
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

Retssager

Voldgiftssager

Syn og skøn

DET ER ALDRIG FOR SENT AT

HULMURSISOLERE
• Lavere energiforbrug

lavere varmeregning
• Sundere bolig og 

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

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

Skal du sælge er det

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

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

 
Vagttelefon

Døgnbemandet for akutte henvendelser

Bestil tid på 
61 51 78 20

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

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 6 9. februar 2022 14. årgang  Løssalg: 5 kr. 

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

GRÅSTEN
Gælder torsdag-fredag og lørdag

Ta' 3 liter

1795

Änglamark mælk 
Økologisk 

Vælg mellem let, mini 
eller skummet

SKODSBØL – SKODSBØLVEJ 90 · 6310 BROAGER · TLF. 74 44 16 57

www.pchristensenogsønner.dk – Følg os på 

TOPKAPNING OG TRÆFÆLDNINGTOPKAPNING OG TRÆFÆLDNING

Har du et træproblem, 
du skal have løst? 

Ring til os. 
Vi giver et 

uforpligtende tilbud.

Vi laver også 
alt indenfor 

transport- og 
entreprenør-

opgaver

Vi leverer også is
til kon� rmation

v/ Peter Philipsen

FRYDENDAL ISMEJERI, DYBBØL
Flensborg Landevej 5 · 6400 Sønderborg · Tlf.: +45 51 62 07 02

www.frydendal-ismejeri.dk · info@frydendal-ismejeri.dk 
ÅBENT: Februar - marts: Fredag kl. 13-17 / Lørdag kl. 11-15

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 13. februar kl.  9.30 Gudstjeneste i Adsbøl kirke 

Onsdag den 13. februar kl. 11.30 Gudstjeneste i Gråsten Slotskirke 

Covid-19

Vi følger de retningslinjer, som Sundhedsmyndighederne anbefaler og holder os 
løbende opdateret. 

Der er standere med håndsprit når man går i kirke, besøger vore mødelokaler eller 
har ærinde på kirkekontoret. 

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

Husk kærligheden.  
Også på Valentinsdag  

den 14. februar

B L O M S T E R    C H O K O L A D E    V I N ,  Ø L  &  S P I R I T U S    G A V E R

Send en kærlig tanke – bestil i butik eller på interflora.dk. 
Vi leverer til hele Danmark. Husk hinanden.

Husk kærligheden på  
Valentinsdag den 14. februar

Gråsten blomster
Ulsnæs Centret, Sundsnæs 17A · Telefon 74 65 03 03

Send en kærlig tanke – bestil i butik eller på interfl ora.dk. 
Vi leverer til hele Danmark. Husk hinanden.

HJERTERNES FEST 
forkæl dine kære med 

en fastelavnsbolle 

Torvet 5, Centrum
6300 Gråsten

Tlf. 74 65 34 15 

Amtsvejen 13, Nybøl 
6400 Sønderborg
Tlf. 74 46 77 16

Vi fejrer kærligheden og Valentinsdag!

Gråsten får julemesse
Normalt arrangerer 
Gråsten Handel hvert 
forår forårsmesse i 
Ahlmannsparken.
Messen bliver i 2022 afløst 

af en julemesse, som skal 
finde sted i november.

Forslaget kom fra Jonna 
Seemann på general-
forsamlingen i Gråsten 
Handel.

“Julemessen bør også 
være en salgsmesse, hvor 
butikkerne kan sælge 
deres varer”, lød det fra 
Jonna Seemann. ■

Fuld mand på knallert
En 76-årig kvinde, som 
søndag lidt før kl. 20 var 
ude at gå en tur langs 
Årsbjerg, blev kørt ned 
af en fuld mand på 
trehjulet knallert.
Han kom kørende på 
cykelstien mod færd-
selsretningen og så ikke 
kvinden, før han ramte 

hende. Påkørslen var så 
voldsom, at hun blev kørt 
på sygehuset i ambulance, 
og politiet blev tilkaldt.

Betjentene kunne hur-
tig konstatere, at den 
62-årige knallertfører fra 
Sønderborg var en gam-
mel kending. 

Han er tidligere blevet 

stoppet med alkohol i 
blodet, og det viste sig, 
at han også denne gang 
var påvirket. Derfor er 
hans trehjulede knallert 
nu blevet beslaglagt, og 
han kan forvente at blive 
sigtet for spirituskørsel og 
personskade. ■

75 år og i fuld vigør
Jørgen Fabricius, ejer af 
Karen-Marie Klip & Papir 
A/S i Gråsten sammen 

med hustruen Karen 
Marie, fylder 75 år den 7. 
februar. 

Jørgen Fabricius holder 
øje med tallene i virksom-
heden, hvilket han har 
gjort lige siden den spæde 
start i 1985.

Det klarede han ved si-
den af sit normale arbejde 
som faglærer og senere 
afdelingschef ved EUC 
Syd. Omsætningstal, kun-
deklubbens medlemsantal, 
rekordomsætninger og 
webshoppens omsætning 
følges nøje.

På trods af årene arbej-
der Jørgen hver formiddag 
ved skæremaskinen og 
producerer hver må-
ned over en million 
quillingstrimler. 

Han har været præsident 
for Gråsten Rotary Klub. ■

Tak fordi du handler lokalt
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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)

Borgerservice i Gråsten 
har lukket i vinterferien
Der er lukket i uge 7 – sidste åbningsdag inden vinter-
ferien er torsdag den 10. februar, der er lukket fra fre-
dag den 11. februar 2022.

Der er åbent igen torsdag den 24. februar kl. 9.00.

Husk at bestille tid til pas og kørekort på 
www.sonderborgkommune.dk eller 88 72 40 17

Bestil tid til pension og indskudslån på 88 72 40 10

Tid til øvrige områder på telefon 88 72 40 06

BORGERSERVICE

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

BovAvisBovAvis

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

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

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

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

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

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

på Bakken. Hjemkomst ved 23.30 tiden. 

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

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

Heldagsud� ugt til

So� ero Lørdag den 21. maj

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

Dronning Ingrids barndomshjem og Europas smukkeste blomsterpark

895,-
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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

Skoleelever hyldede Kronprinsesse 
Mary på Graasten Slot
Af Gunnar Hat tesen

Godt 100 elever fra 
Gråsten Skole gik 
fredag middag op til 
Graasten Slot for at fejre 
Kronprinsesse Marys 
50-års fødselsdag.
Foran det hvide slot vif-
tede de med dannebrogs-
flag, sang fødselsdagssang 
og råbte hurra, hurra, 
hurraaaaa.

Præsenteret for 
kongefamilien
Graasten Slot spiller 
en helt central rolle i 
forbindelse med Kron-
prinsessens vej ind i den 
danske kongefamilie.

Det var nemlig på 
Graasten Slot, at Kron-
prinsesse Mary blev præ-
senteret for den kongelige 
familie.

Her blev hun præsenteret 
for familien, selvom det 
ikke var officielt, at en ung 
pige fra Tasmanien var 

på vej ind i den danske 
kongefamilie.

Det var dog lige ved 
at blive opdaget af of-
fentligheden. Under op-
holdet på Graasten Slot 
lånte hun en hest og red 
en tur i Gråsten Skovene.

Det så en af de klassiske 
hoffotografer, Jørgen 
Kølle, Vojens, som var 
en institution dernede, 
og som i øvrigt havde et 
særligt godt forhold til 
Dronning Ingrid.

Jørgen Kølle rettede med 

det samme linsen mod 
Mary på hesteryg og med 
det samme ringede til 
Billedbladet og fortalte 
om det store scoop. Det 
var forsidestof, at den 
hemmelige kommen-
de prinsesse, som den 
kulørte presse jagtede, 
red rundt - ikke bare på 
dansk jord, men i en skov 
i Gråsten.

Rideturen
Lige efter kom dog endnu 
en rytter, som satte kur-
sen direkte mod fotograf 
Jørgen Kølle.

“Du Kølle, det billede 
dér… det skal ingen steder 
vel?”, skulle det have lydt 
fra Kronprins Frederik.

Jørgen Kølle besluttede 
som den loyale, royale 
fotograf han var sig for 
ikke at sende billedet til 
Billedbladet. Naturligvis 
til bladets store fortrydelse 
og med den konsekvens, 

at Jørgen Kølle, ifølge ham 
selv, blev blacklistet fra det 
kulørte blad.

Til gengæld forblev 
parrets kærlighedsforhold 
endnu hemmeligt for den 
danske offentlighed – lidt 
endnu.

Besøg i Gråsten
Siden da er det blevet 
til mange besøg her i 
Gråsten. Kronprinsparret 
har gjort det til en tradi-

tion, at de hvert år tager 
deres fire børn med på et 
14 dages sommerophold 
på Graasten Slot.

Under opholdet er 
Kronprinsessen ofte ude 
at ride i Gråsten Skovene, 
spiller tennis, roer en tur 
på Slotssøen med børnene, 
køber en is på Torvet, 
overværer ringrideroptog 
og går til gudstjeneste i 
Gråsten Slotskirke. ■

Der blev viftet med dannebrogsflag, sunget fødselsdagssang og råbt hurra på Graasten Slot, 
dagen før Kronprinsesse Mary fyldte 50 år. Foto Søren Gülck  
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Tirsdag den 8. marts kl. 19.00 på 
Anker’s Restaurant. Marina Fiskenæs

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

Foredraget indledes med suppespisning.

