
Er din plæneklipper 
forårsklar?

Vi henter og bringer -
Ring for aftale

Carstens Maskinværksted
v/ Carsten Hansen

 Nejsvej 18, 6310 Broager | Tlf.: 74 44 94 94
www.carstensmaskinvaerksted.dk

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

Inkasso

Tvangsauktioner

Konkursbegæringer

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

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

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 4 26. 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
200 g

Gælder fredag og lørdag

Pr. pk.

995
MAKS. 5 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
Onsdag den 26. januar kl. 19.00 Menighedsrådsmøde i Gråsten Præstegård

Torsdag den 27. januar kl. 19.00 Sangaften i Adsbøl kirke

Søndag den 30. januar kl. 11.00 Gudstjeneste i Gråsten Slotskirke

Onsdag den  2. februar kl. 14.30 Sangeftermiddag 

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. 

OBS: Ændringer kan forekomme pga Corona-smitte

Sangeftermiddag 
En onsdag om måneden afholdes en hyggelig sangeftermiddag i Præstegården.

Vi synger fra Højskolesangbogen, hører gode historier, får en god snak over kaffen 
og ikke mindst; hyggeligt samvær et par timer.

Denne onsdag får vi besøg af Marie og Ellen, der har været volontører i Cameroun. 
Pigerne fortæller om deres oplevelser, om at holde lektiecafé, undervise præster i 
engelsk og ikke mindst hjælpe til med kvindearbejdet!

Pris kr. 50,- for kaffe og kage.

Onsdag den 2. februar kl 14.30 i Gråsten Præstegård

Alle er velkomne!

Peter Brodersen Birte Blindbæk Mogens Hansen Bodil Glenthøj

Ny slotsgartner på Graasten Slot

Af Lise Kristensen

Graasten Slot har fået ny 
slotsgartner.
Det er Ulla Bruun 
Brendstrup. Hun er ikke 
ukendt med opgaven. 
Hun blev i 1970’erne 
udlært anlægsgartner i 
Gråsten Slotshave under 
den daværende mange-
årige slotsgartner Per Bent 
Moseholt, der arbejdede 
sammen med Dronning 
Ingrid om udformningen 

af slotshavens smukke 
blomsterpragt.

“Dengang var det usæd-
vanligt, at en kvinde blev 
anlægsgartner. Man anså 
det for at være mande-
arbejde at lægge fliser og 
flytte på sten. Kvinder 
kom højst i betragtning 
til lidt drivhusarbejde,” 
fortæller Ulla Brendstrup, 
der viser rundt i 
slotshaven.

Ulla Bruun Brendstrup 
har et langt CV blandt 
andet med 12 ½ år i indre 

København som slotsgart-
nerassistent med Kongens 
Have, Amaliehaven og an-
dre slotte som arbejdsfelt. 

Hun har været drifts-
leder på Assistens 
Kirkegård. Senere fulgte 
arbejde på den svenske 
kongefamilies sommerslut 
Sofiero i Helsingborg, 
så der går en lige linje 
fra Dronning Ingrids 
ferieslotshave som barn 
og til hendes voksne ska-
berværk i Gråsten. Fire 
år som kirkegårdsgartner 

i Bjerringbro fulgte, 
inden Ulla Brendstrup 
vendte tilbage til 
udgangspunktet.

“Privat og arbejdsmæs-
sigt er ringen er sluttet 
ved at komme tilbage til 
Sønderjylland og Graasten 
Slot. Det er min op-
gave at sørge for pleje 
og dyrkning af Slots- og 
Kulturstyrelsens parker 
og anlæg ved Sønderborg 
Slot, Koldinghus, Spøttrup 
Borg og Aalborghus 
Slot – kort sagt statens 
slotte i Jylland,” fortæller 
slotsgartneren, der bor på 
slottet og har seks ansatte 
til at arbejde i køkkenhave 
og slotshave i Gråsten.

“Alt foregår i nært sam-
arbejde med den kongelige 
familie. Vi leverer blom-
sterdekorationer til slottet 
under kongefamiliens 
ophold, og der skal mange 
blomster til.

Slotshaven og Den 
kongelige Køkkenhave 
er et levende museum. 
Her er det en engelsk 
have med masser af 
stauder og roser, mens 
slotte som Fredensborg 
og Frederiksborg er 
barokhaver. Vi afstem-
mer nøje, hvad der skal 
leveres fra Den kongelige 
Køkkenhave til køkkenet 
på Graasten Slot” fortæller 
slotsgartneren.

Prinsessehus
Arbejdet i køkkenhaven 
er i gang også i januar. 
Der lægges planer for 
den kommende sommers 
afgrøder efter ønske fra 
Majestæten og Prinsesse 
Benedikte.

“Vi arbejder med grøn 
gødning ud fra økologiske 
principper. Her bliver 
ikke brugt sprøjtemidler,” 

fortæller Ulla Brendstrup 
foran det legehus, 
Dronningen har beskrevet 
barndomsminder fra i 
bogen Undervejs, der 
blev udgivet op til hendes 
50 års jubilæum.

“Jeg samarbejder med 
Sønderborg kommune, 
Visit Sønderborg og 
venskabsforeningen om, 
hvem der gør hvad. At 
være slotsgartner i hele 
Jylland er ikke mindst 
et administrativt job,” 
fortæller sønderjyden 
fra Sommersted, der har 
store, grønne arealer og 
royale blomster som sit 
arbejdsområde og mesten-
dels overlader det til andre 
at få jord under neglene.

Graasten Slotshave er 
et enormt turistmæssigt 
tilløbsstykke krydret med 
køkkenhaven, der træk-
ker endnu flere besøgende 
til. Publikumsinteressen 
er intakt gennem årene 
– for ikke at sige stærkt 
stigende - fra da slotsgart-
neren var lærling i bedene 
i Gråsten. ■

Ulla Brendstrup er med 
ansættelsen som slotsgart-
ner i Jylland vendt tilbage 
til udgangspunktet Gråsten 
Slotshave, hvor hun i sin tid 
blev udlært anlægsgartner.
 Foto Lise Kristensen
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ULSNÆS 10,  6300 GRÅSTEN •  TELEFON 30563647 •  WWW. ÆKØKKEN.DK

BESTIL PÅ BESTIL PÅ WWW.ÆKØKKEN.DKWWW.ÆKØKKEN.DK

TIL KONFIRMANDEN 

Valentinsmenu
Tournedos med stegte kartofler, 

bønner “Alsace”, dagens salat 
samt sauce bearnaise

*** 
Chokoladefondant med blødende hjerte, 

marinerede bær og vanilleis

Tarteletter med høns i asparges 
eller 

Tapas som 5 små serveringer med brød og smør
*** 

Rosastegt kalveculotte med timian og hvidløg
Kyllingebryst a la “Roma” med tomat og piment

Barbecuemarineret grillkøller
3 lækre salater i sæson

Små saltbagte kartofler
“Pommes a la creme”
Kraftig rødvinssauce 

*** 
Chokoladekage med bær 

Hjemmelavet islagkage med Daim og frisk frugt

Lad os forkæle jer på 

VALENTINSDAG

398� 
PR. 2 

PERSONER

289� 
PR. PERS.
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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

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

Tilmelding til 
Gråsten Avis/Bov Avis
på tlf. 2116 0683
rejser@graastenavis.dk

I 2022 markerer Kongernes Samling Hendes 
Majestæt Dronningens 50-år på tronen med 
særudstillingen “En Dronnings Smykkeskrin 
- 50 år på tronen fortalt i smykker”.
Udstillingen vises i Christian VIII’s 
Palæ på Amalienborg.
Dronningen råder over en meget stor 
smykkesamling, som Dronningen benytter med 
omhu og omtanke. Dronningen vælger med 
omhu de smykker, der har speciel betydning 
for hende selv eller de personer, hun møder.
Udstillingen præsenterer for første gang over 200 kendte og mindre kendte smykker fra 
Dronningens smykkesamling, deriblandt et sæt øreringe hun købte i Matas i Gråsten.  
Efter besøg på udstillingen bliver der mulighed for at gå en strøgtur.
På hjemturen spiser vi en sandwich. Forventet hjemkomst ved 22-tiden.
Prisen inkluderer bus, guide, entre, ka� e og rundstykke, bu� et og sandwich. 

BovAvis

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

1-dags udfl ugt 795,-1-dags udfl ugt 795,-

Lørdag den 12. martsLørdag den 12. marts

En Dronnings Smykkeskrin
50 år på tronen 

Dokumenteret godt 
salg i området.

DIN LOKALE EJENDOMSMÆGLER

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

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

Boliger Lægmandsgudstjeneste 
i Adsbøl
Gudstjenester uden 
præstens medvirken er 
et velkendt fænomen i 
Grønland og Færøerne, 
og er nu også blevet 
brugt i Adsbøl Kirke.
Formand for Gråsten-
Adsbøl Menighedsråd, 
Helle Blindbæk, stod 
søndag for gudstjenesten 
i Adsbøl Kirke. som blev 
overværet af godt 20 
mennesker.

