
GF Grænsen
Kollund · Tønder · Sønderborg · www.gfgrænsen.dk

Få forsikring 
for alle pengene

Hos GF Grænsen får du overskudsdeling på 
alle dine forsikringer – jo færre skader, 
jo større overskud. 

Kom forbi eller ring 74 67 86 54, 
og få et uforpligtende tilbud.

… og overskuddet tilbage!

Få forsikring 
for alle pengene

Garant Sisseck boligudstyr ApS
Nørregade 37-39 - 6330 Padborg Tlf. 74 67 19 54 

Mandag - tirsdag - onsdag 9.30 - 16
torsdag 9.30 - 17.30 og lørdag 9.30 - 12.30

GULV- & 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

Testamenter

Behandling af dødsboer

Arvesager

Sct. Pauli 28, 6310 Broager • Mobil 4079 1647

Vi køber

GULD – SØLV 
PLETSØLV

Skiftende åbningstider.
Ring gerne for en aftale 
på 4079 1647

Kom forbi butikken 
og få et godt tilbud

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

Vagttelefon
Døgnbemandet for akutte henvendelser

Bestil tid på 
61 51 78 20

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

Gråsten - Broager - Ragebøl - Sundeved - Padborg - Kruså - Frøslev - Holbøl - Kollund Uge 8 23. 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 NU OGSÅ GODKENDT TIL

EL- OG HYBRIDBILER

DU FINDER OS PÅ:
Nederbyvej 2, Rinkenæs · 6300 Gråsten · tlf. 61189330

Kværsgade 9-11
6300 Gråsten
Telefon 74 65 92 06
www.kvaerskro.dk

Konfi rmationsbuffet
– stegebu� et med salatbar:
Glaseret hamburgerryg, kyllingebryst 
med indisk karry og ananas, 
pestoglaseret svine� let, kalveculotte.

Mixed salat med dressing, pastasalat og 
gulerodsalat. Flødekarto� er med tomat.

pr. kuvert kun   1 1850

BovAvis
Læs ugens avis på

www.graastenavis.dk

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

www.pchristensenogsønner.dk – Følg os på 

TOPKAPNING 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



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
Tirsdag den 22. februar kl. 17.00 Fastelavnsgudstjeneste i Gråsten Slotskirke

Onsdag den 23. februar kl. 19.00 Menighedsrådsmøde i præstegården

Søndag den 27. februar kl. 9.30 Gudstjeneste i Adsbøl kirke

Søndag den 27. februar kl. 11.00 Gudstjeneste i Gråsten Slotskirke

Mandag den 28. februar kl. 19.00 Filmaften i præstegården

PARADIS: TRO 
Med højt opsat hår og i favnen en stor statue af 
Jomfru Maria tager Anna rundt i Wiens forstæder 
på sit personlige korstog for at gøre Østrig 
katolsk igen. Hjemme i sin lejlighed kravler hun 
bedende rundt på sine knæ, pisker sin nøgne 
krop og har lange samtaler med det billede af 
Jesus, hun har stående ved siden af sengen. 
Den korsfæstede Jesus på væggen ryger med 
ned under dynen – og grænsen mellem religiøs 
tilbedelse og seksuel hengivenhed viskes ud. Det 
hele får en ny dimension da hendes muslimske 
mand, efter 2 års fravær pludselig dukker på. 
Det er en knivskarp blanding af tragik og grotesk 
humor, som kun denne instruktør mestrer. 

Filmaften den 28. februar kl. 19.00 
i Gråsten Præstegård

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

Vi synger fra højskolesangbogen, høre gode historier, får hjemmebag, - og ikke 
mindst: hyggeligt samvær og en god snak over kaffen.

Denne onsdag vil Peter Brodersen læse en lille historie før kaffen og efter kaffe er 
der nogle små sketch ved Det lille Teater.

Næste sangeftermiddag er onsdag den 2. marts kl. 14.30 - 16.30.

Kaffe og kage kr 50,- og alle er velkomne!

Hjemmehjælpere og biler er forsvundet fra bybilledet

Af Lise Kristensen

Efter mere end et kvart 
århundrede i rullende 
hjemmehjælpertjeneste 
i Sønderborg Kommune 
specifikt omkring 
Gråsten og Rinkenæs 
har Danske Diakonhjem 
trukket hjemmehjælpere 
og den kørende patrulje 
ud af området. 
Det sker, efter Sønderborg 
Kommune opsagde kon-
trakten omkring privat 
hjemmehjælp til borgerne 
fra 1. februar.

CaRas var billigere, og 
kommunen ønsker kun 

én privat udbyder ud 
over den kommunale 
hjemmepleje.

“Vi har solgt vores biler 
og opsagt lejemålet af 
centralen i Ulsnæs. Vi 
har måttet sige farvel til 
en hel del ansatte efter 
mange års godt og loyalt 
samarbejde. Det er ærger-
ligt, men det er trods alt et 
gunstigt tidspunkt at søge 
andet job på for medar-
bejderne . Der er mange 
nye arbejdspladser for de 
medarbejdere, vi desværre 
ikke længere har job til,” 
fortæller direktør i Danske 

Diakonhjem Morten Skov 
Mogensen.

70 fyrede
Op mod 70 hjemmehjæl-
pere har måttet søge andet 
arbejde uden for Danske 
Diakonhjem i det omfang, 
de ikke har fået arbejde på 
diakonissens plejehjem.

“Det er ærgerligt, for 
medarbejderne har været 
glade for at løse opgaven. 
Vi er kede af ikke at skulle 
fortsætte hjemmeplejen 
i Sønderborg Kommune. 
Det er synd at miste gode 
kolleger, men det er en 
politisk prioritering. Den 

blander vi os ikke i,” siger 
Morten Skov Mogensen.

Danske Diakonhjem 
satser i høj grad på ple-
jehjemsdrift i det ganske 
land. Det forløbne år har 
organistatonen åbnet 
nye plejehjem i Valby og 
Horsens.

“Vi åbner et nyt pleje-
hjem i Haderslev efter 
sommerferien i det gamle 
psykiatriske hospital, som 
vi har om- og tilbygget og 
søger i øjeblikket en for-
stander. Vore plejehjem er 
friplejehjem. Et plejehjem 
er et sted, borgerne skal 
føle sig trygge og i gode 

hænder i et godt fælles-
skab. Det er deres hjem og 
base,” siger Morten Skov 
Mogensen.

Danske Diakonhjem 
driver 42 plejehjem i 
Danmark og øger antallet 
nærmest hvert år. 

Derudover administrerer 
Danske Diakonhjem 30 
plejehjem og hospice og 
har mange medarbejdere 
fordelt på landkortet. 

Det er den største ikke 
kommunale aktør på 
plejeområdet i Danmark. 
Målsætningen er at yde 
pleje og omsorg for med-

borgere på et kristent 
livsgrundlag. 

Fjordbo i Gråsten og 
Dalsmark Plejehjem 
i Rinkenæs drives af 
Danske Diakonhjem, 
ligesom Strandhjem i 
Brunsnæs administre-
res gennem Danske 
Diakonhjem. ■

Lejemålet af det tidligere 
dyrlægehospital i Gråsten er 
opsagt efter at Sønderborg 
Kommune har opsagt 
kontrakten omkring privat 
hjemmehjælp. 
 Foto Ingrid Johannsen
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Tilbuddene gælder torsdag den 24. februar til 
lørdag den 26. februar 2022 eller så længe lager 

haves. Der tages forbehold for trykfejl.

DELIKATESSEN TILBYDER
Stor Stjernekaster

Torskeburger
Pakke med 4 stk.

Pr. stk.

35,-

SLAGTEREN TILBYDER 
Frankes Bockwurst Storkøb
* Begrænset mængde

GUVERNO RØDVIN
Lækker italiensk vin fra Toscana
* Vi har 150 kasser

DANMARKS 

BILLIGSTE

PRIS

GRÅSTEN

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

20 stk. kun

89,-

3 pk. kun

20,-4 SKARPE
FRA DIN LOKALE 

SUPERBRUGS
Gælder torsdag / fredag / lørdag

6 flasker

249,-

UNDER
HALV

PRIS 
UNDER

HALV

PRIS 
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Anders Brandt fortæller 
om klimaforandringer
Sønderborg Kommune 
har udarbejdet et forslag 
til en ny klimatilpasnings-

plan og en tilhørende 
handleplan. 

I den forbindelse invite-

rer Sønderborg Kommune 
alle interesserede til at 
komme og få et kig ind i 

fremtiden i klimaforan-
dringernes tegn.

Det sker på et møde 
onsdag den 2. marts 
kl. 19 i Ahlmannsparken i 
Gråsten.

Mødet ventes at vare ca. 
halvanden time, og dørene 
åbnes kl. 18.30.

Meteorolog Anders 
Brandt fra DR fortæller 
om klimaforandringerne 
og deres konsekvenser 
globalt og lokalt.

Klimatilpasningsplanen 
og handleplanen bliver 
præsenteret.

Deltagerne kan stille 
spørgsmål efter begge 
oplæg.