Den 14. januar 2022 var 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

Özlem Cekic
Generalsekretær i Foreningen Brobyggerne

Forfatter til � ere bøger om dialog og brobygning

Sygeplejerske og tidl. folketingsmedlem

HVORDAN BYGGER VI BRO MELLEM MENNESKER?
Onsdag 30. marts kl. 19 

Ahlmannsparken (BHJ salen) Gråsten

Arrangør:

DANSK-TYSK

Venskabsforening

 for Kirkeligt 

Samarbejde

Veranstalter:

DÄNISCH-DEUTSCHER

Freundschaftsverein 
für Kirchliche 

Zusammenarbeit

Pris inkl. kaffe og kage: 75,- for medlemmer, 125,- for ikke-medlemmer

Billetter kan købes ved indbetaling af beløbet på 5953-1132658 
med oplysning af navn og tlf. eller ved Dieter Jessen 29 42 07 59 

I mesterlære som automatiktekniker
på BHJs Petfood fabrik i Gråsten 
Går du selv med en lille mekaniker i maven? Eller 
kender du én, der kan lide at få olie på fi ngrene og 
tage fat? Motiveres du af at få maskiner og processer 
til at virke, og har du lyst til at gennemgå en praktisk 
uddannelse i vores produktion, hvor du bidrager til 
at vores produktionsanlæg etc. kører optimalt? 

Som automatiktekniker i BHJ bliver du ekspert i 
moderne produktionsanlæg. Dine nærmeste kolleger 
er specialister i både el, mekanik og automatik, og 
sammen med dem vil du være med til at sikre, at Petfood 
fabrikkens produktionsanlæg etc. virker optimalt.

Arbejdsopgaverne vil spænde vidt, og du får en afvekslende 
og spændende arbejdsdag, hvor dine kompetente 
kolleger, din leder inkl. en klar defi neret uddannelsesplan 
vil understøtte dig i dit uddannelsesforløb.

Hos BHJ fi nder vi nye hjem til kød- og fi skebiprodukter 
fra den globale fødevareproduktion. E�ter forædling på 
vores fabrikker i en række lande kan ingredienserne 
anvendes og skabe værdi på andre måder. Ved at anvende 
ingredienserne til nye formål, som f.eks. mad til kæledyr, er 
vi med til at sikre, at værdifulde råvarer ikke går til spilde.
Dit uddannelsesforløb

I mesterlære som automatiktekniker veksler du mellem 
skoleophold på EUC Syd i Sønderborg (4 hovedforløb á 
10 uger) og praktik primært på BHJs petfood fabrikken 
i Gråsten. Længden af din uddannelse a�hænger af 
din alder og erfaring, men som udgangspunkt tager 
den 4 år, og du får løn under uddannelsen. 

Uddannelsen giver dig gode jobmuligheder. Klarer du dig 
godt under din uddannelse, vil der være gode muligheder 
for fastansættelse i BHJ. Her vil vi naturligvis støtte op 
om din videre faglige udvikling og dygtiggørelse.

Dit skoleforløb og din personprofi l
For at blive en del af holdet forventer vi, at du fra din 
folkeskoleafgangsprøve minimum har karakteren 4 i 
hhv. dansk og matematik. Derudover forventer vi, at 
du er mødestabil, fl eksibel, lærenem, ansvarsbevidst, 
en teamplayer og har et positivt mindset. 

Vi forventer, at du er fl eksibel og kan møde ind på 
fabrikken inden for 30 minutter fra din bopæl.

Ansøgning og kontakt
Upload din ansøgning og cv via www.bhj.com under 
Career/Vacant jobs senest søndag, den 6. marts 
2022. Har du spørgsmål til uddannelsen eller de 
konkrete opgaver, som du skal beskæ�tige dig med 
under forløbet, er du velkommen til at kontakte 
Vedligeholdelseschef Simon Andersen på tel.: 7435 1207.

Vi byder Dronningen 
velkommen til Gråsten.
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GRÅSTEN SLOTSKIRKE
Søndag den 13. februar kl. 11.00

ved Hanne Beierholm Christensen

ADSBØL KIRKE
Søndag den 13. februar kl. 9.30

ved Hanne Beierholm Christensen

KVÆRS KIRKE
Søndag den 13. februar

Ingen gudstjeneste

BROAGER KIRKE
Søndag den 13. februar kl. 9.00

ved Esbern Gaur Vernersen

EGERNSUND KIRKE
Søndag den 13. februar 

Ingen gudstjeneste

RINKENÆS KORSKIRKE
Søndag den 13. februar  

Ingen gudstjeneste

NYBØL KIRKE
Søndag den 13. februar kl. 11.00
ved Karen Møldrup Rasmussen

SOTTRUP KIRKE
Søndag den 13. februar

Ingen gudstjeneste

ULLERUP KIRKE
Søndag den 13. februar kl. 9.30
ved Karen Møldrup Rasmussen

TYSK GUDSTJENESTE
Sonntag, 13.2., 16 Uhr,

Gottesdienst in Gravenstein

GUDSTJENESTERGUDSTJENESTER

GULDBRYLLUPGULDBRYLLUP
  Kære mor og farKære mor og far  

Margit og Detlef AndresenMargit og Detlef Andresen
Vi ønsker jer hjertelig tillykke med guldbrylluppetVi ønsker jer hjertelig tillykke med guldbrylluppet

Lørdag den 12. februarLørdag den 12. februar
Vi håber, I får en dejlig og uforglemmelig dag.Vi håber, I får en dejlig og uforglemmelig dag.

Kærlig hilsenKærlig hilsen
Børn, svigerbørn, børnebørn og oldebarnBørn, svigerbørn, børnebørn og oldebarn

OBSOBS
Der er morgensang kl. 8.00 på Vandværksvej 6, SkeldeDer er morgensang kl. 8.00 på Vandværksvej 6, Skelde

Kære Ask Kære Ask 

Hjertelig tillykke Hjertelig tillykke 
med din 5 års fødselsdag med din 5 års fødselsdag 

den 9. Februar den 9. Februar 
Kærlig hilsenKærlig hilsen

B.M.P.T.T.I.T.L.S.K.K.B.M.P.T.T.I.T.L.S.K.K.
Mor-Far-Frej & NjordMor-Far-Frej & Njord

Özlem Cekic taler i Gråsten

Af Gunnar Hat tesen

Özlem Cekic holder 
onsdag den 30. marts 
kl. 19.00 foredrag i 
Ahlmannsparken i 
Gråsten.
Det er Dansk-Tysk 
Venskabsforening for 
Kirkeligt Samarbejde, som 
ønsker at sætte dialog og 
brobygning på dagsorde-
nen i de kommende år. 

“Hvem er mere oplagt 
at starte med end brobyg-

geren over alle - forfat-
ter, debattør, stifter af 
foreningen Brobyggerne 
og ikke mindst opfinder 
af begrebet Dialogkaffe 
- Özlem Cekic”, mener 
Bodil Glenthøj, der er for-
eningens næstformand.

Født i Tyrkiet
Özlem Cekic er født 
i Tyrkiet og kom til 
Danmark som 10-årig 
sammen med sin familie. 
Hun blev uddannet syge-
plejerske og var medlem 
af Folketinget for SF 
2007-2015. 

Siden er det gået slag 
i slag med dialogkaffe, 
foredrag, bogudgivelser 
og brobyggervirksomhed, 
som netop har resulteret i 
en Brobyggeruddannelse 

med over 50 deltagere på 
det første hold.

Derudover er Özlem en 
ivrig debattør i medierne 
om samfundsforhold og 
især spørgsmål om etniske 
minoriteter.

Dialog
Özlem Cekic har i ud-
præget grad mærket på 
egen krop, hvordan tonen 
på de sociale medier kan 
være særdeles ubehage-
lig. Svaret på alle disse 
hadeindlæg har for Özlem 
været at tilbyde dialog 
over en kop kaffe for at 
se det enkelte menneske 
i øjnene, ikke for at blive 
enig med vedkommende, 
men for at kunne tale 
respektfuld med hinanden 
på trods af uenigheder. 

Den seneste bogudgi-
velse er netop: ”Tak for 
kaffe – den svære kunst at 
tale sammen”, hvor hun 
deler ud af sin erfaring 
og angiver redskaber til, 
hvordan man griber en 
svær samtale an.

“Vi glæder os meget til 
at høre Özlem fortælle 
om alle disse ting under 
overskriften ”Hvordan 
bygger vi bro mellem 
mennesker”. Og vi er sikre 
på, at hun også har noget 
at sige, der kan sætte den 
dansk-tyske relation i per-
spektiv. Vi ved, hun er ret 
humoristisk, så det bliver 
ikke kedeligt”, siger Bodil 
Glenthøj.

