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

VELUDFØRT TØMRER- & 
SNEDKERARBEJDE

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

ÅBNINGSTIDER:
Man- fredag
13.30 - 17.30

Lørdag
9.30 - 12.00Leif Henning

Vi sætter en ære i at give dig
den bedste rådgivning

✔ 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

Gråsten - Broager - Ragebøl - Sundeved - Padborg - Kruså - Frøslev - Holbøl - Kollund Uge 7 16. februar 2022 14. årgang  Løssalg: 5 kr. 

Tarteletter med høns i asparges eller 
Tapas som 5 små serveringer med brød og smør

*** 

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

grillkøller • 3 lækre salater i sæson • Små saltbagte 
kartofler • “Pommes a la creme” • Kraftig rødvinssauce 

*** 

Chokoladekage med bær • Hjemmelavet 
islagkage med Daim og frisk frugt

TIL KONFIRMANDEN

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

289� 
PER PERSON

3.795,-
pr. person

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

Tlf. 74 65 08 50
Forbehold for COVID19

Ret til ændringer forbeholdes.

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

Wellnessophold
Grand Hotel Struer, Kurbad Limfjorden og tur til Venø

Vi gentager successen fra 2021

Q  uorp’s Busser ApS
CVR. NR. DK 37827681 · Rejsegarantifonden nr. 2799

Alsgade 2 · 6400 Sønderborg · Tlf. 74 42 53 53 · www.fribikeshop.dk 

BLIV FORÅRSKLAR MED ET 

SERVICE- 
EFTERSYN

ALM. CYKLER 349,-
ELCYKLER 599,-

LADCYKLER 799,-

Kongevej 73. underetagen
6400 Sønderborg, Danmark v/ Susan Beck Piepgras 

Tlf. 25 11 25 35

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

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
GOODIEBAGS FÅ PLADSER GRATIS

Kend din bil

BovAvis
Læs ugens avis på

www.graastenavis.dk



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
Søndag den 20. februar kl 11.00 Gudstjeneste i Gråsten Slotskirke

Tirsdag den 22. februar kl 17.00 Fastelavnsgudstjeneste i Gråsten Slotskirke

Onsdag den 23. februar kl 19.00 Menighedsrådsmøde i præstegården

Septuagesima og 
seksagesima
Den niende og ottende søndag 
før påske hedder septuagesima 
og seksagesima, det betyder den 
halvfjerdsindstyvende og den 
tresindstyvende dag før påske, nu 
tæller vi nemlig ned.

Vi er dermed gået ind i en lilla 
periode af kirkeåret. 

Nygade 9, Gråsten

Hår · Mode · Hudpleje Salon 
Seemann

Tidsbestilling 74 65 06 70 eller 81 44 27 76 •: salon-seemann.planway.com

I anledningen af Celina og Sannes samarbejdsaftale 
vil det glæde os at se gamle såvel som nye 

kunder, familie og venner til reception 

Lørdag den 5. marts kl. 14 -17
På gensyn 

Åbningstider:
mandag kl. 8-17 • tirsdag kl. 8-20

onsdag-torsdag kl. 8-18 • fredag kl. 8-14

i Gråsten
NY FRISØR

Salon Sanne laver glidende generationsskifte
Af Ingrid Johannsen

Nogle gange falder 
tingene næsten i hak af 
sig selv.
Efter snart 40 år som selv-

stændig frisør i Nygade i 
Gråsten ønsker Susanne 
Vesperini at drosle lidt 
ned i arbejdslivet.

Samtidig ønsker Celina 

Seemann at blive selv-
stændig frisør.

De to frisører har lavet 
en samarbejdsaftale, som 
går ud på, at de begge 
er selvstændige frisører 

under samme tag. De vil 
have hver deres kasse, 
betalingsmuligheder, va-
relager og bookingsystem. 
Kun telefonbestilling, hus-
leje og andre fasteudgifter 
i salonen er de fælles om.

Tilbage i Gråsten.
Salonen er kendte lokaler 
for den 22-årige frisør 
Celina Seemann.

“Jeg var i erhvervsprak-
tik hos Salon Sanne og 
tog de første år af min 
elevtid her”, siger Celina 
Seemann, som de seneste 

tre år har klippet og farvet 
kunder i Dybbøl. 

Det lokale islæt med at 
kende kunderne og deres 
familie har hun savnet. 
Med både forældre og 
bedsteforældre på begge 
sider i slotsbyen kender 
Celina Seemann rigtig 
mange mennesker trods 
sine unge alder.

Hun er født og opvokset 
i Rinkenæs og datter af 
selvstændige. Faderen, Per 
Madsen, driver Rinkenæs 
Grillstegning, mens mo-

deren, Jonna Seemann, er 
medindehaver af 2dreams. 

Så det ligger lidt i kor-
tene at hun skulle være 
selvstændig.

Privat er Celina 
Seemann flyttet ind hos 
sin kæreste, René Moisen, 
i hans barndomshjem i 
Egernsund. Han er ud-
dannet smed og arbejder 
hos EME hydraulic.

I fritiden spiller Celina 
Seemann fodbold på 
hyggeplan i EKIF i 
Egernsund. ■

Frisør Susanne Vesperini giver Celina Seemann hånd på samarbejdsaftale. Snart vil der også 
stå Salon Seeman på vinduerne i Nygade. Foto Ingrid Johannsen
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BKI ekstra 
kaffe
400 gram

Tilbuddene gælder torsdag den 17. februar til 
lørdag den 19. februar 2022 eller så længe lager 

haves. Der tages forbehold for trykfejl.

UNDER
HALV

PRIS 

UNDER
HALV

PRIS 

BILLIGT

Laks
Filet Royal 
160 gram 

Coop Nice&Soft toiletpapir 6 rl. 

eller Soft&Strong køkkenrulle 4 rl.

Pr. pk.

2995

FRIT VALG

GRÅSTEN

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

pr. ps.

20,-

Pr. pk. kun

10,-

3 SKARPE
FRA DIN LOKALE 

SUPERBRUGS
Gælder torsdag / fredag / lørdag
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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

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

BORGERSERVICEFOREDRAG
TORSDAG D. 3. MARTS 2022 KL. 19-21

RASMUS ALENKÆR
Autoriseret psykolog, PhD.

Hvad sker der i hjernen hos børn, der har det svært?

PRIS: 120,-             Sted:
KØB BILLETTER:             Dybbøl Efterskole
billetto.dk eller            Ragebølskovvej 3
dybboelefterskole.dk/kursus-viden/      6400 Sønderborg
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Køb billet ved indgangen eller på 
https://danskelandbrugsskoler.nemtilmeld.dk/72/

Den 23. februar
Jesper Moesbøl
Den nye 
højskolesangbog
Kl. 19.00 

Pris 100 kroner inkl. kaffe og kage 

Jesper Moesbøl, f. 1951. Tidl. forstander på Ask Højskole og
Redaktør af Sanghåndbogen.

I november 2020 udkom en helt ny udgave af
Højskolesangbogen. Den nye udgave er større
end den gamle og indeholder 151 nye sange.
Vi skal både synge nogle af de nye sange og en
håndfuld af dem, vi kender i forvejen. Og vi
skal høre nærmere om hvilke overvejelser, der
ligger bag den nye udgave. 
Jesper Moesbøl er redaktør af
Sanghåndbogen, der indeholder en
præsentation af alle sangene i den nye
Højskolesangbog. Han kender derfor
sangbogen og historierne bag sangene. Jesper
er tidligere højskoleforstander, embedsmand
og musiker.
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De er lavet ved en fejl,” kan han også godt 
lide at fortælle om nogle af de stenpro-
duktioner, der først gav en skideballe til 

ophavsmanden i fabrikshallen for så senere at blive 
en sællert på verdensmarkedet.

