præmier med hjem: 
Dieter Greisen, Anne 
Marie Christiansen, 
Hans Schleef, Christian 
Petersen, Jytte 
Matthiesen, Sonja 
Jensen og Tove Bred. 

Aabenraa Kommune 
har lavet en ny app 
“Skyhost Borger Tip”. 
Den erstatter den gamle 
App “Giv et tip”. Her 
kan borgerne indbe-
rette om væltede træer, 
huller i veje, ujævne 
fortove og meget mere. 

Spejderne i Padborg 
havde efter nytår lavet 
en indsamling af ju-
letræer. I et opslag på 
facebook opfordrede 
de folk til at betale på 
mobilpay, hvorefter 
træerne så ville blive 
afhentet og kørt til 
genbrug. Den opfor-
dring fulgte mange, da 
der tidligere har været 
problemer med, at hvis 
man hængte penge i 
poser på træerne, blev 
poserne stjålet. Men 
desværre har mange 
oplevet, at juletræerne 
slet ikke blev hentet, 
efter folk havde overført 
pengene på mobilpay.

Børnehuset Evigglad i 
Bov udrustede forleden 
børnene med poser, 
gribetæger og gummi-
handsker, hvorefter de 
gik tur på Hærvejen for 
at rydde op i naturen.

Padborg Vandrelaug 
havde 35 personer med 
på gåtur rundt om 
Sankelmark sø. Det 
regnede både før og 
efter vandreturen, så 
Finn Kristensen havde 
timet turen perfekt. ■ Din lokale ejendomsmægler siden 1992

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

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

Syng sammen
Sted: Kirkeladen, Kirkevej, Bov

Torsdag den 3. februar
Torsdag den 3. marts

Begge gange kl. 14:30-16:00
Arrangementerne afholdes i fællesskab 

med Bov Sogn og er gratis.

Medbring selv kage til kaffen.

Tilmelding er ikke nødvendig

Gyldigt Coronapas skal medbringes

Søndagsspisning
Den 13. februar 2022 kl. 12:00 til 15:00

I Multisalen i Grænsehallerne, 
Harkærvej 13, 6340 Kruså 

Underholdning: Hansjørgen Boe Bonde, der er 
søn af tidligere købmand Hans Jørgen Nissen i 

Fårhus holder et  spændende foredrag: 

“Fra købmandssøn til brugsmand”

Menu: benløse fugle og brødtorte

Pris for deltagelse: kr. 125,-

Gyldigt Coronapas skal medbringes

Tilmelding er nødvendig senest 2. februar kl. 18:00

Det er nu blevet nemmere at tilmelde sig og betale for deltagelse.

Du kan gå ind på vores hjemmeside ældresagen.dk/bov og 
klikke på feltet Arrangementer og Aktiviteter. På den side, der 

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

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

Du skal bruge dit medlemsnummer og du kan 
betale med enten Dankort eller Mobil Pay.

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

dig ved at ringe til Erik Kildahl på telefon 60 52 19 48 
fra 27. januar til 2. februar mellem kl 15 og 18

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

Ny ansat hos KJ Autoparts

Købmandssøn fra Fårhus
Ældre Sagen i Bov 
inviterer søndag den 13. 
februar til søndagsspis-
ning i Grænsehallerne i 
Kruså.
Hansjørgen Boe Bonde, 
der er købmandens søn fra 
Fårhus, holder foredrag 
om “Fra købmandssøn til 
brugsmand”.

Her vil Hansjørgen 
Boe Bonde fortælle om 
livet i Fårhus i 1970'erne, 
hvordan det var at være 
købmandssøn på landet 
og samtidig være født ind 
i en aktiv familie.

Han vil også fortælle 
om den karriere, han fik i 

Brugsforeningsbevægelsen 
gennem næsten 40 år.

Hansjørgen Boe Bonde 

fortæller meget personligt 
om de fem uddelerjobs 
han har haft og om de op- 
og nedture livet har ført 
med sig.

Hvis nogen undrer sig 
over navnet Bonde, fordi 
købmanden i Fårhus hed 
Nissen, så er det fordi 
Hansjørgen i 2009 ændre-
de sit fødenavn i samar-
bejde med en numerolog, 
for at få en bedre energi 
ind i sit liv. Han hedder 
derfor nu Bonde efter sin 
mor. 

Hvad denne ændring har 
betydet for ham, vil han 
også dele med tilhørerne. ■

Hansjørgen Boe Bonde 
fortæller om opvæksten i 
Fårhus og sin karriere i Coop.

25-årige Simon Schmidt 
begyndte den 3. januar ved 
KJ Autoparts på Industrivej 
1 i Padborg. Han er udlært 
reservedelsekspedient og 
klarer varebestillinger samt 
udkørsel af varer.  Privat foto
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KJ Autoparts udvider 
medarbejderstab

Af Dit te Vennits Nielsen

KJ Autoparts begynder 
det nye år med at udvide 
medarbejderstaben. 
“Vi har fået mere og mere 
at lave. For at kunne tilgo-
dese vores mange kunder 
bedst muligt har jeg ansat 
en ny medarbejder. Jeg 
har også investeret i en ny 
varebil, så vi endnu bedre 
og hurtigere kan servicere 
vores kunder”, fortæller 
indehaver af KJ Autoparts, 
Kim Jacobsen.

Kundekredsen rækker 
langt. Hele Midt- og 
Sydjylland får leveret 
pakkerne direkte fra KJ 

Autoparts, mens resten af 
landet får sendt varerne 
med Post Nord.

Reservedelsforretningen 
er i en rivende udvikling, 
og Kim Jacobsen formår 
med den gode service 
at få nye kunder i hele 
Danmark. 

“Normalt skaffer vi va-
rerne samme dag og ellers 
fra dag til dag. Vi har nog-
le gode samarbejdspart-
nere i bl.a. Tyskland. Det 
kommer naturligvis vores 
kunder til gode”, fortæller 
Kim Jacobsen. ■

Hos os er kvalitet og service i Højsæde

Danske Malermestre

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

tlf. 20 47 85 63

Hos os er kvalitet og service i Højsæde

Danske Malermestre

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

tlf. 20 47 85 63

Hos os er kvalitet og service i Højsæde

Danske Malermestre

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

tlf. 20 47 85 63

Hos os er kvalitet og service i Højsæde

Danske Malermestre

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

tlf. 20 47 85 63

Hos os er kvalitet og service i Højsæde

Danske Malermestre

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

tlf. 20 47 85 63

Hos os er kvalitet og service i Højsæde

Danske Malermestre

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

tlf. 20 47 85 63

Hos os er kvalitet og service i Højsæde

Danske Malermestre

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

tlf. 20 47 85 63

Alter Kupfermühlenweg 31, 24939 Flensburg +49 461 43197

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

Græske specialiteter
Også mad ud af huset

Tak fordi du handler lokalt 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!

…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

Lajla Søballe har været med 
fra starten i KJ Autoparts 
og kører rundt med varer 
i Midt- og Sydjylland.
 Foto Dit te Vennits Nielsen

Kim Jacobsen stiftede KJ 
Autoparts for godt to år 
siden. Han har på den korte 
tid fået en succesforretning 
op at stå. 
  Foto Dit te Vennits Nielsen
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