Billetter á 75 kr. for med-
lemmer og 125 kr. for ik-
ke-medlemmer kan købes 
ved at indbetale beløbet på 
konto 5953-1132658 med 
oplysning om navn og 
tlf., eller ved Dieter Jessen 
29 42 07 59 (Mobilpay). ■

Özlem Cekic kommer til 
Gråsten. Arkiv foto

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

795,-

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. Dronningen vælger med omhu og 
omtanke de smykker, der har speciel betydning for 
hende selv eller de personer, hun møder.

Udstillingen præsenterer  over 200 kendte og mindre kendte smykker fra Dronningens 
smykkesamling, deriblandt et sæt øreringe hun købte i Matas i Gråsten.  Slutteligt er 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

Lørdag den 12. martsLørdag den 12. marts

En Dronnings Smykkeskrin
50 år på tronen 

Kværs/Tørsbøl Ungdoms-
og Idrætsforening

afholder

GENERALFORSAMLING
Tirsdag den 22. februar kl. 19.00

i Kværshallen, formand Hans Lenger

Ved ovennævnte generalforsamling er 
dagsordenen i henhold til vedtægterne. 

Forslag skal være formanden skriftlig i hænde 
senest 7 dage før generalforsamlingen.

Med venlig hilsen
Bestyrelserne
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Dødsfald
ISO9001-certificeret

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

eksam. bedemænd

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

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

Vi træffes hele døgnet på 74 65 94 33

Gråsten&Omegns

- Steffen Jensens eftf.

Felstedvej 34
Gråsten

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

Rabøl Jørgensens Begravelsesforretning

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

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

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

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

Svend HedegaardRie Rabøl Jørgensen Martin Good

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

 

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

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

Gråsten Bedemandsforretning
– en del af Rabøl Jørgensens Begravelsesforretninger

Rie Rabøl Jørgensen Martin GoodGunnar Petersen

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

Husk vi holder lukket om søndagen. 

Steen Kristensen
Eksam. bedemand

Als- &
Broager-Sundeved Begravelsesforretning
v/ Steen Kristensen

Bakken 23 · Guderup · Telefon 74 45 80 11

Storegade 39 · Nordborg · Telefon 74 45 11 45

Kirkegade 2 · Broager · Telefon 74 44 95 29

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

www.als-begravelse.dk

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

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

Vores kister er danskproduceret med 
fokus på bæredygtighed.

Gitte J.J. Kristensen
Eksam. bedemand

Poul Erik Kjærgaard
Eksam. bedemand

Nygade 1, 6300 Gråsten · Telefon 41 10 10 85 · 4649@inter�ora.dk
Åbent mandag - fredag 9.30 - 17.00 samt lørdage 9.00 - 12.30

Gråsten blomster
Ulsnæs Centret, Sundsnæs 17A

Telefon 74 65 03 03

− 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

Ingrid Kael Nielsen,  
Gråsten, er død, 75 år. ■

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

Jens Henryk Jensen, 
Broager, er død, 89 år. ■

Gråsten Pensionister mangler bestyrelsesmedlemmer
Af Gunnar Hat tesen

Hvis det står til formand 
for Gråsten og Omegns 
Pensionistforening, 
Karin Markussen, 
skal der skrues op for 
blusset.
“Coronaen har været 
en svær tid for vores 
medlemmer, men nu 
skal vi have gang i vores 
aktiviteter”, siger Karin 
Markussen forud for gene-
ralforsamlingen, som hol-

des søndag den 20. februar 
kl. 14.00 i multisalen i 
Ahlmannsparken.

På forhånd har tre 
bestyrelsesmedlemmer 
meddelt, de ikke mod-
tager genvalg. Det er Lis 
Ehmsen, Birthe Hundrup 
og Kirsten Juul Jensen.

“Jeg håber, det lykkes at 
finde tre nye bestyrelses-
medlemmer. Der er i høj 
grad brug for pensionist-
foreningen”, mener Karin 

Markussen, der er villig til 
genvalg.

Gråsten og Omegns 

Pensionistforening har 
295 medlemmer og er 
stiftet i 1942. ■

Formand for Gråsten og Omegns Pensionistforening Karin 
Markussen. Arkiv foto

Festlig afsked med Dalsmark
Af Søren Gülck

Når personalet på 
Dalsmark Plejehjem i 
Rinkenæs tager afsked 
med en beboer, er det of-
test i en sorgens stund.
Anderledes og festligt var 
forleden, da personalet tog 
afsked med Mary-Anne 
Hermann, der har boet på 
Dalsmark siden juli 2021.

I den anledning var 
naturligvis den røde løber 
rullet ud, der var flagallé 
og en kæmpe buket tu-
lipaner til den tidligere 
beboer.

Glædeståre og smil løb 
om kap i afskedens time, 
alt mens der blev vinket 
med flag

Mary-Anne Hermann 
flyttede er nu flyttet hjem 
til sin mand, Carsten 
Hermann, der gennem 
det sidste halve år dagligt 
har besøgt og været i 
nærheden af sin kone på 
Dalsmark. 

Efter det halve år på 
Dalsmark har hun fået 
det så meget bedre, at hun 
kunne flytte tilbage til 
Gråsten. ■

Efter et halvt år på Dalsmark 
Plejehjem i Rinkenæs fik 
Mary-Anne Hermann det så 
meget bedre, at hun kunne 
flytte hjem til sin mand i 
Gråsten. Foto Søren Gülck
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B R O A G E R

Broager

Næste annonce uge 49

ÅRSMØDE

Torsdag den 7. marts kl. 17.00 - 19.00 på Broagerhus Allégade 4, 6310 Broager.
Dørene åbnes kl. 16.15. Dagsorden ifølge Ældre Sagens vedtægter. 
Forslag, der ønskes behandlet på årsmødet indsendes til formanden senest 
14 dage før mødets afholdelse og gerne på mail: tove@egernsund.dk.
Årsmødet er gratis. Der serveres efterfølgende smørrebrød. Pris for 3 stk. kr. 50, -
Tilmelding for smørrebrød til Glendi Hvidkilde på mail: glendihvid@yahoo.dk 
og tlf. 5135 9550 fra fredag den 25. februar kl. 15 - 18. 
Seneste tilmelding fredag den 25. februar kl. 18.

RØDE KORS BROAGER
afholder 

ORDINÆR 
GENERALFORSAMLING

Tirsdag den 22. februar 2022
kl. 19.00 på Broagerhus

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Forslag der skal behandles indsendes til 
formanden 8 dage inden generalforsamlingen.

Som gæst i år har Røde Kors Broager besøg 
af ingen ringere end den kendte sanger 

Christoffer Brodersen, tidligere Egernsund/Gråsten.

HUSK
Alle er velkommen ved Røde Kors generalforsamling,

dog har kun medlemmer stemmeret.

Tilmelding nødvendig, da der er begrænset pladser. 

Røde Kors Broager er vært ved kaffe og kage.

Tilmelding til formanden: på tlf. 2026 0377 
eller mail knhv@mail.dk.

senest fredag den 18. februar
Venlig hilsen
bestyrelsen

Årets havn søger
SÆSONMEDHJÆLPER

Marina Minde, Marinavej 4, 6320 Egernsund, søger en 
serviceorienteret medhjælper over 18 år til en deltidsstilling i 

sommersæsonen 2022. Du vil hovedsageligt blive beskæftiget på 
havnekontoret og i havneshoppen. Du er udadvendt, smilende og 
beslutsom og sørger for at vore gæster føler sig i trygge hænder.

Dine primære opgaver: 
• Servicering af gæster

• Opkrævning af havnepenge

• Salg af købmandsvarer 
og morgenbrød

• Udlejning af cykler og kajakker 

• Lettere kontorarbejde

Vi forventer at du:
• Er serviceminded

• Løser opgaver selvstændigt

• Er samarbejdsvillig

• Er indstillet på arbejde 
i weekenden

• Taler dansk, tysk og/eller engelsk 

Vi tilbyder et spændende arbejde i et team af engagerede og dygtige 
kollegaer. Vi betjener et internationalt publikum af dedikerede sejlere, 

i sig selv et spændende element i jobbet. Tiltrædelse 1. april 2022.

Ansøgning og CV sendes til Claus Boisen på mail: 
marina@marinaminde.com senest den 21. februar 2022

Marina Minde P/S driver virksomhed med lystbådehavn, vinteropbevaring og bådservice i 
Marina Minde, Egernsund og Marina Toft, Gråsten, ved et af landets smukkeste farvande, 

Flensborg Fjord. Med udpræget service og engagement betjener vi et voksende internationalt 
og dansk publikum, der har kvitteret med at kåre Marina Minde som årets havn 2021.

Frisør Bine Tobel Smedemand

ÅBNINGSTIDER
Mandag-Tirsdag 8.15-15.00
Onsdag 9.15-13.30 og 18.00-21.00 
Torsdag 8.15-17.00 ◊ Fredag 8.15-14.30

NY SALON 
I BROAGER

ÅBNER TIL 

MARTS

Tidsbestilling: tlf. 42 44 74 45  Hair By Tobel ◊ Hairbytobel.dk

I fuldt firspring på vej ud af Coronaen
Af Lise Kristensen

Broager Gymnastik under 
Broagerlands Ungdoms- 
og Idræts forening ser 
frem til at kaste corona-
ens åg af sig.
“Der har været mange 
børn syge, men ellers er vi 
kommet rigtig godt igen-
nem det. Vi har måttet 
aflyse en enkelt spring-
gymnastik træning, fordi 
trænerne var i karantæne 
som nærkontakt til en 

smittet. Bortset fra det har 
vi ikke mærket så meget 
til COVID-19 som andre,” 
siger formand Else Marie 
Toft, der først og frem-
mest glæder sig til at få 
planlægningssikkerhed.