Klimatilpasningsplanen 
og den tilhørende hand-
leplan er i høring frem til 
den 31. marts 2022. ■

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

Nygade 9, Gråsten

Hår · Mode · Hudpleje

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

Torvet 5, Centrum
6300 Gråsten

Tlf. 74 65 34 15 

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

FASTELAVN 

Kom ind og forkæl dig selv

Fastelavnsbolle 
med � øde

25,- pr. stk. 

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

Tlf. 25 11 25 35

Smykket

KrystAls

Selvforkælelsesuge
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De er allestedsnærværende, men du lægger ikke mærke til dem. Vagten er med ved hver en 
større fest og kontrollerer alarmer og sørger for ro og orden i det o� entlige rum. De træder 
først frem af skyggen i det øjebik, der er noget galt. Det kan være en alarm, der går, eller folk 
der opfører sig aggressivt og provokerende eller ikke ønsker at overholde ordensreglementet. 
Så træder den uniformerede vagt til og bringer tingene i rette orden. Det anonyme arbejde og 
ubemærketheden er udtryk for velfudført arbejde.

P
eter Christensen fra Blans er manden 
bag P.C. Securing. Han har været vagt 
og haft eget firma i 18 år og ved om no-
gen, hvad vagttjenesten indebærer. 

”Securing er det eneste lokale runderende vagtsel-
skab syd for Kolding og ned. Vi har ISO cerifi kation 
og kan stå inde for, regler og lovgivning er overholdt. 
Vi har meget at gøre med rundering, hjælp til psyki-
atrien, service i gågader og det o� entlige rum. Har 
eventvagter ved mange forskellige lejligheder så som 
Bierfester og koncerter. En vagtmand skal have en 
stærk psyke og må ikke være konfl iktsky,” fortæller 
den 51-årige Peter Christensen, der selv rykker ud 
til alarmer og samler trådene i fi rmadomicilet,  som 
åbnede i industrikvarteret i Kliplev ved årsskiftet.

Herfra sender han vagter rundt på fa-
ste og forefaldende akutte opgaver.

”Vagttjeneste er 80 procent natarbejde. Vi dækker 
Sønderjylland fra Sydals til Tønder. Vi har opgaver i 
fra Flensborg til Haderslev og Skærbæk,” fortæller 
vagtmanden, der har fi re biler, som deles i døgndrift 
mellem seks fastansatte og seks afl øsere på deltid. 

To hunde er involveret i arbejdsteamet.
En vagt skal være uddannet og godkendt af 

Rigspolitiet. Ud over det fysiske arbejde er det en 
fordel at have lidt teknisk snilde, så man kan fi nde 
ud af de mange alarmsystemer, folk og fi rmaer 
befolker matriklerne med. I reglen ringer vagtfol-
kene til montøren, hvis en alarm går amok og skal 
have et tjek. Danske hjem og fi rmaadresser er fyldt 
med alarmer. Fejlindstillinger, fl uer og spindelvæv 
udløser falske alarmer. Så må vagten rykke ud.

”En alarm skal efterses og vedligeholdes som alt 
mulig andet. Den passer ikke bare sig selv. Batterierne 
skal også tjekkes,” fortæller Peter Christensen, der 
har set lidt af hvert i alarmsystemer i private hjem.

En alarm registrerer varme og bevægel-
se i rummet. Begynder en robotstøvsuger at 
køre, eller hopper katten op i vinduet i et hjem, 
hvor alarmen er slået til, ja så udløses den.

”Når vi runderer, tilseser vi, at alt er lukket og slukket. 
Maskinerne må ikke være på kogepunktet, porten er 
lukket, og der går ingen uvedkommende rundt. Vi har 
en del udgangskontrol af personale 
i butikker, der gerne vil sikre, det er 
ejeren af adgangskortet, der bevæger 
sig ud og ind. Vi kontrollerer, at last-
vognschau� ører på lukkede pladser ikke 
er fulde og fester med vodka og spiritus 
inden de ruller ud på vejene igen. Vi 
sørger kort og godt for ro og orden,” 
fortæller indehaveren af P.C. Securing.

Under Coronaen har P.C. Securing bi-
draget til at kontrollere, Corona-reglerne 
overholdes i grænsehandlen. Det er ikke 
altid let. Reglerne syd for grænsen har 

det meste af  tiden været 
strengere end i Danmark, 
hvilket ikke alle kunder ud-
viser udelt forståelse for. Det er her, kon-
fl ikthåndteringen kommer ind i billedet.

”Vi er vagter på ikke så få fester. Det 
kan være unge, der holder en halfest. 
Så sørger vi for, ingen kører hjem i spi-
rituspåvirket tilstand,og at der bliver 
tilkaldt de nødvendige taxaer. Vi kan 
også komme ud for at skulle gelejde 
urolige elementer ud af hallen til en 

Bierfest. Folk kender os som oftest. Vi kommer meget 
til de samme fester,” fortæller Peter Christensen.

”Vi har en anden måde at gøre tingene på. En pæda-
gog kan komme til kort over for en aggressiv psyki-
atrisk patient. Så kan det hjælpe, vi kommer og taler 
til vedkommende på en pæn og ordentlig måde og 
alligevel sørger for, at få beboeren ind på sit værelse 
eller at få tilkaldt en læge eller politi i samarbejde 
med de ansatte. Vi kan lave civile anholdelser, men 
tilkalder politiet, hvis vi har trængt en indbrudstyv op 

i en krog eller har en formodning om, hvor vedkom-
mende befi nder sig,” fortæller Peter Christensen.

Opgaven består i høj grad i at skabe tryghed. Fra 
at være de usynlige vagter i natten, er opgaverne i 
dag mere spredte med konfl ikthåndtering og psyki-
atrien som nye arbejdsområder. Vagtselskaber kan 
også agere nødkald og rykke ud til folk, der har fået 
et epileptisk anfald. Det er sin sag at være vagt for 
samfundet nat og dag, men det er også en alsidig og 
spændende opgave, der kræver sin mand og kvinde.

Virksomhedsprofi l
ANNONCE

VAGTEN – DEN USYNLIGE SERVICE

5



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

Pas på vores ringridninger
Sommeren i år kommer 
nok mest til at handle 
om Tour de France, når 
hele kommunen i nogle 
dage i juli bliver farvet 
gul. Men inden den gule 
feber for alvor spreder 
sig, så synes jeg at vi 
skal kigge på, hvordan 
vores egen lokale og 
historiske kultur har det 
ovenpå et par år med 
Corona restriktioner. 
Her tænker jeg specifikt 
på vores mange ringri-
derforeninger, som i ge-
nerationer, hver sommer 
har fyldt landskabet med 
optog, galger, festtelte og 
glade mennesker.

Jeg har talt med flere 
ringriderforeninger, og 
meldingen er den samme. 
Nemlig at de seneste års 
Corona restriktioner har 
været meget hårde ved 
deres økonomi og på an-
tallet af frivillige. Samtidig 

bøvler de også med rigide 
lovkrav og certificeringer i 
forbindelse med afholdelse 
af ringridning.

Jeg mener at vi som søn-

derjyder har en historisk 
forpligtelse til at hjælpe og 
styrke vores traditionsrige 
ringridninger, så kom-
mende generationer også 
fremover kan deltage i 
denne særlige sønderjyske 
folkefest.

Derfor vil jeg gerne 
opfordre mine byrådskol-
legaer til at tage denne 
ekstraordinære situation 
alvorligt og igangsætte 
initiativer som kan holde 
hånden under vores lokale 
ringridninger. Både på 
kort sigt, men også på lang 
sigt. Jeg foreslår at der i 
første omgang igangsættes 
et hurtigt helbredstjek af 
vores lokale ringriderfor-
eninger, så vi politisk kan 
give den rette medicin.

Daniel Staugaard  

Byrådsmedlem (V) 

Sundgade 6, Egernsund

Læserbrev Det lille Teater fejrer 50-
års jubilæum

Det lille Teater i Gråsten 
fejrer 50-års jubilæum 
den 17. april.
Som optakt til jubilæet 
har man valgt at lave en 
genopsætning af det me-
get roste stykke “Marie”.

Stykket er en spæn-
dende forestilling om 
Marie Grubbe og Ludvig 
Holberg, som er skrevet 
af Lærke Sanderhoff. 
Forestillingen har to me-
get rutinerede instruktø-
rer, Bodil Schafer og Else 

Nielsen, der har stået for 
mange dejlige forestillin-
ger på Det Lille Teater

“Marie” opføres fredag 
den 11. marts, søndag den 
13. marts, tirsdag den 15. 
marts og fredag den 18. 
marts alle dage kl. 20.00.

Født adelig
Marie Grubbes historie 
er interessant, fordi hun 
bryder normerne. Hun er 
født adelig i 1643, datter af 
Erik Grubbe til herregår-

den Tjele vest for Viborg. 
Hun blev gift ind i konge-
familien, men ender som 
færgekone på Falster.

Ludvig Holberg besøger 
hende på Møn i 1711 for at 
få hendes historie. Marie 
vil ikke fortælle, men 
spille sit liv sammen med 
ham. 

Det bliver en oplevelse 
for Marie og en udfor-
dring for Holberg, da han 
er ganske uerfaren med 
kvinder. 

