
✔ Vinduer og døre 

✔ Tagarbejde

✔ Forsikringsskader

✔ Om-og tilbygninger Troels Petersen Allan Clausen

VELUDFØRT TØMRER- & 
SNEDKERARBEJDE

Din garanti for godt håndværk

Avntoftvej 2, Kværs ∙ 6300 Gråsten ∙ www.atbs.dk ∙ Tlf. 73709192
BROAGER & GRÅSTEN RADIO
Skolegade 2 · 6300 Gråsten · Tlf. 74 65 24 26 · CVR.nr. 30809831

ÅBNINGSTIDER:
Man- fredag
13.30 - 17.30

Lørdag
9.30 - 12.00Leif Henning

Vi sætter en ære i at give dig
den bedste rådgivning

Klip ud

Skal du sælge er det

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

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 5 2. februar 2022 14. årgang  Løssalg: 5 kr. 

Valentinsmenu
Tournedos med stegte kartofler, 

bønner “Alsace”, dagens salat 
samt sauce bearnaise

*** 

Chokoladefondant med 
blødende hjerte, marinerede 

bær og vanilleis

Lad os forkæle jer på 

VALENTINSDAG

ULSNÆS 10,  6300 GRÅSTEN •  TELEFON 30563647 •  W W W. ÆKØKKEN.DK

398� 
PR. 2 

PERSONER

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



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 februar
Onsdag den  2. februar kl. 14.30 Sangeftermiddag 

Søndag den  6. februar kl. 11.00 Gudstjeneste i Gråsten Slotskirke

Tirsdag den  8. februar kl. 19.00  Filmaften

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. 

PARADIS: KÆRLIGHED 
Filmaften den 8. februar kl 19.00 i Gråsten 
Præstegård 

Teresa er en midaldrende kvinde, på vej til Kenya 
på en særlig slags safari. Rygtet blandt veninderne 
går på, at de smukke, unge kenyanske mænd er 
vilde med hvide kvinder - og ikke spor kritiske. Det 
kræver overvindelse, men snart lærer Teresa at 
dase på stranden med jævnaldrende, overvægtige 
kvinder om dagen og forlyste sig med unge, sorte 
mænd om natten. Og udnyttelsen går begge veje: 
Kvinderne søger kærlighed og bekræftelse. De unge 
mænd kræver til gengæld penge til stadig � ere syge 
familiemedlemmer. 

 

 

 

KOM GERNE 

UDKLÆDT

Fastelavnsgudstjeneste
Tirsdag den 22. februar kl. 17.00 
åbner vi Slotskirkens døre, for en festlig 
fastelavnsgudstjeneste i børnehøjde.

Efter gudstjenesten er der tøndeslagning ved 
præstegården, og efterfølgende fællesspisning 
(lasagne) i kon� rmandstuen, og inden vi går hjem, 
er der åbent i maskeværkstedet.

Tilmelding pr. sms til 20 80 71 72 
senest den. 17. februar

Priser for fællesspisning:

Børn........5kr
Voksne....20kr
Familie....50kr

Mogens Hansen blev Årets gråstener 

Af Lise Kristensen

Hvert år uddeler Gråsten 
Handel den fornemme 
pris Årets Gråstener.  
Det er en pris til fælles-

skabet. Den uddeles til en 
person, som har gjort en 
særlig indsats for Gråsten, 
og for at udbrede kendska-
bet til slotsbyen. 

Årets Gråstener 2022 

blev en markant person og 
en af de store skikkelser i 
foreningslivet.  

Det var nemlig formand 
for Gråsten Boldklub, 
Mogens Hansen, som 

modtog den lokale 
Nobelpris på general-
forsamlingen i Gråsten 
Handel. 

“Mogens Hansen er 
en hjørnesten i Gråsten 

Boldklub. Han kan karak-
teriseres som anføreren 
og midtbanegeneralen. 
Han sikrer til daglig sam-
menhængen i klubben. 
Mogens Hansen får tand-
hjulene til at køre rundt i 
Gråsten Boldklub. Og han 
er en central spiller for 
klubbens fremadrettede 
udvikling”, sagde formand 
for Gråsten Handel, 
Gunnar Hattesen, i 
motiveringen. 

Mogens Hansen blev i 
1981 valgt ind i bestyrel-
sen i Gråsten Boldklub. 
Og 12 år senere – i 1993 
– blev han formand for 
boldklubben. Det vil sige, 

han har været formand i 
29 år.  

“Mogens Hansen yder 
en kæmpe indsats for at 
forbedre forholdene for 
klubbens mange hold. 
Han står i spidsen for en 
klub, som fylder meget 
i Gråsten”, lød det fra 
formanden. 

På det politiske plan var 
Mogens Hansen i 12 år 
kommunalpolitiker. Først 
8 år i Gråsten byråd og 
siden 4 år som medlem af 
Sønderborg byråd.  

“Du italesatte de mang-
lende idrætsfaciliteter, du 
har sikret bedre rammer 
for de unge og du har altid 
haft en finger på pulsen 
for at skabe udvikling i 
Gråsten”, sagde Gunnar 
Hattesen. 

I 38 år var Mogens 
Hansen ansat på Gråsten 
Skole. Fra 1981 til 
1989 som lærer. Og fra 
1989-2019 som dygtig 
viceskoleinspektør.  

“Tak for din entusiasme 
og glæde”. ■

Formand for Gråsten Handel, 
Gunnar Hattesen, ud-
nævnte Mogens Hansen 
til Årets Gråstener.
 Foto Jimmy Christensen
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Torsdag Fredag
Sliders dag
mange varianter

STÆRKE TILBUD
FRA DIN SUPERBRUGS

Torsdag, fredag og lørdagstilbud

Tilbuddene gælder torsdag den 9. september til 
lørdag den 11. september 2021 eller så længe 
lager haves. Der tages forbehold for trykfejl.

5 stk.

100,-

Mammen ost
45% mellemlagret

Smørrebrød festival
mange varianter

KOM OG VÆLG DINE 

FAVORITTER

Pr. stk. 

1995

Skrabeæg
str. M/L
bakke med 10 stk.

Pr. bk.

1295

GRÅSTEN

SuperBrugsen Gråsten Telefon 73 65 26 00
Åbningstider: Vi har åbent alle dage kl. 7.00 - 20.00

2 kg

85,-

Gluten Flour eller 
Amo hvedemel
2 kg

2 x 2 kg kun

30,-
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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

• Vagtpatrulje

• Alarmpatrulje

• Service/batteriskift på alarm

• Videoovervågning

Kontakt os og få en snak om jeres sikkerhed
Tlf.: 27 52 01 71 eller på info@securing.dk

www.securing.dk

NY AFDELING: Vestermarksvej 30, Kliplev 6200 Aabenraa

Unge har projektuge om 
corona
I 9 a på Gråsten Skole 
har eleverne Projektuge 
om coronaens betydning 
og konsekvenser.
Her spørger Bianca Hoel, 
Egernsund, og Frederikke 
Lundsgaard Hansen, 
Gråsten, frisør Dan 
Sparvath Jørgensen om 
situationen efter de to år 
med corona. ■

 Foto Ingrid Johannsen

Tour de France bliver 
stort for Gråsten

Af Lise Kristensen

Alt imens Corona-
restriktionerne er blevet 
hævet, kan Gråsten se 
frem til Tour de France.
“Alle kan være med, 
når verdens største 
cykelløb suser gennem 
Gråsten søndag den 3. 
juli”, sagde formand for 
Gråsten Handel, Gunnar 
Hattesen, på foreningens 
generalforsamling. 

“Det skal fejres med et 
brag af en gul folkefest i 
Gråsten. Det skal i den 
grad fejres, når verdens 

største cykelløb kommer 
til Gråsten. Touren bliver 
en kæmpe folkefest i lig-
hed med EM sidste som-
mer på Torvet. 

Her blev Gråsten klædt i 
rødt og hvidt. Tak til først 
og fremmest Henning 
Christensen, Morten 
Latter og Kim Stokholm, 
som tog initiativ til at 
samle hundredvis af men-
nesker på byens torv. 

I år bliver Gråsten klædt 
i gult, grønt og prikket. 

Touren vil give kæmpe 
eksponering af Gråsten i 
hele landet, hele Europa, 

hele verden. Og det skal 
vi selvfølgelig gøre vores 
bedste for at udnytte 
med stemningsskabende 
op-pyntning og folkefest”, 
fastslog Gunnar Hattesen 
i sin beretning.