“Vi har 165 medarbejdere. Hvor mange tror du, der 
er ansat i udviklingsafdelingen?” spørger han.

Svaret er 165. Alle er med til at udvikle pro-
duktet. Alle er uundværlige i deres daglige dont. 
Teglværksejerens visitkort indeholder ikke nogen titel. 
Man skal ikke sætte folk i bås.

Det var Christian A. Petersens tip tip tip oldefar 
Peter Andresen, der i år 1791 fi k tilladelse af Kong 
Christian VII til at brænde mursten ved Noret. 
Traditionerne er holdt stolt i hævd. Christian A. 
Petersen overtog teglværket, da hans far pludselig 
døde i 1969.

Sten til Kolumbamuseet 
Familien har haft tradition for at brænde stenene 
hårdt. Da den schweiziske arkitekt Peter Zumtor i 
2000 skulle fi nde den rigtige sten til Kolumbamuseet 
i Køln, blev Kulumba stenen fra Petersen Tegl udvik-

let. Den smalle lange sten lægger sig opad romerti-
dens byggesten og blev verdensberømt.

“Udviklingen af den sten kostede os en million euro. 
Det var lærepenge, som blev omsat til det, der blev 
kendetegnende for Petersen Tegl nemlig håndlavede 
specielle formsten,” fortæller Christian A. Petersen, 
der betegner sit forretningskoncept som svarende til 
Armani og Louis Vuitton. “High end,” kalder økonomi-
direktør Poul Kjeldsen det.

Kolumbastenen fi k arkitekter og bygherrer på hele 
kloden til at vende blikket mod Nybøl Nor. Siden har 
Christian A. Petersen gjort sig kendt med bemærk-
ninger som, at “Rabat er hovedstaden i Marokko” og 
“solgt i 50 lande og i 20 stater i USA.”

Det årlige overskud er 20 millioner kroner i 2020 
og 2021 efter skat, men en stor del af kapitalen er 
geninvesteret i Petersen Tegl. Omsætningen er et 
trecifret millionbeløb. Af cirka 20 millioner årligt solg-
te sten tegner Kolumba sig for 3,5 millioner. Rusland 
og Ukraine er et marked med stor vækstpotentiale, 
om Putin og de vestlige statsledere vil.

“Glas, stål og beton forgår langt hurtigere end 
mursten. De holder 300-500 år,” slår Christian A. 
Petersen fast.

Fragt- og energipriserne giver betænkelige miner. 
Fragtprisen er tre fi re gange højere end tidligere, og 
energipriserne har taget en himmelfl ugt, som uvæ-
gerligt vil gøre teglsten dyrere ligesom så mange 
andre varer.

“Der er ingen vej uden om at lægge de øgede om-
kostninger på prisen,” siger Poul Kjeldsen, der ikke er 
sortseer af den grund.

“Vi har lange leveringstider,” konstaterer han.
Christian A. Petersen påstår, at en revne i muren i 

showroom skyldes, fi nansdirektøren slog hårdt i skri-
vebordet ovenpå, da milliontabet på udviklingen af 
Kolumba var en realitet.

“Jeg har ikke noget at lave. Jeg viser kunder rundt, 
men de har holdt sig væk på grund af Coronaen, for-
tæller Christian A. Petersen, der er træt af viraen.

Han plejer at sejle besøgende kunder ud i teglvær-
kets træskib “Emma” og morer sig med at fortælle, 
de ikke kommer i land, før de har skrevet under på 
en aftale.

Jeg har ikke noget at skulle have sagt
“Jeg er kransekagefi gur. Jeg sætter ingen under-
skrifter på noget, jeg laver ingen aftaler. Jeg har 
ikke noget at skulle have sagt. Jeg står for at købe 

rødvin og sige bla, bla, bla,” fortæller den 80-årige 
teglværksejer.

Han begiver sig hver morgen rundt på de tre sam-
menkøbte teglværker, som er hans domæne. Da han 
kom hjem til Nybøl Nor i 1969, var der 13 teglværker. 
Nu er der seks tilbage, hvoraf han ejer de tre.

“Kan du så få hænderne op af lommen,” siger han til 
en værkfører, der griner over hele hovedet og stikker 
hænderne ekstra dybt ned i lommeulden.

“De har ingen respekt,” griner Christian A. Petersen 
og peger på en københavner ved båndet med de 
håndlavede mursten og selv får manden til at forkla-
re, han udelukkende er ansat, fordi teglværksejeren 
får 80 procent i løntilskud for at have ham.

“Ellers ansætter vi ikke københavnere,” lyder det 
med et glimt i øjet fra teglværksejeren, der var en 
stolt mand, da virksomheden i 2015 af 3F blev kåret 
til årets arbejdsplads i Sønderborg-området.

Arvefølgen er på plads. To døtre, en svigersøn og 
seks børnebørn står som garant for teglværkets vide-
reførelse som Petersen Tegl.

“Uanset hvad jeg bliver budt, så sælger jeg ikke,” 
lyder det fra manden med mursten på hjernen gen-
nem et langt liv.  

Kolumbastenen til Kolumbamuseet i Køln lige 
efter årtusindsskiftet blev Petersen Tegls store 
kvalitetsstempel. Foto: Anders Sune Berg.

Ahlmannsparkens udvidelse er også foregået i 
Petersen Tegl. Foto: Anders Sune Berg.

Virksomhedsprofi l
ANNONCE

NYBØL NOR ER 
TEGLSTENENES MEKKA
“Vi har ikke andet end problemer. Vi har for meget at lave.”

Det er en af teglværksejer Christian A. Petersens bemærkninger ved bordet
i showroom, hvor familiens historie i syv generationer skinner igennem 
i form af håndlavede sten i et væld af farver og udformninger.

Teglværksejer Christian A. Petersen, der driver 
Petersen Tegl i syvende generation

AHLMANNS
PARKEN

KOLUMBA
MUSEET

CHRISTIAN A.
PETERSEN
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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 

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

Afstemningsfest til minde om 1920
Af Gunnar Hat tesen

Hvert år holdes der 
afstemningsfest i 
Gråsten til minde om 
folkeafstemningen 
10. februar 1920.
I Anker’s Restaurant på 
Marina Fiskenæs var 60 
mennesker på afstem-
ningsdagen mødt op for 
at høre fhv. generalkonsul, 
dr. phil. Henrik Becker-
Christensen levende og 
meget indsigtsfuld for-
tælle om sine 19 år som 
dansk generalkonsul i 
Flensborg.