Han er nødt til at indgå i 
hendes forskellige erotiske 
forhold gennem tiden, og 
det er ganske overvæl-
dende for Holberg. Også 
hendes forhold til penge 
og til sin far gør indtryk 
på ham. Sproget i stykket 
er helt nutidigt og meget 
humoristisk. 

Billetter koster 90 kr 
pr. stk. Billetbestilling 
www.lilleteater.dk  
tlf. 74 65 37 67. ■

Det Lille Teater opfører 
forestillingen “Marie”, som 
handler om Marie Grubbe, 
der levede fra 1643 til 1718.

Højskolesang på 
landbrugsskole
Gråsten Landbrugsskole 
danner onsdag den 23. 
februar rammen om fæl-
lessang af højskolesang-
bogen under ledelse af 
Jesper Moesbøl.
I november 2020 udkom 
en helt ny udgave af 
Højskolesangbogen.

Den nye udgave er større 
end den gamle og indehol-
der 151 nye sange. 

Jesper Moesbøl, der 
gennem næsten 40 år har 
arrangeret fællessang fra 
Højskolesangbogen, vil 
præsentere nogle af de nye 
sange og en håndfuld af 
dem, vi kender i forvejen. 

Jesper Moesbøl har i 
de seneste år arbejdet 
på at få beskrevet alle 
sangene i den 19. udgave 
af Højskolesangbogen, 
hvilket har resulteret i 
Sanghåndbogen. 

Der er derfor lagt op til 
en spændende sangaften 
med historier bag sangene 
og hvilke overvejelser, der 
ligger bag den nye udgave 
af Højskolesangbogen. 

Prisen for deltagelse er 
100 kr. inklusive land-
brugsskolens gode kaffe 
og kage. 

Foredraget finder sted i 
Foredragssalen på Gråsten 
Landbrugsskole. ■

Jesper Moesbøl holder 
fællessang på Gråsten 
Landbrugsskole.
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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)

FOREDRAG
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

Sønderborg Kommune har udar-
bejdet et forslag til en ny klima-
tilpasningsplan og en tilhørende 
handleplan. I den forbindelse 
inviterer Sønderborg Kommune 
alle interesserede til at komme 
og få et kig ind i fremtiden i kli-
maforandringernes tegn.

Det sker på et møde 
onsdag den 2. marts kl. 19 i 
Ahlmannsparken, Ahlefeldvej 4, 
6300 Gråsten.

Mødet ventes at vare ca. halv-
anden time, og dørene åbnes kl. 
18.30.

• Meteorolog Anders Brandt 
fra DR fortæller om klimafor-
andringerne og deres konse-
kvenser globalt og lokalt.

• Klimatilpasningsplanen og 
handleplanen bliver præsen-
teret.

• Deltagerene kan stille spørgs-
mål efter begge oplæg.

Klimatilpasningsplanen og den 
tilhørende handleplan er i høring 
frem til den 31. marts 2022.

BORGERMØDE

BLIV KLOGERE PÅ 
KLIMAFORANDRINGERNE 

I GRÅSTEN OG OMEGN

Marts  2022

Bliv klogere på klimaforandringerne 
i Gråsten og omegn

Nye kræfter i Gråsten 
Pensionistforening

Af Gunnar Hat tesen

På generalforsamlingen 
i Gråsten og Omegns 
Pensionistforening blev 
Bente Sönnichsen og 
Arne Sørensen nyvalgt 
til bestyrelsen. 
Ny kasserer blev Günther 
Iversen, Rinkenæs.

Ny suppleant blev Tage 
Mikkelsen, Felsted.

Ud trådte Lis Ehmsen, 
Birthe Hundrup og 
Kirsten Juul Jensen.

Jonna Rasmussen 
blev nyvalgt som 
billagskontrollør.

Over for de godt 50 
deltagere i generalforsam-
lingen nævnte formanden, 
Karin Martensen, at man 
havde uddelt gaver til 45 
mærkedage, hvor med-
lemmer har fejret runde 
fødselsdage, guldbryllup 
eller diamantbryllup. ■Formand for Gråsten og Omegns Pensionistforening, Karin 

Martensen. Arkiv foto
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GRÅSTEN SLOTSKIRKE
Søndag den 27. februar kl. 11.00

ved Frederik Birkler

ADSBØL KIRKE
Søndag den 27. februar kl. 9.30

ved Frederik Birkler

KVÆRS KIRKE
Søndag den 27. februar

Ingen gudstjeneste

BROAGER KIRKE
Søndag den 27. februar kl. 10.30

Teater og fastelavnsgudstjeneste
ved Merete Lei

EGERNSUND KIRKE
Søndag den 27. februar kl. 11.00

Fastelavnsgudstjeneste
ved Liselotte Kirkegaard

RINKENÆS KORSKIRKE
Søndag den 27. februar kl. 11.00

ved Marianne Østergård Petersen

NYBØL KIRKE
Søndag den 27. februar

Ingen gudstjeneste

SOTTRUP KIRKE
Søndag den 27. februar kl. 11.00

Fastelavnsgudstjeneste
ved Karen Møldrup Rasmussen

med efterfølgende tøndeslagtning

ULLERUP KIRKE
Søndag den 27. februar kl. 10.30
ved Lis-Ann Alexandra Rotem

TYSK GUDSTJENESTE
Sonntag, 27.2., 16 Uhr

Gottesdienst in Ekensund

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

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

HIP HIP HURRAHIP HIP HURRA

Vores kære bedste/olde fylder Vores kære bedste/olde fylder 80 år.80 år.
Vi ønsker dig derfor et ekstra stort tillykke Vi ønsker dig derfor et ekstra stort tillykke 

med din fødselsdag den 24. februar.med din fødselsdag den 24. februar.
Kærlig hilsenKærlig hilsen

Dine børnebørn, oldebørn og familier.Dine børnebørn, oldebørn og familier.

ADSBØL 
BORGER 

FORENING
Indkalder til

GENERALFORSAMLING 
Torsdag den 10. marts 
kl. 19.30 i klubhuset

Dagsorden jf. vedtægterne kan ses
på adsboel.infoland.dk

SANG OG FORTÆLLING FRA 
DEN NYE HØJSKOLESANGBOG

Onsdag den 2. marts kl. 19.00 
i Korskirken

ved Karen Hanne Munk
Nu kommer fortsættelsen 

Fortsættelsen på en fantastisk sanga� en, som vi 
havde i november med Karen Hanne Munk, og 
hvor vi tog vores nye Højskolesangbøger i brug.

Den bog bliver man jo ikke færdig med 
på en a� en – heldigvis – og der er 

masser af både nye og gamle sange 
og salmer, som skal synges.

I pausen er der 
stående ka� e.

Menighedsrådet

www.rinkenæskirke.dk og  Rinkenæs Sognwww.ffkk.org

holder

Ekstraordinær 
generalforsamling

for vedtægtsændring jf. § 4, stk. 10 og 11, og ordinær

Generalforsamling
Dagsorden ifølge vedtægterne.

Onsdag den 16. marts 2022 kl. 19 på Rinkenæshus, 
Sejrsvej 41-43, Rinkenæs, 6300 Gråsten

Vel mødt – Bestyrelsen

Generalforsamling 2022 
Tirsdag den 22. marts kl. 16.30

på Gråsten Landbrugsskole, Naturskolen 

Dagsorden ifl g. vedtægterne.

Forslag skal være formanden, Hanne Næsborg-Andersen, 
i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. 

Mail: naesborg@gmail.com

Efter generalforsamlingen serveres en let aftensmad. 
Maden er gratis for medlemmer, for andre koster det 50,-

Vel mødt. Bestyrelsen. 
www.kulturlandsbyen6300.dk

Første torsdag i hver måned
Gråsten Bibliotek kl. 17.00 – 17.30 
Padborg Bibliotek kl. 16.30 – 17.00

Advokaterne i Gråsten og Padborg

ADVOKATVAGTEN

Dansk-Tysk venskabsforening 
for kirkeligt samarbejde

indbyder til

Generalforsamling 
Tirsdag den 15. marts kl. 19.30

på Förde-Schule, Bomhusvej, Gråsten
Dagsorden ifølge vedtægter

Efterfølgende hyggeligt samvær med 
kaffebord og fællessang

Årskontingent 100 kr. betales ved mødet 
eller på konto 5953-1132658

Alle er velkomne

Ribbet for værdier
En villa på Kongevej i 
Gråsten har været udsat 
for indbrud. Huset er blev 
ribbet for værdier. Der er 

blandt andet stjålet møbler 
og smykker, der har stor 
affektionsværdi. ■
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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

Vores kære

Henning Backmann
* 1. maj 1938

er stille sovet ind

Alnor, den 19. februar 2022

På familiens vegne

Irene

Bisættelsen finder sted i Gråsten Kapel
fredag den 25. februar kl. 11.00

Vores veje er fulde af huller

Åbent brev til formand 
for Teknik-, By- og 
Boligudvalg, Kirsten H. 
Bachmann.
I mange år har vi døjet 
med dårlig vedligeholdte 
veje, og næsten i lige så 
mange år med

lovning om forbedring.
I 2021 fik vi endelig ny 

asfalt på både Fiskbækvej 
og Bojskovvej. Ved siderne 
blev der opfyldt med 
stenmel for at beskytte og 
forstærke asfaltkanten. 