“Vi skal gribe den chan-
ce for at vise, at Gråsten 
er et fantastisk sted at 
besøge og et smukt sted 
at bo. Jeg glæder mig til 
at se Gråsten klædt i Tour 
de France-farver for at 
byde de bedste ryttere i 
verden velkommen”, sagde 
Gunnar Hattesen. ■

De handlende mødte talstærkt op til generalforsamlingen i Gråsten Handel.
 Foto Jimmy Christensen 
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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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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

Nye produktionselever fra 
Gråsten Landbrugsskole
19 nyuddannede 
produktionsledere er 

dimitteret fra Gråsten 
Landbrugsskole.

Gråsten Landbrugsskole 
råder over en gård med 

230 ha., 190 malkekøer, 
350 søer og et mindre hold 
frilandshøns. ■

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,-

En formand takker af 
efter 9 år

Af Søren Thygesen Kristensen.

Da Gråsten Handel holdt 
generalforsamling på 
Anker’s Restaurant 
på Marina Fiskenæs, 
takkede formanden 
Gunnar Hattesen af efter 
9 begivenhedsrige år på 
posten.
“Jeg har nu været formand 
i ni år, og har valgt at 
træde af. Det har været 
dejlige år fyldt med glæde, 
travlhed og gode oplevel-
ser. Jeg har været overor-
dentlig glad for de mange 
år. Jeg har været en del af 
et fællesskab, hvor vi har 

arbejdet på at fastholde 
vores tusindvis af kunder 
og tiltrække nye”, sagde 
Gunnar Hattesen. 

“Den fælles indsats er 
blevet kronet med næ-
sten konstant fremgang 
gennem årene, og byens 
butikker har vist stor op-
bakning på alle måder, lød 
det fra Gunnar Hattesen, 
som rettede en dybtfølt 
tak til alle, der bakker op 
om Gråsten Handel. 

Pas godt på Gråsten
“Det ligger mig på sinde, 
at Gråsten Handel bliver 
ført videre på den bedst 

tænkelige måde. Og lige 
nu er der dygtige og erfar-
ne bestyrelsesmedlemmer, 
som kan føre foreningen 
videre. 

Derfor er det det bedst 
tænkelige tidspunkt at 
stoppe”, sagde Gunnar 
Hattesen, som appellerede 
til den nye bestyrelse om 
at passe godt på Gråsten. 

Valg
Efter generalforsamlingen 
består Gråsten Handels 
bestyrelse af følgende 
medlemmer: Bo Hansen 
(Sydbank), Henning 
Christensen (Broager & 
Gråsten Radio), Jonna 
Seemann (2 Dreams), Kim 
Stokholm (Tinsoldaten), 
Lene Kock (Kocks Bageri). 
Suppleanter er Morten 
Latter (Den Gamle 
Skomager) og Helle 
Blindbæk. ■

På vegne af bestyrelsen 
udtrykte Jonna Seemann en 
stor og dybtfølt tak til Gunnar 
Hattesen for sin indsats for 
handelslivet i Gråsten.

 Foto Søren Thygesen Kristensen
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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.: 30 34 00 00
Tlf.: 26 70 98 90

249,-Denne fantastiske musik- 
og madoplevelse for kun

vestre jazzværk

kvalitet, hjerte og god dansk mad 
altid frisklavet med friske råvarer

leveres klar 
til at spise

TLF. 60 13 28 13   www.farfarskoekken.dk   

Madordning

55,-
pr. måltid ved 

10-turs-kort til 550,-

Leveres til din dør hver dag i ugen kl. 17 - 18
Vælg selv hvor ofte. Ingen binding. 14-dages madplan

farfars køkken

Vi kan også hjælpe dig med totalarrangement til din næste fest inkl. lokale i Gråsten.
Reception, festmiddage, bryllup, konfirmation, fødselsdage osv. 

Vore ruter: Rinkenæs, Alnor, Gråsten, Adsbøl, Nybøl, Broager, Egernsund
og dele af Sønderborg (ring og hør)

Storm ramte Gråsten
Stormen Malik ram-
te Gråsten lørdag 
eftermiddag.
Det farlige vejr med krafti-
ge vindstød betød væltede 
træer, flyvende bygnings-
dele og advarsel om, at 
folk legede stormturister. ■

 Foto Ingrid Johannsen
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Kr. Himmelfartsdag 
torsdag den 26. maj

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tilmelding 
på telefon 
2116 0683

750,-

Ud� ugt til FøhrUd� ugt til Føhr

BovAvis

Andreas Thulstrup er selvkørende

Af Lise Kristensen

Kreaturslagter og in-
karneret sejler, Andreas 
Thulstrup, der stærkt 
nærmer sig de 86 år, 
tilbringer sit otium i en 
ældrebolig på Dalsmark i 
Rinkenæs. 
Han nyder tilværelsen 
med udsigt over marken 

og tæt på Flensborg 
Fjord, som han ofte kører 
langs i sin knaldrøde 
kabinescooter.

“Jeg står op klokken fire 
fem stykker hver morgen,” 
fortæller slagteren, der 
aldrig er ophørt med at 
være morgen menneske 
efter at være mødt tidligt 
ind på de slagterier, han 

arbejdede på gennem et 
langt arbejdsliv.

Familien boede i hus 
ved Nybøl Nor, da han og 
Ruth flyttede til Gråsten 
i forbindelse med hans 
ansættelse på det stedlige 
slagteri. 

De tre sønner voksede 
op med udsigt til Nybøl 
Nor. Thulstrups flyttede 

til Bylderup Bov, da han 
blev ansat på det private 
slagteri. Med årene opnå-
ede han stor forstand på 
dyrekroppe, slagtedyrenes 
fodertilstand og hvor, 
de forskellige kødspiser 
sidder på grisen eller 
kreaturet.

“Jeg har handlet med dyr 
i Tyskland og taget mig af 
forretningspartnere, der 
kom på besøg for at lave 
aftaler om at aftage kød 
til supermarkeder eller 
forarbejdning,” fortæller 
den inkarnerede slagter, 
der har stor glæde af sin 
indsigt i dyrekroppe og 
udskæringer også her på 
sine gamle dage.

God medister
Han er mand for at lave 
gode pølsespiser, en or-
dentlig medister og en 
velsmagende frikadelle. 
Specialiserede slagterbu-
tikker er en sjældenhed. 
Det er en skam, mener 
Andreas Thulstrup. Han 
ved, hvor de gode pøl-
semagere er at finde og 
kender slagterfamilierne i 
det sønderjyske.

“Jeg er lidt kræsen,” for-
tæller den pensionerede 
slagter.

Det skal forstås sådan, 
at han bedre kan lide 
kød end grøntsager. Det 
gik tilbage med Ruth 
for omkring ti år siden. 
Ægteparret flyttede 
på deres ældre dage til 
Dyrekobbel i Gråsten. For 
ti år siden fik hustruen 
konstateret demens og var 
også fysisk faldet meget 
tilbage.

“Jeg kunne ikke længere 
blive ved med at have 
hende i et hus med trap-

per,” fortæller Andreas 
Thulstrup.

Kabinescooter
Parret fik den plejebo-
lig, han nu bor alene i. 
Ruth kom på Dalsmark 
Plejehjem i november 
2012. Hun blev mere og 
mere dement og pleje-
krævende og døde i 2016. 
Andreas Thulstrup kom 
meget på plejehjemmet for 
at se til sin hustru, men 
følte sig afmægtig over for 
hendes afhængighed af 
andre.

“Jeg er kommet på pleje-
hjemmet også efter Ruths 
død og har lavet frikadel-
ler og medister og hjulpet 
til ved arrangementer og 
udflugter. Jeg sidder gerne 
og skræller et æble eller en 
appelsin til nogle af bebo-
erne, og jeg lader mig ikke 
gå på af, hvis nogle af dem 
pludselig har et “uheld” og 
skal hjælpes på toilettet. 
Der er kommet så meget 
nyt personale. Nu duer det 

under dække af hygiejne-
regler og lignende ikke, 
at jeg laver medister og 
frikadeller til dem mere. 
De kommer heller ikke på 
så mange ture og udflug-
ter. Det er synd og skam, 
for de gamle mennesker 
har brug for adspredelser 
og at komme lidt ud. Jeg 
skal ikke på Dalsmark 
Plejehjem som beboer,” 
siger Andreas Thulstrup, 
der ville betragte det som 
et fængsel at sidde passivt 
hen og være afhængig af 
andre.