Der blev spist 
suppe, sunget af 
Højskolesangbogen 
og snakket livligt ved 
bordene. ■

Afstemningsdagen 10. februar 
blev sædvanen tro holdt i 
hævd i Gråsten med foredrag, 
højskolesang og suppespis-
ning.  Foto Ingrid Johannsen 
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tømrer / snedker
Knud Møller Paulsen

Bækken 10 · Rinkenæs
DK-6300 Gråsten

info@godthaandvaerk.dk

telefon 74 65 01 10
mobil 40 34 80 08

DIN LOKALE HÅNDVÆRKER

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

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

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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GRÅSTEN SLOTSKIRKE
Søndag den 20. februar kl. 11.00

ved Hanne Beierholm Christensen

ADSBØL KIRKE
Søndag den 20. februar 

Ingen gudstjeneste

KVÆRS KIRKE
Søndag den 20. februar kl. 9.30

ved Hanne Beierholm Christensen

BROAGER KIRKE
Søndag den 20. februar kl. 10.30

ved biskop Marianne Christiansen

EGERNSUND KIRKE
Søndag den 20. februar kl. 11.00

ved Liselotte Kirkegaard

RINKENÆS KORSKIRKE
Søndag den 20. februar kl. 11.00

ved Marianne Østergård Petersen

NYBØL KIRKE
Søndag den 20. februar

Ingen gudstjeneste

SOTTRUP KIRKE
Søndag den 20. februar kl. 9.30

ved Marianne Østergård Petersen

ULLERUP KIRKE
Søndag den 20. februar 

Ingen gudstjeneste

TYSK GUDSTJENESTE
Sonntag, 20.2., 14 Uhr

Gottesdienst in Holebüll

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

Gråsten

IT - gruppen
Har du problemer med:

Vi kan hjælpe dig her 

i IT-hjælpen i Ahlmannsparken
Mandage kl.  11 – 15

Krav til oprettelse af MitID
1. Besked fra din bank
2. Et pas yngre end fra 1. januar 2012
3. Telefon, der kan a� æse chip i 

pas. (iPhone 7 og nyere.)
Android telefoner:

(bl.a. Samsung) yngre end fra 2007

Kom trygt ind, vi hjælper gerne!Billetpriser kr. 90,-
Billetbestilling på tlf. 74 65 37 67 eller www.lilleteater.dk

“Marie”
Forestilling om Marie Grubbe

Af Lærke Sanderhoff  − Instruktør: Bodil Schäfer og Else Nielsen

Fredag den 11. marts kl. 20,00
Søndag den 13. marts kl. 20,00
Tirsdag den 15. marts kl. 20,00
Onsdag den 16. marts kl. 20,00 

(lukket forestilling)
Fredag den 18. marts kl. 20,00

Det lille Teater, Gråsten 1972-2022 50 års med teater

Hjertelig takHjertelig tak
for al opmærksomhed til min 90-års fødselsdag.for al opmærksomhed til min 90-års fødselsdag.

Alle blomster og alle hilsner gjorde dagenAlle blomster og alle hilsner gjorde dagen
til en festlig dag.til en festlig dag.
Med venlig hilsenMed venlig hilsen
Gerd ConradsenGerd Conradsen

Kværs Sogns Forsamlingshus
afholder

Generalforsamling
Torsdag den 3. marts 2022 kl. 19.00
i Forsamlingshuset, Kværsgade 32, 

Kværs, 6300 Gråsten 
Dagsorden i� g. vedtægter

Indkomne forslag skal være formanden i hænde 
senest 7 dage inden generalforsamling.

Bestyrelsen 
Kværs Sogns Forsamlingshus

GRÅSTEN OG OMEGNS 
HAVEKREDS

PERMAKULTUR VED 
CHRISTIAN LYKOW
Torsdag den 24. februar kl. 19.00 

i Ahlmannsparken
Christian vil fortælle om forvandlingen af 
sin have, hvor der er fokus på at udnytte 
naturens ressourcer og havens kredsløb. 

Der er muligheder for dyrkning af 
grønsager i alle “hjørner” af haven.

Generalforsamling i pausen
Entre 30/60,-

Der kan købes kaffe/te/kageDer kan købes kaffe/te/kage

Veteranbiler vil igen indtage Gråsten

Af Gunnar Hat tesen

Der vil atter være 
masser af veteranbiler 
og Harley-Davidson 
i Gråsten, når 
Oldtimerløbet løber af 
stablen lørdag den 28. 
maj.

“Efter to års aflysninger 
glæder vi os til at kunne 
fejre Oldtimerløbets 30-
års jubilæum”, fortæller 
Kaj Hattens fra Broager-
Graasten Lions Club.

“Vi forventer, der kom-
mer mellem 900 og 
1.000 veteranbiler. Folk 
er begyndt at ringe for 
at høre, om der bliver 
Oldtimerløb, og det gør 
det heldigvis. Alt kommer 
til at køre, som det plejer”, 
siger Kaj Hattens, der er 
en af 11 tovholdere på det 
store arrangement. ■

Der bliver atter Oldtimerløb i 
Gråsten efter to års aflysnin-
ger. Arkiv foto
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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

Vor kære

Knud Tandrup
er stille sovet ind i en alder af 94 år

Gråsten, den 11. februar 2022

På familiens vegne

Jette og Hans Peter

Bisættelsen finder sted i Gråsten Kapel
torsdag den 17. februar kl. 13.00

Bente Hesselholt, Broager, er død, 81 år ■
Kerstin Fuglsang-Damgaard Sina, Gråsten, er død, 32 år. ■

Ægte ildsjæl brænder for gymnastikken Af Gunnar Hat tesen

Selv om Dorthe 
Sørensen, Palægade 4, 
Gråsten, torsdag den 
24. februar fylder 80 år, 
brænder flammen stadig 
for gymnastikken.
Hver onsdag formid-
dag er hun instruktør 
for 37 gymnaster i 
Ahlmannsparken.

“Det er vældig sjovt og 
så hyggeligt”, siger Dorthe 
Sørensen, der har været 
aktiv leder for gymnaster i 
alle aldre siden 1978.

Hun har gennem sit dag-
lige virke bragt glæde til 
andre mennesker og har 
altid været et energibundt. 

Dorthe Sørensen er 
født Otte og opvokset på 
en gård i Stursbøl ved 
Sommersted, Hendes 
fætter er den kendte 
kromand, Peter Otte, på 
Agerskov Kro.

Efter hun i 1958 fik re-
aleksamen fra Folke- og 
Realskolen i Jels kom hun 
i lære som postelev på 
Ribe Postkontor. Efter tre 
års læretid kom hun til 
Kolding Postkontor, hvor 
hun mødte sin mand, 
Jørgen, der stammer fra 
Hammelev.

Ejendom i Adsbøl
Efter at have boet otte år i 
Kolding, flyttede ægtepar-
ret i 1973 til Adsbøl, hvor 

de købte en smuk, mindre 
ejendom. I begyndelsen 
var hun hjemmegående 
og tog sig af opdragelsen 
af de tre børn, men senere 
blev hun ansat på Gråsten 
Postkontor. I 1983 blev 
hun tilknyttet i Dansk 
Amatør Teater Samvirke, 
DATS, i Ladegårdskov, 
hvor Arne Aabenhus var 
hendes store læremester.

I 1988 blev hun ansat på 
Gråsten-Adsbøl kirkekon-
tor. Her virkede hun som 

bogholder og sekretær for 
sognepræsten.

I 25 år var hun for-
mand for Gråsten 
Ældreklub, der blev stiftet 
i 1968 af Alfa Hansen. 
Ældreklubben arrange-
rede omkring 15 arran-
gementer om året til stor 
glæde for de ældre.

Gymnastik har altid fyldt 
meget i hendes liv, og hun 
har været både formand 
for Gråsten Gymnastik- 
og Idrætsforening og 

gymnastikinstruktør i den 
store forening.