“Vi har på ingen måde til 

hensigt at lave et alternativ 
til vores sognepræst. Vi 
synes bare, at det er ærger-
ligt, at kirken skal stå tom 
om søndagen”; siger Helle 
Blindbæk, som bidrog 
med læsning af søndagens 
tekst, prædiken, og ind- 
og udgangsbøn. ■

Helle Blindbæk Arkiv foto
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SMUKKE LEJEBOLIGER I GRÅSTEN

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

SLÅ TIL NU, HVIS DU SKAL HAVE DEN BEDSTE UDSIGT
Toldbodgade 3, 6300 Gråsten

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

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

Du er velkommen til at kontakte os for yderligere information på Tlf. 21 72 76 21 eller Mail: kb@gronnely.dk
Se også meget mere om lejlighederne på vores hjemmeside: www.gronnely.dk
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Stor viden om 
lokalhistorie i Kværs 
Af Gunnar Hat tesen

Fhv. skoleinspektør Gerd 
Conradsen, Nørretoft 14, 
Kværs, fylder mandag 
den 7. februar 90 år.
Selv om han stammer fra 
Egernsund, ved han alt, 
hvad der er værd at vide 
om Kværs.

Han er uddannet lærer 
fra Tønder Seminarium. 
Han kom til Kværs Skole 
i 1961.

Efter 10 år som lærer 
blev han i 1981 udnævnt 
som skoleinspektør. I 21 år 
var han skoleinspektør på 
Kværs Skole, indtil han 
gik på pension i 1992

Han har altid været me-
get lokalhistorisk interes-
seret og har en stor histo-
risk viden at øse ud af.

På Kværs Skole stod en 
optegnelse fra tysk tid, 
hvor datidens skoleliv, 

landsbyen og naturen var 
beskrevet.

Det var her, Gerd 
Conradsen lærte om 
Kværs Hede for første 
gang.

På et tidspunkt var 
heden næsten skjult i selv-
sået krat. Derfor tog Gerd 
Conradsen og nu afdøde 
Christian Hell initiativ til 
at give heden luft igen.

Ved frivillig arbejdskraft 
blev alle træer - undtagen 
nogle egetræer - rykket 
op, og i 2002 blev heden 
brændt af for at forynge 
den.

Han har holdt fore-
drag om degnene fra 
Kværs og deres virke. 
Derudover har han over-
sat bogen “Allerleei aus 

Gravenstein”. som blev 
udgivet med gotisk skrift 
omkring 1930.

Bogen fik i Gerd 
Conradsens danske over-
sættelse titlen “Stort og 
småt fra Gråsten”.

Gerd Conradsen er 
æresmedlem af Historisk 
Forening for Graasten By 
og Egn.

Han har i over 60 år væ-
ret gift med Christa. I det 
gæstfrie ægteskab er der 
opvokset tre børn, som 
har skænket deres foræl-
dre 9 børnebørn. ■

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 
ka� e og småkage

TILMELDING PÅ 
TLF. 2116 0683

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

Tilbuddene gælder fra den 24. januar - 
9. februar og kan ikke kombineres 
med andre rabatordninger.

Winther Genesis E2

FRI BIKESMART

Kun 542,- pr. mdr. i 36 mdr.
Samlet kredit- og tilbagebetalingsbeløb 19.499 kr. Prisen omfatter 17.499 kr.  
+ Fri-BikeSmart-serviceaftale på 3.000 kr. Samlerabat på 1.000 kr.  
Samlede kreditomkostninger 0 kr. Fast debitorrente og ÅOP 0,00%

Batavus Torino E-Go

FRI BIKESMART

Kun 514,- pr. mdr. i 36 mdr.
Samlet kredit- og tilbagebetalingsbeløb 18.499 kr. Prisen omfatter 16.999 kr.  
+ Fri-BikeSmart-serviceaftale på 3.000 kr. Samlerabat på 1.500 kr.  
Samlede kreditomkostninger 0 kr. Fast debitorrente og ÅOP 0,00%

Winther Genesis E2

317 Wh

SPAR 1.000,-
16.499,-

Batavus Torino 

E-Go - 400 Wh

SPAR 1.500,-
15.499,-

SPAR 

20%
PÅ ALLE 

PEDELEC 
ELCYKEL-HJELME 

SÆTTILBUD

499, -
SPAR 89,-

Kurvenet bag

Alu bagkurv

Borggade 3 · 6300 Gråsten · Tlf. 74 65 10 31 & Alsgade 2 · 6400 Sønderborg · Tlf. 74 42 52 53 · www.fribikeshop.dk

Gerd Conradsen har en stor 
lokalhistorisk viden at øse ud 
af. Arkiv foto
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GUDSTJENESTER
Søndag den 6. februar kl. 09.30
Sidste søndag e. Hellig 3 konger. Gudstjeneste 
ved Helle Domino Asmussen

Søndag den 20. februar kl. 09.30
Seksagesima. Gudstjeneste 
ved Præst Hanne Bejerholm Christensen

Søndag den 6. marts kl. 09.30
1.s. i fasten. Gudstjeneste
ved Helle Domino Asmussen

NYT FRA KVÆRS 
KIRKEGÅRD
Fra 1. januar 2022 er Kværs kirkegård under 
Kværs sogns menighedsråd, eft er vi i en del 
år har været i et samarbejde under Gråsten 
og omegns kirkegårde. Kirkegårdspersonalet 
består indtil videre af graver Michael Molzen 
og gravermedhjælper Mette Erichsen. Pr. 1. 
marts ansættes yderligere en gravermedhjælper. 
Vi glæder os rigtig meget til samarbejdet. 
Kværs menighedsråd har indgået et 
samarbejde med Egernsund menighedsråd 
om kirkegårdssamarbejde. 

AKTIVITETER:
FÆLLESSPISNING OG OPLÆG:
“Fra bager til bedemand!!” ved Jytte Sahl 

Torsdag den 3. februar kl. 18.00 i Kværs forsamlingshus.
Jytte fortæller om: Hvordan kommer 
tanken om at være bedemand, når 
man er uddannet som bager?
Hvilke tanker gør man, inden 
man tager uddannelsen?
Har traditioner ændret sig fra før til i dag?
Hvad er utraditionelt?
Jytte vil fortælle om den rejse, hun har været 
igennem inden uddannelsen som bedemand, 
og hvilken betydning erhvervet har for hende.
Pris for middag og kaff e kr. 50,-  pr. person
Drikkevarer kan købes. 
Tilmelding senest den 27. januar
Conny Lorensen tlf. eller sms: 22 32 09 35
Helga Nehrkorn tlf. eller sms: 22 16 82 57

MENIGHEDSRÅDSMØDE
Torsdag den 24. februar kl. 19.00 er der menighedsrådsmøde i 
Kværs præstegård, mødelokalet. Husk menighedsrådsmøderne 
er off entlige, så du er altid velkommen.

FASTELAVN 
er mit navn…. Fastelavnsfest søndag 
den 27. februar kl. 14.00
Kværs menighedsråd og Kværs & Omegns 
Motions- og Gymnastikforening inviterer alle til 
Fastelavnsfest Søndag den 27. februar kl. 14:00
Vi mødes ved Kværs Hallen klokken 14:00. 
I vores fi ne udklædnings kostume går vi 
til Kværs kirke, hvor der venter os en lille 
historie, en sang og en overraskelse. Man 
kan også mødes ved kirken kl.14:30
Fra kirken går vi tilbage til hallen, hvor 
alle børn “slår katten af tønden” 
Der er godteposer til alle børn. Der er 
fastelavnsboller til alle, kaff e, te og saft 
Pris pr. voksen kr. 25,-  Pris pr. barn kr. 30,-
Tilmelding med antal børn og voksne senest 
den 18. februar til: Anne Sofi e Jepsen 
tlf: 61 38 69 92 helst sms
 

Kirkesiden for 
Kværs sogn

Kværs Kirke
– også din kirke

Kværs Sogn 
– også dit sogn

KONTAKT Sognepræst
Helle D. Asmussen
Mobil 23 60 08 31
Mail heda@km.dk

Kordegn Susanne Elefsen
Kirkekontoret i Gråsten
Telefon 20 80 71 70
Mail sel@km.dk

Graver og kirketjener 
Michael Molzen
Telefon 23 69 62 42
Mail graveren@mail.dk

Formand for Menighedsrådet
Lilian F. Jensen
Mobil 29 63 53 50
Mail lilian.frees.jensen@gmail.com

Kirkeværge
Hans Jørgen Bollmann
Telefon 51 81 47 50
Mail bollmann@bbsyd.dk

Følg med på sognets Facebook – Kværs kirke og på sognets hjemmeside – www.kværskirke.dk

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

Søndag 27. februar
KL. 12.00

Dørene åbnes kl. 11.00

Stor jazzbuffet
3 slags sild: En hvid, en krydret 
og Anker’s hjemmelavet ølsild 

samt hjemmelavet tilbehør.
Vestre Jazzværk spiller

Byg-selv smørrebrød med 
min. 10 slags lækkert pålæg, 
samt alt det klassisk tilbehør.