Endvidere blev der lagt 
ny asfalt på et par hun-
drede meter blind vej. 
Det er den gamle vej mod 
Adsbøl, som blev lukket 
ved jernbanen for mange 
år siden, og som var be-
tydelig bedre end både 
Fiskbækvej og Bojskovvej. 

Asfalten var bedre brugt 
på Gammelskovvej mod 
Kobberholm, hvor vejen 
er noget af det ringeste i 
området. Alle 3 veje har 
gennemgående trafik, 
og både Fiskbækvej og 
Bojskovvej har en del tung 
trafik af lastbiler og store 
landbrugsmaskiner. Det 
er derfor meget vigtigt, 
at opfyldningen i siderne 
holdes ved lige. 

Kort efter oplyste kom-
munens ansvarlige for den 
nye asfalt, at det var nød-
vendigt med ny belægning 
på den blinde vej, og end-
videre at kommunen hele 
tiden ville tjekke asfalten 
for ujævnheder og vand-
pytter, samt manglende 
opfyldning langs siderne. 

Her mindre end 1 år 
efter at asfalten er lagt, 
kan vi konstatere, at der 
mangler opfyldning hele 
vejen i begge sider. Ikke 
nok med at der er store 

huller, men det har også 
gjort, at asfaltkanten er 
brækket mange steder, og 
flere steder ret alvorligt. 

Ud for landbrugsskolens 
svinestald er der en større 
lavning, hvor underlaget 
er sunket, og asfalten der-
for krakelerer.

Til den ansvarliges for-
svar skal dog siges, at hun 
lovede, at der nu ville gå 
rigtig mange år, inden den 
blinde vej igen skulle have 
ny belægning.

I regnvejr står der mange 
unaturlige steder vand. 
Nu har man så for første 
gang i mange år renset 
grøfter op. Så fint, for 
mange steder var de helt 
groet til. Det er gjort med 
maskine, men føreren har 
ikke haft en skovl med, 
så han kunne grave fri 

til rørunderføring ved 
overkørsler. 

Ved regnvejr bliver de 
nye grøfter hurtigt fyldt 
med vand, som ikke kan 
komme videre til næste 
grøft, og overskydende 
vand løber i stedet ud på 
vejen. Der er noget som 
tyder på, at kommunens 
ansvarlige ikke har kon-
trolleret så meget, som 
hun gav udtryk for. 

For et par uger siden 
gjorde jeg opmærksom på 
skaderne på kommunens 
“Giv et praj” side. Gad 
vide om der i det hele ta-
get er nogen som ser det?

Efter alle de år hvor vi 
har tigget om forbedring 
af vore veje, er det meget 
sørgeligt at opleve, at de 
nye og dyre forbedringer 
nu smuldrer på grund af 
manglende vedligehol-
delse. Måske ville det være 
en god investering, hvis 
kommunen ansatte et par 
kompetente mennesker, 
som kom ud på vejene, og 
passede dem med rettidig 
omhu. 

Meget af arbejdet på 
vejene er udliciteret, men 
i følge avisernes læser-
breve, har kommunens 
veje rigeligt at lave til et 

par mand, som skal kon-
trollere det arbejde som 
bliver udført. Ud over mig 
selv vil det sikkert glæde 

de fleste skatteborgere i 
Sønderborg Kommune.

Jens Søndergaard Olesen 

Bojskovvej, Fiskbæk

Læserbrev

Willy Boysen, Egernsund, er død, 79 år. ■

Henry Friis, Gråsten, er død, 94 år. ■

Knud Tandrup, Gråsten, er død, 94 år. ■
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Avisen er i din postkasse 
onsdag/torsdag og kan læses online 
mandag aften på hjemmesiden 
graastenavis.dk

Grafisk tilrettelæggelse 
Hans-Ole Nielsen
Graphos Grafisk 
Industrial Produktion 
www.graphos.dk
Telefon 36 95 99 36
graasten-avis@graphos.dk

Ansv. redaktør
Gunnar Hattesen

Telefon 21 16 06 83

redaktion@graastenavis.dk

Reporter
Søren Thygesen Kristensen

Telefon 27 36 04 12

Journalist
Lise Kristensen

Telefon 20 75 79 12

lik@graastenavis.dk

Mediechef
Ingrid Johannsen

Telefon 21 19 02 80

isj@graastenavis.dk

Fotograf
Jimmy Christensen

Telefon 29 25 95 50

Artikelmateriale sendes til 
redaktion@graastenavis.dk
Annoncemateriale sendes til 
annonce@graastenavis.dk

Oplag: 13.430 eks. ugentlig
Tryk: OTM Avistryk A/S
 

 Følg os på Facebook

Kontor: Nygade 8 · 6300 Gråsten
Åbningstider: Tirsdag kl. 10.00 - 12.00 
 onsdag og torsdag  kl. 13.00 - 15.00 
 eller efter aftale

Deadlines
Deadline for annoncer til 
udarbejdelse er torsdag kl. 12.00 
ugen inden indrykning. 
Deadline for reproklare-annoncer, 
reserveres inden fredag kl. 12.00 
ugen inden indrykning, og afleveres 
senest mandag kl. 12.00

Udebliver ugeavisen efter torsdag kl. 21:00.
Kontakt da FK Distribution på www.fk.dk/reklamation, eller send 
en mail til kvalitetvest@fk.dk, ellers ring til FK Distribution på 
tlf.: 7010 4000 mandag til torsdag fra kl. 8:30-16:00 og fredag 8:30-14:30.

Grafisk tilrettelæggelse 
Marta Serrano Sánchez
Graphos Grafisk 
Industrial Produktion 
www.graphos.dk
graasten-avis@graphos.dk

Bogholder
Ann Christensen
Telefon 31 17 05 27
bogholder@graastenavis.dk
Træffes tirsdag til torsdag 
fra kl. 11-15

Mediekonsulent
Knud Petersen

Telefon 31 40 03 61

kp@graastenavis.dk

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

1 0



B R O A G E R

Aktiviteter ved Aktiviteter ved 
Broager KirkeBroager Kirke

Teater og Fastelavns-Teater og Fastelavns-
GudstjenesteGudstjeneste

Søndag den 27. februar kl. 10.30
ved Merete Lei i Broager Kirke

Triofabula opfører instrumentalteater om Moses 

Efter gudstjenesten er der ka� e/saft 
og fastelavnsboller til alle

Børn og voksne er velkomne. Kom gerne udklædte 

"Salvation Army" koncert 
ved Danfoss Orkestret

Tirsdag den 1. marts kl. 19:30-20.30

Husk kortfilmsaften Husk kortfilmsaften 
Torsdag den 3. marts kl. 19.00

i Broager Sognegård
3 medlemmer af menighedsrådet: Marianne, 

Anette og Georg samt Stefan og Ingeborg 
viser kortfilm - oplæg til samtaler - 

Meget kan komme i spil: Tolerance, fordomme, 
moral, etik, racisme, religiøsitet m.v.

Alle er velkommen – Entre, ka� e og kage: 25,- 

WWW.BROAGERKIRKE.DK

AFLYST

Lokalhistorisk Forening 
for Broagerland

indbyder ti l

Generalforsamling
Onsdag den 9. marts kl. 19.00

på Broagerhus
Dagsorden ifølge vedtægterne.

Eft er generalforsamlingen vil Asta Flyvholm Kjær 
“ynnehol å synnejysk”

Foreningen gir’ kaff e og kage
Vel mødt!

Bestyrelsen 
www.broagerlandsarkiv.dk

Sogneeftermiddag
Torsdag den 3. marts

kl. 14-16
i præstegården

Tilmelding til 
Finn 23 66 96 63

Væltet træ
Broager Frivillige 
Brandværn rykkede fre-
dag aften ud for at fjerne 

et væltet træ, som spærre-
de Møllegade i Broager. ■

Broager-Hallen glæder sig over genåbningen
Af Lise Kristensen

Halstemningen er 
langsomt ved at vende 
tilbage i Broager-Hallen.
“Der dufter af pølser og 
pommes fritter. Det er 
igen muligt at få en cola 
og en vand i cafeteriet. 
Der er kaffe på kanden. 
Vi har en del ungarbejde-
re, som bidrager til den 
rette stemning. Vi har en 
centerleder som eneste 
fuldtidsansatte,” fortæller 
halformand Ulrik Franke 
Andersen.

Han har i øvrigt lige selv 
haft Corona, hvilket ikke 
gør forventningerne til 
at lægge det hele bag sig 
mindre.

“Der er efterhånden fuld 
gang i hallen igen. De sto-
re foreninger som BUI og 

Skelde Gymnastikforening 
er dem, der skaber liv 
i hallen i det daglige, 
men vi har også et par 
hundrede skoleelever 
igennem på ugentlig ba-
sis,” fortæller formanden, 
der tæller i omegnen af 
1.000 ugentlige brugere i 
Broager-Hallen.

Lang ønskeliste
Det stiller krav til ram-
merne. Der er en lang 
ønskeliste over påtrængte 
forbedringer.