“For to år siden skulle 
vi have haft opvisning 
den 17. marts, da landet 
blev lukket ned den 13. 
marts. Vi var bare så klar 
til opvisning. Sidste år var 
der slet ingen opvisning, 
for da var landet lukket 

helt ned,” siger gymna-
stikformanden, der sætter 
en tyk streg under, at der 
er gymnastikopvisning i 
Broagerhallen søndag den 
20. marts.

Mangler instruktører
Denne gang skulle ingen 
ubehagelige pressemøder 
komme i vejen for det årli-
ge højdepunkt.

“Vi har et børnehave-
hold, tre springhold og et 
herrehold og et lille da-

megymnastikhold. Kvin-
derne er ikke så aktive 
inden for gymnastik, som 
de har været. Vi havde 
en fantastik instruktør. 
Da hun stoppede, var 
det svært at holde gang 
i holdene. Vi har circle 
træning. Der er ikke så 
meget stræk bøj gymna-
stik længere. De dygtigste 
gymnaster tager samlet 
ind på det store mix hold i 
Dybbøl. 

Folk, der har lavet gym-
nastik i mange år og gerne 
vil blive ved med at være 
fysisk aktive, vil gerne sta-
dig dyrke gymnastik. Det 
kører godt med gymnastik 
i Skelde. Der er mange, 
som kender hinanden og 
trækker hinanden med. 
Her i Broager får vi de 

større børn fra Skelde, når 
de selv kan gå op i hallen. 
Vi har også mange udefra 
for eksempel fra Förde-
Schule i Alnor. De hører 
om os ved mund til mund 
metoden, og så tager de 
deres venner med. Det 
giver sproglige udfordrin-
ger, men det løser sig, for 
børnene er rigtig gode til 
at oversætte for hinanden, 
men vi har gymnaster, 

der slet ikke taler dansk,” 
fortæller Else Marie Toft, 
der ser stort på sprog og 
nationale tilhørsforhold, 
når bare udøverne samles 
om gymnastikken.

Hun ville ønske, der 
ville komme nogle gode 
instruktører til at trække 
flere hold ind i hallen. 
Fritids aktivi teter står og 
falder med dygtige og en-
gagerede trækkræfter.

“Desværre er frivilligt 
arbejde gået lidt af mode. 
Folk er ikke blevet mere 
sociale med de sociale 
medier. Vi lægger vægt på 
at fortsætte de aktiviteter, 
vi har. Det ville dejligt for 
eksempel at få gang i mor 
barn gymnastik. Det ville 
der være deltagere til, hvis 
vi havde en instruktør. 
Gymnastik samler folk. 
Det giver gode oplevel-
ser at være sammen om 
fysiske aktiviteter, og så 
kan vi vel alle trænge til at 
komme af med de ekstra 
pund på sidebenene, som 
Coronaen for manges 
vedkommende har ført 
med sig,” konkluderer den 
ihærdige gymnastikkvin-
de, der gør en stor indsats 
for fortsatte gymnastiske 
øvelser for store som små 
på Broagerland. ■

Formand for BUI Gymnastik, 
Else Marie Toft. Arkiv foto
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B R O A G E R

Lokalpuljen
- lokal støtte til lokale projekter

SØG NU!ANSØGNINGSFRIST31. MARTS 2022WWW.BRSPK.DK/LOKALPULJEN

En stemme for fællesskabet
Fhv. byrådsmedlem og 
udvalgsformand Arne 
Sørensen, Broager, er 
død, 83 år.
Arne Sørensen var en 
person med stærke so-
ciale holdninger. Han 
blev første gang valgt til 
Broager Byråd i 1982 for 

Socialdemokratiet. Han 
overtog straks formands-
posten for kulturudvalget 
og dermed det politiske 
ansvar for en større reno-
vering og ombygning af 
Broager Skole.

Senere overtog Arne 
Sørensen formandsposten 

i socialudvalget, og det 
var først og fremmest 
her, at hans klare sociale 
holdninger slog igennem. 
Ud over at sikre gode 
undervisningstilbud og 
kvalitet i børnepasningen 
var han stærkt optaget af 
vilkårene for de svageste 

og især de socialt udsatte i 
samfundet. 

Også ældreområdet 
havde Arne Sørensens 
store bevågenhed. Han var 
således med til at føde de 
første tanker om beskytte-
de ældreboliger, plejeboli-
gerne på Vester dalen, men 
også de psykisk syge og 
socialt udsatte havde hans 
bevågenhed. Efter Arne 

stoppede i politik, var han 
i en periode medlem af 
menighedsrådet i Broager.

I de sidste år var Arne 
kraftig påvirket af en 
fremskreden Parkinson 
sygdom. Alligevel kunne 
man jævnligt møde ham 
på hans el-crosser, når han 
kørte Broagerland tyndt, 
deltog i arrangementer 
på Cathrinesminde 

Teglværk, på Broagerhus 
og sågar under indkøb i 
SuperBrugsen, hvor han 
behændigt kørte rundet 
med crosseren.

Han havde et stærkt 
værdisæt og gjorde om 
nogen en forskel - og en 
utrolig flot indsats for 
fællesskabet. ■

Skulptør Sara Scheel former dømmekraft
Af Lise Kristensen

Den 44-årige kunstner 
Sara Scheel saver i disse 
dage i flamingo på livet 
løs i fabrikshallerne hos 
Petersen Tegl ved Nybøl 
Nor.
Hun er ved at skabe en 
skulptur, som beskueren i 
bogstavelig forstand skal 

kunne gå ind i. Hun kal-
der den Dømmekraft. 

Sara Scheel stammer fra 
Broager og udfører det 
omfattende save-arbejde 
sammen med sin far Leif 
Scheel. 

Hun har levet af sit fag 
som keramiker og skulp-
tør, siden hun gjorde sig 
selvstændig i 2007. Hun 
satser stærkt på skulptu-
rer og arbejder primært 
i ler, men er åben for at 
bruge andre materialer i 
fremtidige skulpturpro-
jekter i det offentlige rum. 

Dømmekraft er et skridt 
ud på nye vover.

Skulpturer
Hun laver smukke skulp-
turer i keramik og passer 
godt ind i billedet hos 
Petersen Tegl, der har 
tradition for at lade kunst-
nere boltre sig i sted typisk 
materialer.

“Du kan bare blive 
her,” siger teglværksejer 
Christian A. Petersen 
undervejs forbi al 
flamingoen.

Han er bekendt med fi-
gurer i divergerende form, 

farve og størrelse og praler 
gerne af, at nogle af hans 
mest solgte teglsten er 
kommet til verden, fordi 
de enten har fået lidt for 
lang tid i ovnen eller en 
behandling, der gav dem 
en anderledes fremtoning 
og derefter gjorde dem til 
en sællert.

Sara Scheel bor i Vejle 
med mand og tre søn-
ner. Hun er uddannet 
keramiker på Danmarks 
Designskole på Bornholm. 
Hun har været på ad-
skillige kunstnerophold 
i Danmark og udlandet 
og har verden som sin 
arbejdsplads. ■

Sara Scheel på sit værksted i 
Vejle, hvor hun udfærdiger de 
keramikfigurer og skulpturer, 
der har været kendetegnen-
de for hende som kunstner. 
 Foto: Ane Bonde Rolsted.

9



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

General-General-
forsamlingforsamling

LOKALHISTORISK FORENING 
FOR SUNDEVED

ÅBENT HUS FOREDRAG OM 
MOOS SLÆGTEN PÅ HVIDE HUS

Gelerts Gård indbyder til et foredrag 
den 24. februar 2022 kl. 19.00 

på Katforte 20, Nybøl

Magdalene og Peder Moos og deres børn, boede i Nybøl fra 
1885 til 1982, netop der hvor Gelerts Gård ligger i dag!  

Arne Jessen, lokalhistoriker, mener at denne usædvanlige familie, er 
værd at stifte bekendtskab med, gennem et billedforedrag der varer 
1 times tid. Til stede er medlemmer af byrådet fra Handicapområdet 

Sønderborg Kommune. Efterkommere af Moos familien, møder 
op for at høre om deres olde- og bedsteforældres levevis!

Alle er velkomne, og vil foruden foredraget, 
få en gang gratis kaffe og kage.