Vestre Jazzværk spiller
Anker’s lune retter

Vestre Jazzværk spiller

BILLET OG RESERVATION:
Tlf.: 34 30 00 00
Tlf.: 26 70 98 90

249,-Denne fantastiske musik- 
og madoplevelse for kun

vestre jazzværk
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GRÅSTEN SLOTSKIRKE
Søndag den 30. januar kl. 11.00

ved Hanne Beierholm Christensen

ADSBØL KIRKE
Søndag den 30. januar

Ingen gudstjeneste

KVÆRS KIRKE
Søndag den 30. januar 

Ingen gudstjeneste

BROAGER KIRKE
Søndag den 30. januar kl. 10.30

ved Liselotte Kirkegaard

EGERNSUND KIRKE
Søndag den 30. januar

Ingen gudstjeneste

RINKENÆS KORSKIRKE
Søndag den 30. januar kl. 17.00

Lysgudstjeneste ved Marianne Østergård Petersen
Konfirmander medvirker

Vi serverer pandekager efter gudstjenesten

NYBØL KIRKE
Søndag den 30. januar kl. 9.30

ved Karen Møldrup Rasmussen

SOTTRUP KIRKE
Søndag den 30. januar kl. 11.00
ved Karen Møldrup Rasmussen

ULLERUP KIRKE
Søndag den 30. januar

Ingen gudstjeneste

TYSK GUDSTJENESTE
Sonntag, 30.1., 16 Uhr,

Gottesdienst in Broacker

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

Tak fordi du 
handler lokalt

Jeg afholder ikke min Jeg afholder ikke min 

80 års fødselsdag 80 års fødselsdag 
den 31. januar 2022 pga. Covid-19 den 31. januar 2022 pga. Covid-19 

og er bortrejst på dagen.og er bortrejst på dagen.
Venlig HilsenVenlig Hilsen

Knud Erik PoulsenKnud Erik Poulsen
Mågevej 24, 6300 GråstenMågevej 24, 6300 Gråsten

KYNDELMISSEGUDSTJENESTE
Den 30. januar kl. 17.00 i Korskirken

Kon� rmanderne tilrettelægger og 
medvirker traditionen tro ved 

kyndelmissegudstjenesten.

E� er gudstjenesten 
serveres pandekager og 
noget varmt at drikke 

uden for kirken.

www.rinkenæskirke.dk og  Rinkenæs Sogn

AFLYSNING  
På grund af sygdom er 

foredraget med Familie på farten 
den 9. februar AFLYST

Stjernekokken 
Jens Peter Kolbeck

-kaldet Sølvræven-
Onsdag den 9. februar kl. 14.30 – 16.30

i BHJ Salen, Ahlmannsparken
Kok Jens Peter Kolbeck, kaldet Sølvræven, vil fortælle 
om sin eventyrlige karriere som kok i ind- og udland 

og hos dronning Margrethe. Han fortæller om vejen fra 
barndommen til velduftende gryder på Amalienborg.                                       

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.

Gråsten

KVÆRS OMEGNS TENNISKLUB
Afholder 

ORDINÆR 
GENERALFORSAMLING

Onsdag den 16. februar 2022 
i Kværshallens mødelokale

Forslag til behandling fremsendes til formanden 
Martin Eskildsen senest 14 dage før.

Dagsorden i henhold til vedtægter.

Med venlig hilsen
Bestyrelserne

Har du prøvet fi tness Light?
Er du 50+? Eller mangler du at få motion, føle glæde, socialt 
samvær og et godt grin, så er ZUMBA GOLD noget for dig.

Kom og få en GRATIS time, inden du beslutter dig.

TIRSDAGE KL. 17.00 – 17.45
TORSDAGE KL. 9.00 – 9.45
Dansehuset, Johs. Kochsvej 12, Gråsten

Kik ind på www.danceallover.dk eller kontakt os på 2857 1103

Du finder også vores andre Zumba fitnesstilbud på hjemmesiden

K
eg

lek
lubben ”ALF” Gråsten

Ahlmannsparken
6300 Gråsten

Kegleklubben ”ALF” GråstenKegleklubben ”ALF” Gråsten
afholderafholder

Ordinær generalforsamlingOrdinær generalforsamling
Tirsdag den 22. februar 2012 kl. 19.00Tirsdag den 22. februar 2012 kl. 19.00

i keglecenterets lokaler.i keglecenterets lokaler.
Dagsorden ifølge foreningens vedtægter.Dagsorden ifølge foreningens vedtægter.

På bestyrelsens vegnePå bestyrelsens vegne
Formand Svend HermansenFormand Svend Hermansen

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

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

Advokaterne i Gråsten og Padborg

ADVOKATVAGTEN
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Mindeord om Lone Svane Kryger
Den 18. januar 2022 
døde Lone omgivet af 
sin nærmeste familie i 
hjemmet i Egernsund. 
Hun blev 56 år gammel.
Det var kræften, som 
for tredje gang var vendt 
tilbage i halsen, der slut-
tede hendes liv. Lone fik 
kræft for første gang i år 
2000, kort efter at hun 
havde født sin ældste dat-
ter, Signe. Hun blev rask 
efter en hård behandling, 
og Lones indstilling var, at 
hvert år hun efterfølgende 
levede, var en sejr.

Lone var født og opvok-
set i Dragør, som dengang 
var en mindre fiskerby. 
Hendes familie og slægt 
var tilknyttet søfart, og 
hendes biologiske far, 
John, var kaptajn. 

Han blev skudt, da 
Lone var to år gammel 
under landgang ved Suez-
kanalen, da han fejlagtigt 
blev taget for at være 
englænder. Lone, hendes 
storesøster og mor var 
med ombord, og det blev 
en hændelse, der prægede 
hendes liv.

Lone voksede op i Drag-
ør og fik en god barndom, 
og hendes mor fandt en 
ny far, som hun og hen-
des søster holdt meget 
af. Hendes opvækst var 
fyldt med venskaber og 
oplevelser. Der var altid 
sjov og opløftet stemning, 
når Lone strålede med sit 
humør og hurtige humor. 
Hun var ord-ekvilibrist 
og havde altid en skarp og 
sjov kommentar til alting.

I 1995 var hun på skiferie 
i De Franske Alper, hvor 
Bjarke, der senere blev 
hendes mand, faldt for 
hende på vej ned af bakke. 
Nogle år senere friede han 
til hende på stillehavsøen 
Bora Bora, og i 1999 blev 
de gift.

Efter lidt overtalelse flyt-
tede de til Nordjylland i 
forbindelse med Bjarkes 
uddannelse og arbejde 
som læge. Det krævede 
års fertilitetsbehandling, 
før Signe kom til verden i 
Aalborg. 

Det nordjyske var i 
Lones øjne ikke lige så 
charmerende som det 
sønderjyske, hvor Bjarke 
også havde sine rødder, og 
derfor flyttede de i 2003 til 
Iller og senere Egern sund, 
hvor Hedvig blev født.

Hedvig var ved fødslen 
handicappet med en sjæl-
den kromosomfejl, men 
det blev ikke en hindring 
for, at hun kunne opleve 
verden på mange og lange 
rejser. Lone var en fanta-
stisk og omsorgsfuld mor 
for sine døtre og satte altid 
andre før sig selv.

Hun var uddannet ergo-
terapeut, inden hun mødte 
Bjarke, men fik senere 
hen mulighed for at gå en 
helt anden vej og læste til 

cand.mag. i Humanistisk 
Datalogi på Aalborg 
Universitet. Hun arbej-
dede med kommunikation 
på EUC-Syd, Sønderborg, 
i mange år, hvilket var en 
arbejdsplads med kolleger, 
hun elskede, og hvor hun 
var højt værdsat.

Lone var en sand ama-
zone, en kvindekriger 

med stærke meninger, og 
med modet og viljestyrken 
til at føre sine visioner ud i 
livet. Hun kæmpede altid 
for den svage

part, og skrev utallige 
læserbreve og opslag om 
alt fra dyremishandling til 
handicappedes vilkår, og 
var stærkt til stede på de 
sociale medier.

Hjemmet var til alle 
tider åbent, og hun havde 
et stort og gavmildt hjerte 
overfor alle. Der var altid 
plads til én til - især hvis 
man havde brug for støtte, 
opmuntring eller bare en 
kop te.

Vi er dybt taknemmelige 

for at have kendt Lone 
som vores mor og kone. 
Hun strålede i sit liv og 
kastede glans over alle 
situationer. Det gør, at 

mørket og tomheden, vi 
føler nu, er ekstra stor.

Vi savner dig.

Bjarke Kryger og Signe Svane 

Kryger, Egernsund

Mindeord

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

Vores dejlige kone, mor, datter og søster

Lone Svane Kryger
* 28. juni 1965    † 18. januar 2022

Vi savner dig...

På familiens vegne

Bjarke, Signe og Hedvig, Helga, Sven Ole og Nanna

Bisættelsen finder sted i Gråsten Kapel
fredag den 28. januar kl. 13.00

Lone Svane Kryger var en 
kvinde med stærke meninger, 
og med modet til at føre sine 
visioner ud i livet. 

Morten Ingemann Haberlandt, Gråsten, er død, 52 år. ■

Benny Peter Sørensen, Broager, er død, 81 år. ■

Viola Plath Hansen, Vester Sottrup, er død, 58 år. ■
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B R O A G E R

SKELDE GF

Alle er velkommen til samtlige arrangementer
SKELDE GYMNASTIKFORENING

EKSTRA DILETTANT 
FORESTILLING 

Lørdag den 19. februar 2022 kl. 18.30 
”Det er noget skidt Fru With” 

På Frk. Jensen i Skelde 

Stegt � æsk med persillesovs inkl. dilettant kr. 150,-

Tilmelding skal ske til Jens Christian på 
tlf. 22 15 06 62 senest den 15. februar 

HUSK: coronapas og mundbind

Ditte Skyum er landet godt som skoleleder i Broager
Af Lise Kristensen

Årsskiftet markerede 
også overgangen til 
en ny skoleleder på 
Broager Skole. 45-årige 
Ditte Skyum afløser 
Claus Brink Christensen, 
der er gået på pension 
efter 27 år som leder af 
Broager Skole.
Ditte Skyum kommer 
fra et job som leder af 
Lysabild Børne univers. 
Hun startede som lærer 
i Svend borg efter endt 
uddannelse. Familien 
flyttede til Augusten borg 
i 2004, da Ditte Skyums 
ægtefælle fik arbejde 
på Als. Hun var lærer 
på Augusten borg Skole 
2004-2017 og sluttede som 
konstitueret afdelingsle-
der, hvorefter turen gik 
videre til et lignende job 
på Hørup Central skole og 
senere i Lysabild.