“De samlede forbed-
ringer løber snildt op i 
10 millioner kroner. Vi 
har baderum fra 1967. De 
trænger til en kærlig hånd. 
Det ville være dejligt med 
fornyelse af alle fire bade-
rum, men alene det ville 
koste en million kroner, 

så vi tager lidt ad gangen,” 
fortæller Ulrik Franke 
Andersen, der også har 
ønsker om solceller på 
taget og LED belysning i 
hallen.

“Der er gang i noget hele 
tiden. Du ser ofte et be-
styrelsesmedlem gå rundt 
med en skruetrækker i 
hånden for at udbedre 
mangler hist og pist,” 
fortæller den 47-årige 
formand gennem de sidste 
tre år.

Omlagt lån
“Vi har lagt lån om for at 
få gammel gæld væk. Vi 
kommer ikke ud af det 
forgangne år med noget 
stort overskud, men bare 
det hænger sammen, er 
vi tilfredse. Vi fik som et 
led i en politisk beslut-

ning forhøjet tilskud. 
Tilskuddene til de enkelte 
haller mangler at blive 
justeret og ligestillet, så 
alle haller får det samme 
per antal kvadratmeter. 
I øjeblikket er fordelin-
gen meget baseret på 
ordningerne i de gamle 
kommuner. Det giver 
store forskelle. Der er flere 
hundrede tusind kroners 
forskel på haltilskuddene. 
Andre lignende haller får 
op til 800.000 kroner mere 
i tilskud end os om året,” 
fortæller Ulrik Franke 
Andersen, der godt kunne 
tænke sig at få udlignet 
den forskel.

Varmeregning
Broager-Hallen har sit eget 
velbesøgte motionscenter. 
Enkelte steder trænger 

gulve og bygningen som 
sådan til udbedringer. 
Alene varmeregningen 
er 30.000 kroner højere 
som følge af stigende 
energipriser og på trods 
af, haller slipper billigere 
fra varmeregningen. 
Håndbold, fodbold, ten-
nis, badminton, bordten-
nis, volleyball, gymnastik, 
skytter og futsall fylder 
hallen på daglig basis. 
Det er stedet for Broager 
by og lands idræts- og 
fritidsudfoldelser.

“Vi gør alt for, at folk kan 

lide at komme i hallen. 
Vi har ingen interesse i at 
lave et kæmpe overskud, 
men skal gerne have 
økonomien i balance. Vi 
forsøger at spare på vandet 
og har en del ting som 
hulmursisolering, vi gerne 
vil have gjort noget ved 
på sigt,” siger formanden, 
der aldrig løber tør for 
gøremål i bestræbelserne 
på at skabe de rette ram-
mer for fritidsudfoldelser i 
Broager og omegn. ■

Jens Chr. Petersen takker af efter 
40 år
Af Gunnar Hat tesen

Jens Chr. Petersen har 
siddet i bestyrelsen i 
Skelde GF i 40 år, men nu 
er det slut.
På generalforsamlingen 
forleden ønskede han ikke 
genvalg.

Medlemmerne kan 
takke ham for, at Skelde 
Gymnastikforening er i 
topform. 

Bestyrelsesarbejdet 
har han varetaget ad to 
omgange. 

Første omgang var på 
34 år, hvoraf han var en 

dygtig formand i 20 år. I 
anden omgang har han 
siddet i bestyrelsen i 
seks år.

Om nogen har han været 
foreningens mand. I be-
styrelsen har han altid væ-
ret kendt for sin positive 
attitude, sit høje aktivitets-
niveau og sit store kend-
skab til, hvad der rører sig 
i lokalsamfundet.  ■

Jens Chr. Petersen. Arkiv foto
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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,-

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

Blans Vandværk
afholder ordinær

Generalforsamling
Torsdag den 10. marts 2022 kl. 19.30

på Ballebro Færgekro
Dagsorden i� g. vedtægterne

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Det reviderede regnskab forelægges 

til godkendelse
4. Budget for det/de kommende år 

fremlægges til godkendelse
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af medlemmer og suppleanter til 

bestyrelsen
7. Valg af revisorer og suppleanter

8. Eventuelt.

Forslag skal afgives til bestyrelsen senest 14 
dage før generalforsamlingen.

I forbindelse med generalforsamlingen 
serveres der et let traktement. Af hensyn 

til serveringen vil vi gerne have en 
forhåndstilmelding senest TIRSDAG 

den 8. marts på blansvand@gmail.com 
eller på sms til 2514 2930.

Alle medlemmer er velkomne 
Bestyrelsen

Tak fordi du handler lokalt

Frihed og fællesskabS U N D E V E D

Venstre i Sundeved
indkalder herved medlemmer til 

GENERAL-
FORSAMLING

som afholdes

MANDAG DEN 7. MARTS 2022 KL. 19:00
i Det gamle bibliotek 

på Bakkensbro aktivitetscenter
Bakkensbro 6, Ullerup, 6400 Sønderborg

Læserbrev
Flere penge til foreningslivet
1 million kroner til at 
sikre at flere børn og 
unge bliver en del af 
idræts-og foreningslivet. 
Det er ét af de resultater 
fra Budgetaftalen 2022, 
som jeg er særligt glad for.

For det er så vigtigt, at 
børn og unge oplever at 
være en del af de sunde 
fællesskaber, som findes 
i vores rige idræts- og 

foreningsliv i Sønderborg 
Kommune.

Men især for mange 
udsatte børn og børn og 
unge med særlige behov, 
står uden for de fælles-
skaber. Det kan og skal vi 
sammen ændre på!

Det kræver, at man 
kan betale sit kontin-
gent - derfor øgede vi 

for 1 år siden puljen til 
fritidspas-ordningen.

Det kræver ekstra res-
sourcer til opgaven ude 
i klubberne - derfor har 
vi nu afsat 1 mio. kro-
ner øremærket til at få 
flere børn og unge ind i 
foreningslivet.

Og så tror jeg på, at vi i 
langt højere grad skal kig-
ge til de frivillige sociale 
og sundhedsfremmende 
foreninger. 

Jeg tror på, at hvis vi kan 
facilitere et samarbejde 
imellem idrætsforeninger 
og de frivillige foreninger 
om at støtte disse børn og 
unge i at komme i gang 
med og fastholde en fri-
tidsaktivitet, så er chancen 
for at vi lykkes med opga-
ven langt større.

Derfor en opfordring 
til, at også de frivillige 
sociale-og sundhedsfrem-
mende foreninger del-
tager, når Idrætsrådet, 

samrådet Alssund og 
Folkeoplysningsudvalget 
den 26. februar invi-
terer til workshop på 
Sønderborg Teater, hvor 
borgere og foreninger kan 
give input til, hvordan vi 
får flere børn og unge med 
i foreningslivet. 

Didde Lauritzen,  

Sundhedsudvalgsformand (A) 

Amtsvejen 3, Nybøl

Byrådsmedlem Didde 
Lauritzen (A)
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Tak fordi du 
handler lokalt

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

FÅ EN HARMONISK INDRETNING

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

.

Når vi designer dit indretningsprojekt, ser vi på
helheden. Vi ser både på den del af din bolig, 
hvor dit nye køkken skal stå, men i allerhøjeste 
grad også, hvordan det vil fungere og harmonere 
med resten af dit hjem.

En smuk og gennemført indretning handler om 
at skabe ”den røde tråd”. Derfor laver vi løsninger 
til hele hjemmet efter dine ønsker, behov og mål. 
Kom forbi til en snak om dine ønsker.

Vi glæder os til at møde dig.

inspiration
Bolig

D E S I G N  O G 
H Å N D VÆ R K
hos køkkeneksperten på Ellegårdvej

Vester Sottrup Vandværk a.m.b.a.
afholder

Ordinær
generalforsamling
Mandag den 14. marts 2022, kl. 19
på Forsamlingsgården Sundeved

(krostuen)

Med følgende dagsorden:
• Valg af dirigent
• Bestyrelsens beretning
• Det reviderede regnskab 

forelægges til godkendelse
• Budget for det/de kommende år 

forelægges til godkendelse
• Behandling af indkomne forslag
• Valg af medlemmer og 

suppleanter til bestyrelsen
• Valg af revisor og revisorsuppleant
• Eventuelt

Den seneste årsrapport kan ses på
www.vestersottrup-vand.dk

Telefonisk tilmelding senest den 7. marts 2022
på tlf./sms 22 18 63 63 eller 

mail mk@vestersottrup-vand.dk

Bestyrelsen

Foreningen for Forsamlingsgården Sundeved

Vil du noget med Forsamlingsgaarden i 
fremtiden, så meld dig ind og mød op til

GENERALFORSAMLING 

Tirsdag den 15. marts 2022 kl. 18:30
Dagsorden for generalforsamlingen:

1. Valg af dirigent.
2. Valg af stemmetæller.
3. Årsberetning.
4. Fremlæggelse af reviderede 

regnskab til godkendelse.
5. Forelæggelse af forslag til budget.
6. Indkomne forslag.
7. Valg ifølge lovene.
8. Eventuelt.

Forslag til dagsordenens punkt 6 skal være Forslag til dagsordenens punkt 6 skal være 
bestyrelsen i hænde senest en uge før bestyrelsen i hænde senest en uge før 

generalforsamlingens afholdelse. generalforsamlingens afholdelse. 