Som det er nu, tager 
han sin kabinescooter og 
kører en tur til Brunsnæs, 
Sønderhav eller over 
grænsen og køber er par 
kasser øl, som lige kan 
være i kabinen. Han til-
rettelægger turene nøje 
og ved, hvor længe der er 
strøm på køretøjets kraf-
tige batteri, så han kan 
komme ud og hjem på en 
“tank”. ■

Andreas Thulstrup kører ture 
i sin røde kabinescooter med 
påskriften I’ve got the power, 
og den giver ham friheden 
til at komme ud og se sig 
omkring. Foto Lise Kristensen

Andreas Thulstrup fylder snart 86 år og har besluttet, han 
ikke vil på Dalsmark Plejehjem, for han føler, udviklingen er 
gået i retningen af en passivisering og færre gode oplevelser 
for beboerne. Foto Lise Kristensen
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ÅBNINGSTIDER
Tirsdag 9.30 - 17.30
Onsdag 9.30 - 17.30
Torsdag 9.00 - 17.30
Fredag 9.30 - 18.00
Lørdag 9.00 - 13.00

Slotsgade 7 • 6300 Gråsten
Tlf.: 74 65 30 31

www.toejeksperten.dk

SKJORTER - STRIK
Normalpris
399,-

NU 199,-
HALV 
PRIS

Vi rydder op!

SLUTUDSALG
ONSDAG - TORSDAG - FREDAG-LØRDAG

SKJORTER
Normalpris
599,- 

NU 299,-
HALV 
PRIS

SKJORTER - STRIK
Normalpris

399,-

NU 199,-
HALV 
PRIS

LÆRREDSBUKSER
Normalpris
800,- 

NU 400,-
HALV 
PRIS

JEANS
Greensboro og Texas rester
Normalpris 699,-

NU 419,-
SPAR
40%

JAKKER - BLAZERE

RESTER÷50%
HALV 
PRIS

Læserbrev
Fuld tillid til ledelsen
Som ny formand for 
Dalsmark Vennekreds 
vil jeg tage afstand fra 
de holdninger, som 
i de sidste uger har 
været bragt i aviserne af 
tidligere medlemmer af 
Vennekredsen. 
Vi har i Vennekredsen 
fuld tillid til ledelsen og 
personalet på Dalsmark 
Plejehjem.

Dalsmarks Vennekreds 
er ikke nedlagt, som no-
gen desværre har forstået, 

men fortsætter med sam-
me aktiviteter som tidli-
gere, blot med ny formand 
og bestyrelse ved roret.

Vi har endda fået tilsagn 
om nye medlemmer.

Vi er på nuværende 
tidspunkt startet op med 
de fleste aktiviteter, såsom 
kørsel ud i det blå, fre-
dagsbål, Rinkenæs Herrer, 
vind i håret, lotto, sang, 
havedage og ledsagelse til 
kirke.

Så snart Corona situatio-

nen tillader det, fortsætter 
alt som det plejer med 
fester, dans osv.

Yderligere har vi givet til-
sagn til plejehjemmet om 
støtte til fine højbede ved 
udvidelse af Dalskrogen, 
samt en el-kørestol.

Vi glæder os til det 
fortsatte gode samarbejde 
med Dalsmark Plejehjem.

Jens Skøt t , formand 

Egon Jessen, næst formand 

Dalsmark Vennekreds

Tak til Benny 
Gisselmann
Af Lise Kristensen

På generalforsamlingen 
i Gråsten Handel blev 
der sagt stor tak til 
Benny Gisselmann, som 
efter to år i bestyrelsen 
ikke ønskede genvalg.
“Benny Gisselmann bidra-

ger altid med godt humør. 
Han har Gråstens bedste 
humor. Temperaturen 
stiger altid 4-5 grader, 
når han kommer ind i et 
lokale”, sagde formanden 
Gunnar Hattesen i sin 
takketale. ■

Lene Kock, Benny Gisselmann, Søren Thygesen Kristensen og 
Helle Blindbæk på generalforsamlingen i Gråsten Handel.
 Foto Jimmy Christensen

Storm pressede vandet væk
Stormen Malik pressede 
lørdag eftermiddag 
vandet ud af Nybøl Nor, 
så vinterbaderne havde 
svært ved at få en dukkert.
 Foto Lillian Marcussen  
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GRÅSTEN SLOTSKIRKE
Søndag den 6. februar kl. 11.00

ved Hanne Beierholm Christensen

ADSBØL KIRKE
Søndag den 6. februar

Ingen gudstjeneste

KVÆRS KIRKE
Søndag den 6. februar kl. 9.30
ved Helle Domino Asmussen

BROAGER KIRKE
Søndag den 6. februar kl. 10.30

ved Stefan Klit Søndergaard

EGERNSUND KIRKE
Søndag den 6. februar kl. 11.00

ved Liselotte Kirkegaard

RINKENÆS KORSKIRKE
Søndag den 6. februar kl. 11.00

ved Marianne Østergård Petersen

NYBØL KIRKE
Søndag den 6. februar kl. 11.00

ved Karen Møldrup Rasmussen

SOTTRUP KIRKE
Søndag den 6. februar kl. 9.30

ved Karen Møldrup Rasmussen

ULLERUP KIRKE
Søndag den 6. februar

Ingen gudstjeneste

TYSK GUDSTJENESTE
Sonntag, 6.2., 

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

Tak fordi du handler lokalt 

afholder 

GENERALFORSAMLING 
+ ½ LOTTOSPIL

Søndag den 20. februar kl. 14:00 
i multisalen i Ahlmannsparken.

DAGSORDEN:
1. Velkomst ved formanden
2. Valg af dirigent
3. Valg af stemmetællere
4. Formandens beretning for året 2021
5. Fremlæggelse af foreningens 

regnskab for året 2021
6. Indkomne forslag: Forslag skal være formanden i 

hænde senest 8 dage inden generalforsamlingen
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er:

Lis Ehmsen  . . . . . . . . . . . modtager ikke genvalg
Birthe Hundrup . . . . . . . . modtager ikke genvalg
Kirsten Juul Jensen  . . . . . modtager ikke genvalg
Karin Martensen . . . . . . . modtager genvalg

8. Valg af suppleanter. På valg er:
Finn Christensen . . . . . . . modtager genvalg

9. Valg af bilagskontrollanter. På valg er:
Arne Sørensen . . . . . . . . . modtager ikke genvalg, 
men modtager valg til bestyrelsen
Jonna Rasmussen . . . . . . . modtager ikke genvalg

10. Eventuelt
11. Afslutning ved formanden

Foreningen er vært ved ka� e, 
te og boller med pålæg

Med venlig hilsen
BestyrelsenFrihed og fællesskab

MANDAG DEN 28. FEBRUAR KL. 19.00
PÅ BENNIKSGA ARD HOTEL 

SEJRSVEJ 101, RINKENÆS, 6300 GRÅSTEN
DAGSORDEN

1. Valg af stemmetællere
2. Valg af dirigent
3. Beretning ved formanden Ingrid Johannsen 
4. Regnskab 2021 ved Peter Brodersen
5. Indkomne forslag
6. Fastsættelse af kontingent
7. Valg af formand
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
9. Lillian Marcussen - Modtager genvalg

Johannes H. Nielsen - Modtager genvalg
10. Valg af to suppleanter
11. Valg af to revisorer
12. Valg af delegerede
13. Eventuelt

Efter ka� en er der politisk indlæg 
ved borgmesterkandidat og 

tidl. minister Ellen Trane Nørby.
Foreningen er vært ved ka� e og ostemad.

G R Å S T E N

GENERAL-
FORSAMLING

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

17. MARTS KL. 19.00
Få et grundlæggende kendskab til bilen.

Vi er vært ved lidt godt til ganen

Piche Awten
Kend din bil

GOODIEBAGS
FÅ PLADSER

 RING OG BOOK

GRATIS

Kendt frisør åbner salon i Nygade
Et kendt ansigt i Gråsten, 
Dan Sparvath Jørgensen, 
åbner 1. april salon i 
Nygade 5. 
“Jeg har været selvstændig 
frisør i “Garagen” i snart 
5 år, men glæder mig 
til at få en mere central 
placering i Gråsten”, 
siger 44 årige Dan S. 
Jørgensen. ■

 Foto Ingrid Johannsen
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Hyggelig sangaften i Adsbøl Kirke

Adsbøl Menighedsråd 
har gjort det til en 
tradition at holde 
salmestafet.
Torsdag aften var over 
30 mennesker mødt 
op i kirken for at høre 
Peter Brodersen, Birte 
Blindbæk, Mogens 

Hansen og Bodil Glenthøj 
fortælle om salmer og 
sange, som har en særlig 
betydning for dem. 