“Jeg blev gjort opmærk-
som på, der var et lederjob 
i Broager, og så slog jeg til. 
Jeg havde en god fornem-

melse og tænke, at så skal 
jeg gå med den. Jeg søgte 
og fik jobbet, og nu har 
jeg været her i tre uger,” 
fortæller Ditte Skyum, der 
er leder for 650 elever og 
medansvarlig for cirka 80 
lærere og pædagoger.

Hun er landet midt i 
Corona pandemien. Det 
gjorde hun sådan set også, 
da hun for to år siden star-
tede i Lysabild.

“Jeg skal være ærlig og 
sige, al den Corona giver 
en vis metaltræthed. Vi 
har mange nye restriktio-
ner at tage hensyn til hele 
tiden. Lige i øjeblikket 
drejer det sig om smitte-
opsporing. Vi har mange 
smittede – 70-80 stykker 
pt. Det er et skisma, vi 
må navigere i. Vi har 
lært at leve med det og 
håber, pandemien er ved 
at toppe, og at den fader 
langsomt ud. Jeg må sige 
til forældrene, jeg ved 
godt, børnene har mange 
vikarer, men at vi forsøger 
at få enderne til at nå 

sammen. Vi drøfter, om vi 
skal give de ældste elever 
fri og koncentrere os om 
de mindre børn i skolen. 
Det bliver forhåbentlig lidt 
sjovere at gå i skole til for-
året,” siger Ditte Skyum.

Trilling
Hun har selv tre teen-
agebørn – to piger og en 
dreng. Han er den mel-
lemste og går i øjeblikket 
på efterskole, så skole-

lederen ved om nogen, 
hvad det vil sige at skulle 
holde styr på en flok unge. 
Hun er af en rigtig lærer-
familie. Hendes forældre 
Lisbeth og Per Skyum 
var mangeårige lærere på 
Ulkebøl Skole. Lisbeth 
Skyum var de sidste 14 år 
før pensioneringen en 
markant formand for 
Sønderborg Lærerkreds. 

Ditte Skyum er trilling. 
Søsteren Stine Skyum er 

leder af Nydam skolen i 
Vester Sottrup. Den tredje 
trillingesøster arbejder 
inden for landbrug.

“Mange har en mening 
om skolen og vil gerne 
give deres besyv med. 
For os er det enkelte barn 
det vigtige. Det er med at 
sikre gode overlap fra en 
del af skolegangen til en 
anden. Vi må ikke tabe 
den enkelte elev af syne. 
For mig er et positivt bør-
nesyn afgørende. Mange 
unge har det svært. De 
kan have udfordringer 
derhjemme,” fortæller 
Ditte Skyum om en tid, 
hvor dem, der har det svæ-
rest, ikke nødvendigvis er 

dem, der råber højst og får 
mest opmærksomhed.

Dannelsessted
Skolen er det afgørende 
dannelsessted.

“Ud over at levere en god 
skole, forventer vi også, 
eleverne gør sig umage. 
Vi har forventninger til 
elever og hjem, ligesom 
de med rette kan have 
forventninger til os. Jeg 
synes, der er en meget god 
forståelse for, at det ikke 
kun drejer sig om det ene 
barn i klassen, men om 
flokken som helhed. Selv 
om forældrene selvfølgelig 
forsøger at værne om eget 
barn, ved de godt, det 
ikke går, uden hensyn til 
andre,” siger Ditte Skyum, 
der føler at være landet 
et blivende sted og ingen 
planer har om andet end 
at være en god skolele-
der for Broagers mange 
børn og forældre, der har 
tradition for at bekende 
sig til deres centrale 
undervisningssted. ■

45-årige Ditte Skyum er fra 
årsskiftet ny skoleinspektør 
på Broager skole. Arkiv foto

Arbejdsdag i motionsklub
13 medlemmer af 
Motionsklubben 
Broager holdt forleden 
arbejdsdag.
“Der blev gjort ekstra rent 
i alle hjørner”, fortæller 
Paul Knudsen.

Maskiner blev set efter 
og smurt, gamle huller 
blev lavet og badeværel-
set fik en gang vådrums 
maling. ■
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B R O A G E R

Broue kirketidende

SOGNEPRÆSTER
Stefan Klit Søndergaard
Vestergade 36, Broager
Telefon 22 19 33 28
skls@km.dk 
Mandag er fridag

Malene Freksen
Ringgade 44, 6400 Sønderborg
Telefon 28 92 07 82
mf@km.dk
Mandag er fridag

ORGANIST
Jørgen Kaad
Nejs Møllevej 5, Skodsbøl
Telefon 28 73 61 81
organist@broagerkirke.dk

KIRKEKONTOR
Jette Stenkjær Hansen
Storegade 1, 6310 Broager
Telefon 74 44 07 55
broager.sogn@km.dk
tirsdag-fredag kl. 11-13
torsdag tillige 15-17
Her bestilles dåb og ordnes papirer, 
samt bryllup og gravstedslegater.

KIRKEGÅRDSLEDER
Jan Hjortshøj
Kirkegårdstelefon: 74 44 06 00
Mandag–torsdag 9.00-9.30
& 12.00-12.30
Fredag 9.00-9.30
Mobil 60 64 08 34
janhj@km.dk

KIRKETJENER
Kirketjenerfunktionen 
varetages af medarbejdere på 
kirkegården: Lars Hvedemose 
og Birthe Jensen, afløserne 
Helle Jacobsen og Lene Berthing, 
samt kirkegårdslederen.

HJEMMESIDE
www.broagerkirke.dk

Adresser

Søndag den 30. januar kl. 10.30
4. s.e. helligtrekonger. Matt 14,22-33
Stormen på søen L.K.

Søndag den 6. februar kl. 10.30
Sidste s.e. helligtrekonger. Matt 8,23-27
Om Menneskesønnens herliggørelse 
 S.K.S.

Søndag den 13. februar kl. 9.00
Søndag septuagesima. Matt 25,14-30:
De betroede talenter E.G.V.

Søndag den 20. februar kl. 10.30
Søndag seksagesima. Mark 4,26-32:
Guds rige som et sennepsfrø M.F.

Søndag den 27. februar kl. 10.30
Fastelavn. Luk 18,31-43:
Jesus helbreder en blind M.F.

Søndag den 6. marts kl. 10.30
1. s. i fasten. Matt 4,1-11
Djævelen frister Jesus S.K.S.

Søndag den 13. marts kl. 10.30
2. s. i fasten. Matt 15,21-28
Kvinden, som ikke lader sig afvise
 M.F.

Søndag den 20. marts kl. 10.30
3. s. i fasten. Luk 11,14-28
De urene ånder i det prydede hus 
 S.K.S.

Søndag den 27. marts kl. 10.30
Midfaste søndag. Joh 6,1-15
Fem brød og to fisk S.K.S.

Søndag den 3. april kl. 10.30
Mariæ bebudelses dag. Luk 1,26-38
Englen besøger Maria S.K.S.

Søndag den 10. april kl. 10.30
Palmesøndag. Matt 21,1-9
Indtoget i Jerusalem M.F.

Torsdag den 14. april kl. 19.30
Skærtorsdag. Matt 26,17-30
Nadverens indstiftelse S.K.S.

Fredag den 15. april kl. 10.30
Langfredag. Matt 27,31-56
Korsfæstelsen M.F.

Søndag den 17. april kl. 10.30
Påskedag. Mark 16,1-8
Kvinderne ved den tomme grav S.K.S.

Mandag den 18. april kl. 9.00
2. påskedag. Luk 24,13-35
Vandringen til Emmaus E.G.V.

Søndag den 24. april kl. 10.30
1. s.e. påske. Joh 20,19-31
Den tvivlende Thomas S.K.S.

Søndag den 1. maj kl. 10.30
2. s.e. påske. Joh 10,11-16
“Jeg er den gode hyrde” S.K.S.

Søndag den 8. maj kl. 10.30
3. s.e. påske. Joh 16,16-22
Jesus taler om en kort tid M.F.

Store Bededag, fredag den 13. maj
kl. 9.00, konfirmation, 7h, S.K.S.
kl. 11.00, konfirmation, 7a, S.K.S.

Lørdag den 14. maj 
kl. 10.30, konfirmation, 7b, M.F.

Søndag den 15. maj kl. 10.30
4. s.e. påske. Joh 8,28-36
“Sandheden skal gøre jer frie” S.K.S.

GUDSTJENESTER

Sogneaftener
Torsdag den 3. februar kl. 19:00 

“Afghanistan – hvorhen?”
Ved Finn Christensen, som har rejst i Afghanistan siden 1999-
2001, mens Taliban sad på magten. Flere rejser efterfølgende 

har givet gode kontakter i Afghanistan og til afghanere 
herhjemme. Foredraget vil sætte fokus på den historiske 
baggrund, den aktuelle situation og komme med nogle 
bud på, hvordan udviklingen i Afghanistan vil forme sig i 

fremtiden. Kom og hør om dette meget fattige land, som er 
splittet mellem mange forskellige etniske, sproglige, religiøse 

og kulturelle grupper, og hvor udenlandske magter gang 
på gang har blandet sig i magtspillet. Finn Christensen er 
lektor i historie og samfundsfag og har rejst for DANIDA.

