
✔ Vinduer og døre 

✔ Tagarbejde

✔ Forsikringsskader

✔ Om-og tilbygninger Troels Petersen Allan Clausen

VELUDFØRT TØMRER- & 
SNEDKERARBEJDE

Din garanti for godt håndværk

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

Skal du sælge er det

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

✔ 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 skattevæsenetog 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 9 2. marts 2022 14. årgang  Løssalg: 5 kr. 

ULSNÆS 10,  6300 GRÅSTEN •  TELEFON 30563647 •  W W W. ÆKØKKEN.DK
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BESTIL ALLEREDE NU!

15%
RABAT

BESTIL INDEN UDGANG 
AF MARTS

VI ER I
FORÅRSHUMØR

*Brug rabatkoden MARTS15

ÅBNINGSTIDER:
Man- fredag 13.30 - 17.30

Lørdag 9.30 - 12.00
Man- fredag 13.30 - 17.30Man- fredag 13.30 - 17.30

ÅBNI

Aut. Loewe forhandler

VI SÆTTER EN ÆRE I AT GIVE DIG
DEN BEDSTE RÅDGIVNING

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

Leif Henning

ÅBENT
MAN-FREDAG 10:00-17:00

LØRDAG: 10.00-14:00

KØB, SALG, SERVICE & REPARATION AF APPLE PRODUKTER 
Ramsherred 23A, 6200 Aabenraa - TLF: +45 24 79 79 62

HJEMMESERVICE
læs mere på:
www.macmedic.dk

NU OGSÅ GODKENDT TIL
EL- OG HYBRIDBILER

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

DYREPRAKSISPilegaard                                            
• Udkørende 

dyrlæger
• Heste og smådyr
• Kiropraktik
• Attraktive priser
• Døgnvagt

Kathrine og Louise Pilegaard
Telefon 6075 6310 
www.dyrepraksis.dk

       

Fiskenæsvej 2, 6300 Gråsten   

Tilmelding 
og tidsbestilling
 nødvendig på 

tlf. nr. 7365 0033

PRIS FOR BRUNCH & 
WELLNESS PR. PERS.

299 kr.

Hvornår har du sidst 
forkælet dig selv?

KOM TIL
BRUNCH & 
WELLNESS

HVER SØNDAG FRA KL. 9.00
Start dagen med brunch i 

Anker’s Restaurant fra 
kl. 9-11. Derefter er der fri 

entré til Wellness hele dagen. 
Prisen er inklusiv entré til 
Wellness, lækker brunch, 

udlån af badekåbe

BovAvis
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 marts
Onsdag den 2. marts kl. 14.30 Menighedsrådsmøde i præstegården

Onsdag den 2. marts kl. 19.00 Fredsgudstjeneste i Adsbøl kirke

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

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!

Fredsgudstjeneste i Adsbøl kirke
Det er med blandede følelser, man i disse dage 
følger nyhedsdækningen af den forfærdelige 
udvikling i Ukraine.

Bekymring, ængstelse, afmagt!

De ældre sognebørn har rædslerne fra 
Anden Verdenskrig i erindring, vore Veteraner 
konfronteres med deres mareridt og nogle af vi 
andre er bekymrede for den fremtid, vi kigger ind i.

Uanset, hvad vores baggrund er, vil de � este være 
påvirket af de frygtelige handlinger, vi er vidner til.

Vi vil derfor i fællesskab mødes i bøn for de mennesker, der nu jages på � ugt og er 
truet på livet. 

Der er behov for at samles og sætte ord på vores uro og angst. Og der er brug for 
at holde fast i et håb om fred.

Onsdag 2. marts kl. 19.00  Fredsgudstjeneste i Adsbøl kirke

Gudstjenesten er åben for enhver.

Fastelavn i Gråsten Slotskirke med Jerikos bymure

Af Gunnar Hat tesen

Der var omkring 60 ud-
klædte børn og voksne i 
fine kostumer, da der var 
fastelavnsfest i Gråsten 
Slotskirke.

Sognepræst Hanne 
Beierholm Christensen 
fortalte bibelhistorie i 
børnehøjde.

Oppe i koret byggede 
børnene muren omkring 
Jeriko, og muren blev også 

brudt ned igen, ligesom i 
fortællingen fra Bibelen.

“I skal turde tro på 
det gode og det nye, og 
være bedre til at at bryde 
mure ned med musik og 
kærlighed”, sagde Hanne 
Beierholm Christensen ■

Ved fastelavnsfesten fortalte 
sognepræst Hanne Beierholm 
Christensen bibelhistorie i 
børnehøjde om Jerikos mure.
 Foto Ingrid Johannsen
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Änglamark mælk 
vælg mellem let, mini eller 
skummet. 
1 liter

6 flasker

299,-

Why Not? 
Rødvin

Apulien, Italien

75 cl.

Tilbuddene gælder torsdag den 3. marts til 
lørdag den 5. marts 2022 eller så længe lager 

haves. Der tages forbehold for trykfejl.

UNDER
HALV

PRIS 

*Ved køb af mere end 6 
flasker pr. kunde pr. dag er 

prisen 16,25 kr. pr. flaske

*Ved køb af mere end 6 
bakker pr. kunde pr. dag er 

prisen 26,95 kr. pr. bakke.