Alle, der har betalt kontingent for 2022 - kr. 50,- Alle, der har betalt kontingent for 2022 - kr. 50,- 
pr. person - har stemmeret på generalforsamlingen, pr. person - har stemmeret på generalforsamlingen, 

hvor bestyrelsen er vært ved et let traktement. hvor bestyrelsen er vært ved et let traktement. 

Du kan stadig nå at blive medlem: Indbetal kr. 50,- på Du kan stadig nå at blive medlem: Indbetal kr. 50,- på 
kto. 5953-8039922 eller mobilpay 53208. (Husk navn). kto. 5953-8039922 eller mobilpay 53208. (Husk navn). 

BestyrelsenBestyrelsen

Dit lokale kulturhus, huset der samler 

Væltet 
træ
Ullerup Frivillige 
Brandværn rykkede lør-
dag morgen kl. 5.35 ud til 
Truenbrovej for at fjerne 
et træ, som lå delvist på 
kørebanen. ■

Stor interesse for at spille old boys
Op mod 20 modne mænd 
har udtryk interesse 
for at spille old boys 
fodbold.
Det glæder 35-årige Søren 
Aagaard Christensen fra 
Vester Sottrup.

“Det er dejligt, vi kan 
komme i gang med at 
spille oldboysfodbold”, 
siger Søren Aagaard 
Christensen.

Spritnye spilledrag-

ter er bestilt og holdet 
er tilmeldt DBU ś 
7-mandsturnering. 

Første træning finder 
sted mandag den 7. marts 
kl. 19:00-20:00 på vinter-
banen i Vester Sottrup.

De første tre træninger er 
såkaldte prøvetræninger 
og derfor ikke bindende. 
Evt. spørgsmål kan rettes 
til saach@outlook.dk. ■

Søren Aagaard Christensen er klar til oldboys fodbold.

Stæren i 
Nybøl
Stæren er kommet til 
Nybøl, og blev lørdag ob-
serveret på Tingvej.

Stæren er en 
forårsbebuder. ■

Bogorme på 
Nydamskolen
For 10. år i træk satte 
Nydamskolen forleden 
fokus på læselysten for 
0. til 8. årgang elever.
Der var seks timers læse-
maraton på skolen, og der 
var forfatterbesøg af for-
fatterne Line Leonhardt 

og Kasper Hoff og mas-
ser af hygge på tværs af 
klasser.

Det var hele skolen, 
der gik i “læse-mode”. 
Det vil sige lige på nær 
9. årgang, der forberedte 
projektopgave. ■
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Hørt i byen
Stormen Nora betød 
flere væltede træer. Rin-
ke næs Fri villige Brand-
værn rykkede lørdag 
morgen klokken 04:32 
ud til krydset ved Busk-
mosevej/Ravnsbjergvej, 
hvor et væltet træ spær-
rede for trafikken.

Gråsten Frivillige 
Brand værn kørte lørdag 
morgen kl. 6.08 til 
Bovrup vej, hvor et væl-
tet træ spærrede begge 
kørebaner.

I lyset af den løbende 
tilpasning af testkapa-
citeten har CareLink 
lukket teststedet med 
Covid-19 kviktest 
i Sundheds huset 
Gråsten. Der er fortsat 
teststed for Covid-19 i 
Broager.

Gråsten og Omegns 
Pensionistforening har 
et stabilt medlemstal 
på 296 medlemmer. 
Derudover er der 34 
lottomedlemmer.

Et hus på Sejrsvej i Rin-
ke næs har haft ubudne 
gæster. Huset er under 
renovering, og her er 
der stjålet en kompres-
sor, lamper, radio og 
forskelligt værktøj.

Høreforeningen i Søn-
der jylland har udnævnt 
Kirsten Juul Jensen 
fra Gråsten til Årets 
Frivillig 2022. Prisen 
gives hvert år til en per-
son, der har ydet en helt 
særlig indsats til gavn 
for Høreforeningens 
medlemmer. “Kirsten er 
en særdeles hjælpsom 
og engageret frivillig, 
der arbejder dedikeret 
på at have en velfun-
gerende lokalafdeling, 
der dækker et stort 
geografisk område”. 
Kirsten Juul Jensen er et 
menneske med masser 
af overskud og energi til 
at hjælpe personer med 
lyd- og høreproblema-
tikker. ■

Din lokale ejendomsmægler siden 1992

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

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

Boliger

MEDHJÆLPER
Søges til pasning af grise 11000 stk/år. 
fra 7-112 kg. Klimastalde på ejendom 2.

Primært staldarbejde. 
Evt. deltid

Flemming Rasmussen
blansvej24@gmail.com 

TLF.: 20 46 18 12

Stillinger

SØNDAGSCAFE
Søndag den 6. marts kl. 12.00 – 14.00

på Restaurant ANKER’S, 
Marina Fiskenæs, Gråsten
DØRENE ÅBNES KL. 11.30

Dagens middag:
Sprængt kalvebryst med peberrodssauce, 

urter og karto� er
Inkl. 1 glas vin eller 1 øl eller vand kaffe og småkage

Pris 110,-  kr. for medlemmer
 130,-  kr. for ikke-medlemmer

Vi har harmonikamusik, sang og god stemning

Tilmelding er allerede muligt nu på vores hjemmeside 
www.aeldresagen.dk/gråsten eller til Anne Køcks, 

tlf. 23 34 09 05 gerne via sms senest 2. marts.

Årsmøde 
Onsdag den 9. marts 14.30 til ca. 16.30.

i BHJ Salen, Ahlmannsparken
Dagsorden efter Ældre Sagens vedtægter med valg 
af bestyrelsesmedlemmer. Medlemmer, der ønsker 
at være frivillige, kan melde sig til vore aktiviteter. 

Der er stort gratis kaffebord
Årsmødet er kun for medlemmer, husk medlemskort

Der udleveres bestilte billetter til Vardespil

Tilmelding via bookingsystemet eller til 
Anne Køcks tlf. 23 34 09 05 gerne SMS senest 7. marts.

Gråsten

Vil du gøre 
en forskel?
Er du kvinde og har overskud?

Kom til vores infomøde 

Torsdag den 3. marts 2022 kl. 17
og hør nærmere om, hvordan du kan hjælpe.

Vi giver en kop kaffe og fortæller om det frivillige 
arbejde.

Find os på facebook: @sdbgkrisecenter og på 
vores hjemmeside: www.kvindekrisecenter.dk

Sønderborg Kvinde- & Krisecenter
Agervang 5, 6400 Sønderborg

Tlf.: 7442 0528 · kkc@kvindekrisecenter.dk

Frihed og fællesskab

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

SEJRSVEJ 101, RINKENÆS, 6300 GRÅSTEN
DAGSORDEN

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

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

Efter ka� en er der politisk indlæg 
ved borgmesterkandidat og 

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

G R Å S T E N

GENERAL-
FORSAMLING

Indbrud
En indbrudstyv har væ-
ret på besøg i et hus på 
Stjerne vej i Gråsten. Tyven 
er kommet ind i huset via 
en knust rude i en terras-
sedør og har efterfølgende 
gennemrodet hele huset. ■

Stormen Nora var nådig

Fredag aften og natten 
til lørdag ramte stormen 
Nora Gråsten og Omegn.
Vindstødene forårsagede 
væltede træer, vandet blev 
blæst væk og gav lavvande 
i Flensborg Fjord og mar-
ker blev oversvømmet af 
det voldsomme regnskyl.

Her er det en mark 
ved Adsbøl, som blev 
oversvømmet. ■

 Foto Ingrid Johannsen

Damp 
fra bad
Rinkenæs Frivillige 
Brand værn rykkede fre-
dag aften med høj fart og 
blå blink til Benniksgaard.

Her var en brandalarm 
gået i gang, men der 
var ingen fare på færde. 
Det var dampen fra et 
bad, som havde sat den i 
gang. ■
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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

DIN PARTNER I AUTO-
& LASTBILBRANCHEN

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

ÅBNINGSTIDER
Mandag til torsdag kl. 8-16.30

Fredag kl. 8-15.30 • Lørdag kl. 9-12

NU OGSÅ NUMMERPLADESALG

OG OMREGISTRERING I 

PADBORG OG TØNDER

Carina Matthiesen
Ellundvej 62, Padborg

Book tid på www.bovfodpleje.dk 
eller på tlf.  20 41 54 19

BOV FODPLEJE
Lægeeksamineret Fodplejer

Tak fordi du handler lokalt

Padborg - Kruså - Frøslev - Holbøl - Kollund – Gråsten - Broager - Sundeved - Ragebøl Uge 8 23. 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 23. Millionbøf med kartoffelmos

TORSDAG den 24. Stegt paneret fl æsk med persillesovs

FREDAG den 25. Ribbensteg med rødkål

LØRDAG den 26. Dansk bøf med rødbeder

SØNDAG den 27. Burger med pommes frites

MANDAG den 28. Helstegt nakkesteg med grøntsagerb

TIRSDAG den  1. Schnitzel med grøn blanding

Kun 69,-

Generationsskifte hos Nybolig Padborg
Af Lise Kristensen

“Ole har altid sagt, 
da han startede som 
ejendomsmægler, kunne 
salgsaftalen stå på sam-
let fem A4 ark. Jeg har 
hørt det så tit. Han sagde 
også, rekorden var på 
144 solgte ejendomme 
på et år. Den har vi slået. 
Sidste år gennemførte vi 
150 ejendomshandler,” 
fortæller ejendoms-
mægler Lena Schmüser, 
Nybolig Padborg.
Ejendomsmægler gennem 
31 år, Ole Jepsen, trapper 
ned og går på pension til 
årsskiftet.