Torsdag den 3. marts kl. 19:00 

“Kortfilm”
Der vises forskellige kortfilm. Aftenen bliver en blanding af 

oplæg og samtale om filmene. Er der sammenhæng mellem 
titel og handling? Vi skal se på det tematiske, opbygning, 

ordspil, symbolik, ironi, humor, m.v. De forskellige film 
berører tolerance, racisme, moral, etik, religiøsitet samt 
meget mere. Ved sognepræst Stefan Klit Søndergaard.

Torsdag den 7. april kl. 19:00 

”Mennesker bag ringmuren”
Mennesker bag ringmuren

Præstens udfordringer og erfaringer blandt de indsatte i 
det topsikrede Enner Mark Fængsel ved Horsens. Tidligere 
fængselspræst Jesper Dupont Birkler fortæller om skyld og 

straf, håb og længsel. Om et fængselsmiljø med en ofte barsk, 
men også meningsfyldt og udfordrende hverdag blandt 

rockere og bandemedlemmer, drabsmænd, narkohandlere, 
røveridømte, voldsmænd og terrordømte. Jesper Dupont Birkler 

stammer her fra Sønderjylland. Han har været sognepræst 
bl.a. i Vor Frue Kirke i Aarhus, inden han blev fængselspræst.

Torsdag den 5. maj kl. 19:00 

“Årgang 0”
Sognepræst i Felsted Maria Theresia Low Treschow-Kühl 

fortæller om at være med i en af Danmarks mest sete serier - 
dokumentarserien ÅRGANG 0, der kørte over 20 sæsoner.

Entré og ka� e: kr. 25,-  -  Alle er velkommen til sogneaftenerne.

Sognecafe
Fredag den 28. januar fra kl. 14.30 - 16:30

På opdagelsesrejse i Mexico
Ved sognepræst Stefan Klit Søndergaard

Jeg fortæller om min orlov i efteråret 2021 og mødet med det 
spanske sprog, mexicansk kultur, mad, vejr og natur. Og om 

nogle af dem, som jeg mødte på min vej. En sygehistorie og især 
historien om en weekendtur med den mystiske fætter Toño.

Fredag den 25. februar fra kl. 14.30 - 16:30

Broager Kirke mellem himmel og jord
Kaj Østergaard, Broager, fortæller om restaureringen 

af klokketårnet i Broager, som hans far 
Ivar Østergaard udførte i 1975-1976. Kaj vil også fortælle om 

mindehøjen på kirkegården der blev indviet den 17. november 1922, 
og de 6 Schwarzbrødre der blev sendt til fronten i 1. Verdenskrig, 
hvor kun 2 kom hjem igen. Desuden om gravstene med historier 

om I.P. Nielsen, russiske krigsfanger og genforeningsklokker.

Fredag den 25. marts fra kl. 14.30 - 16:30

En overraskelse!
Eftermiddagens indhold er endnu ikke afklaret! 

Der skal være plads til spontanitet!

Fredag den 29. april fra kl. 14.30 - 16:30

Heike Korsemann Horne fortæller
om sin bedstefar Pastor Schmidt-Vodder. Og om grænseflytning, 

den dansk/tyske problematik, samt om sin barndom 
hos sine bedsteforældre og barndommens jul.

Fredag den 20. maj

Egernsund Kirke og Rendbjerg
Vi mødes ved Egernsund Kirke kl. 14:30, hvor der bliver rundvisning og 

fortælling om kirken. Dernæst kører 
vi til eftermiddagska� e i Rendbjerg, 

Teglbakken 43, 6320 Egernsund, 
hvor Ingeborg og Georg bor. 

Kørelejlighed gives gerne: Kontakt 
Ingeborg på telefon: 29 44 20 69   

Entré og ka� e: kr. 25,- ved alle 
sognecaféer - Alle er velkommen

Sang fra 
Højskolesangbogen

Fredag formiddage, hvor vi synger kendte 
sange fra Højskolesangbogen. Vi skal også 
lære en masse af de nyere sange. Alle kan 

være med, og man behøver ikke møde op hver 
gang. Følgende fredage fra kl. 10.00-11.30:

fredag den 4. februar
fredag den 4. marts
fredag den 8. april
fredag den 6. maj

Ka� e og lidt til ka� en: kr. 10,-
Alle en velkommen   -   Hilsen Ingrid og Ingeborg

Aktivitetsudvalget 
er optimistiske

Med afspritning og mundbind - efter de gældende 
restriktioner - gennemfører vi arrangementerne 
i Sognegården, som de foreligger i programmet. 
Man kan holde sig orienteret, herunder også evt. 
ændringer via Kirkens Hjemmeside, Facebook og 
Broager.dk. Man er altid velkommen til at kontakte 

kirkekontoret. VI HÅBER PÅ GODT FREMMØDE

Babysalmesang 
i Broager Kirke

Mandage fra kl. 10.00-11.00
Vi starter den 21. februar og mødes 10 

gange. Se datoer på hjemmesiden.
Vi synger og bevæger os til børnevenlige salmer 
og sange, og skærper børnenes opmærksomhed 
gennem de forskellige sanser. Det er for babyer 

fra 2 -12 måneder med deres mor eller far, 
der har lyst til at synge med deres barn. Mød 

op med dit mætte og veludhvilede barn. 
Husk tilmelding hos organist Anemette Bennike 

Thomas på tlf. 61 40 11 26. Det er gratis at deltage!
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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

Indkaldelse til
ordinær generalforsamling
i Fodboldklubben BNS
Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling,
mandag den 28. februar 2022 kl. 19 i BNS’ klubhus,
Skolevej 21C i Vester Sottrup.

Dagsorden iht. klubbens vedtægter, som kan ses 
på www.BNS-fodbold.dk under ”Om BNS”.

Vel mødt!

Venlig hilsen
Fodboldklubben BNS
Bestyrelsen

www.BNS-fodbold.dk

Følg med på kirkens hjemmeside: www.sottrup-kirke.dk & www.nyboel-kirke.dk

Sogneeftermiddag 
Torsdag den 10. februar kl. 14.30 i Nybøl Menighedshus

Asta Flyvholm kommer og fortæller om højskoler, og vi 
skal selvfølgelig synge fra den nye Højskolesangbog.

Fastelavn er mit navn
Søndag den 27. februar 

er det fastelavnssøndag, og det fejrer vi til en hyggelige familie-
gudstjeneste i Sottrup Kirke. Kl. 11.00. Efter gudstjenesten er 
der tøndeslagning, og vi kårer kattekonger og kattedronninger, 

- og mon ikke også der bliver serveret en fastelavnsbolle?

Vi opfordrer alle til at komme udklædte, - og 
hvad mon præsten er klædt ud som??

Mini-kon� rmandundervisning i Nybøl Kirke
3. klasserne på Nybøl Skole inviteres til mini-konfi rmand 

undervisning i Nybøl Kirke onsdage i foråret. Vi slutter 
forløbet med en gudstjeneste for familie og venner. 

Invitation sendes ud via AULA. Er de spørgsmål kan de rettes til 
sognepræst Karen Møldrup Rasmussen på tlf. 23 32 62 69.

Så starter der igen babysalmesang i Nybøl kirke
Tirsdag den 22. februar kl. 10.00 - 11.00

Vi synger og bevæger os til børnevenlige salmer og sange, og 
skærper børnenes opmærksomhed gennem de forskellige sanser.

For babyer fra 2 -12 måneder med deres mor eller 
far, der har lyst til at synge med deres barn.

Mød op med dit mætte og veludhvilede barn.
Medbring et tæppe baby kan ligge på.

HUSK: Tilmelding (som er nødvendigt) hos musiklærer og 
organist Anemette Bennike Thomas tlf. 61 40 11 26

Gudstjenesteliste
Søndag den 30. januar kl.  9.30 ved Karen Møldrup Rasmussen Nybøl

Søndag den 30. januar kl. 11.00 ved Karen Møldrup Rasmussen Sottrup

Søndag den 6. februar kl.  9.30 ved Karen Møldrup Rasmussen Sottrup

Søndag den 6. februar kl. 11.00 ved Karen Møldrup Rasmussen Nybøl

Søndag den 13. februar kl. 11.00 ved Karen Møldrup Rasmussen Nybøl

Søndag den 20. februar kl.  9.30 ved Marianne Østergaard Sottrup

Søndag den 27. februar kl. 11.00 FASTELAVNSGUDSTJENESTE 
ved Karen Møldrup Rasmussen Sottrup

Gudstjenesteliste
Søndag den 6. marts kl.  9.30 ved Karen Møldrup Rasmussen Sottrup

Søndag den 6. marts kl. 11.00 ved Karen Møldrup Rasmussen Nybøl

Søndag den 13. marts kl.  9.30 ved Karen Møldrup Rasmussen Nybøl

Søndag den 13. marts kl. 11.00 ved Karen Møldrup Rasmussen Sottrup

Søndag den 20. marts kl.  9.30 ved Liselotte Kirkegaard Sottrup

Søndag den 27. marts kl.  9.30 ved Karen Møldrup Rasmussen Nybøl

Søndag den 27. marts kl. 11.00 ved Karen Møldrup Rasmussen Sottrup

FEBRUAR I SOTTRUP & NYBØL KIRKER

BNS skal finde to nye 
bestyrelsesmedlemmer

Af Gunnar Hat tesen

BNS skal finde to nye 
bestyrelsesmedlemmer, 

når fodboldklubben 
mandag den 28. februar 
holder generalforsamling i 
klubhuset.

På forhånd har den tid-
ligere formand, Kenneth 
Steger-Sølund og Anne 
Soll meddelt, de ikke 
ønsker genvalg. Anne Soll 

har siddet i bestyrelsen i 
to år.