Med hilsen, og på gensyn 
Frede Jensen og Arne Jessen, Lokalhistorisk Forening, Bakkensbro

Tilmelding på arnejessen6400@gmail.com eller tlf.: 2164 6112 
i.f.jensen8@gmail.com eller tlf.: 2937 3764

Tilmelding helst inden: 20. februar 2022

Ordinær 
generalforsamling

afholdes

Mandag, den 28. februar 2022, kl. 19:00 
(bemærk mødetidspunkt)

I festlokalet / fællesmødelokalet i annekset på
Bakkensbro Aktivitets- og Kultur Center, 
Bakkensbro 6, Ullerup, 6400 Sønderborg

Med følgende dagsorden
1. Valg af dirigent og protokolfører
2. Bestyrelsens beretning ved formanden
3. Det reviderede regnskab for 2021 forelægges 

af kassereren til godkendelse
4. Budget og takstblad for 2022 forelægges 

af kassereren til godkendelse
5. Behandling af eventuelt indkomne forslag

Eventuelle indkomne forslag afgives til bestyrelsen 
senest 7 dage før generalforsamlingen og 
skal sendes til mail auvand@outlook.dk .

6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
Valg af medlemmer; efter tur afgår
a. Frits C. Friedrichsen (modtager ikke genvalg)
b. Kim S. Nielsen  (modtager genvalg)
c. Bo Bonde  (modtager genvalg)
Valg af suppleant til bestyrelsen
a. Svend Jørgensen (modtager genvalg)

7. Valg af revisorer og revisorsuppleanter
Valg af revisor; efter tur afgår
a. Bent Clausen  (modtager genvalg)
Valg af revisorsuppleant, efter tur afgår
a. Erik Dobby Callesen  (modtager genvalg)

8. Eventuelt.

De til enhver tid gældende 
corona-regler skal overholdes.

Af hensyn til det efterfølgende traktement skal tilmelding 
til generalforsamlingen ske senest 21. februar 2022, 
til mail auvand@outlook.dk eller pr. telefon / SMS til 
Kim S. Nielsen vandværkstelefonnummer 4030 5065 

eller Povl C Callesens på 2117 9131.

AVNBØL-ULLERUP
VANDVÆRK A.M.B.A

Sottrup Byforum sikrer indflydelse

Af Lise Kristensen

Sottrup Byforum er 
blevet stiftet. 
Det er en sammenslutning 
af aktive borgere, der 
vil sikre Vester Sottrup 
indflydelse på og indsigt i, 
hvad der foregår i området 
og udvise rettidig omhu 
ved at gøre borgerne op-

mærksom på, hvad der er 
under opsejling.

“Vi har holdt vort først 
møde og holder et igen i 
denne uge. I første om-
gang laver vi et årshjul og 
en fremtidig kalender for 
aktiviteter. Det er vigtigt 
for os at påpege, vi ikke 
ønsker at gå eksisterende 
foreninger i bedene, men 
vil støtte op om det arbej-
de, de laver. Vi er for store 
til et landsbylaug, men 
har af kommunen fået at 
vide, vi kommer i betragt-
ning til et byforum. Det 
har vi så valgt at stifte,” 
fortæller formand for 
Sottrup Byforum, Rasmus 
Schumann Jepsen.

1400 indbyggere
Et byforum er upolitisk, 
men kan holde hånd i 

hanke med udviklingen 
i et bysamfund, som for 
Vester Sottrups vedkom-
mende er på omkring 
1400 sjæle. Sønderborg 
Kommune er i gang med 
udviklingsplaner for alle 
områder i de syv tidligere 
selvstændige kommuner.

“Med et byforum får vi 
en adresse, som kommu-
nen kan skrive til, så det 
ikke kommer bag på os, 
hvis der for eksempel skal 
kloaksepareres, eller der er 
planer om store vindmøl-
ler eller andet i Sottrup 
Sogn. Vi skeler til Gråsten 
og Broager Byforum, som 
er meget aktive og har 
sikret sig indflydelse og 
indsigt i, hvad der foregår 
i området. Vi er meget 
glade for, den store op-
bakning til et byforum. 
Det er vigtigt, at man ikke 
er alene om opgaverne,” 
siger Rasmus Schumann 
Jepsen.

Talerør
Han er indstillet på at 
agere talerør i forhold til 

kommunen i det omfang, 
der er behov for det.

Rasmus Schumann 
Jepsen er 42 år og født og 
opvokset i Ullerup. Han 
bor i Vester Sottrup og ar-
bejder til daglig i Broager 
Sparekasse.

“Folk er velkomne til at 
lade høre fra sig, hvis de 
har noget, de gerne vil 
vende med os. Der kom-
mer en hjemmeside. Det 
skal et byforum have,” 
fortæller formanden, der 
allerede har sikret sig pe-
kuniær kommunal støtte 
til det nye forum.

“Vi har også søgt om 
penge fra en kommunal 
pulje til forskønnelse af 
grønne områder. Det er 
en typisk opgave for et 
byforum og et eksempel 
på, man ikke kommer i 
betragtning til den slags, 
hvis man ikke ved, puljen 
er der, og kommunen 
ikke har nogen at skrive 
til, hvis den vil med-
dele noget. Der er en klar 
opgavefordeling mellem 
kommune og byforum. 
Vi vil fantastisk gerne 
hjælpe, hvis foreninger 
eller andre har behov for 
det. De første to tre måne-
der brugte vi på at strikke 
vedtægter sammen,” for-
tæller Rasmus Schumann 
Jepsen, der tog initiativ til 
at stifte Sottrup Byforum 
i samarbejde med Karen 
Paulsen, Lena Ecklon 
Asmussen Fink og Morten 
Schmidt. ■

Vester Sottrup har fået et 
byforum. Arkiv foto

Tour de 
Nøffel
Lokalrådet Nybøl-
Stenderup har fået et 
kommunalt tilskud til 
arrangementet, Tour de 
Nøffel, som optakt til Tour 
de France, som søndag 
den 3. juli suser gennem 
Nybøl.

“Hele kommunen bak-
ker op om Tour de France 
med mange arrangemen-
ter. Og vi kan se og høre, 
at der er endnu flere akti-
viteter og arrangementer 
på vej, der bliver til en del 
af 100 dages-programmet, 
siger projektleder Bente 
Blendstrup. ■
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Tak fordi du 
handler lokalt

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

Tlf. 23 71 58 59
Dyrehegnet 14
6300 Gråsten
www.graasten-murerforretning.dk
post@graasten-murerforretning.dk

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.

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

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
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Hørt i byen
På Buskmosevej ved 
Rinkenæs brød for-
leden morgen en bil i 
brand. Det skete, efter 
at en 48-årig mand 
forsøgte at undvige et 
rådyr. Det resulterede 
i, at bilen ramte et træ, 
hvorefter den brød i 
brand. Manden nåede 
ud af bilen og slap med 
skrækken. Han valgte 
efterfølgende at tage 
en tur på skadestuen. 
Rådyret slap ligeledes 
med skrækken. 

Jane Hansen fra 
2dreams fejrede sin 
50-års fødselsdag med 
at være til modemesse i 
København.

Pia Feldstedt i Adsbøl 
har fået orlov et halvt år 
som lærer, for at blive 
en del af teamet bag 
VM i ridning i Herning.

Hans Valdemar Moldt, 
Rendbjerg, er blevet 
udpeget til bestyrelsen 
for Cathrinesminde 
Teglværksmuseum.

Medarbejderne i 
SuperBrugsen i Gråsten 
tæller skridt. Målet er, 
at personalet i en peri-
ode helst skal gå 10.000 
skridt om dagen.

Kværs-Tørsbøl-Snurom 
Landsbylaug har fået et 
kommunalt tilskud til 
en fransk fællesmiddag 
som optakt til Tour de 
France.

Gråsten Krolfklub fejrer 
10-års jubilæum i 2022. 
Jubilæet markeres 
med en turnering på 
Årsbjerg med 60 delta-
gere til maj. 
Klubben har knap 
100 medlemmer. 
Tovholdere er Inga 
Petersen, John Ager og 
Ejner Nielsen. ■ Få en gratis salgsvurdering. 

Måske er vi billigere 
end du tror.

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

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

Boliger

HEINRICH  
T: 2941 1470

MORTEN  
T: 2683 6790KØKKEN · BAD · GARDEROBE

KØKKEN-
RENOVERINGOK

Se hvor vi udstiller på facebook  
eller på www.okkr.dk

Ring og bestil tid til et gratis hjemmebesøg!

Danmarks eneste landsdækkende kæde – din garanti for tryghed og kvalitet

Nye låger
– monteret på 1 dag

Forny dit køkken ved at udskifte til 
DANSK-producerede låger, skuffer,  
bordplader med videre... 
Alt efter mål – passer til ALLE køkkener!
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Forny dit køkken ved at udskifte til 
DANSK-producerede låger, skuffer,  
bordplader med videre... 
Alt efter mål – passer til ALLE køkkener!
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KØKKEN-
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Se hvor vi udstiller på facebook  
eller på www.okkr.dk

Ring og bestil tid til et gratis hjemmebesøg!

Danmarks eneste landsdækkende kæde – din garanti for tryghed og kvalitet

Nye låger
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Forny dit køkken ved at udskifte til 
DANSK-producerede låger, skuffer,  
bordplader med videre... 
Alt efter mål – passer til ALLE køkkener!

Kim Stokholm ny formand 
for Gråsten Handel
Af Lise Kristensen

53-årige værtshusholder 
på Tinsoldaten, Kim 
Stokholm, er ny formand 
for Gråsten Handel. 
Det stod ikke skrevet i 
kortene, det var den vej, 
det gik, da han for fem år 
siden overtog Tinsoldaten, 
men Kim Stokholm påta-
ger sig gerne opgaven.