I et par timer blev 
tilhørerne opløftet af 
sang og viden fra de fire 
medvirkende. ■

Dødsfald

Taksigelser

Tak fordi du handler lokalt

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

Hjertelig takHjertelig tak
for venlig deltagelse vedfor venlig deltagelse ved

Frede HansensFrede Hansens
bisættelse fra Kværs Kirke.bisættelse fra Kværs Kirke.

Tak for alle blomster.Tak for alle blomster.
På familiens vegnePå familiens vegne
Christian og KajChristian og Kaj

Christine Margrethe Johnsen, 
Gråsten, er død, 96 år. ■

Erik Ivar Skovby Christoffersen, 
Broager, er vdød, 91 år. ■

 Foto Jimmy Christensen
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B R O A G E R

Dilettant i Skelde samler et stort publikum Af Lise Kristensen

Lørdag var der 80 tilsku-
ere til dilettantstykket 
”Det er noget skidt fru 
With” og stegt flæsk 
med persillesovs på cafe 
Frk. Jensen i Skelde. 
Arrangørerne fra Skelde 
Gymnastikforening 
mærker, folk gerne vil ud 
og hygge sig over en god 
spise og sjov, sønderjysk 
underholdning efter to års 
pandemi.

“Vi har udsolgte fore-
stillinger og har derfor 

lavet en ekstra forestilling 
lørdag 19. februar klokken 
18.30 også med stegt flæsk 
med persillesovs. Der var 
restriktioner på den første 
forestilling her, men efter-
hånden må vi godt være 
lidt flere. Mange trænger 
til at komme ud og se an-
dre mennesker,” fortæller 
Jens Christian Petersen, 
der er en af et dusin med-
virkende i stykket og har 

spillet dilettant i Skelde i 
35 år.

“Det var en fantastisk 
aften. Folk var vildt begej-
strede,” fortæller han.

Der er også en forestil-
ling med ”Det er noget 
skidt fru With” lørdag den 
5. februar klokken 14.

Da det er om eftermid-
dagen, er traktementet 
kaffe og kage.

“Vi aflyste "Det er noget 
skidt fru With" sidste vin-
ter på grund af Corona. 

Det er dejligt, at det nu 
endelig bliver til noget. Vi 
får stykkerne fra Dansk 
Teaterforlag og skal op-
træde to gange i Aabenraa 
med dilettantstykket. Det 
foregår på sønderjysk. 
Det er folk vilde med. 
Kommer der et par enkel-
te københavnere, kan de 
sagtens forstå det,” griner 
Jens Christian Petersen, 
der glæder sig over, det 
går mod lysere og dilet-
tant-venligere tider.

Stolt tradition
“Der er stor traditi-
on for amatørteater i 

Skelde. Det er Skelde 
Gymnastikforening, der 
står for det. Foreningen 
har eksisteret siden 1944, 
og vi har haft dilettantte-
ater siden 1946,” fortæller 
en mand, hvis 35 år i den 
sammenhæng bliver sat i 
relief.

“Vi har også fodbold, 
petanque, kortspil, gym-
nastik, Hellig Tre Konger, 
mountainbike, lotto og 
alt muligt i gymnastik-
foreningen. Det er dejligt, 
restriktioner og pandemi 
er på retur, så vi kan gen-
nemføre tingene uden at 
tænke på, om det kan lade 

sig gøre eller ej. Laver man 
et lystspil er højdepunktet 
selvfølgelig at komme 
ud at optræde,” fortæller 
Jens Christian Petersen, 
der som det sidste kan 
se tilbage på aflyste 
julearrangementer.

De tider skulle gerne 
være overstået. ■

Mange glæder sig over atter 
at komme til dilettant 
hos Fru Jensen i Skelde, 
så der er lavet en ekstra 
forestilling af "Det er noget 
skidt fru With" for at klare 
publikumstilstrømningen. 
 Foto: Jimmy Christensen

80 tilskuere og 12 aktører befolkede Frk. Jensen, da første forestilling af "Det er noget skidt fru 
With" lørdag gik over scenen. Foto Jimmy Christensen 

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 

Medalje fra Dronningen
Fhv. produktionsmedarbejder hos Egernsund Wienerberger A/S, Nustafa Colak, 
Egernsund, har modtaget Den kongelige belønningsmedalje. ■

Præmieskat i Skelde
Skelde Gymnastikforening 
har afholdt præmie-
skat med følgende 
præmietagere:

Nr. 1 Kim Paulsen  2133 point
Nr. 2 Preben Jensen  1968 point
Nr. 3 Jens Møller  1943 point
Nr. 4 Jørgen Vestergaard 1855 point
Nr. 5 Verner Hansen  1568 point
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B R O A G E R

Broager Venstre

HERMED INDKALDELSE TIL 
GENERALFORSAMLING I VENSTRE BROAGERLAND

Mandag den 21. februar kl. 19.00
hos Nette Jensen, Skelde
Dagsorden ifølge vedtægterne

Efter ka� en (vælgerforeningen er vært)
Oplæg til politisk debat 
v./ Ellen Trane Nørby, 

Daniel Staugaard og Erik Krogh.
Bestyrelsen

Frihed og fællesskabB R O A G E R L A N D

GENERAL-
FORSAMLING

Læserbrev

EGERNSUND SENIORER
indkalder medlemmerne til

ORDINÆR 
GENERALFORSAMLING

Onsdag den 23. februar 2022 kl. 13.30
på Den gamle skole

Dagsorden i henholdt til vedtægterne.

1. Valg af dirigent.

2. Beretning ved formanden.

3. Regnskab ved kassereren

4. Indkomne forslag. Skal være formanden i hænde 
senest 8 dage før generalforsamlingen.

5. Valg . På valg er følgende. 
Kasserer. Gerda Christensen
Best. Bodil Hansen
Supp. Hans Jørn Conrad
Revisor. Lone Nicolaisen

6. Eventuelt.
Efter generalforsamlingen er foreningen 

vært ved ka� e og kage.
Herefter spiller vi et halvt lottospil.

LOTTOSPIL 
starter igen onsdag den 9. februar

SANGCAFE 
har vi igen den 27. februar

Husk tilmelding til Gerda tlf. 30 44 45 25

Venlig hilsen
BESTYRELSEN  

Hallo, det er “Robbotti”, du taler med
Ifølge pressemeddelelse 
til offentligheden har 
Sønderborg Kommune 
fået 5.3 mil.kr. til udvik-
ling af kunstig intelligent 
teknologi i forbindelse 
med en borgers anmod-
ning om aktindsigt.

Jeg forestiller mig, at 
resultatet med forsøgsord-
ningen bliver, at en ansø-
ger vedr. aktindsigt bliver 
mødt af en Robot, der stil-
ler ligegyldige (dumme) og 
ikke relevante spørgsmål 
og svar, så den person, der 
gerne vil have aktindsigt i 
sin sag, lægger røret på og 
“løber skrigende bort”.

Er det det, kommunen 
ønsker?

Ifølge borgmesteren 
kunne ovenstående tiltag 
give mulighed for at frigi-
ve administrative ressour-
cer til mere borgernære 
opgaver. - Magen til søgt 
argumentation, skal man 
lede længe efter - efter min 
mening.

Nej, borgmester, hvad 
med i stedet for at kigge 
indad, om der f.eks. er 
noget, der er ravruskende 
galt, og som kunne admi-
nistreres på en nemmere 
måde?

Aktindsigt
Tillad mig at give et 
eksempel: Jeg har siden 
februar 2020 anmodet 
om aktindsigt angående 
afslag på behandling af en 
forespørgsel om udstyk-
ning Nejsli i Broager, - Og 

hold nu fast! 4 fire gange 
har Ankestyrelsen bedt 
Sønderborg Kommune 
om at omgøre afgørelsen 
og optage sagen fra Ole 
Hansen – på ny.

Borgmester – hvorfor 
skal en forespørgsel om 
aktindsigt forhales og 
hemmeligholdes og køre 

2 år i træk. Du kunne på 
daværende tidspunkt, 
da du den 7. november 
2019 sad for bordenden 
til møde i Strategisk 
Jordforsyning, have givet 
“grønt lys” for åbenhed i 
udvalgets afgørelse/tekst!