I ægteskabet er der tre 
børn. Annelise er lærer 
og bor i Skodsbøl, Karen 
Marie er cand. psyk. og 
bor i Sorø og Claus er an-
sat i et EDB-firma og bor i 
Hillerød. ■

Dorthe Sørensen flyttede for 
fem år siden til Gråsten, hvor 
hun nyder et aktivt pensio-
nistliv. Foto Ingrid Johannsen
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B R O A G E R

Broager

Næste annonce uge 49

RUNDVISNING PÅ NØRREKOBBEL GENBRUGSPLADS 

Torsdag den 24. februar kl. 14.00 
Mette la Cour fra Sønderborg Forsyning tager os med på en rundtur på 
Nørrekobbel genbrugsplads, Nørrekobbel 7 i Sønderborg. Vi kigger på de 
forskellige containere og taler om, hvad der videre sker med affaldet. Bagefter 
koncentrerer vi os om det husstandsindsamlede affald og hører om, hvad der sker 
i forbindelse med oparbejdning og genanvendelse af de forskellige fraktioner.
Turen er et kør selv arrangement. Vi mødes ved Broager Kirke kl. 13.30
og kører i private biler ud til Nørrekobbel 7 i Sønderborg
Pris: Gratis. Der foretages tilmelding til Glendi Hvidkilde på mail: 
glendihvid@yahoo.dk eller telefonnr. 5135 9550 fredag den 18. februar kl. 15-18. 
Seneste tilmelding fredag den 18. februar kl. 18.

SØNDAGSCAFÉ 

Søndag den 27. februar klokken 12.00 på Broagerhus. Dørene åbnes kl. 11.15.
Menu: Gule ærter. Kaffe med chokolade.
Underholdning: Anders Brandt, “vejrprofet” kommer og fortæller.
Pris: Kr. 75, -. Tilmelding til Glendi Hvidkilde på mail: glendihvid@yahoo.dk 
eller tlf. 5135 9550 fredag den 18. februar kl. 15 - 18. 
Seneste tilmelding fredag den 18. februar kl. 18.

Broager

ÅRSMØDE

Mandag 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.

Nu med korrekt ugedag!

Nyt fra Broagerhus

Se altid mere på www.broagerhus.dk

De 5 onsdage på Broagerhus
Onsdag den 23. februar 2022 kl. 19.30

Vinsmagning med 
Damm Vine, 

importør af italienske vine
“Italian � nger food 

and good wine”
Jørgen Damm tager os med på 

en vintur i de norditalienske 
vinområder og vi skal 

naturligvis smage på vine 
derfra og andre lækkerier.

Pris kr. 185,-  pr. person 

Betales via MobilePay 65610 el til kto. 9797/0001333992 
i Broager Sparekasse, senest den 18. februar  

HUSK at opgive navn ved indbetaling

HUSK tilmelding til Broagerhus@broager.dk eller 
sms til 26 73 81 30 senest den 18. februar.

Bestyrelsen for Broagerhus

BovAvis

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 28. maj

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

Dronning Ingrids barndomshjem og Europas smukkeste blomsterpark

*EKSTRA TUR*

895,-

Ny frisør er klar til åbning i Broager Af Ingrid Johannsen

33-årige frisør Bine Tobel 
Smedemand åbner 15. 
marts ny salon i Broager.
Det er en yderst erfaren 

frisør, der får salon på 
Storegade 5.

Bine har 12 års erfaring, 
men det er første gang, 

hun får fod under eget 
bord.

Hun er udlært fra 
Frisørhuset Iris i 2010, og 
siden da har hun arbejdet 
hos Mens Cut og Salon 
Karma i Sønderborg. 

Desuden har Bine Tobel 
Smedemand klippet, far-
vet og permanentet hos 
Salon Sanne i Gråsten, så 
hun kender lokalområdet 
særdeles godt. Hun glæder 
sig til at slå dørene op til 
Hair By Tobel og sin egen 
salon i Broager.

Frisurer
Når hun tager springet 
som selvstændig, giver det 
da en vis mængde som-
merfugle i maven.

“Jeg er meget spændt, 
men jeg har altid sagt til 
mig selv, at hvis lokalet 
i Storegade 5 igen blev 
ledigt, ville jeg åbne 
egen salon”, siger Bine T. 
Smedemand, der er vokset 
op i Alnor.

Hun er en frisør, der er 

virkelig kan begejstres 
over de klassiske frisurer, 
og hun er er selv meget 
jordnær. 

“Jeg er god til det klassi-
ske klip, som jeg er oplært 

og har masser af erfaring 
i- og til at overtale folk til 
at prøve noget nyt”, siger 
Bine Tobel Smedemand, 
der gerne vil være famili-

ernes frisør og hun klipper 
gerne børn.

Bine Tobel Smedemand 
ser frem til at vise sin 
kreativitet hos kvinderne, 
hvor der jo bliver eksperi-
menteret mest

Elsker hverdagen
Hun bor i Broager med 
sin familie, som består 
af ægtemanden, Jakob B. 
Smedemand, der er kre-
ditkonsulent i Sydbank, 
og børnene Noah på 9 år, 
Josephine på 7 år, og Dicte 
på 4 år.

“Udover at være frisør, er 
jeg også fodboldmor, ri-
demor og svømmemor og 
jeg lever og ånder for de 
gode hverdage”, siger Bine 
Tobel Smedemand. ■

Frisør Bine Tobel Smedemand 
åbner 15. marts ny salon 
på Storegade 5 i Broager.
 Foto Ingrid Johannsen
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S U N D E V E D

Besøg genbrugsbutikken i

VESTER SOTTRUP

MØBLER – TING – TØJ
og gør et godt køb

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

Tlf. 40 76 22 36 i åbningstiden

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

Tlf. 60 69 26 27 · Mail: kontakt@johnsfodindlaeg.dk
Konsultation efter aftale: 

Peerløkke 65, Vester Sottrup 6400 Sønderborg
GRATIS

Specialfremstillede 
indlæg til:

• Hælsporer
• Nedsunket forfod
• Hammertæer
• Knyster

Derudover:

• Skoforhøjelser
• Gængefunktion

ved John ChristiansenJOHNS FODINDLÆG

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

Efter opsamling kører vi til Hou, hvor 
vi tager med færgen til Samsø. I den 
mondæne badeby Ballen får vi middag.
Vi oplever nogle af øens væsentligste seværdigheder.
Under busturen rundt på Samsø vil 
den lokale guide fortælle en masse om 
øens historie og dens historie.
På øen ligger en perlerække af 22 hyggelige 
landsbyer med hvert sit særpræg og charme.
Vi kommer naturligvis til Nordby, som er en rigtig 
hyggelig lille by med sine små, snørklede gader, 
charmerende gamle huse og bedårende gadekær
Forventet hjemkomst ved 22-tiden.
Prisen inkluderer bus, rundstykke og 
ka� e, færgeoverfart, middagsmad, lokal 
guide, eftermiddagska� e og kage.