“Det lå måske ikke lige 
til højrebenet, men jeg er 
afklaret med formands-
posten og går ind til det 
med spænding og ydmyg-
hed. Når man råber på 
sidelinjen, må man også 
nogle gange gå ind i ma-
skinrummet. Jeg er også 
lidt beæret over tilliden,” 
fortæller Kim Stokholm.

Nordjyde
Han er nordjyde og ud-
dannet radio og TV 
sælger. I 1992 kom han til 
Fleggaard og avancerede 
til indkøbschef. Da han 
skulle søge nye græsgange, 
og Kim Vagner ønskede 
at stoppe som forpagter af 
Tinsoldaten, slog nordjy-
den til.

“Jeg har forelsket mig i 
området. Her er dejligt og 
hyggeligt. Jeg manglede 
det sociale liv, og det har 
man i hvert fald på et 
værtshus,” fortæller Kim 
Stokholm, der betegner 
sønderjyderne som et om 
ikke alt drikkende så i 
hvert fald smagsmæssigt 
alsidigt folk, hvad øllet 
angår.

“Jeg har ingen trang til 
kasketter og visitkort, men 

er af den overbevisning, at 
man må påtage sig ansvar, 
selv om det kan give et par 
slag over næsen. Jeg føler 
en forpligtelse til at være 
med til at præge og bi-
drage til udviklingen her 
i Gråsten. Jeg ønsker at 
skabe en positiv stemning 
omkring Gråsten Handels 
arbejde og at inddrage 
alle borgere. Det er ikke 
Gråsten Handel alene, der 
skal skabe udviklingen. 
Hvis nogen tror, vi har 
masser af penge, tager de 
fejl,” siger den nybagte 
handelsstandsformand.

“Jeg vil skabe synlighed 
og går ind for en bedre 
dialog. Vi skal se mere 
fremad end tilbage på godt 
og ondt. Der er mange, 
der vil Gråsten det godt. 
Det er det, vi skal samles 

om. Vi har en stor udfor-
dring i at sikre liv i byen 
og sætte ind over for de 
tomme butikslokaler. 
Der er nok at tage fat 
på og stå sammen om. 
Gråsten Slotshave og Den 
Kongelige Køkkenhave 
er store aktiver for byen. 
Der er fortsat en masse 
ting, vi kan gøre bedre. Vi 
skal selvfølgelig videreføre 
det royale image, men 

der er også mange andre 
ting at gå i lag med. Der 
skal være plads til alles 
mening, og den skal frem-
føres i respekt for andre. 
Formandsposten bliver 
sikkert hårdt arbejde, men 
jeg har energi på at påtage 
mig tjansen,” siger Kim 
Stokholm, der vil samle 
kræfterne til gråstenernes 
fælles bedste. ■

Kim Stokholm er ny formand for Gråsten Handel. Arkiv foto

Ny næstformand
Bestyrelsen i Gråsten 
Handel har på et konstitu-
erende møde valgt Jonna 
Seemann fra 2dreams som 
ny næstformand. Hun 

afløser Kim Stokholm, der 
er ny formand.

Bo Hansen fortsætter 
på kassererposten, mens 
Helle Blindbæk er ny 
sekretær. ■

Jonna Seemann Arkiv foto
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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

Hærvejen 11 A, Bov, 6330 Padborg • tlf. 8844 2470

Åbningstider: Mandag-Fredag kl. 6.00-18.00

Ny sognepræst indsat i Holbøl

Af Gunnar Hat tesen

Over hundrede men-
nesker mødte søndag 
den 6. februar op i 
Holbøl Kirke for at byde 
den nye sognepræst, 
Joan Arnbjarnadóttir, 
velkommen.
Ved gudstjenesten blev 
Joan Arnbjarnadóttir 
indsat af provst Kirsten 
Sønderby, som læste bi-
skoppens kollats op.

“Du har ledt efter et 
landligt sogn, hvor der 
er tæt kontakt med 
skole, foreningsliv og 
menighed”, sagde Kirsten 
Sønderby, som også erin-

drede om, at Holbøl har 
en lang fortælling om op- 
og nedture for kirken.

“Jeg vil gerne opfordre 
til, at vi lægger ting bag 
os”, lød det fra provsten.

Joan Arnbjarnadóttir 
stammer fra Færøerne. 

Hun er nyuddannet 
teolog fra Københavns 
Universitet.

“Holbøl er et skønt sted”, 
lød anbefalingen fra 
provsten.

Den nye sognepræst 

holdt en god og tankevæk-
kende prædiken.

Efter indsættelsen var 
der festlig sammenkomst 
på Holbøl Landbohjem, 
hvor menigheden 
kunne møde den nye 
sognepræst. ■

Holbøl Sogns nye sognepræst, Joan Arnbjarnadóttir, (tv) går 
op ad kirkegulvet sammen med provst, Kirsten Sønderby.
 Foto Jimmy Christensen

Sognepræst Joan Arnbjarnadóttir holdt en god og tankevæk-
kende prædiken.

Tak fordi du handler lokalt

Padborg - Kruså - Frøslev - Holbøl - Kollund – Gråsten - Broager - Sundeved - Ragebøl Uge 6 9. 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  9. Frikadeller med stuvede hvidkål 

TORSDAG den 10. Paneret stegt fl æsk med persillesovs

FREDAG den 11. Mørbradbøf med champignonsovs og grøntsager

LØRDAG den 12. Dansk bøf med rødbeder

SØNDAG den 13. Burger med pommes frites

MANDAG den 14. Kyllingbryst med paprikasovs og salat

TIRSDAG den 15. Kotelet med rødkål

Kun 69,-



Trold på vej i Padborg Skov

Af Dit te Vennits Nielsen

Troldegruppen under 
Lokalforeningen Frøslev 
Padborg arbejder på 
at få en Trold placeret i 
Padborg Skov.
Trolden er lavet af kunst-
neren Thomas Dambo. 

Hvis planen lykkes 
med skovtilladelse, 
Fredningsnævn og myn-
digheder, skal Trolden 
placeres et sted i Padborg 
Skov - sandsynligvis tæt 
ved Friluftsscenen. 

Trolden skal være en 
attraktion for vandrere på 
Gendarmstien og bliver 
opført af genbrugstræ 
samt naturmaterialer. 
Lokalforeningen har fået 
20.000 kr. fra bæredyg-
tighedspuljen i Aabenraa 
Kommune. ■

v/ Kirsten Pedersen Madsen

Du kan ringe alle 
døgnets timer
tlf. 74 67 20 22

post@kirstenogrejner.dk
www.kirstenogrejner.dk

Skibbroen 28, 6200 Aabenraa
Frøslevvej 38, 6330 Padborg
Hærvejen 73, 6230 Rødekro

Valg af 
bedemand er 
et spørgsmål 
om tillid

Gratis samtale med en erfaren advokat om skifte- og arveforholdende

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

Din daglige samarbejdspartner
i erhvervs- og privatspørgsmål

ADVOKATFIRMAET BIRGIT THOMSEN

Din daglige samarbejdspartner
i erhvervs- og privatspørgsmål

ADVOKATFIRMAET BIRGIT THOMSEN

Tak fordi du handler lokalt

KOLLUND KOLLUND 
KIRKEKIRKE

BOV BOV 
KIRKEKIRKE

HOLBØL HOLBØL 
KIRKEKIRKE

Søndag den 13. februar kl. 11.00 
ved Maja Nørtoft Lomholt

Søndag den 13. februar kl. 9.30
ved Maja Nørtoft Lomholt

Søndag den 13. februar kl. 10.00
ved Joan Arnbjarnardóttir

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

Vores kære morVores kære mor
svigermor, bedstemor og oldemorsvigermor, bedstemor og oldemor

Eva JohannsenEva Johannsen
Født JensenFødt Jensen

* 13. marts 1935 † 30. januar 2022* 13. marts 1935 † 30. januar 2022
er stille sovet inder stille sovet ind

“To � ittige hænder gik i stå”“To � ittige hænder gik i stå”
Jonna og ErikJonna og Erik

Jens Christian og UllaJens Christian og Ulla
Susanne og JesperSusanne og Jesper
Lisbeth og HenrikLisbeth og Henrik

Børnebørn og oldebørnBørnebørn og oldebørn
Bisættelsen � nder sted fra Bov KirkeBisættelsen � nder sted fra Bov Kirke

Lørdag den 12. februar 2022 kl. 10.00Lørdag den 12. februar 2022 kl. 10.00

Taksigelser

Hjertelig takHjertelig tak
for al opmærksomhed vedfor al opmærksomhed ved

Sonja LorenzensSonja Lorenzens
død og bisættelse.død og bisættelse.

Tak for blomster og opmuntrende ord og Tak for blomster og opmuntrende ord og 
den store deltagelse i Bov Kirke.den store deltagelse i Bov Kirke.