Så borgmester, når du 
argumenterer for nød-

vendigheden af indførelse 
af kunstig intelligens 
“Robbotti” for at få fri-
gjort ressourcer til mere 
borgernære opgaver, tror 
jeg, at du fuldstændig 
fejlvurderer situationen.

Jeg kan kun opfordre til 
mere åbenhed, ærlighed 
og ordentlighed, derved 

havde unødvendige 
ressourcer kunnet været 
sparet- ca. 85%. 

Men jeg kan ikke 
undlade at tænke, at der 
åbenbart har været noget 
i afgørelsen i mødet i 
Strategisk Jordforsyning, 

som ikke tåler offentlighe-
dens lys!

“Com on” borgmester. 
Vi er nu i år 2022. Der 
er gået 2 år, og sagen om 
aktindsigt er stadig ikke 
afsluttet. Tror du, at det 
kunne have hjulpet med 
en “Robbotti”?

Ole Hansen 

Illerstransvej 30, Broager

Jørn Lehmann fortsætter som 
formand for Miljøudvalget
Af Gunnar Hat tesen

Region Syddanmarks 
Miljøudvalg har kon-
stitueret sig, og Jørn 
Lehmann Petersen 
(S), Broager, er blevet 
udpeget til formand for 
udvalget. 
Jørn Lehmann Petersen 
(S) er dermed klar til 

sin tredje periode i 
formandsstolen.

Om de vigtigste opga-
ver i de kommende fire 
år siger Jørn Lehmann 
Petersen:

"Der er især tre opgaver, 
jeg mener vil komme til 
at tegne vores arbejde de 
næste fire år. Vi skal fort-
sætte det vigtige arbejde, 

regionen har sat i gang 
omkring generations-
forureningerne – især i 
Grindsted. Derudover skal 
vi håndtere pesticidfor-
ureninger, så vi sikrer rent 
drikkevand til kommende 
generationer, og så skal vi 
have sat endnu mere fokus 
på genbrug af råstoffer, 
så vi får udfoldet den 

råstofplanen, det forrige 
regionsråd vedtog. Det er 
vigtigt for mig, at vi med 
indsatsen på råstofområ-
det sikrer, at der også er 
råstoffer til de kommende 
generationer", siger Jørn 
Lehmann. ■

Blå bog
Jørn Lehmann Petersen 
er 70 år, han har været 
aktiv i lokalpolitik i 40 år 
og han har været medlem 
af regionsrådet siden 
valget i 2013. Han blev 
formand for Udvalget for 
miljø, jordforurening 
og råstoffer i 2014 og 
fortsatte som formand 
for udvalget ind i sidste 
valgperiode, da udvalget 
i 2019 skiftede navn til 
Miljøudvalget.

Han er tidligere 
borgmester i Broager 

Kommune (1990-2007), 
hvor han sad frem til 
sammenlægningen med 
Sønderborg Kommune.

Jørn Lehmann (S)

1 3



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

Nu har du chancen for at høre om, hvordan 

du kan komme med på holdet som frivillig 

og blive en del af Touren.

7. marts 2022 inviterer vi til informations-

aftenen «Bliv frivillig til Tour de France».

Kom og hør sjove anekdoter. Hør, hvordan 

Touren kom til Danmark. 

Bliv klogere på de konkrete opgaver.

Tid og sted

7. marts 2022 kl. 18.00 - 21.30

Hotel Sønderborg Strand

Strandvej 1 - Sønderborg 

Tilmelding

sonderborg.dk/tour

Bliv frivillig til Tour de France

Rikke Thomsen på 
Danmarksturné
Sangeren Rikke 
Thomsen, der stammer 
fra Blans, drager i fe-
bruar på Danmarksturné 
med hendes nye album 
'Opland'.
Rikke Thomsen skriver og 
synger alle sine numre på 
sønderjysk.

Sangene handler om 
hjemstavn, udlængsel, 
drømme og svigt. ■

Sangeren Rikke Thomsen
 Arkiv foto

Corona gav efterspørgsel 
på røde bøffer

Af Lise Kristensen

Der er ikke noget, der er 
så skidt, at det ikke er 
godt for noget.
Brugsuddeler i Dagli’ 
Brugsen i Vester Sottrup, 
31-årige Morten Schmidt, 
har haft forrygende travlt 
under COVID-19 pande-

mien, som menes at lakke 
mod enden.

“Vi har solgt meget af de 
klassiske grænsevarer som 
øl, vin og sodavand. Der 
har været efterspørgsel på 
det lidt dyrere, røde kød. 
Folk har taget en okse-
mørbrad og en god vin. 
Vi har haft en rigtig flot 
stigning i omsætningen. 
Det er gået os bedre, end 
de restauranter har cafeer, 
der har været lukket ned. 
Da folk ikke kunne gå ud 
at spise, har de parkeret 
sig hjemme og lavet læk-

kert veltillavet mad og 
fundet ud af, det ikke er 
så farligt at stege sin egen 
bøf. Vi har måttet sikre et 
større udvalg af de efter-
spurgte varer. Vi har haft 
en stigende salgskurve 
generelt i hele butikken,” 
fortæller den unge brugs-
uddeler i Vester Sottrup, 
hvis butik er en del af 
Brugsforeningen for Als 
og Sundeved.

Han lader foreløbig 
tingene fortsætte i samme 
spor og ser, hvordan det 
udvikler sig.

“Vi har ikke haft de store 
problemer med at klare 
bemandingen på grund 
af Corona. De fire-fem 
sygdomstilfælde, vi har 
haft blandt personalet, har 
fordelt sig så ”heldigt”, at 
vi kunne dække de syge 
ind. De fik det i reglen 
på tidspunkter, når det 
var en uges tid siden, de 
havde været på arbejde. 
Dermed var smittefaren 

ikke så stor. Vi har ikke 
været særligt hårdt ramt 
i forhold til andre,” siger 
Morten Schmidt, der selv 
er gået fri af Corona indtil 
videre.

Travlhed
Han kom til Vester 
Sottrup i 2018 og er glad 
for at være i det sønder-
jyske. Han er udlært i 
Kliplev. I starten boede 
han i Perbøl, men flyttede 
tættere på sin Brugs.

“Da der havde været 
et par alarmer midt om 
natten, fandt jeg ud af, 
jeg skulle lidt tættere på,” 
siger brugsuddeleren, der 
må ud af fjerene, når alar-
men går.

De natteforstyrrende 
alarmer var falske, men 
det kan man jo ikke vide, 
når man ligger og sover på 
sit grønne øre.

“Jeg synes, det går rigtigt 
godt. Vi har haft mere 
travlt, mens andre har 
måttet gå derhjemme. Vi 
vil fortsat blive ved med 
at sørge for, folk har noget 
godt at spise, og hvad, de 
ellers måtte have behov 
for,” fortæller Morten 
Schmidt, der har tre 
fastansatte og 14 fleksible 
ungarbejdere i Vester 
Sottrup. ■

Uddeler Morten Schmidt
 Arkiv foto

Tak fordi du handler lokalt
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Alt i anlæg & vedligehold

Hækklipning Belægning

Vedligehold Beplantning

Beskæring

Græsplæner

Haveservice TræfældningBeskæring

Belægninger StøttemureGræsplæner

planter@havekompagniet.dk · TLF. 74 61 35 06

ANL ÆGSGARTNE R

HUSK du kan få 
FRADRAG  for 
havearbejde

Tak fordi du handler lokalt

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.

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

TRANSPORT

Tlf: 22 30 05 05
Alle former for transport udføres

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
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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
Gråsten Frivillige 
Brandværn rykkede un-
der stormvejret lørdag 
aften ud for at fjerne et 
væltet på Buskmosevej, 
som spærrede vejen.

Bommen ved Adsbøl 
var i en periode under 
stormen ude af drift.

Svenja Karstensen fra 
Kværs er blevet udpeget 
af byrådet til bestyrel-
sen for Sønderskov-
kollegiet i Sønderborg.

Hotelejer Mads Friis, 
Rinkenæs, er udpeget 
som nyt medlem af 
Bevillingsnævnet.

Lillian Marcussen, 
Gråsten, er nyt medlem 
af repræsentant-
skabet for Danske 
Diakonhjem.

Sønderborg Brand 
og Redning var 
lørdag aften ude at 
fjerne væltede træer på 
Vemmingbundvej ved 
Broager samt Brobølvej 
ved Blans. 

30 kvadratmeter blik-
tag blæste af et skur 
på Peerløkke i Vester 
Sottrup. Pladerne fløj 
rundt i villakvarteret og 
ved hovedvejen.