BovAvis

Afgang
Alsion, Sønderborg  . . . . . . . . . . . 7:30
Nybøl Kirke . . . . . . . . . . . . . . . . . 7:45
Broager Kirke. . . . . . . . . . . . . . . . 7:50
Elektrikeren Egernsund . . . . . . . . 7:55
Ahlmannsparken, Gråsten . . . . . . 8:00
Bageren Rinkenæs . . . . . . . . . . . . 8:10
Annies Kiosk, Sønderhav . . . . . . . 8:15
Bindzus, Kollund . . . . . . . . . . . . . 8:20
Kruså Bankocenter  . . . . . . . . . . . 8:25
Bov Kirke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8:30
Circle K, Padborg  . . . . . . . . . . . . 8:35
Dagli’ Brugsen, Kliplev . . . . . . . . 8:50
Circle K, Rødekro . . . . . . . . . . . . 9:10
Samkørselspladsen
ved Hammelev . . . . . . . . . . . . . . . 9:35
OK-tanken i Bramdrupdam  . . . 10:00

1-dags bustur til 1-dags bustur til 
Skønne SamsøSkønne Samsø

795,-2. pinsedag2. pinsedag
mandag den 6. junimandag den 6. juni

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

Efter flere års fravær er oldboys 
fodbold igen på programmet i BNS

Af Gunnar Hat tesen

Fodbold handler om 
glæde, passion og 
socialt samvær.
Og det gælder uanset om 
man er 7 år eller 60 år.

Hos Fodboldklubben 
BNS er man parat med et 
fodboldhold for oldboys.

Initiativet kommer fra 
35-årige Søren Aagaard 
Christensen som - efter 
mange års pause - gerne 
vil spille fodbold igen. 

Han bor i Vester Sottrup, 
og er i sin fodboldkarri-
eres “efterår”.

“Jeg kontaktede sidste år 
BNS og spurgte, om ikke 
de havde et oldboyshold, 
men det havde de desvær-
re ikke. De kunne tilbyde 
seniorfodbold og dernæst 

veteran. Det undrede jeg 
mig over. Der måtte være 
flere på min alder, der 
higede efter at “komme 
på græs”. Jeg følte mig 
hverken på niveau med 
seniorspillere eller på 
alder med veteraner. Det 
holdt mig dog ikke for at 
tage knap ½ sæson med 
seniorholdet, selvom at 
jeg hurtigt fandt ud af, at 
hverken kondien eller de 
fælles interesser var der”, 
fortæller Søren Aagaard 
Christensen, som har tre 
børn i skolealderen, som 
går i gymnasiet.

Søren Aagaard 
Christensen lavede for no-
gen tid siden et facebook-
opslag, hvor han efterlyste 
midaldrende mænd som 
sig selv, der havde lyst til at 

spille fodbold. Interessen 
var overvældende og han 
kunne hurtig se, at der 
rent faktisk var noget at 
bygge videre på.

Han kontaktede efterføl-
gende klubbens formand, 
som hurtigt tilsluttede sig 
initiativet.

Et oldboyshold i BNS 
er nu en realitet. Et sæt 
spritnye spilledragter er 
bestilt, holdet er tilmeldt 
DBU ś 7-mandsturnering 
og første træning finder 
sted mandag den 7. marts 
kl. 19:00-20:00 på vinter-
banen i Vester Sottrup.

Hvis man er interesseret 
er man meget velkommen 
til at møde op til træning. 

“Form og kondition 
er ikke vigtigt. Det kan 
der altid arbejdes på”, 
fortæller Søren Aagaard 
Christensen, som næv-
ner, at de første tre træ-
ningsaftener er såkaldte 
prøvetræningsaftener og 
derfor ikke bindende. 
Spørgsmål kan rettes til 
saach@outlook.dk. ■

Opfører stor villa i Sottrupskov
På grunden hvor 
Sottrupskov Kro tidligere 
lå, er der blevet opført et 
enfamiliehus.
Det er Klaus Blaske 
Nielsen og Pernille 
Aaskov, som har valgt at 
sælge deres hus i Gråsten 
for at flytte til den smukke 
udsigt ved Sottrupskov.

Grunden blev oprindelig 
sat til salg for 2,2 millio-
ner kroner. 

På adressen lå indtil 
foråret 2015 Sottrupskov 
Kro, der var en bygning i 
to etager beliggende helt 
ud til vejen. 

I marts 2009 lukkede 
den daværende forpagter 
pludselig stedet uden var-
sel. Siden har kroen ikke 
været åben.

Kroen tog imod de første 
kunder i 1873. ■ Der er blevet opført et enfamiliehus, hvor Sottrupskov Kro engang lå.
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Boliger

Bygma Gråsten flytter 
sin hjertestarter udenfor

Bygma Gråsten har 
siden 2018 haft en hjer-
testarter i forretningen, 
da medarbejderes og 
kunders sikkerhed står 
højt på agendaen. 
For at øge tilgængelig-
heden, er hjertestarteren 
nu flyttet udenfor. Den 
er placeret i øjenhøjde, så 
den let kan ses og nås af 
alle. Hermed er den også 
synlig for 1-1-2 og for 
hjerteløbere, der frivilligt 
har meldt sig til at yde en 
livreddende indsats.

Bygma Gråstens hjer-

testarter er tilmeldt 
‘hjertestarter.dk’, som er 
tilkoblet alarmcentralen, 
der ved præcis hvor i 
landet hjertestarterne be-
finder sig. Det er også ved 
at ringe 112, at man får 
koden til den enkelte hjer-
testarter, så man kan tage 
den i brug samtidig med 
at man tilkalder en am-
bulance. Hjertestarteren 
er akuthjælp til de første 
afgørende minutter, indtil 
den professionelle hjælp 
kan nå frem – og den kan 
betyde forskellen mellem 
liv og død.

I Bygma Gråsten håber 
man naturligvis ikke, at 
hverken kunder, med-
arbejdere eller øvrige 
borgere får brug for en 
hjertestarter, men det 
giver en ekstra sikkerhed 
at vide, at den er inden for 
hurtig rækkevidde. ■

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
En ukendt gernings-
mand brækkede 
forleden et vindue i et 
værksted i Kværs op. 
Han kom indenfor og 
stjal et mindre kontant 
beløb.

24 skytter fra Gråsten 
Skytteforening og 
Ældre Sagen i Gråsten 
deltager tirsdag den 
22. februar i et skyde-
stævne i Sønderborg.

En ukendt gernings-
mand forsøgte i 
weekenden at bryde 
ind i en villa på Sejrsvej 
i Rinkenæs. Fra et 
haveskur tog gernings-
manden en skovl og 
forsøgte at bruge den til 
at brække terrassedøren 
op med. Men det lyk-
kedes ikke.

Bestyrelsen i Gråsten 
Handel har besluttet at 
trække indsigelsen over 
Sønderborg Kommunes 
lokalplan og kommune-
plantillæg på Sundsnæs.

En 21-årig mand fra 
Gråsten-kanten blev 
søndag formiddag 
standset af politiet, da 
han kom kørende i bil 
på Sildekulevej.  
Han blev testet med 
narkometer og der 
var udslag på kokain. 
Bilisten blev anholdt, og 
resultatet fra blodprø-
ven afgør sagens videre 
forløb.

Salget af elbiler i 
Danmark slog rekord 
i december 2021 med 
over 4700 solgte biler, 
og det giver behov for 
flere ladestandere. Men 
i Gråsten er der kun 
to ladestandere, som 
er placeret i Ulsnæs 
Centret. ■

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

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,-

HUS KØBES
Vi ønsker at købe hus på 
100-120 m2 i Gråsten, 
Alnor eller Egernsund.

Prisforslag 900.000-950.000,-

HENVENDELSE 
TLF. 2070 8711

Skatkort på bordet
Gråsten Skatklub samlede 37 kortspillere til klubaften.