Bjørn LorenzenBjørn Lorenzen
Padborg  Padborg  

Hjertelig tak
for venlig deltagelse ved min elskede mand

John Toldsteds
bisættelse

Den største sorg i verden her
er dog at miste en man har kær

med taknemmelighed

Inge Toldsted

Kunstneren Thomas Dambo 
udpeger en mulig placering 
i skoven. Tidligere formand 
for kultur- og fritidsudvalget, 
Lars Kristensen, er med i 
arbejdsgruppen sammen 
med Ninna Schrum. Til ven-
stre ses kunstnerens kone 
Alexa, der venter tvillinger.
 Foto Ninna Schrum

Festlig velkomst til ny præst Af Gunnar Hat tesen

I Holbøl er man glade 
for, at der atter er liv i 
præstegården.
Indsættelsen af den 
nye sognepræst, Joan 
Arnbjarnardóttir, blev 
efter indsættelsen mar-
keret med en hyggelig 

sammenkomst på Holbøl 
Landbohjem.

“Vi er glade for, at du har 
valgt Holbøl. Vi vil støtte 
dig i dine aktiviteter”, 
sagde formand for Holbøl 
Menighedsråd, Lise 

Christensen henvendt til 
den nye sognepræst.

“Der vil blive en første 
gang for mange ting. Dit 
første bryllup, din første 
konfirmation, din første 
begravelse. Vi håber, du 
vil falde til i sognet og vi 

kan beholde dig i mange 
år”, sagde Lise Christensen 
i sin velkomsttale. ■

Mange var mødt op på Holbøl 
Landbohjem for at byde 
den nye sognepræst 
velkommen til Holbøl.
 Foto Jimmy Christensen  

Sonja Wortmann, Padborg, er død, 81 år. ■

Dødsfald
1 4



Alt mærket med gult 

NU

÷70%
rabat af normalprisen

ÅBNINGSTIDER: MANDAG- FREDAG 10-17.30, LØRDAG 10-12.30

Torvegade 9-11
6330 Padborg

tlf. 5352 1858 ∙ 
www.bentesshop.dk

Starter mandag den 7. februar 

til og med 13. februar

SLUTSPURT

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

For yderligere oplysninger kontakt idrætsfysioterapeut John Heesch: Tlf. 24 24 09 92

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 

SKAL DU PÅ FERIE –
SÅ GØR ET KUP NU!

F. eks. 
Før 699,-
NU 280,-

*Tilbud gælder uge 6 & 7*Tilbud gælder uge 6 & 7
ÅBNINGSTIDER: Mandag - Fredag 10.00-17.30 - Lørdag 9.30-12.30

TORVEGADE 21, 6330 PADBORG

Alle kufferter sælges til feriepriser 
Alle kufferter sælges til feriepriser 

Mange størrelser og farverMange størrelser og farver

÷60%
på alle kufferter
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 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 

SKRÆNTEN 26, 6340 KRUSÅ TLF. 74672010

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

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

Hermed indkaldes til stiftende

GENERALFORSAMLING 
af foreningen 

Lyreskovstiens Venner
Mandag den 7. marts 2022 kl. 19.00

Sted: Bov Bibliotek i kælderen

Foreningens formål er at fremme en god 
udvikling i foreningens område, så området 

bliver et attraktivt sted at bo og besøge.

Foreningen tager initiativer til aktiviteter, så området 
omkring Lyreskoven udvikler sig på en måde, der 
er til gavn for områdets beboere og besøgende. 

Foreningen er under paraplyen Bov Lokalråd. 

DAGSORDEN
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent og stemmetællere
3. Orientering om baggrunden for foreningen
4. Gennemgang og godkendelse af vedtægter
5. Valg af 3-5 bestyrelsesmedlemmer – 

valgperiode 2 år (lodtrækning) 
6. Valg af op til 3 suppleanter – 

valgperiode 2 år (lodtrækning)
7. Valg af 2 revisorer – valgperiode 1 år 
8. Valg af 1 revisorsuppleant – valgperiode 1 år
9. Erklæring om stiftelse
10. Eventuelt 

Registrering sker ved 
optagelse af navn, 
adresse og mailadresse 
– evt. telefonnr.

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

BLÅ KORS GENBRUG
Okslundvej 3, Padborg
30 91 30 28

HAR DU TØJ, ISENKRAM ELLER ANDET, 
DU VIL SKILLE DIG AF MED, OG SOM 
ER I GOD STAND? 
Så lad andre få glæde af det og giv det til os. 
Møbler eller dødsbo kan evt. afhentes.

I hele UGE 7 giver vi 

50% RABAT 
på ALT i butikken.

VI HJÆLPER
 UNGE OG VOKSNE
UDSATTE BØRN

GRÆNSEEGNENS SKYTTEFORENING
Indkalder hermed til

ORDINÆR 
GENERALFORSAMLING

Fredag den 25. februar 2022 kl. 18.30
på 50 m banen ved Grænsehallerne.

Dagsorden i� g. vedtægterne:
1. Valg af dirigent, protokolfører og stemmetællere.
2. Formanden a� ægger beretning.
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab.
4. Behandling af indkomne forslag.
5. Fastlæggelse af kontingent. 
6. Valg af:

a. Formand
b. Bestyrelsesmedlemmer-Bestyrelsessuppleant
c. Aktivitetsformænd
d. Bilagskontrollanter-Bilagskontrollantsuppleant

7. Eventuelt
Bestyrelsen

Klubaften for 
skatspillere
Padborg Skatklub holdt forleden klubaften for 25 
skatspillere. 

1. runde 
Nr 1 Hans Emil Nissen 1.330 point
Nr. 2 H.C. Hedegaard 1.050 point
Nr. 3 Benny Stensdal 1.009 point
Nr. 4 Orla Moshage 877 point
2. runde
Nr 1 A.C. Petersen 1.283 point
Nr 2 Torben Ries 1.145 point
Nr 3 Christian Skovsen 972 point
Nr 4 Åge Juhl 876 point

HOPLA-BOV H.I. 
afholder

GENERALFORSAMLING
Onsdag den 23. februar kl. 19.00
i klublokalet ved Bov Svømmehal

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen
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PÅ ALLE* DUFTE
20%

FREDAG DEN 11. – MANDAG DEN 14. FEBRUAR 2022

*Tilbuddet gælder ikke deodoranter, i forvejen 
nedsatte varer, fast lav pris og gaveæsker.

Matas Padborg • Torvegade 7, Padborg • tlf. 74 67 47 80  

Jensen
URE - GULD - SØLV

Landsdækkende bytteservice

Torvegade 23 - Padborg - Tlf. 74 67 32 74

CUSTOMER INFORMATON

CUSTOMER INFORMATION

LOVE LEAF PENDANT
PR ICE   XXX

SØLV 995,-

18 KT GULD 5975,-

Vi fejrer kærligheden og Valentinsdag!

Børnehuset Evigglad kåret som Årets Virksomhed

Af Dit te Vennits Nielsen

Aabenraa 
Erhvervsforening 
kårer hvert år Årets 
Virksomhed, som gør 
noget ganske særligt.
Prisen går til Børnehuset 
Evigglad med adresser 
både på både Hærvejen 
i Bov og Kresten 
Philipsensvej i Aabenraa. 
Evigglad får prisen, dels 
fordi de har unikke og fa-
milievenlige åbningstider, 

dels for den måde børne-
huset bliver drevet på.

“Vi tilgodeser forældre, 
der enten skal møde 
tidligt eller har sent fri. 
Det er her i området 
speditører og forretnings-
drivende, der er meget 
glade for de fleksible åb-
ningstider vi kører - nem-
lig 24/7”, fortæller Anne 
Therkelsen, der er medejer 
af børnehuset.

Grænsependlere
Desuden er også grænse-

pendlerne meget glade for 
børnehuset. I Tyskland er 
der nemlig begrænsede 
åbningstider i børne-
haverne, fordi de fleste 
mødre går længere tid 
hjemme med børnene end 
i Danmark.

“Vi lægger stor vægt 
på faglighed, omsorg, 
tryghed og fællesskab. Det 
er vigtigt for os, at både 
børn og voksne kender 
alle i huset. Det bliver 
ekstra pointeret, når der 
starter et nyt barn. Vi 

bestræber os på, at vi har 
god tid til forældrene. Går 
forældrene trygge herfra, 
er børnene også trygge. 
Vores madordning er 
også vældig populær, og 
der bliver taget hensyn 
til individuelle behov”, 
fortæller Camilla Otzen 
Therkelsen, der også er 
medejer.

Alle børn, der ikke sover 
til middag, stresser af 
midt på dagen med mind-
fulness. Det bevirker, at de 
får et såkaldt frikvarter, 
hvor de kan koble fra. 
Resten af dagen er der 
meget mere overskud, 
og der er mere ro på, når 

børnene bliver hentet af 
forældrene.

“Vi udvikler og nytæn-
ker hele tiden. Vi er meget 
obs på, hvad der kan lette 
børnefamiliernes hverdag. 
Vi er åbne overfor input 
og gode idéer fra både 
personale og forældre. Her 
i huset er der ikke noget 
‘plejer’, men kun gode 
traditioner. Samfundet 
ændrer sig jo hele tiden, 
og det gør børnehavegrup-
perne derfor også”, lyder 
det fra Anne Therkelsen 

og Camilla Otzen 
Therkelsen. ■

Faktaboks
I Bov er der 20 vug-
gestuebørn og 42 
børnehavebørn.