Brand og Redning 
blev lørdag aften 
kaldt ud til et træ ved 
genbrugspladsen på 
Nybølnorvej, som var 
væltet ud på kørebanen. 
Rinkenæs Frivillige 
Brandværn rykkede tre 
gange ud - blandt andet 
til Krusåvej i Rinkenæs 
for at fjerne et væltet 
træ. 
Gråsten Frivillige 
Brandværn fjer-
nede træer på Sønder 
Landevej i Adsbøl 
og Sønder Landevej i 
Gråsten. ■

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

Fodbehandling 
fra

385,-

Både i klinikken og ved 
udkørende behandlinger

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

Lars Thiesgaard på hjemmebane i Gråsten

Af Gunnar Hat tesen

Det var en veloplagt 
skuespiller Lars 
Thiesgaard, som i BHJ-
salen i Gråsten fortalte 
om sit spændende liv.
Over for 140 mennesker 
øste han ud af gode ople-
velser, siden boghandler-

sønnen for mange år siden 
rejste fra Gråsten for at 
blive skuespiller.

I 33 år har han lagt 
stemme til en perlerække 
af tegnefilm fra Disney, 
Pixar og Warner Brothers 
med dansk tale.

Det gælder blandt andre 
Løvernes Konge, Peter 

Plys Tintin og Byggemand 
Bob.

“Det begyndte i Gråsten 
på Det Lille Teater. Min 
far var boghandler og 
min mor var lægesekre-
tær. Jeg voksede op på 
Stjernede”, erindrede Lars 
Thiesgaard, der er årgang 
1959.

“Dengang legede vi cow-
boy og indianer i skoven, 
legede tik og byggede hu-
ler. Jeg havde en vidunder-
lig opvækst i Gråsten. Tak 
til mine forældre, fordi de 
valgte Gråsten for mig til 
at vokse op i”, sagde Lars 
Thiesgaard, som givet-
vis har Danmarks mest 
kendte stemme.

Han mindedes med 
glæde lærer Andersen, 
som lærte byens skolebørn 
at samle på frimærker.

Publikum hørte om 
hans vej fra den lille by, 
Gråsten, til det store lær-
red som stemme og dub-
bing-instruktør og han fik 
et taktfast bifald, da han 
trådte ned fra scenen. ■

Skuespilleren Lars 
Thiesgaard vendte for en 
stund hjem til Gråsten, hvor 
han bragte nogle af de kend-
te tegneseriefigurer til live på 
dansk. Foto Erling Nissen
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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

TBN Service Padborg
Thomas B. Nielsen · Bovvej 45, Padborg

Tlf. 21 48 07 66 · tbnservice@outlook.dk 
Jeg henter og bringer gerne din maskine!

Så er det tid til service 
og klargøring af din 
have/parkmaskine

Industrivej 7 | 6330 Padborg
Tlf. 74 67 04 56 | info@rudebeck-byg.dk 

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

Sportsklinik tilbyder personlig løbetest Af Dit te Vennits Nielsen

Sportsklinikken på 
Privathospitalet i 
Kollund har for indgået 
aftale med fysioterapeut 
John Heesch. 
Han er en af få fysiote-
rapeuter i Sønderjylland 
med eksamen fra 
Dansk Selskab for 
Sportsfysioterapi. 

“Privathospitalet i 
Kollund har et godt fagligt 
ry, og derfor henvendte 
jeg mig til ledelsen om et 

muligt samarbejde”, for-
tæller fysioterapeut John 
Heesch, der har stor per-
sonlig interesse i faget. 

Han har det uddannel-
sesmæssige højeste niveau 
indenfor idrætsfysioterapi 
kombineret med idrætsre-
laterede kurser. 

“Jeg ser det som en god 
platform, da både læger 
og fysioterapeuter er til-
knyttet Sportsklinikken 
med en god tværfaglig 
sammenkobling til følge”, 
fortæller John Heesch.

De seneste år har John 
Heesch beskæftiget sig 
intensivt med løberelate-
rede problemstillinger og 
det såkaldte “Return to 
Sport”. 

Problematikkerne kan 
udredes ved løbetests, 
som fremover kan udfø-
res i Sportsklinikken på 
Privathospitalet.

“Der bliver lavet en 
grundig gennemgang 
uanset om det er en mo-
tionist eller en eliteløber, 
vi har med at gøre. Det 
kan enten være skades-
forebyggende, udredning 
af en skade eller hvis man 
ønsker at øge ens perfor-
mance. Efter testen, som 
optages på video, bliver 
der lavet en personlig 
analyse. Det er et vigtigt 
redskab for det videre 
forløb. Videoen sendes til 
løberen, og der lægges en 
plan med individuel råd-
givning. Det bevirker, at 
løbeproblematikken bliver 
ordentligt gennemana-
lyseret. Herefter er det 
muligt at finde årsagen og 
klarlægge, hvornår man er 
klar til at starte op igen”, 
fortæller John Heesch, der 
også holder foredrag om 
emnet “Return to run”. ■

Fysioterapeut John Heesch 
har indgået et samarbejde 
med Sportsklinikken på 
Privathospitalet i Kollund.
 Foto Dit te Vennits Nielsen

Tak fordi du handler lokalt

Padborg - Kruså - Frøslev - Holbøl - Kollund – Gråsten - Broager - Sundeved - Ragebøl Uge 5 2. februar 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  2. Farserede porrer med asier

TORSDAG den  3. Paneret stegt fl æsk med persillesovs

FREDAG den  4. Kalvesteg med bønner

LØRDAG den  5. Dansk bøf med rødbeder

SØNDAG den  6. Burger med pommes frites

MANDAG den  7. Stegt fi sk med aspargessovs og grøntsager

TIRSDAG den  8. Gullash med kartoffelmos

Kun 69,-

Dr. Bent Borg · Tandlæge
Waldstrasse 13-15 • D-24939 Flensburg

Tlf: 0049 461 144050 • Fax: 0049 461 17885
www.bentborg.com • mail: bb@bentborg.com

Krone- brobehandlinger,
Implantater og
Narkosebehandling



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

KOLLUND KOLLUND 
KIRKEKIRKE

BOV BOV 
KIRKEKIRKE

HOLBØL HOLBØL 
KIRKEKIRKE

Søndag den 6. februar kl. 11.00 
ved Kirsten Schmidt

Søndag den 6. februar kl. 9.30
ved Kirsten Schmidt

Søndag den 6. februar kl. 10.00
ved Joan Arnbjarnardóttir
Præsteindsættelse

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

Bov og
Kollund
kirker

Kirkekontoret, Padborgvej 40a, 6330 Padborg  Tlf. 7467 0917   www.bovsogn.dk

ST R TAK
Til Dansk Frimurer Orden, Farvehexen, Flensborg Y’s mens Club, 

Grillhouse, Guldsmed Rie Meyer, Industrivejens Grillbar, 
Klokkeblomsten, Kontor Syd i Padborg, La Perla, Matas, 

Nielsens Bageri, Ny Form, Palle Sport 1, Pets Perfect 
og SuperBrugsen i Padborg 

for jeres vigtige donationer til årets julehjælp.

Mange tak til alle jer private og frivillige i Bov Sogn, der 
har bidraget under indsamlingen i SuperBrugsen Padborg, 

ved vores årlige julemarked i Kirkeladen og via vores 
indsamlingsbøtter i de lokale butikker og på mobilepay.

Jeres hjælp gør en kæmpe forskel.

Bov & Kollund kirker

Minikon� rmandundervisning 
i Holbøl 

Elever, der går i 4. klasse, inviteres til minikon� rmandundervisning

tirsdag den 8. februar 2022 kl. 14-16
i kon� rmandstuen i Holbøl Præstegård

Tilmelding til Elin Aagreen på telefon 21 82 10 00. 

Venlig hilsen 
Holbøl Menighedsråd

www.holbolkirke.dk

Svend Erik Enemark Johansen, 
Padborg, er død, 81 år. ■

Bitten Küpper Søgaard, 
Rønshave Plejecenter, Bov, 
er død, 83 år. ■

Sonja Lorenzen, 
Padborg, er død, 67 år.
Hun var født Wortmann, 
og voksede op i Frøslev 
og gik på Frøslev-Padborg 
Skole.

I 1979 blev hun gift med 
sin ungdoms store kær-
lighed, Bjørn Lorenzen, 
der var 6. generation på 
Frydendal Kro.