Så vil der være gennem-
ført et generationsskifte 
hos ejendomsmæglerne i 
Torvecentret. 

32-årige Lena Schmüser 
og 38-årige Andreas 
Thomsen Nøhr er det 

nye partnerteam. Hun 
har været i Padborg i syv 
et halvt år. Han startede 
1. september sidste år 
og kom fra et job som 
filialdirektør i Syd bank i 
Sønderborg.

“Det er ikke helt nemt at 
sige farvel til Ole og give 
helt slip. Jeg var trainee 
hos ham, da jeg i sin tid 
kom til efter at have været 
ejendomsmægler i Ham-
borg. Jeg er uddannet fin-
ansøkonom og ejendoms-
mægler. Vi sælger typisk 
private boliger i Pad borg, 
Kruså, Kollund, Gråsten, 
Egern sund, Kliplev og 
Ting lev. Vi er ejendoms-
handleren langs grænse-
strøget,” fortæller Lena 
Schmüser, der er tysk gift 
og kender det tyske ejen-
domsmarked godt.

Tyske kunder
Det var hende, der intro-
ducerede net-annoncerin-
gen af danske ejendomme 
syd for grænsen, der har 
et vågent øje for mulighe-
derne for at bosætte sig i 
Danmark. Mange tyskere 
finder det attraktivt at slå 
sig ned nord for grænsen 
og køber danske ejen-
domme som aldrig set før. 
Halv delen af kunderne 
er købelystne tyskere, der 

kommer for at erhverve 
fast ejendom.

“I Tyskland består opga-
ven i at udfærdige skøde 
og købsaftale. Mange 
tyskere køber kontant. De 
er vant til at skulle have 
penge på kistebunden for 
at erhverve eget hus,” for-
tæller Lena Schmüser, der 
selv bor i Kollund.

Partneren Andreas 
Thomsen Nøhr har en 
solid baggrund i bankver-

denen. Han har været i 
ejendomsmæglerbran-

chen tidligere, men gik 
tilbage til bankjobbet, da 
der var behov for faste 
arbejdstider, mens børne-
ne var små.

“Nu er mine tre børn i 
alderen 10-14 år, så fami-
lielivet giver atter plads 
for skæve arbejdstider. Jeg 
har altid haft en drøm om 
at blive selvstændig og få 
foden under eget bord og 
slog til, da det var muligt 
at blive partner i Nybolig 

i Pad borg. Det er et godt 
og spændende job. Ud-
vik lingen ser fornuftig 
ud. Der er ikke grund til 
andet end at videreføre fir-
maet i Oles ånd,” fortæller 
Andreas Thomsen Nøhr.

Han bor i Gråsten og 
er gift med Camilla, der 
er distrikchef i Lagkage-
huset. De tre børn går i 
skole i Gråsten. Ejendoms-
mægleren er formand for 
Gråsten Ringridning.

“Vi har ikke tænkt 
os at lave om på noget. 
Det hele fortsætter, som 
det plejer. Vi laver en 
lille ombygning. Det 
er mest for at tilføre et 
frisk pust. Kun derne vil 
stadig kunne kende os på 
den personlige kontakt 
og fornemmelsen for 
ejendomshandler langs 
grænsestrøget,” lyder det 
fra det unge makkerpar, 
der fører hushandlerne 
videre med udgangspunkt 
i Torvecentret. ■

38-årige Andreas Thomsen 
Nøhr og 32-årige Lena 
Schmüser er det nye 
partnerteam i Nybolig 
Padborg, når Ole Jepsen 
trapper ned og går på 
pension ved årsskiftet 
efter 31 år som ejendoms-
mægler i Padborg.
 Foto Ingrid Johannsen
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Din daglige samarbejdspartner
i erhvervs- og privatspørgsmål

ADVOKATFIRMAET BIRGIT THOMSEN

Din daglige samarbejdspartner
i erhvervs- og privatspørgsmål

ADVOKATFIRMAET BIRGIT THOMSEN

KOLLUND KOLLUND 
KIRKEKIRKE

BOV BOV 
KIRKEKIRKE

HOLBØL HOLBØL 
KIRKEKIRKE

Lørdag den 26. februar kl. 141.00 
Familiegudstjeneste og fastelavn 
ved Maja Nørtoft Lomholt

Søndag den 27. februar
Ingen gudstjeneste

Søndag den 27. februar
Ingen gudstjeneste

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

Rabøl Jørgensens Begravelsesforretning

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

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

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

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

Svend HedegaardRie Rabøl Jørgensen Martin Good

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

 

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

Bov-Padborg Begravelsesforretning
– en del af Rabøl Jørgensens Begravelsesforretninger

Rie Rabøl Jørgensen Martin GoodGunnar Petersen

Tlf.: 74 67 35 15 – Døgnvagt
www.rabol-jorgensen.dk · mail: post@rabol-jorgensen.dk

Bov og Kollund kirker

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

Syng sammen
3. marts kl. 14.30 

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

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

Taizé - Andagt 
9. marts kl. 19.30 

i Bov Kirke
45 minutter med ro og tro, hvor lyset og fællessangen 

er i højsædet. Her vil være tid til at lytte og lade 
tankerne flyve samt tid til refleksion. Der vil være 

bøn, bibellæsning, salmer og lystænding.

Litteratur i kirken - 
Nordiske stemninger 

og toner
23. marts kl. 19.30 

i Bov Kirke
Morten Berdiin (bibliotikar) og Thomas Dohn 

(musiker) inviterer til en hyggelig aften i Bov Kirke 
med oplæsning af udvalgte nordiske tekster og 
folkemusik spillet på harmonika og klaver. Der 
serveres portvin og lidt sødt efter læsningerne. 

Alle er velkomne, og det er gratis at deltage. 

Menighedsrådsmøde 
30. marts kl. 18.30 

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

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

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

Læs mere på bovsogn.dk
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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

Hanne Nissen, Padborg, er død, 77 år. ■

Mona Lykke List, Padborg, er død, 65 år. ■

Alsang
Traditionen med al-
sang blev mandag aften 
genoptaget på Holbøl 
Landbohjem. 

Godt 130 mennesker 
mødte op til en hyggelig 
aften. ■
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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!

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!

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!

HERREFRISØR/
BARBERSHOP

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

Med og uden tidsbestilling
Tlf. 51 43 97 75

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

1. MANDAG i hver måned
kl. 9.00 -17.30

afholder

Generalforsamling
Onsdag den 9. marts 2022 kl. 20.00

Dagsorden jf. vedtægter. 
Se vedtægterne på www.vilsbækhuset.dk

Forslag, der ønskes behandlet på 
generalforsamlingen, skal være formanden 
skriftligt i hænde senest den 2. marts 2022. 

Inden selve generalforsamlingen fra kl. 19.00 er 
Vilsbæk-Huset vært ved en middag.

Tilmelding til Tina Jakobsen 
på tlf. 22 28 43 06 senest 

den 2. marts 2022

Alle er velkommen. 
Vel mødt!

Bestyrelsen

VILSBÆK – HUSET

FIRMASKYDNING
på vores 15 m bane, som 

ligger ved 50 m banen

Fra den 7. marts til 10. marts
fra kl. 17.20-21.00

Firmaer, forretninger, institutioner, gader og 
klubber m.m. i Gl. Bov Kommune kan deltage 

med et eller � ere skydehold á 4 deltagere. 
Holdindskud inkl. ammunition er 350,00 kr.

Tilmelding skal være foreningen i hænde 
senest onsdag, den 2. marts.

Der er fortræning, tirsdag den 1. marts og torsdag 
den 3. marts – begge dage kl. 19.00-21.00, 

hvor der kan købes 15 skud for 50,00 kr.
www.graenseegnen.dk

Kontaktperson:
Jytte Clausen, Buskhøjvej 15, 6330 Padborg

tlf. 21 62 74 67, E-Mail: jpclausen@webspeed.dk.dk
Med venlig hilsen

Grænseegnens Skytteforening

Pensionistforening klar 
til ny sæson

Af Dit te Vennits Nielsen

Pensionistforeningen 
ved Grænsen har holdt 
generalforsamling, 
hvor der var nyvalg til 
bestyrelsen.
Christian Petersen blev 

nyvalgt som kasserer. Ud 
trådte Verner Schmidt, 
som ikke ønskede genvalg.

Under coronaen trådte 
Irmi Deckmann ud af 
bestyrelsen og ind trådte 
Kaj Larsen

Genvalgt blev Kaj 
Hansen, Gerda Gosch og 
Ingelise Jessen. Ny supple-
ant blev Reinhard Gosch.