Kenneth Steger-Sølund 
stopper efter 15 år i 
bestyrelsen. Han var for-
mand for BNS i 6 år fra 
2014-2020.

“Kenneth Steger-Sølund 
er således en af de meget 
rutinerede kræfter, vi 

mister. Det sker som sidste 
led i en glidende over-
gang siden han fratrådte 
som formand”, fortæller 
formand for BNS, Boe 
Lundby Madsen, der er 
villig til genvalg.

Derudover er Thomas 
Hariri på valg, og han er 
villig til genvalg ■

Ny præst fra Nybøl
Biskop Marianne 
Christiansen ordinerer 
1. februar cand.theol 
Susanne Lubago, som er 

ansat som sognepræst i 
Hellevad og Egvad sogne. 
Hun er født og opvokset i 
Nybøl. ■
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Tlf. 23 71 58 59
Dyrehegnet 14
6300 Gråsten
www.graasten-murerforretning.dk
post@graasten-murerforretning.dk

tømrer / snedker
Knud Møller Paulsen

Bækken 10 · Rinkenæs
DK-6300 Gråsten

info@godthaandvaerk.dk

telefon 74 65 01 10
mobil 40 34 80 08

DIN LOKALE HÅNDVÆRKER

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.

Anmeldelse

Vi må alle forstå Corona-Kaj
Af redaktør Gunnar Hat tesen

Først fik jeg et chok. Jeg 
troede, nogen havde 
portrætteret mig på 
lidet flatterende vis som 
lokalredaktør. 
Så gik det op for mig, at 
bogen Corona-Kaj og hy-
benheksen er et billede på 
en redaktør, der kæmper 
sine sværdslag – og det 
kunne være hvor som 
helst henne i landet.

Jeg blev også lidt foruro-
liget, da Corona-Kaj mød-
te hybenheksen, for vi kan 
jo alle nok sætte os ind 
i, hvordan det er at blive 
løbet over ende af en insi-
sterende naturalist-kvin-

de, som ikke er sådan at 
komme uden om. 

Jeg kan leve mig ind i Kaj 
Enevoldsens kamp med 
vægten, kvinderne, livs-
stilen, alkoholen og alle 
de uheldige elementer i 
dansk medie-branche, der 
forsøger at øve indflydelse 
på hans tilværelse.

Jeg er lettet over, han 
ikke er mig, selv om han 
kunne være en hvilken 
som helst redaktør i den 
danske bladverden. 

Der er genkendelsens 
glæde og megen humor 
i Corona-Kaj, som Gud 
ske lov klør på, selv om 
han har mange odds imod 
sig. Han kommer endog 

overens med hybenheksen 
og udviser pædagogiske 
tilbøjeligheder over for sin 
praktikant.

Man skulle tro, forfatter 
Lise Kristensen har hentet 
inspiration i de lokale me-
dier her til lands – og det 
har hun jo faktisk også. 

Corona-Kaj er læsevær-
dig, uforpligtende, let og 
relevant læsning – vi er 
jo ikke kommet af med 
Coronaen endnu. 

Vil nogen have et indblik 
i lokalmediers arbejde, 
frustrerede og fallerede 
mænds forhold til kvin-
der, som de alligevel 
værdsætter og elsker, 
og har man ikke noget 

imod, tingene bliver sagt 
ligeud og ind imellem på 
skraldespands dansk, så 
er Corona-Kaj absolut et 
nærmere bekendtskab 
værd hjemme i øreklap-
stolen, mens vi venter 
på, pandemien skal drive 
over. ■

Journalist Lise Kristensen har 
i sommerhuset i Rendbjerg 
skrevet en bog, som giver et 
indblik i lokalmediers arbejde 
og frustrerede og fallerede 
mænds forhold til kvinder, 
som de alligevel værdsætter 
og elsker.

N
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Hørt i byen
På biogasanlægget i 
Kværs har der nat-
ten mellem lørdag og 
søndag været indbrud i 
en container. Låsen til 
containeren er skåret 
op og fra containeren 
er der stjålet en masse 
værktøj.

Skovrider Inge 
Gillesberg havde 
forleden inviteret til 
statsskovjagt i Frøslev 
Plantage. Blandt de godt 
20 jægere var tidligere 
borgmester Thomas 
Andresen, Aabenraa.

Kaj Hattens, Gråsten, 
var blandt de omkring 
400 deltagere i begra-
velsen af vognmand 
Peder Meldgaard, 
Aabenraa. 

Ulla og Leif Larsen, 
Rinkenæs, overværede 
en hyggelig sangaften 
med Philip Faber på 
Alsion.

Mr. Kværs alias Hans 
Lenger flytter 1. februar 
ind i et parcelhus på 
Brinken i Gråsten, som 
er blevet nyrenoveret.

En 41-årig mand fra 
Gråsten er lørdag blevet 
varetægtsfængslet i fire 
uger, efter at han med 
to andre stjal produkter 
fra to elektronikbu-
tikker i Holste bro 
fredag. De formodede 
gerningsmænd stjal 
tre computere til en 
værdi af 20.000 kroner 
i El giganten og tre 
kameraer til en værdi af 
10.000 kroner i Power. 

Sønderborg Kommune 
er gået i tænketank 
med henblik på at finde 
en jubilæumsgave til 
Dronning Margrethe, 
når hun til sommer 
indleder sit traditions-
rige sommerophold på 
Graasten Slot. Det bli-
ver ikke noget, som skal 
stå på en hylde, men en 
overraskelse til glæde 
for både Dronningen og 
borgerne. 

Tak fordi du  
handler lokalt

Enestående indsats 
fra Vennekredsen
21 tidligere ansatte på 
Dalsmark Plejehjem skri-
ver tak til Vennekredsen.
Som tidligere ansatte på 
Dalsmark Plejehjem er 
det med stort vemod, 
at vi i dagspressen kan 
læse, at Vennekredsen 
på Dalsmark nu er langt 
mere end halveret.

Vennekredsens indsats 
på Dalsmarks Plejehjem 
har i vores øjne været 
fuldstændig enestående – 
ja nærmest unik.

Vennerne har stillet op 
til et utal af aktiviteter for 
beboerne. Aktiviteterne 
har foregået både på hver-
dage og i weekender.

På faste ugedage var der 
arrangeret lotto, bal, vaf-
felbagning, snapseklub og 
“vind i håret”, gymnastik 
og mange flere aktiviteter.

På de 2 årlige havedage 
var der altid en del venner, 
der gerne lugede, fejede el-
ler bidrog på anden måde.

Hvis vi som personale 
bad Vennekredsen om 
hjælp, så fandt de altid 
en løsning, og de mødte 
altid glade og smilende op 
og hjalp, hvor de kunne. 
Skulle der være fest, så 
stillede vennerne op og 
lavede flotte dekoratio-
ner, strøg de hvide duge 
og dækkede de flotteste 
borde.

Beboerne og vi kunne al-
tid glæde os til at komme 
i kirke juleaftensdag og 
til den årlige høstgudstje-
neste, for Vennekredsen 
skulle bare have besked 
om, hvor mange de skulle 
stille, så kom de gerne og 
hjalp med at køre bebo-
erne frem og tilbage.

Vennekredsens årlige 
loppemarked og den årlige 
julebasar gav altid et stort 

overskud, der blev brugt 
til glæde for beboerne. 
Der kan ikke sættes tal på 
de antal udflugter, som 
vennerne har givet. Nogle 
ture ud i det blå, andre 
ture med restaurantbesøg 
og sjove indlæg.

Om søndagen, hvor der 
ofte kan være ret stille på 
et plejehjem, arrangerede 
vennerne brunch for be-
boerne. Vennerne hjalp 
hinanden med borddæk-
ning og opvask, de læste 
fortællinger, spillede og 
sang.

Alt dette foregik uden 
brug af ekstra ressourcer 
fra personalet.

Beboerne glædede sig 
altid over den blomst, som 
Vennekredsen forærede 
hver enkelt beboer til jul 
og til påske.

Som formand for 
Vennekredsen har Jørn 
Rørholm været et stort 
aktiv, når der skulle søges 
fonde. Jørn har virkelig 
fået doneret mange penge, 
der er brugt til mange 
gode formål, som bebo-
erne og de ansatte har stor 
glæde af og fortsat vil have 
det i årene fremover.

Vi synes, Vennekredsen 
fortjener en kæmpe tak 
for alle de ressourcer, de 
har ydet gennem årene på 
Dalsmark Plejehjem.

Pia Skov, Karin Pors, Karin 

Christensen, Trine Bergholt , 

Yvonne Bang, Lise Sørensen, 

Helle Kragelund, Tove 

L .Feldstedt , Conny Ehler t , 

Annelise Petersen, Gaby 

Plehn, Jet te Hansen, Sandra A . 

Bøt tger, Tina Venø, Vibe Nissen, 

Jeanet te U. Hansen, Hanne 

Møller, Susanne Henriksen, 

John A . Kyrin, Lene Westesen og 

Susanne Jensen

Læserbrev

BovAvis

Heldagstur til Heldagstur til 
HelgolandHelgoland

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

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

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

795,-

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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KliPlev NATursTeN
entreprenør & vognmandsfirma

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

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

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

BovAvisBovAvis

KliPlev NATursTeN
entreprenør & vognmandsfirma

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

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

BovAvis

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

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

20 24 76 14
www.kliplevnatursten.dk

Bjerndrupvej 8a
6200 Aabenraa 

KliPlev NATursTeN
entreprenør & vognmandsfirma

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

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

BovAvis
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

DIN PARTNER I AUTO-
& LASTBILBRANCHEN

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

ÅBNINGSTIDER
Mandag til torsdag kl. 8-16.30

Fredag kl. 8-15.30 • Lørdag kl. 9-12

NU OGSÅ NUMMERPLADESALG

OG OMREGISTRERING I 

PADBORG OG TØNDER

TBN Service Padborg
Så er det tid til service og klargøring 

af din have/parkmaskine

Ingen opgave er for lille!