1. runde
1. Preben Paulsen 
Aabenraa 1426 point
2. Kjeld Petersen 
Egernsund 1390 point
3. Rainer Hugger 
Flensborg 1301 point
4. Gitte Nielsen 
Felsted 1177 point
5. Jens Lorenzen 
Broager 1103 point
6. Jens Zachariassen 
Felsted 1076 point

2. runde
1. Preben Paulsen 
Aabenraa 1442 point
2. Kjeld Petersen 
Egernsund 1303 point
3. Jens Fredi Schulz 
Gråsten 1244 point
4. Luke Petersen 
Gråsten 1217 point
5. Ernst Jessen 
Sønderborg 1153 point
6. Finn Lorenzen 
Gråsten 1071 point

4. marts 12. marts   21.-22. september  23. september20. marts

Svanesøen

EN SPAOPLEVELSE FOR ØJNE OG ØRER 
I ALSION - HELE SØNDERJYLLANDS KONCERTSAL I SØNDERBORG

Tobias Dybvad Grænsemageren One Night of Queen

K O N C E RT S A L E N  A L S I O N

En synnejysk eftermiddag

Bygma Gråstens hjertestar-
ter i Ulsnæs Centret er nu 
placeret uden for forretnin-
gen, og er dermed hurtigt 
tilgængelig.
Her ses souschef Michael 
Nørlund foran Bygma 
Gråstens hjertestarter
 Foto Ingrid Johannsen
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Tømrerarbejde 
Hovedentreprenør
Tilbygninger
Tagarbejde

Telefon: 74 67 14 93  ·  info@byggemester.dk
Industrivej 16, 6330 Padborg

Se mere på www.byggemester.dk

SALG AF
 Køkkener
 Vinduer
 Døre

Havremarken 85
Holbøl, 6340 Kruså

ihle@post.tdcadsl.dkDANSKE MALERMESTRE

v/ malermester

Per Møller Ihle

Vi lægger vægt på 
folks tilfredshed

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

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

Tak fordi du handler lokalt

Padborg - Kruså - Frøslev - Holbøl - Kollund – Gråsten - Broager - Sundeved - Ragebøl Uge 7 16. 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 16. Fynsk gullash med ris

TORSDAG den 17. Paneret stegt fl æsk med persillesovs

FREDAG den 18. Karbonade med stuvede ærter og gulerødder

LØRDAG den 19. Dansk bøf med rødbeder

SØNDAG den 20. Burger med pommes frites

MANDAG den 21. Svensk pølseret med rødbeder 

TIRSDAG den 22. Hamborgryg med fl ødekartofl er og salat

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

Købmandssøn fra Fårhus trak fulde huse Af Dit te Vennits Nielsen

Det store trækplaster 
ved Ældre Sagen Bovs 
første arrangement 
efter corona-restrikti-
onerne er ophørt, var 
Hansjørgen Boe Bonde.
Over for 116 tilhørere i 
Grænsehallerne i Kruså 
fortalte han om sin kar-
riere fra købmandssøn i 
Fårhus til uddeler i Coop.

Hansjørgen Boe Bonde 

er søn af den legendariske 
købmand i Fårhus, Hans 
Jørgen Nissen, som også 
var til stede ved foredraget 
med sin kone, Cathrine. 

Det store fremmøde 
glædede formand for 
Ældre Sagen i Bov, Finn 
Sørensen.

Næste arrangement i 
Ældre Sagen er årsmø-
det, som holdes onsdag 

9. marts kl. 17.00 i 
Grænsehallerne. 

Efter årsmødet er der 
fællesspisning og under-
holdning med Cosmus og 
Preben. ■

Ældre Sagens medlemmer 
var glade for atter at kunne 
mødes uden restriktioner.
 Foto Dit te Vennits Nielsen



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

Tak fordi du handler lokalt

KOLLUND KOLLUND 
KIRKEKIRKE

BOV BOV 
KIRKEKIRKE

HOLBØL HOLBØL 
KIRKEKIRKE

Søndag den 20. februar kl. 11.00 
ved Kirsten Schmidt

Søndag den 20. februar kl. 9.30
ved Kirsten Schmidt

Søndag den 20. 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

Kollundhus - Dit forsamlingshus

Udlejning tlf. 40 25 27 17 eller kollundhus@gmail.com

Indkaldelse til

Generalforsamling
Tirsdag den 15. marts kl. 19.00

Dagsorden ifølge vedtægter.
Indkomne forslag senest den 8. marts

Bestyrelsen
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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

Taksigelser
Hjertelig takHjertelig tak
for venlig deltagelse vedfor venlig deltagelse ved

Eva JohannsensEva Johannsens
bisættelse fra Bov Kirke.bisættelse fra Bov Kirke.

Tak for hver en blomst og tankeTak for hver en blomst og tanke
En varm tak til al plejepersonale, der kom hos En varm tak til al plejepersonale, der kom hos 

mor de sidste år af hendes lange liv.mor de sidste år af hendes lange liv.
Jonna, Jens-Christian, Susanne og LisbethJonna, Jens-Christian, Susanne og Lisbeth

Leif Lindersgaard,  
Padborg, er død, 89 år. ■

Svend Erik Frahm,  
Padborg, er død, 72 år. ■

Vor kære mor, bedstemor og oldemor

Mona Lykke List
* 3. februar 1957

er stille sovet ind

Padborg, den 12. februar 2022

For evigt elsket og savnet

Jan og Jessie med familie

Bisættelsen finder sted fra Bov Kirke
lørdag den 19. februar kl. 10.00

Bov IF Fodbold mangler nye 
bestyrelsesmedlemmer
Af Dit te Vennits Nielsen

Når Bov IF Fodbold 
holder generalfor-
samling onsdag den 
23. februar kl. 18, skal 
der findes fire nye 
bestyrelsesmedlemmer.

Flere bestyrelsesmedlem-
mer har efter mange år på 
posterne valgt at stoppe, 
og derfor skal der nye 
kræfter til. 

“Jeg har været formand i 
9 år og var forinden med 
i bestyrelsen i 3 år. Jeg 

mener, det er på tide, at 
der sker en udskiftning. 
Ikke fordi jeg er træt af 
det, men jeg vil gerne prø-
ve at have lidt mere fritid 
til mig selv og familien”, 
fortæller den nu snart 
tidligere formand Frank 
Thietje.

Frank Thietje har gjort 
et kæmpe stykke arbejde 
for klubben. Hvis det 
ikke var for hans ihær-
dighed, havde der ikke 
været en kunstgræsbane 
ved Grænsehallerne. Ved 
siden af sit fuldtidsjob hos 
Viking Logistik har han 
opnået gode resultater på 

banen med stor hjælp fra 
bestyrelsen.

Udover Frank Thietje 
går også Lars Johnsen 
og Poul Pedersen ud 
af bestyrelsen, mens 
Carsten Mørk er flyt-
tet til Kolding. Derfor 
mangler der fire nye 
bestyrelsesmedlemmer. 

“Jeg håber inderligt, at 
folk vil møde op til ge-
neralforsamlingen. Man 
kan roligt komme uden at 
blive valgt ind i bestyrel-
sen. Det er nemlig tilladt 
at sige nej”, siger Frank 
Thietje.