I sine yngre år var hun 
en passioneret ringri-
derrytter, og deltog i 
ringridninger ud over 
Sønderjylland.

Ægteparret drev i nogle 
år et landbrug i Frydendal, 
hvor hun deltog i 
bedriften.

Efter at ejendommen 
blev solgt, var hun i 

mange år en dygtig og 
værdsat medarbejder hos 
Jensen Ure Guld og Sølv i 
Padborg.

For nogen tid siden 
solgte ægteparret huset 
i Fårhus og flyttede til 
Padborg. ■
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Nybolig Padborg & Gråsten
Ole Jepsen & Lena Schmüser
Torvegade 1 · 6330 Padborg
6330@nybolig.dk · nybolig.dk · Tlf: 74671902

Kontakt Nybolig Padborg og Gråsten, hvis vi også skal sælge dit hus

NYHED

Villa, 1 fam.Kværs - Degnetoft 4
Kontantpris: 845.000
Ejerudgift pr. md: 1.093
Udbetaling: 45.000
Brt/nt excl. ejerudg: 3.663/3.142
Sag: 24421

90 m2 1/2 1 978 m2 D 1972

NYHED

FritidshusSkovmose - Lærkemose 4
Kontantpris: 865.000
Ejerudgift pr. md: 1.647
Udbetaling: 45.000
Brt/nt excl. ejerudg: 3.831/3.263
Sag: 00222

62 m2 1/3 1 806 m2 - 1979

Vurderingsdage

Hvor ligger
din bolig?

Vil du vide, hvor prisen på din bolig
ligger? Få en gratis salgsvurdering til

vurderingsdage d. 7. - 13. februar.
 

Vi er din lokale ekspert på bolig-
markedet og står klar til at finde den
rigtige pris, hvis det er tid til at sælge.

 
Kontakt os for tilmelding

Ejerlejligheder
på Vibevej,
Kollund
Spændende projekt
med forventet ind-
flytning Juni 2023
molestie quam.

Se mere på Vibevejkollund.dk eller Nybolig.dk

NYHED

Villa, 1 fam.Padborg - Fornbyvej 21
Kontantpris: 995.000
Ejerudgift pr. md: 2.245
Udbetaling: 50.000
Brt/nt excl. ejerudg: 4.318/3.706
Sag: 24621

166 m2 2/3 1 1.029 m2 D 1971/75

NYHED

Villa, 1 fam.Frøslev - Vestergade 23
Kontantpris: 395.000
Ejerudgift pr. md: 769
Udbetaling: 25.000
Brt/nt excl. ejerudg: 1.718/1.474
Sag: 21621

64 m2 1/2 1 130 m2 F 1920/99

NYHED

Villa, 1 fam.Kruså - Udsigten 2
Kontantpris: 1.400.000
Ejerudgift pr. md: 1.513
Udbetaling: 70.000
Brt/nt excl. ejerudg: 6.045/5.191
Sag: 24121

140 m2 1/4 1 1.064 m2 C 1965/08
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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 

 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
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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 

Venstre Bov
indbyder til ordinær

GENERAL-
FORSAMLING

TIRSDAG DEN 22. FEBRUAR 2022 
KL. 18.00 VED FRØSLEV TRÆ

Dagsorden i henhold til vedtægterne.

PROGRAM:
Rundvisning på Frøslev Træ 

ved direktør Martin Lentfer Petersen
Efterfølgende ordinær generalforsamling

Frøslev Træ er vært ved et traktement, 
hvorfor tilmelding er nødvendig.

Vel mødt!

Tilmelding til formanden Leif Andersen senest 
fredag den 18. februar på tlf. 53 55 29 92 

eller mail leifcandersen@outlook.dk

Frihed og fællesskabB O V

Indkaldelse til ordinær 

General forsamling
Mandag den 14. februar kl. 14:00

på Valdemarshus
Dagsorden efter vedtægterne

Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest
den 10. februar på mail: mbs@bbsyd.dk
Efter generalforsamlingen er foreningen 

vært ved en kop kaffe med brød.

Efter kaffen bliver der 
spillet et minibanko.

Kom og støt op 
om foreningen.

Venlig hilsen
Pensionistforeningen 

ved Grænsen
Bestyrelsen 

Bov IF får repræsentantskab
Af Dit te Vennits Nielsen

På en ekstra ordinær ge-
neralforsamling i Bov IF 
hovedafdeling har man 
ændret vedtægterne. 
Fremover vil der ikke 
blive afholdt generalfor-
samling, men i stedet et 
repræsentantskabsmøde, 
hvor de enkelte afdelinger 
i Bov IF kan stille med 5 
delegerede. 

Desuden får afdelinger 
mulighed for at møde 
med yderligere en delege-
ret pr. 50 medlemmer.

“Bøtten er blevet vendt. 
Det har den praktiske 
betydning, at alle under-
afdelingerne i Bov IF er 
blevet mere selvstændige. 
De skal således ikke 
længere spørge hovedbe-
styrelsen, hvis der skal ske 

ændringer i afdelingerne. 
Fremover har de selv man-
dat til at tage beslutninger, 
så længe de overholder 
hovedforeningens og af-
delingernes vedtægter og 
øvrige bestemmelser for 

Bov IF”, fortæller formand 
for Bov IF, Finn Sørensen.

Valg
På det årlige repræsen-
tantskabsmøde vil der 
blive valgt formand, 
næstformand, kas-
serer og suppleant til 
forretningsudvalget. 

Forretningsudvalget 
vil fremadrettet være 
den daglige ledelse af 
Bov IF hovedafdeling. 
Forretningsudvalget vil 
være en del af hovedbe-
styrelsen, der desuden vil 
bestå af formændene i de 
enkelte afdelinger.

“Disse ændringer be-
tyder at alle afdelinger 
under Bov IF skal have 
nye egne vedtægter, som 
vil blive forelagt på gene-
ralforsamlinger i løbet af 
februar og marts.

Vedtægterne i henholds-
vis afdelinger og hovedaf-
deling kommer med disse 
ændringer til at afspejle 
måden, hvorpå vi driver 
Bov IF på med egen øko-
nomi og selvbestemmelse. 
Ifølge de gamle vedtægter 
var det generalforsamlin-
gen i hovedafdelingen, der 
var øverste myndighed i 
afdelingerne. Fremadrettet 
vil det være den enkelte 
afdelings generalforsam-
ling, der udøver denne 
myndighed”, forklarer 
Finn Sørensen. ■

Formand for Bov IF, Finn 
Sørensen Arkiv foto
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TRÆNINGSOPSTARTTRÆNINGSOPSTART
Hej alle nye og gamle seniorfodboldspillereHej alle nye og gamle seniorfodboldspillere

Lørdag den 5. februar kl. 15.00 
omklædt på kunstgræsbanen

Trænerteamet består af Christian Bischoff, 
Lars Salah Andersen og Per-Bo Pirschler.

Omklædning foregår i 5 og 6 ved Grænsehallerne, Kruså.

Efter træningen er der info om planerne for sæsonen ved trænerne.

Gamle som nye spillere er mere end velkomne.

Vi glæder os til at se dig.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte 
Christian Bischoff, 

Lars Salah Andersen og Per-Bo Pirschler.

Frank Thietje på tlf. 40 64 76 47.

Husk det er fedt at spille fodbold i Bov IF!

Med sportslig hilsen
Frank Thietje, formand

OPSTART FOR SENIORER 2022OPSTART FOR SENIORER 2022

Sportsklinikken ved Privathospitalet Kollund
Bredsdorff vej 10, 6340 Kruså 
E-mail:info@privathospitaletkollund.dk
Tlf. 74 30 11 30

For yderligere oplysninger kontakt idrætsfysioterapeut John Heesch

FÅ EN PERSONLIG LØBETEST 
HOS SPORTSKLINIKKEN

VED PRIVATHOSPITALET KOLLUND

 Sportsklinikken Kollund 

Sportsklinikken Kollund er et tværfagligt og højtuddanet 
behandlerteam bestående af idrætslæger, som er er certifi ceret 
indenfor Dansk Idrætsmedecinsk Selskab og idrætsfysioterapeut, 
som eksamineret indenfor Dansk Selskab for Sportsfysioterapi.

SPORTSKLINIKKEN KOLLUND – Garant for høje standarder indenfor udredning, 
behandling, genoptræning og rådgivning  af idrætsrelaterede problematikker

Få en grundig løbetest på Sportsklinikken – gælder både motionister og eliteløbere – 
enten skadesbetinget, skadeforebyggende eller ønske om øget performance.