I Aabenraa er der 20 
vuggestuebørn og 52 
børnehavebørn

Børnehuset Evigglad 
holder åbent fra kl. 06.00 
til 18.00 med mulighed 
for tilkøb af yderligere 
timer samt weekend og 
helligdage

Et par stolte ejere af 
Børnehuset Evigglad, Camilla 
Otzen Therkelsen, (tv) og 
Anne Therkelsen fejrede 
den flotte titel som Årets 
Virksomhed med at servere 
kage til børnene og de ansat-
te. Foto Dit te Vennits Nielsen

Gaven til Årets Virksomhed lavet af kunstneren Hans 
Lembrecht forestiller et fyrtårn med fire indgange, der sym-
boliserer værdierne i Børnehuset Evigglad, som er faglighed, 
omsorg, tryghed og fællesskab. Foto Carl Otzen Therkelsen
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Hørt ved Lyren
Lis Hell i Holbøl har 
taget initiativ til at 
samle de konfirmander, 
som blev konfirmeret 
i 1972 i Holbøl Kirke. 
Dengang blev 32 kon-
firmander konfirmeret. 
Hun forventer, at stør-
stedelen møder op til 
50-års jubilæet søndag 
den 24. april.

Mange var glade for, at 
tvangen med mund-
bind blev ophævet 
den 1. februar. Hos KJ 
Autoparts i Padborg var 
de så tilfredse med igen 
at kunne se kundernes 
ansigter, at firmaet bød 
på er var gratis donouts 
til kaffen. Padborg 
Frivillige Brandværn 
mangler nye brand-
mænd. Forleden holdt 
de "åbent hus", så 
man kunne høre om 
arbejdet.

Kirsten Nielsen, der 
er tidligere butikschef 
i Matas Padborg, 
stoppede ved årsskiftet 
i butikken for at gå på 
pension. Den nuvæ-
rende butikschef, Sofie 
Petersen, snakker dog 
stadig tit med Kirsten 
Nielsen, som også hjæl-
per til, når butikken om 
kort tid har status.

Museum Oldemorstoft 
blev for et stykke tid 
siden udsat for tyveri, 
hvor robotplæneklippe-
ren blev stjålet. Den er 
nu via den ilagte GPS 
fundet i Polen. En lokal 
vognmand har lovet at 
tage den med hjem til 
Padborg. 

Den nye sognepræst 
i Holbøl Sogn, Joan 
Arnbjarnardóttir, 
fik af formand for 
menighedsrådet, Lise 
Christensen, overrakt 
en boggave. Det var 
bogen "Min først 1000 
ord å synnejysk". ■

GENERALFORSAMLING  
BOV IF FODBOLD
Onsdag den 23. februar 2022 kl. 18. 

Mødested: Bov IF-lokalet, Grænsehallerne  
afhængig af deltager antal.

Vi starter med fællesspisning: Kong Fiddes Livret.  
Tilmelding er derfor nødvendig senest fredag den 16. februar  

til jacob.hytting@dhl.com eller på tlf. 24 29 30 44

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse

4. Fremlæggelse af budget 2022

5. Behandling af indkomne forslag 
Vedtægts ændringer

6. Valg af bestyrelses medlemmer, på valg er: 
Frank Thietje – modtager ikke genvalg 
Lars Johnsen – modtager ikke genvalg 
Poul Pedersen – modtager ikke genvalg 
Carsten Mørk – Flyttet til Kolding. 
Bestyrelsen konstituerer sig efter generalforsamlingen eller ved 
førstkommende bestyrelses møde

7. Valg af 2 suppleanter

8. Valg af 2 revisorer samt 1 suppleant

9. Eventuel

HUSK det er vigtigt at møde op. Det er ikke farligt, og  
det er tilladt at sige nej, hvis man skulle blive spurgt om en post. 

Vel mødt og med sportslig hilsen

Bestyrelsen  
Bov IF Fodbold

GENERALFORSAMLING BOV IF 
FODBOLDS KUNSTGRÆSBANE  

& VENNER
Onsdag den 23. februar 2022 fra kl. 19  

eller i forlængelse af fodbolds generalforsamling. 
Mødested: Grænsehallerne. 

1. Valg af dirigent og referent.

2. Bestyrelsens beretninger for det forløbne år.

3. Forelæggelse af årsrapport (inkl. revideret regnskab) for de forløbne år 
til godkendelse.

4. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til 
godkendelse.

5. Fastsættelse af kontingent.

6. Behandling af indkomne forslag, herunder forslag om udlodning.

7. Valg af formand.

8. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer.

9. Valg af to suppleanter til bestyrelsen.

10. Valg af revisor og revisorsuppleant.

11. Eventuelt.

Vel mødt. 
Med sportslig hilsen 

Bov IF Fodbolds Kunstgræsbane & Venner. 
Frank Thietje

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

Stillinger

HANDYMAND-MK 
SØGES TIL RØDE KORS 

BUTIK I PADBORG
Da vores nuværende medarbejder må trække 

sig efter mange års veludført arbejde

Savner vi fra 1. marts en medarbejder til at hente 
sække i container ved Rema - en gang om ugen 
- og forefaldende arbejde i hus og have. Lønnen 
er som for vi andre frivillige lig nul men en god 

fornemmelse for en fi n sag og fi nt fællesskab m.m.

Kontakt formand Morten Berdiin for 
fl ere oplysninger tlf. 30 25 63 40

GENERALFORSAMLING 
I RØDE KORS PADBORG  

Tirsdag den 22. februar kl. 18.00
i Røde Kors Butikken, 
Nørregade 30 Padborg

Dagsorden ifølge vedtægter 

Forslag skal være formanden i hænde senest 
10 dage før generalforsamlingen

Der bliver budt på kaffe og smørrebrød

Vel mødt på bestyrelsens vegne formand 
Morten Berdiin tlf. 30 25 63 40
email: berdiin60@gmail.com

433 kilo hash
Ved Retten i Sønderborg 
stod forleden en 32-årig 
mand anklaget for at have 
smuglet intet mindre end 
433 kilo hash i en lastbil 
over grænsen i i Padborg. 

Sammen med en 54-årig 

mand står han tiltalt for 
at have smuglet 433,1 
kilo hash fra Malaga til 
Padborg, hvor politiet 
den 17. juni sidste år fandt 
det i en lastbil fyldt med 
marmelade. ■
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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

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

Gamle kendinge tilbage 
på Frøslev Kro
Af Dit te Vennits Nielsen

Ejerne af Frøslev Kro, 
Lillian og Ingemar 
Gustafsson, er igen 
trukket i arbejdstøjet.
Ægteparret varetager nu 
selv driften af den histo-
riske kro efter de tidligere 
forpagtere, Gitte og Wael 

Majed, har smidt hånd-
klædet i ringen. 

“Vi var ellers gået på 
pension, nød rejser til 
udlandet og hyggede 
os sammen”, fortæller 
Ingemar Gustafsson, som 
sammen med hustruen 
Lillian tidligere har drevet 
Frøslev Kro.

For tre år siden var de 
så heldige at få kroen 
forpagtet ud til ejerne af 
CaFeodora i Gråsten. Men 
desværre lykkedes det 
ikke de nye forpagtere at 
skabe overskud, så deres 
anpartsselskab blev meldt 
konkurs i januar.

“Jeg er selvfølgelig ufor-

stående overfor det, da 
vi selv generede et større 
millionoverskud tilbage 
i 2018. Men nu er vi gået 
i gang igen og arbejder 
fra 7 morgen til mellem 
22 og 23 om aftenen. Vi 
har fuldt booket af vores 
værelser, tager imod bus-
selskaber og har også á la 
carte”, fortæller Ingemar 
Gustafsson.

Ægteparret har væ-
ret vant til at arbejde. 
Tidligere drev de Kværs 
Kro. 

Selv om alderen trykker, 
så tager de den i stiv arm. 
De kunne dog godt bruge 
noget mere personale. 

“Vi må se tiden an og na-
turligvis håber vi, det lyk-
kes at forpagte kroen ud 
igen eller sælge den”, siger 
Ingemar Gustafsson. ■

Lillian og Ingemar 
Gustafsson har overtaget 
driften af Frøslev Kro. 
 Arkiv foto

Wistoft
Regionsrådet har vedtaget 
at nedsætte et særligt råd-
givende udvalg om dansk-
tysk samarbejde.

Den 62-årige landmand 

Jens Wistoft (V) fra Kruså 
bliver formand for udval-
get, som skal beskæftige 
sig med det overordnede 
dansk-tyske samarbejde 
og rådgive regionsrådet 
om dette. ■
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Sundsnæs 19, Ulsnæscentret, 6300 Gråsten  6300@estate.dk www.estate.dk

Estate Kjeld Faaborg  7465 0933
E JENDOMSMÆGLER & VALUAR MDE

Skal du have et jubilæumstilbud 
på salg af din bolig?

Kontakt områdets mest erfarne 
ejendomsmægler på 7465 0933

30 ÅRS JUBILÆUM30 ÅRS JUBILÆUM
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