Generalforsamlingen 
begynder med spis-
ning, og derfor skal 
man tilmelde sig til 
jacob.hytting@dhl.com 
eller på tlf. 24293044. ■
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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

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 

BOV, LUNDTOFT, RØDEKRO, 
TINGLEV OG AABENRAA

Inviterer til

Rejsemøde
Onsdag den 2. marts 2022 kl. 13:30
i Sønderjyllandshallen, Aabenraa
MOLS REJSER kommer og fortæller om ture til

Rügen, Sydfyn og Tjekkiet

Entré med kaffe og kringle 85,-

Tilmelding til Vagn Korff 
Mail: sobo@mail.tele.dk tlf. 20 31 79 42
Tilmelding senest den 23. februar 2022

GråstenÅbent: Mandag - fredag kl. 10-17.30 · Lørdag kl. 10-14 · Første søndag i måneden kl. 11-15

www.hebru.dk

Sundsnæs 4
6300 Gråsten

Norgesvej 24
6100 Haderslev

Mail
mobler@hebru.dk

Telefon 
7460 8351

Sundsnæs 4,
6300 Gråsten

Norgesvej 24, 
6100 Haderslev

Telefon
7460 8351

Mail
mobler@hebru.dk

Bov

Årsmøde 2022
Onsdag den 9. marts 2022 kl. 17.00 

i Multisalen, Grænsehallerne,
Harkærvej 13, 6340 Kruså

Kun for medlemmer af Ældre Sagen

Husk medlemskort.

Dagsorden i henhold til vedtægterne.

Efter afholdt årsmøde er der spisning og 
fællessang med Cosmus og Preben.

Menuen er oksekødssuppe/ sprængt oksebryst og lagkage.

Pris: kr. 150,- ekskl. drikkevarer

Tilmelding til spisning er nødvendig senest den 28. februar 2022
Tilmelding og betaling på vores hjemmeside 

ældresagen.dk/bov

På hjemmesiden kan du også � nde vejledning i tilmelding 
og du kan også tilmelde dig til vores nyhedsbrev, 

så får du en mail, når vi har nyheder til dig.

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

dig ved at ringe til Erik Kildahl på telefon 60521948 
fra 22. februar til 24. februar mellem kl 15 og 18

Husk at oplyse medlemsnummer og 
telefonnummer ved tilmelding.

Betaling med MobilePay til nummer 64334 eller 
bankoverførsel til konto 7045-1465051

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

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

KRUSÅ HUSMODERFORENING
HUSK

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

Rønshaves Vennekreds
ORDINÆR 

GENERALFORSAMLING
Tirsdag den 1. marts 2022 kl. 19.00

på Rønshave plejecenter.

Dagsorden ifølge vedtægter.
Indkomne forslag skal være formanden 

i hænde senest 8 dage før.
Foreningen er vært ved ka� e m. brød.

På vegne af Rønshaves Vennekreds
Kirsten Vinther, e-mail vinther@bbsyd.dk

Forvandler den beskidte bil til et 
attraktivt køretøj
Af Dit te Vennits Nielsen

Få følelsen af ny bil 
tilbage.
Nu kan du få plejet din bil 
i Kollund.

Det er den 47-årig 
armenske politibetjent 
Stephan Tomakjan, som 
på Egelund 11 klarer 
udendørs vask, indendørs 
rengøring, fjernelse af 
hundehår og sæde-rens.

Han kom til Danmark 
i 1994 sammen med sin 
familie. I 1996 flyttede 
han til Rinkenæs, hvor 
han ernærede sig som 
selvstændig taxavogn-
mand. Desværre satte en 

operation i ryggen for en 
diskusprolaps stopper for 
det i 2019.

“Jeg er bare ikke typen, 
der kan sidde stille. Derfor 
startede jeg mit eget firma 
med rengøring af biler. 
Jeg var heldig at få værk-
stedsplads sammen med 
Thomsens Auto. Da fir-
maet flyttede til Kollund 
i det gamle Avifauna, 
flyttede jeg med”, fortæller 
Stephan Tomakjan, som er 
hoppet i arbejdstøjet. 

Han satser på både 
private kunder og 
erhvervskunder. Travlhed

Han har godt gang i 
forretningen. 

Bilerne ser ud som splin-
terny, når de har været i 
hans kyndige hænder. En 
rengøring kan nemt tage 
op mod to timer, før han 
er tilfreds med resultatet.

“Hvis folk har hund, 
så kan der godt gå 3-4 
timer med at få bilen pænt 
rengjort. Priserne afhæn-

ger derfor også af bilens 
stand”, fortæller Stephan 
Tomakjan, der har smøget 
ærmerne op.

“Jeg arbejder normalt 
hele ugen og også om 
søndagen. Her har folk jo 
bedst tid til at undvære 
deres bil. Så kan jeg altid 
holde lidt fri om man-
dagen”, siger Stephan 
Tomakjan. ■

Stephan Tomakjan tilbyder rengøring af biler i Kollund.
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GARANT PADBORG
H. S. Tæpper & Gardiner
Nørregade 37-39
6330 Padborg · 74 67 19 54
www.garant.nu

NYE ÅBNINGSTIDER:
MAN- TIRS-ONSDAG OG 
FREDAG KL. 9.30 - 16.00

TORSDAG KL. 9.30 -17.30

LØRDAG KL. 9.30 -12.30

Eller efter aftale

Sisseck boligudstyr ApSSisseck boligudstyr ApS
Nørregade 37-39Nørregade 37-39 •  • 6330 Padborg6330 Padborg •  • Tlf. 74 67 19 54 Tlf. 74 67 19 54 
Gardiner   Tæpper  Trægulve  Fliser

NYHED!

RING OG BOOK 
en aftale enten i butikken 
eller hjemme hos dig eller 

kig ind i åbningstiden
Vi kommer ud og måler op 
og giver herefter et tilbud

Hos Luxa� ex starter alt med et gennemtænkt design.

Lysstyring, energieffektivitet og nemheden ved et 
motoriseret gardin er blot nogle af de innovationer 
som fremhæver det smukke i alle rum, hver dag - 

skræddersyet og med fem års garanti.

THE ART OF WINDOW STYLING 

SHOWROOM 
HOS GARANT I PADBORG!

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
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Hørt ved Lyren
Mikkel Søgaard 
Christiansen har over-
taget Dansk Hårdttræ 
Savværk A/S i Holdbi 
efter sin far Jos. 

Lasse Wulf Hansen, 
som er søn af Marion 
og Palle Hansen, Kruså, 
har som den første 
dansker nogensinde 
krydset Atlanterhavet 
i en robåd. Det tog 
ham 55 dage, 1 time 
og 9 minutter at ro 
den lange tur på 5.000 
km, som han foretog 
helt alene. Lasse Wulf 
Hansen har roet turen 
over Atlanterhavet 
to gange før, med 
henholdsvis en og to 
andre deltagere. Han 
er nu kåret som vinder 
af Talisker Whisky 
Atlantic Challenge i 
single disciplin. 

Åbningen af den 
kommende børnehave, 
Mølleløkke, i Bov bliver 
igen forsinket. Denne 
gang er det på grund af 
fugt i spærene, som har 
stået for længe udenfor. 
Det skete i forbindelse 
med konkursen af 
firmaet Kraftmann, 
og inden Byggemester 
Padborg overtog 
byggeriet.

Padborg Cykle & 
Vandre laug er blevet 
opfordret til at lave 
vandreruter til Sundax-
løbet, som i år løber 
af stablen den 12. juni 
med start fra Kollund.

Det gamle vogn-
mandsfirma, Jens 
Jensen, Bov, har netop 
fejret 100 års jubilæ-
um. Efterkommerne 
markerede dagen med 
en hyggelig middag på 
Restaurant Providence i 
Stranderød.