Formanden, Metha 
Simonsen, omtalte i sin 
beretning, at pensionist-
foreningen havde ligget 
underdrejet på grund af 
pandemien.

Efter generalforsamlin-
gen hyggede medlemmer-
ne sig med bankospil.

Pensionistforeningen 
spiller fremover bankospil 
hver 3. søndag kl. 14.00 på 
Valdemarshus. ■

Formand for 
Pensionistforeningen ved 
Grænsen, Metha Simonsen.
  Foto Dit te Vennits Nielsen

Busture til Oldemorstoft
Af Dit te Vennits Nielsen

Det har vist sig at være 
en god idé, at få Dansk 
Told- og Skattemuseum 
til Oldemorstoft.
“Vi har allerede på nuvæ-
rende tidspunkt mellem 
10 og 12 busselskaber, 
der har bestilt rundvis-
ning på det nye Told- og 
Skattemuseum. Det er ty-
pisk seniorforeninger fra 
Dansk Told og Skat. Det 
glæder os rigtigt meget, at 
der er stor søgning på den 
spændende udstilling”, 
fortæller museumsinspek-
tør Mads Mikkel Tørsleff. 

Museum Oldemorstoft 
har haft et par rædsels-
fulde sæsoner, hvor der 
stort set ingen gæster 
har været på grund af de 
strenge restriktioner. Det 
har drænet kassen, og på 
nuværende tidspunkt er 
der kun halvanden mand 
ansat.

“Vi har stadig en del 
frivillige. Men det er 
naturligvis begrænset, 
hvor meget vi kan trække 
på dem. Derfor bliver 
der heller ikke længere 
arrangeret det traditi-
onsrige Oldemorstoft 
kaffebord. Vi satser mere 
på de gamle æblesorter. 
Vi holder beskærings- og 
podekurser, æbledage 
og foredrag. Derudover 
satser vi på det nye 
Told- og Skattemuseum 
samt naturligvis på vores 
Landbrugsmuseum”, 
fortæller Mads Mikkel 
Tørsleff. ■

Museumsinspektør Mads Mikkel Tørsleff. Arkiv foto

Rønshave holder 
generalforsamling
Af Dit te Vennits Nielsen

Rønshaves Venner 
holder tirsdag den 1. 
marts kl. 19.00 general-
forsamling på Rønshave 
Plejecenter i Bov.
“Det har ikke været mu-
ligt at afholder vores årlige 
generalforsamling under 
hele coronanedlukningen. 
Derfor glæder vi os til, at 
vi atter kan mødes”, for-
tæller formanden Kirsten 
Vinther, der er villig til 
genvalg.

I de sidste to år har 
der stort set heller ingen 
aktivitet været, udover at 

der sidste sommer blev 
holdt Sankthansfest for 
beboerne.

“Vi gav også beboerne 
en adventsgave op til jul, 
men herudover har vi ikke 
rigtigt kunnet lave noget. 
Vores julestue blev begge 
år aflyst, så vi har heller 
ikke fået de sædvanlige 
penge ind der”, siger 
Kirsten Vinther.

Ifølge vedtægterne er 
samtlige bestyrelsesmed-
lemmer på valg. To til tre 
bestyrelsesposter bliver 
valgt for en 1-årig periode, 
mens resten bliver for en 
toårig periode. 

Bestyrelsen består af 
Kirsten Vinther som 
formand, Jonna Skau som 
næstformand og menige 
medlemmer er Kaj Larsen, 
Bodil Jessen og Erik 
Asmussen. Steen Hansen 
er forretningsfører, men er 
ikke en del af bestyrelsen. 

Rønshaves Venner er 
vært ved kaffe og brød. ■
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Hørt ved Lyren
En kunde hos Jensen 
Ure-Guld-Sølv vandt to 
par øreringe i en kon-
kurrence. Den heldige 
vinder fra Padborg tog 
sin veninde med i bu-
tikken, og så fik de hver 
et par nye øreringe.

Museum Oldemorstoft 
søger studentermed-
hjælp til ferie- og 
weekendafløsning. 

Hos Matas i Padborg 
Torvecenter mærkede 
man, at der forleden var 
Valentines Dag. Hen 
imod lukketid blev der 
solgt mange parfumer 
til både mænd og 
kvinder. 

Bov IF Petanque måtte 
undvære formanden, 
Herbert Johansen, da 
der var præmiespil. 
Han var blevet ramt af 
corona. 

Tvillingedrengene 
Emil og Victor Klausen 
Pedersen har begge 
haft corona. Victor, 
der lider af en sjælden 
stofskiftesygdom, måtte 
indlægges og behandles 
med drop. De er begge 
heldigvis raske igen. 

Motocrosskøreren 
Nicolai Skovbjerg fra 
Padborg skal om kort 
tid køre sit første EM i 
England. 

Discgolfbanen i 
Fritidsparken på 
Frøslevvej i Padborg er 
blevet oprettet på den 
internationale APP 
UDisc. Det betyder, at 
der i fremtiden vil kom-
me folk udefra og spille 
på banen. ■

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

 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

Skat i Holbøl
Holbøl Skatklub har spillet på Holbøl Landbohjem.

Nr 1 Hans Peter Steffensen 2946 point

Nr 2 Kjeld Petersen 2217 point

Nr 3 Frede Jørgensen 2029 point

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

Holbøl Landbohjem ser 
lyst på fremtiden
Af Gunnar Hat tesen

De seneste to år 
har været hårde for 
Andelsselskabet Holbøl 
Landbohjem, men 
formanden, Jens Peter 
Skjødt, ser fortrøst-
ningsfuld på fremtiden.
På forsamlingshusets ge-
neralforsamling appelle-
rede han til sammenhold 
i landsbyen omkring fri-
skolen, kirken, købman-
den og forsamlingshuset.

Kassereren Sonja 
Lunderskov fremlagde 
regnskabet, der viste un-
derskud på 38.000 kroner, 
men der er stadig en egen-
kapital på 488.000 kr.

Forpagteren Ole 
Søndergaard har fået 
forpagtningsfri i januar 
og februar, fordi han har 
betydeligt færre fester og 
foredrag.

Nyvalgt til bestyrelsen 
blev Hans Peter Alnor, 
Frueskov, som afløser 

Anja Hou, der ikke ønske-
de genvalg.

Thorkil Hansen blev gen-
valgt som revisor. ■

Godt 20 mennesker deltog i generalforsamling i Holbøl Landbohjem. Foto Jimmy Christensen

Formanden Jens Peter Skjødt aflagde beretning.

Nyvalgt til bestyrelsen blev 
Hans Peter Alnor.

Anja Hou modtog buket blomster for indsats i bestyrelsen af 
Jens Peter Skjødt. Forrest ses dirigenten Peter Hell.
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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

Musikalsk læge er gået bort
Af Dit te Vennits Nielsen

Fhv. læge Marius 
Nørgaard, Padborg, 
er efter længere tids 
sygdom død. Han blev 
78 år gammel. 

Sammen med hustru-
en, Helga, boede han i 
en menneskealder på 
Kalvehaven i Padborg, 
men for et par år siden 
valgte de at sælge huset og 

flyttede til et mindre hus 
på Toften.

Marius Nørgaard 
stammede fra Hyrup 
ved Agerskov. Som 
ung blev han uddannet 
læge, og var ansat på 
Aabenraa Sygehus som 1. 
reservelæge. 

I 1979 blev han medejer 
af Lægehuset i Padborg, 
og i 27 år virkede han som 
praktiserende læge indtil 
2006, hvor han gik på 
pension. 

Marius Nørgaard var 
et fantastisk stort men-
neske, som gjorde meget 
for andre. Han gik stille 
med dørene og var meget 
eftertænksom. 

For eksempel da sønnen 
Christian som ung gik til 
roning i Kollund Roklub, 
indvilligede Marius 
Nørgaard i at tage kasse-
rerposten til trods for at 

han aldrig selv havde sid-
det i en robåd, og selv om 
han selv måtte melde sig 
ind i klubben for at kunne 
være en del af bestyrelsen.

Ved siden af lægeger-
ningen brugte han meget 
af sin fritid i Bov Sogns 
Menighedsråd, hvor han 
blev valgt ind i 2004. 
Det første år bestred han 
posten som næstformand 
og allerede året efter blev 
han valgt som formand. 
Den post sad han på frem 
til 2019. 

Musik betød meget for 
ham, og i en lang år-
række akkompagnerede 
Marius Nørgaard Frøslev 
Sangforening på klaveret. 
Han var ligeledes formand 
for foreningen i mere end 
10 år. Fra 1994 og frem til 
hans død fungerede han 
desuden som vikar for 
organisterne i kirkerne. 

Sammen med Christian 
Cosmus spillede Marius 
Nørgaard ved flere kon-
certer. I Ældre Sagen sad 

han også oftest ved kla-
veret, når der blev afholdt 
Syng Sammen.

Marius Nørgaard fik for 
to år siden konstateret 
kræft og efter flere livsfor-
længende behandlinger, 

sagde han til sidst selv 
stop. 

Han efterlader sig hu-
struen Helga, børnene 
Christian, Marie og Anne 
samt børnebørn. ■

Marius Nørgaard blev 78 år.
 Arkiv foto
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