Sportsklinikkens Løbetest udføres af professionel idrætsfysioterapeut med stor erfaring 
indenfor løberelaterede problematikker.

• Gennemgang af løbehistorik og træningsplan
• Biomekanisk undersøgelse
• Sportsspecifi kke tests
• Videobaseret løbestilsanalyse
• Gennemgang af løbestilsanalyse (sendes efterfølgende personligt til løberen)
• Personspecifi kke øvelser optages på video (sendes til løberen)
• Fremadrettet træningsstrategi 

DSI Valdemarshus sundheds- og aktivitetscenter
Valdemarsgade 11, 6330 Padborg

Generalforsamling
i Brugerrådet DSI Valdemarshus, 
Valdemarsgade 11, 6330 Padborg

Onsdag den 23. februar 2022 kl. 13.00
Dagsorden:

1. Valg af dirigent, protokolfører og stemmetællere
2. Formandens beretning
3. Regnskab godkendes, forelæggelse af budget.
4. Indkomne forslag.
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen i Brugerrådet/ DSI
6. Valg af suppleanter
7. Valg af autoriseret revisor, samt intern. revisor
8. Eventuelt

Med venlig hilsen 
Carlo Jensen

Efterfølgende 
kaff e og brød samt 

lille bankospil - 
kortpris kr. 5, -
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Hørt ved Lyren
56-årige Bent Krause 
fra Padborg har modta-
get diplom for at være 
den bedste elev på EUC. 
Han afsluttede sin 
eksamen som VVS'er 
med et flot 12-tal. Bent 
Krause kom for et par 
år tilbage i voksenlære 
hos Bred VVS i Kruså. 

Ved Heksehuset i 
Padborg Skov er nissen 
nu lavet om til en heks 
igen. Den pryder huset 
ved siden af Frilufts-
scenen og passer per-
fekt ind i omgivelserne. 

Træidé ApS i Holbøl 
repræsenterer OK 
Køkken renovering i 
Midt- og Syd jylland 
Nord. De puster nyt 
liv i køkkener og på 
badeværelser med nye 
låger i den grønne linje. 
Succesen er så stor, at 
de får fem henvendelser 
om dagen. Firmaet har 
derfor ansat to fuldtids 
montører til at klare 
opgaverne. 

Testcentret i Frøslev 
var lørdag og søndag 
på grund af Malik 
stormen.

En flok køer blev tilbage 
i efteråret 2019 forstyr-
ret af en 64-årig mand 
med et knap så fredeligt 
motiv, mens de gik og 
græssede på en mark 
nær Padborg. Manden 
valgte nemlig at skyde 
to kalvekvier, og den 
handling skaffede ham 
en sigtelse for hærværk. 
Der skulle dog gå et 
godt stykke tid, før 
sagen kom for retten. 
Det skete forleden, hvor 
den 64-årige blev dømt 
skyldig i forbrydelsen. 
Det resulterede i seks 
dagbøder på hver 650 
kroner. Han kan dog 
vælge at tage otte dage 
bag tremmer i stedet. ■

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

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

Permanent . . . .kr. 500,-
Klip inkl. vask  . .kr. 170,-
Klip  . . . . . . . . . .kr. 160,-
Vipper farves  . .kr. 80,-
Bryn farves  . . . .kr. 70,-

FRISØR

Jernbanegade 40 · Padborg

+45 2169 8884

Birte Bladt

Salonen er lukket mandag og lørdag

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

Padborg 
Genbrugsbutik

Overskudet går 
Julmærkehjemmet i Kollund
Tværgade 1B, 6330Padborg

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

Vi afhenter møbler og 
tømmer dødsboerGRATIS

Vi mangler frivillige

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

KRUSÅ HUSMODERFORENING
indkalder medlemmerne til

GENERALFORSAMLING
Onsdag den 23. februar 2022 kl. 19.00
i Multisalen, Harkærvej 13, 6340 Kruså

Dagsorden ifl g. vedtægterne.
Evt. forslag skal være formanden i 

hænde senest 7 dage før.
Foreningen er vært ved en kop kaffe.

Efter generalforsamlingen er der lottospil til 
medbragte gevinster til minimum kr. 35,-

Ekstraordinær

General-
forsamling

Mandag den 21. februar 2022 kl. 19
Der er et punkt på dagsorden

• Nedlæggelse af Frøslev Ringriderforening

Tilmelding nødvendigt senest den 18. februar 2022 
på tlf. 20 66 36 81

Der serveres en lettere traktement 

Mødet foregår på Vestergade 12, i Frøslev

Vel mødt!
Bestyrelsen i F.R.E.M

Tak fordi du 
handler lokalt

Roen er i højsædet 

Bov Kirke holder onsdag 
den 9. februar kl. 19.30 
Taizé andagt, hvor lyset 
og roen er i højsæde. 
Kirkegængerne har mulig-

hed for at finde den indre 
ro og tro, mens tankerne 
kan flyve i stilheden.

Indimellem vil roen blive 
brudt af smuk kirkesang. ■

 Arkiv foto

Stormen Malik ramte Padborg Selv om stormen Malik 
blev en kategori 2-storm, 
blev Padborg ikke hårdt 
ramt.  
Men træer væltede og løse 
tagsten og andre ting føj 
rundt i blæsevejret. ■

 Foto Dit te Vennits Nielsen 
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Havremarken 85
Holbøl, 6340 Kruså

ihle@post.tdcadsl.dkDANSKE MALERMESTRE

Vi lægger vægt på folks tilfredshed

v/ malermester

Per Møller Ihle

 PH 5 Monochrome 
 Design by Poul Henningsen

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

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

Tak fordi du handler lokalt 

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!

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

…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

GENERALFORSAMLINGER BOV IF
Bov IF Petanque 21. februar 2022 kl. 19:00 Tennishuset

Bov IF Badminton 22. februar 2022 kl. 19:00 Grænsehallerne

Bov IF eSport 22. februar 2022 kl. 19:00 Grænsehallerne

Bov IF Tennis 22. februar 2022 kl. 19:00 Tennishuset

Bov IF Løb og Motion 23. februar 2022 kl. 19:30 Lyreskovskolen

Bov IF Fodbold 23. februar 2022 kl. 19:00 Grænsehallerne

Bov IF Håndbold  2. marts 2022 kl. 19:00 Grænsehallerene

Bov IF Svømning 12. marts 2022 kl. 14:00 Bov Svømmehal

Bov IF Gymnastik ??? ??? Annonceres senere

Lyseblå helte blev til ofre

Af Dit te Vennits Nielsen

Redaktør Poul-Erik 
Thomsen fortalte levende 
over for 70 tilhørere på 
Museet Oldemorstoft om 

grænsegendarmerne, der 
ikke har haft en fortjent 
plads i erindringskulturen.

Foredraget tog ud-
gangspunkt i hans bog 

“Ingen så det komme”, 
hvor han fortæller om 
Grænsegendarmeriet 
fra Kongeåen, der blev 
modtaget som nogle af 
genforeningens helte i 
Sønderjylland. Blot 25 år 
senere var heltene blevet 
til ofre.

Grænsegendarmernes 
indespærring i 
Frøslevlejren og ophold 
i tyske koncentrati-
onslejre blev ouvertu-
ren til slutspillet for 
Grænsegendarmeriet.

Op mod 300 gendar-
mer blev interneret 

den 19. og 20. septem-
ber 1944 og placeret i 
Frøslevlejren. Og 141 
gendarmer blev med tog 
i kreaturvogne sendt til 
KZ-lejren i Neuengamme 
syd for Hamborg som 
bestemmelsessted.

For mange blev det også 
en endestation.

Mange gjode en indsats 
for at redde gendarmerne, 

især deres koner, kærester 
og forældre, som sendte 
dem breve og pakker.

38 grænsegendar-
mer døde i det na-
zistiske kz-helvede. 
Endnu flere vendte 
invaliderede tilbage, og 
Grænsegendarmeriet 
genvandt aldrig tidligere 
tiders styrke.

Blandt tilhørerne var 

Poul Erik Petersen, hvis 
far og farfar var gendarm 
og tolder.

Bedstefaren blev ført 
til Neuengamme, mens 
faren nåede at gå under 
jorden og slap for inter-
nering. Derfor var det 
yderst interessant for Poul 
Erik Petersen at lytte til 
foredraget. ■

Redaktør Poul-Erik Thomsen
 Arkiv foto
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