Firmaet RAR-Bolig 
er ved at indrette 
boliger i den gamle 
Padborg Boghandel på 
Nørregade, som har 
stået tom i adskillige 
år. ■

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

salgsvurdering.

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

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

Boliger

I anledning af Frøslevlejrens Efterskoles 25-års jubilæum, vil hele 
uge 8 2022 stå i jubilæets tegn og programmet er som følger: 

UGE 8

Lejrvejen 85, 6330 Padborg
Telefon: 74 67 66 44 
Email: post@fl e-skole.dk

Frøslevlejrens Efterskole 
25-ÅRS JUBILÆUM

Mandag den 21. februar kl. 19.30
 Foredrag  i K14 ved Filminstruktør Thomas 
Villum Jensen om at arbejde i dansk fi lm, som 
skuespiller og instruktør, anekdoter og fagligt. 
GRATIS adgang. Tilmelding på skolens kontor på 
post@fl e-skole.dk eller telefon 74 67 66 44. 

Tirsdag den 22. februar kl. 19.30
Skuespillet “Brevet” udført af  Paolo Nani  Teater  
i K14. Pris 100,- Billetter kan købes ved 
henvendelse på skolens kontor på ovenstående 
oplysninger eller ved indgangen i K14. 

Onsdag den 23. februar kl. 19.30
 Danseforestilling  i K14 med dansetruppen 
Vocazion. Pris 50,- Billetter kan købes ved 
henvendelse på skolens kontor på ovenstående 
oplysninger eller ved indgangen i K14.

Torsdag den 24. februar kl. 19.30
 Koncert  i K14 med Bandet “Boys from Heaven”. 
Pris 50,- Billetter kan købes ved henvendelse på 
skolens kontor på ovenstående oplysninger eller 
ved indgangen i K14. 

Fredag den 25. februar kl. 13-17 
 eSport messe  - GRATIS adgang.

Søger nye 
lokaler
SIRI (Styrelsen for Inter-
na tional Rekruttering 
og Inte gration) er på jagt 
efter nye lokaler. Det 
sker efter at styrelsen er 
blevet sagt op af Aabenraa 
Kommune.

Siri har holdt til i lokaler 
på Rådhuset i Aabenraa.

Kommunen er ved at 
finde andre egnede steder 
til styrelsen. Blandt andet 
har lokaler på det gamle 
rådhus i Bov været på tale, 
men også en erhvervsud-
lejer i Pad borg har tilbudt 
sig med lokaler. 

Borgmester Jan Riber 
Jakobsen (K) oplyser, 
at afgørelsen ligger hos 
udlændinge- og integra-
tionsminister Mattias 
Tesfaye (S). 

Det er blevet udmeldt, 
at SIRI forbliver et sted i 
Sønderjylland. ■

Hjerter i Padborg 
Torvecenter

Padborg Torvedag var pyntet 
op med hjerter for at 
markere Valentins dag.
 Foto Dit te Vennits Nielsen

Trækker sig
Optrapningen af konflik-
ten i Ukraine betyder, at 
Forsvaret trækker sig fra 
den dansk-tyske grænse. 
Der vil ikke længere være 
soldater ved grænseover-
gangene i Kruså, Padborg 
og ved motorvejen i 
Frøslev. ■
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Alter Kupfermühlenweg 31, 24939 Flensburg +49 461 43197

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

Græske specialiteter
Også mad ud af huset

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

Tak fordi du handler lokalt Nørregade 39 • 6330 Padborg · Tlf. 74 67 19 54· padborg@garant.nu

Hugo Sisseck Boligudstyr

50 års
erfaring

Vi kan hjælpe dig med alt inden for laminat-, 
vinyl- og trægulve, gulvafslibning, klinker, 

tæpper og gardiner. …og vi kommer 
gerne ud og måler op og monterer!

Kom ind og hør, hvordan vi kan 
hjælpe lige netop dig!

…Lys over by og land
det klarer fru Jensens mand!

Salg & service
af hårde hvidevarer

Rolighedsvej 2 B, Fårhus
6330 Padborg
Tlf. 74 67 33 22

Se elis.dk for aktuelle tilbud
Alt i servicesalg •

Elis’ hvidevarer
ved Norman Rudbeck

Alt indenfor hårde hvidevarer
Salg-Service-Reparationer

Telefon 7467 8799
Mobil 4082 4939

Mail: info@elis.dk
Handel i dag giver 
service i morgen

• El-installationer

• Reparationer 

• Industriservice

• IHC/wireless

• Tyverisikring

• Varmepumpeservice

• Parabol/antenneanlæg

• Tele/data installationer

• Energirådgivning

Tlf. 40 82 49 39 · krusaa-el.dk · info@krusaa-el.dk 

Norman 
Rudbeck

DIN LOKALE HÅNDVÆRKER

 PH 5 Monochrome 
 Design by Poul Henningsen

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

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

Garant i Padborg får nyt showroom
Af Dit te Vennits Nielsen

Garant i Padborg får nyt 
showroom med Luxaflex 
gardiner.
“Vi har indrettet en 
afdeling i butikken med 

forskellige løsninger på 
det luksuriøse Luxaflex 
gardin, som findes i stort 
set alle former, såsom 
rullegardin, foldegardin 
og persienner. Dessinerne 
er meget varierende og 
findes i utallige farver 
og mønstre, så kunderne 
kan få nøjagtigt det, de 
ønsker”, fortæller Louise 
Øland Christensen. 

Det smarte ved et 
Luxaflex gardin er, at 
det kan styres via en 
APP. Man kan indstille 
gardinerne individuelt i 
hele huset, så gardinet i 
børneværelse ruller ned 
præcis, når barnet skal 
sove. Ovenlysgardinet 
ruller ned på ét tidspunkt, 

persiennerne i køkkenet 
på et andet tidspunkt og 
foldegardinet i stuen på 
et helt tredje. Gardinerne 
kan desuden betjenes 
med en fjernbetjening. 
Det foregår på kundernes 
præmisser. 

“Løsningen er det helt 
nye på markedet. Vi 
har godt gang i salget. 
Kunderne er vilde med 
den nye teknologi. Oveni 
det praktiske er det faktisk 
også en god tyverisikring”, 
fastslår Louise Øland 
Christensen. ■

Parret Louise Øland 
Christensen og Claus 
Sisseck fra Garant i Padborg 
er stolte over det nye 
showroom med Luxaflex. 
Louise Øland Christensen 
peger på en iPad, som 
styrer op- og nedrulningerne.
 Foto Dit te Vennits Nielsen

25 år med efterskole i Frøslevlejren
Frøslevlejrens Efterskole 
fejrer 25-års jubilæum og 
i den anledning har ef-
terskolen gjort sig umage 
med at sammensætte et 
jubilæumsprogram, som 

er helt i skolens ånd og for 
alle interesserede.

Det bliver en festlige uge 
fyldt med grin, glade ople-
velser og sjove aktiviteter 
og indslag.

"Vi vil hele uge 8 stå i 
jubilæets tegn", fortæller 
forstander Lasse Ovesen.

Første arrangement er 
mandag den 21. februar 
med filminstruktør 
Thomas Villum Jensen, 
som fortæller om at ar-
bejde i dansk film som 
skuespiller og instruktør, 
anekdoter og fagligt. ■

Forstander Lasse Ovesen
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