Thomas B. Nielsen 
Bovvej 45, Padborg

Tlf. 21 48 07 66 · tbnservice@outlook.dk 

En frisk gåtur i Padborg Skov

Frisk luft til hjernen og 
skridt i benene er godt 
for psykisk og fysisk 
velvære.

Padborg Vandrelaug gik 
fredag sin ugentlige gåtur, 
som gik forbi Heksehuset i 
Padborg Skov. 

Der var 21 deltagere 
med på turen. Manden 
bag initiativet er Finn 
Kristensen. ■

 Foto Dit te Vennits Nielsen

Tak fordi du handler lokalt

Padborg - Kruså - Frøslev - Holbøl - Kollund – Gråsten - Broager - Sundeved - Ragebøl Uge 4 26 . 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 26. Millionbøf med kartoffelmos

TORSDAG den 27. Paneret stegt fl æsk med persillesovs

FREDAG den 28. Ribbensteg med rødkål

LØRDAG den 29. Dansk bøf med rødbeder

SØNDAG den 30. Burger med pommes frites

MANDAG den 31. Helstegt nakkesteg med grøntsager

TIRSDAG den  1. Schnitzel med grøn blanding

Kun 69,-



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

Kontoret er ferielukket fra den 14. til den 18. februar, begge dage inkl.

Din daglige samarbejdspartner
i erhvervs- og privatspørgsmål

ADVOKATFIRMAET BIRGIT THOMSEN

KOLLUND KOLLUND 
KIRKEKIRKE

BOV BOV 
KIRKEKIRKE

HOLBØL HOLBØL 
KIRKEKIRKE

Søndag den 30. januar kl. 11.00 
ved Kirsten Schmidt

Søndag den 30. januar kl. 9.30
ved Kirsten Schmidt

Søndag den 30. 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

HERREFRISØR/
BARBERSHOP

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

Med og uden tidsbestilling
Tlf. 51 43 97 75

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

1. MANDAG i hver måned
kl. 9.00 -17.30
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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

Skatkort på bordet
Padborg Skatklub har 
holdt klubaften på 
Valdemarshus med 25 
skatspillere.

1. runde
Nr. 1 Hans Emil Nissen  1.223 points
Nr. 2 Kaj Hansen  987 points
Nr. 3 Hans Peter Jessen  954 points
Nr. 4 Åge Juhl 919 points

2. runde
Nr. 1 Morten Wollesen  1.128 points
Nr. 2 Robert Everhan  1.046 points
Nr. 3 Christian Skovsen  926 points
Nr. 4 Åge Juhl 902 points

Fuldt blus på Ældre Sagen i Bov
Af Dit te Vennits Nielsen

Aktiviteterne i Ældre 
Sagen i Bov kører igen 
helt som normalt.
Som noget nyt er der etab-
leret et automatisk tilmel-
dingssystem, som foretgår 
via nettet.

“Det går rigtigt fint. I 
alt 36 mennesker tilmeldt 

sig til stolegymnastik i 
Grænsehallen. Det glæder 
os meget i bestyrelsen, 
at vores medlemmer har 
taget tilmeldingen til sig. 
Det gør tingene meget 
nemmere. Medlemmer 
som ikke har adgang til 
nettet, kan naturligvis 
stadig tilmelde sig telefo-
nisk”, fortæller formanden 
Finn Sørensen.

“Den elektroniske 
tilmelding er en kæm-
pehjælp. Hvis der skulle 
opstå en situation med 
corona-smitte, kan syste-
met sammenkobles med 
sms. Ad den vej kan alle 
medlemmer hurtigt få 
besked. Det gælder også 
ved aflysning”, forklarer 
Finn Sørensen.

“Folk mangler at komme 
ud at røre sig. Både til 
bordtennis og mobilitet 

var der stor deltagelse. Det 
er dejligt, vi kan åbne op 
igen. Vi håber, at covid-19 
snart er overstået, så vi 

kan få normale forhold. 
Det trænger vi til. Andet 
er ikke til at holde ud”, 
siger Finn Sørensen.  ■

Formand for Ældre Sagen i Bov, Finn Sørensen Arkiv foto
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Malene fik tvillinger - men ikke 
alt var, som det skulle være

Af Dit te Vennits Nielsen

For 2 år siden valgte 
parret Malene Pedersen, 
der er født og opvokset i 
Bov, og Thomas Klausen 
at flytte hjem til Bov fra 
storbyen Aarhus.
En af grundene var, at 
det unge par ventede 
tvillinger. 

“Min familie bor i Bov, 
mens Thomas stammer 
fra Broager, hvor hans for-
ældre stadig bor. Rent lo-
gistisk ville det være noget 
nemmere for os at bo tæt 
på vores forældre og ven-
ner. Jeg er selv opvokset 
tæt på mine bedsteforæl-
dre, og har haft stor glæde 
af det. Den glæde ville 
vi gerne give både vores 
forældre og vores børn”, 
fortæller 33-årige Malene 
Pedersen, der er uddannet 
pædagog. 

Hendes mand, Thomas, 
er ansat som projektleder 
ved LINAK i Guderup. 
Efter flytningen har han 
fået kortere til arbejde.

Parrets hensigt var hele 
tiden at flytte tilbage til 
Sønderjylland, og da der 
var tvillinger i vente, 
blev sagen afgjort. Parret 
købte et ældre hus på 
Rønsdamvej i Bov, som er 
blevet renoveret.

“Vi er glade for at bo her. 
Det var simpelthen ikke 
gået op, hvis vi var blevet 
boende i Aarhus. Min mor 
ejer salon Søs i Padborg. 

Hun har ikke så meget 
fritid i hverdagen, men 
tager gerne over sammen 
med min papfar, Palle, i 
weekenderne, hvis beho-
vet er der. Thomas' mor 
hjælper med drengene 
hver onsdag eftermiddag, 
så jeg får lidt tid til mig 
selv”, fortæller Malene 
Pedersen.

Tvillinger med udfordringer
Det er ikke kun den ud-
fordring, det er at have 
tvillinger, der gør livet 
sværere for det unge par. 
Man fandt allerede ud af i 
uge 20, at den ene tvilling, 
Emil, havde såkaldte ind-
advendte fødder.

Begge fødder sad med 
tæerne vendt direkte mod 
hinanden. Malene skulle 
derfor have foretaget en 
fostervandsprøve for at 
udelukke en kromosom-
fejl. Der gik tre dage før 
det unge par endelig fik 
besked om, at alt var, som 
det skulle være. Troede de 
på det tidspunkt.

Da de to drenge blev ta-

get ved et planlagt kejser-
snit i uge 37, blev de begge 
lagt i sonde. Den første 
uge var den lykkeligste tid 
i de unges liv, men da sva-
ret på den anden tvilling, 
Victors, hælprøve kom, fik 
de sig en frygtelig besked. 
Der var mistanke om, at 
Victor led af en meget 
sjælden stofskiftesygdom.

“Jeg kan huske, jeg 
spurgte jordemoderen om, 
hvad de egentlig skulle 
bruge hælprøven til. Hun 
svarede, at det var for at 
finde stofskiftesygdom-
me. Vi skulle ikke være 
nervøse. Vi ville kun høre 
noget, hvis prøven slog ud, 
men det er så sjældent, at 
det gør I nok ikke”, kan 
Malene Pedersen huske, 
jordemoderen sagde. 

Et par dage efter stod der 
pludselig en børnelæge 
foran dem på hospitalet.

Sjælden stofskiftesygdom 
“Vi var planlagt indlagt 
alle 4 personer de første 
tre uger for at få en god 
opstart med tvillingerne 

og for at få synkroniseret 
amningen perfekt”, for-
tæller Malene Pedersen

Børnelægen fortæller, at 
Victors hælprøve er slået 
positiv ud med en meget 
sjælden stofskiftesyg-
dom,  hvor man ikke kan 
forbrænde visse former 
for fedtstoffer og derved 
omdanne dem til energi. 
Symptomerne kan variere 
fra livstruende organsvigt 
hos spædbørn til episo-
diske muskelproblemer 
hos voksen. Be hand lingen 
består i at undgå faste, 
undgå fedtholdig kost og 
følge akutregime under 
akut sygdom. 

Victor skal med andre 
ord spise hver 3. time 
døgnet rundt og skal have 
en ekstrem fedtfattig kost 
hele livet igennem. Ved 
sygdom skal han indlæg-
ges akut og straks have 
indtagelse af glukose.

Børnelægen fortæller, at 
de på Aabenraa Sygehus 
ikke ved meget om syg-
dommen, da der kun er 
5 registrerede tilfælde 
i Danmark og 800 på 

verdensplan. Men at de 
skal sendes videre til 
Rigshospitalet og få ende-
lig besked.

En svær tid
14 dage efter tvillinger-
nes fødsel må Malene 
Pedersen og Thomas 
Klausen efterlade Emil 
på sygehuset i Aabenraa 
for at tage Victor med til 
Rigs hospitalet i Køben-
havn. Her rådgiver en 
overlæge samt en diætist 
om, hvordan de skal for-
holde sig til Victors syg-
dom. Hvis det ikke bliver 
efterlevet, kan det være 
livstruende. En ny svær 
tid begynder.

“Jeg må sige, at de første 
måneder af mine små 
drenges liv begyndte ud-
fordrende. Udover Victors 
diagnose skulle Emil to 
gange om ugen til Skejby 
Sygehus i Aarhus for at få 
lagt gips på sine små ben, 
således at fødderne kunne 
blive rettet ud. Han har 
ikke længere gips på, men 
skal sove med en speciel 
skinne indtil han er 4 år”, 
fortæller den hårdt prøve-
de mor.

Udfordringen med 
Victor er, at han ikke må 
faste. I starten skulle han 
mades hver 3. time dag og 
nat. Der trådte både fa-
milie og venner til og tog 
vagten om natten, så både 
Malene og Thomas kunne 
få en hel nats søvn. 

I dag, hvor tvillingerne 
er fyldt halvandet år, får 
Victor en speciel flaske om 
natten. 

“Vi laver den på skift 
nærmest i søvne. Victor 
bliver ikke engang væk-

ket, når han drikker den. 
Det går helt automatisk. 
Han drikker den bare og 
sover videre. I løbet af 
dagen skal han have sin 
faste nøjagtigt afmålt og 
specielt lavede måltider. 
Så vi har altid klokken på 
nakken. Vi prøver at leve 
så normalt som muligt, 
og Emil spiser det samme 
som Victor. De spiser altid 
sammen, og egentligt får 
vi det til at fungere”, for-
tæller Malene Pedersen.

Et anderledes liv
Så længe Victor er lille, er 
det ikke så svært at holde 
ham fra de ting, han ikke 
må få.

“Det er jo os, der bestem-
mer og passer på ham. 
Når han bliver større, skal 
vi forklare ham, hvorfor 
han ikke må spise det, de 
andre børn gør. Vi har 
indstillet os på, at vores 
familie kommer til at leve 
på en anderledes måde. Vi 
kan kun være på ferie et 
sted, hvor der er et hospi-
tal lige i nærheden. Hvis vi 
skal ud at spise, medbrin-
ger vi Victors egen mad”, 
fortæller Malene Pedersen, 
der har gået hjemme på 
tabt arbejdsfortjeneste.

Om nogen tid starter 
både Emil og Victor i dag-
pleje. Dagplejemoderen er 
oplært i Victors madplan. 
Hun har fået skema og 
vægttabel med. Malene 
Pedersen håber at kunne 
finde et job indenfor sit 
fag, når først indkøringen 
til dagplejen kører på 
skinner. 

Thomas Klausen er be-
gyndt på fuld tid igen efter 
selvbetalt forældreorlov. ■

Thomas Klausen sidder med 
Victor, der lider af en sjælden 
stofskiftesygdom. Malene 
Pedersen sidder med Emil, 
der har fået rettet sine 
fødder ud og stadig ligger 
med skinne om natten. 
 Foto Dit te Vennits Nielsen
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Boliger
RÆKKEHUS SÆLGES

Fint rækkehus i to plan med dejlig have
centralt beliggende Nørregade 13 i Padborg

tæt på indkøbsmuligheder.
Pris kun 550.000,-

Mægler kan medvirke

HENVENDELSE 22370343
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Hørt ved Lyren
Stuttgarter Zeitung har 
netop bragt en fin arti-
kel om Gendarmstien, 
hvor avisen opfordrer 
læserne til at gå den 
smukke tur langs med 
Flensborg Fjord.

Ældre Sagens elcykel-
klub trodsede både 
blæst og kulde, da de 
cyklede 41 km. Turen 
gik over Vilsbæk, 
Lund  toft og Hol bøl. 
Der var 8 deltagere på 
årets første tur. El cykel-
turen finder sted hver 
onsdag kl. 10.00 fra 
Grænsehallerne.

Rasmus Vestergård 
Johansen, der er 
barnebarn af Bibbe 
og Herbert Johansen, 
Padborg, deltager i 
Junior VM U20 og U23 
i vintersporten skele-
ton. hvor deltagerne 
kører en én personers 
slæde på en isbane. 
Han træner til daglig i 
Innsbruck i Østrig.

En beboer på Bovvej 
i Padborg opdagede 
søndag morgen, at der 
havde været ubudne 
gæster i deres camping-
vogn, der står opstillet 
tæt ved huset. Dels var 
der spist nogle kon-
servesdåser, som stod 
tomme tilbage, dels var 
der rykket rundt på 
hynderne. De ubudne 
gæster havde overnattet 
i campingvognen. 

Lørdag aften blev tre 
unge mænd observeret, 
mens de gik rundt i 
garagerne tilknyttet 
andelsboligforeningen 
på Bovvej i Padborg. 

Tidligere byråds-
medlem i Aabenraa 
Kommune, Jette Julius 
Kristiansen, Dansk 
Folkeparti, var live på 
i Go' Aften Danmark, 
hvor hun agiterede 
imod den planlagte 
kunstopsættelse af 
en fiskefilet i en af 
Aabenraas smøger. ■

Tak fordi du handler lokalt 

Andelsselskabet

afholder

ORDINÆR 
GENERALFORSAMLING

TIRSDAG DEN 15. FEBRUAR 2022, 
KL. 19.30 PÅ HOLBØL LANDBOHJEM

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Forslag sendes til formanden 
Jens Peter Skjøth, Havremarken 91, 6340 

Kruså senest 8 dage før generalforsamlingen. 

Ole er vært ved kaffe og kage 
efter generalforsamlingen.

Vel mødt
Bestyrelsen

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:

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

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

Holbøl byder ny præst 
velkommen

Af Dit te Vennits Nielsen

Søndag den 6. febru-
ar inviterer Holbøl 
Menighedsråd til 
indsættelse af den 
nye sognepræst, Joan 
Arnbjarnardòttir, i 
Holbøl Kirke. Derefter 
er der frokost på Holbøl 
Landbohjem.

“Vi glæder os meget til at 
byde menigheden med til 

den højtidelige begiven-
hed, som indsættelsen er. 
Ved frokosten på Holbøl 
Landbohjem bliver der 
rig mulighed for at hilse 
personligt på vores nye 
præst”, fortæller formand 
for Holbøl Menighedsråd, 
Lise Christensen. 

Joan Arnbjarnardòttir 
er allerede flyttet ind i 
præstegården med sin 

datter og glæder sig til at 
begynde i embedet.

Det var et enigt menig-
hedsråd, der ansatte den 
nye sognepræst.

“Hun er yderst ligetil, og 
det er som om, man har 
kendt hende hele livet. Jeg 
tror, hendes opvækst på 
Færøerne spiller ind. Hun 
er vant til det landlige og 
nærvær med mennesker. 
Vi er sikre på, at det er det 
rigtige match”, fortæller 
menighedsrådsformanden.

Indtil nu har 30 tilmeldt 
sig til indsættelsen og 
den efterfølgende frokost. 
Man kan stadig tilmelde 
sig frem til den 27. januar 
kl. 21.00 ved at sende en 
sms til 30 63 79 70, skrive 
“Holbøl” og antal. ■

Joan Arnbjarnardòttir bliver 
søndag den 6. februar 
indsats som sognepræst i 
Holbøl. Arkiv foto
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Tak fordi du handler lokalt 

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

…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

Bov og Kollund kirker

Kirkekontoret, Padborgvej 40a, 6330 Padborg  Tlf. 7467 0917   www.bovsogn.dk Bov & Kollund kirker

Syng sammen
3. februar kl. 14.30 

i Kirkeladen, Kirkevej 1, Bov
Bov Menighedsråd og Ældre Sagen i Bov inviterer 

til ” Syng sammen eftermiddag ”. Vi synger fra 
kl. 14.30 - 16.00 til musik ved Jørgen Wittmaack. 
Ved arrangementet serveres der ka� e til selv-
medbragt brød/kage. Det er gratis at deltage.

Kyndelmissegudstjeneste
6. februar kl. 11.00 

i Bov Kirke 
Vi inviterer til en hyggelig kyndelmissegudstjeneste. 

Efter gudstjenesten serverer vi lune pandekager 
og ka� e i våbenhuset. Vel mødt.

Taizé - Andagt 
9. februar kl. 19.30 i Bov Kirke

45 minutter med ro og tro, hvor lyset og fællessangen 
er i højsædet. Her vil være tid til at lytte og lade 
tankerne flyve samt tid til refleksion. Der vil være 

bøn, bibellæsning, salmer og lystænding.

Familiegudstjeneste/
fastelavn 

26. februar kl. 14.00 i Bov Kirke
Vi inviterer alle børn og familier til en festlig 

fastelavnsgudstjeneste i Bov Kirke. Efter 
gudstjenesten vil der være udendørs tøndeslagning 

samt hjemmebagte fastelavnsboller, saft og ka� e 
i Kirkeladen. Vi glæder os til at se børnenes (og 

måske også de voksnes) fantasifulde udklædninger. 
Vel mødt, til en hyggelig eftermiddag i Bov sogn.

Menighedsrådsmøde 
23. februar kl. 18.30 

i Kirkeladen på Kirkevej 1, Bov 
Menighedsrådsmøderne er åbne, o� entlige møder, 

så man er meget velkommen til at deltage, dog 
er punkter med personfølsomme oplysninger 

lukket for o� entligheden. I dagene op til mødet vil 
dagsordenen være tilgængelig på vores hjemmeside.

Læs mere på bovsogn.dk
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