FRIT VALG

TORS-

DAG!

Faxe Kondi 
eller pepsi
flere varianter

1,5 liter

Ta' 3 stk.

1795

FRIT VALG

FRIT VALG

Frilandsæg
Str. M/L. 10. stk.

Pr. bk.

10,-

Lurpak smør eller 
smørbar
200 g

Tulip pålæg
flere varianter

60-200 g.

FRIT VALG

Pr. stk.

12,-

Pr. pk.

9,-

GRÅSTEN

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

Pr. fl. kun

795
+ pant

6 SKARPE
FRA DIN LOKALE 

SUPERBRUGS
Gælder torsdag / fredag / lørdag
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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

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

Søndag 27. marts KL. 12.00
Dørene åbnes kl. 11.00

Stor smørrebrødsbuffet
3 slags sild: En hvid, en krydret og Anker’s 

hjemmelavet ølsild samt hjemmelavet tilbehør.
John Mogensen Live spiller

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

John Mogensen Live spiller
Anker’s lune retter

John Mogensen Live spiller

BILLET OG RESERVATION:
Tlf.: 30 34 00 00
Tlf.: 26 70 98 90Tjek dem på: Johnmogensenlive.dk 

De spiller mere end 220 job om året for fulde huse

249,-

John Mogensen LIVE

Slog katten af 
tønden i Kværs

Katten af tønden 
i præstegården

Glade børn og forældre var søndag troppet op i Kværshallen 
for at deltage i løjerne. Foto Jimmy Christensen

Gråsten Sogn bød børn velkommen til fastelavnsfest med tøndeslag-

ning og fastelavnsboller i Præstegården. Foto Ingrid Johannsen

Kattekonge i 
Gråsten

Det blev Sofie Jensen, der blev kattekonge ved tøndeslagnin-
gen i Gråsten Præstegård.
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Fiskenæsvej 2 - 6300 Gråsten - Tlf. +45 3034 0000 - info@ankers.restaurant - www.ankers.restaurant

3 lækre steaks
af 1. kvalitets kalvefilet

Pebersteak
Serveres med Anker’s fritter og 
baconcreme samt hjemmelavet 

pebersauce. Ca. 200 gr.

249,-

Jack D steak
Serveres med Anker’s fritter og 
baconcreme samt hjemmelavet 

whiskysauce. Ca. 200 gr.

249,-

Beuf Bearnaise
Serveres med Anker’s fritter og 
baconcreme samt hjemmelavet 

bearnaisesauce. Ca. 200 gr.

249,-

Brandvarme lækkerier
Anker’s specialiteter på HOT IRON plade serveres på 3000 varm jernplade.

Alle dage

Steak on the iron
1. kvalitets kalvefilet med fedtkant. 300 gr. 

Serveres med Anker’s fritter og baconcreme. 

299,-

Mammutsteak on the iron
1. kvalitets kalvefilet med fedtkant. 

600 gr.

579,-

Oksemørbrad on the iron
Serveres med Anker’s fritter

og baconcreme

399,-

Ibéricofilet on the iron
Serveres med Anker’s fritter

og baconcreme. 250 gr.  

349,-Kun til den
sultne
mand

Ibérico er 
grisekødets 

Wagyu/
Kobekød

kæmpe luksusbuffet
Fredag og lørdag

249,-

Slots-
pande
199,-

Smørstegt
rødspætte

199,-

Espresso
pasta
199,-

Forret-, salat-, eller 
dessertbu� et

Kun 49,-
Tilbydes kun ved køb af hovedret

Wienerschnitzel 
de luxe

199,-

Virginia City
burger

199,-

ORIGINAL PREMIUM BE
ER

“VO
RES CLASSIC ØL”

DRIKKES MED RESPEKT

Classic

FRISK OG FYLDIG SMAG

Selskabs lokaler 
fra 20 til 140 

pers.

Byens hyggeligste spisested

Serveres på 3000 varm iron plade

fra 2. martsNyt a la carte kortNyt a la carte kort
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Efter opsamling kl. 8.00 i Ahlmannsparken i Gråsten kører vi med 
passende pauser til Nykøping, hvor vi forventer at være sidst på dagen. 

TORSDAG DEN 2. JUNI kører vi videre til Stockholm, hvor 
vi skal opleve nogle af Stockholms seværdigheder. Der vil også 

blive tid til at gå på egen hånd og måske spise lidt frokost.

Kl. 17.00 sejler vi med Silja-Line ud igennem Stockholms 
smukke skærgård med kurs mod Helsinki.

Silja Line’s færger er helt fantastiske. Der er mulighed for at 
nyde en lille ting på en af de mange små listige steder, shoppe 

i forretningsgaden eller nyde udsigten under udsejlingen.

Om aftenen er der arrangeret en overdådig buffet med øl, vin og vand 
- bagefter er der rig mulighed for at more sig.

FREDAG DEN 3. JUNI får vi skibets store morgenbord inden 
vi lægger til kaj i Helsinki - lige midt i byen. Her får vi en byrundtur, 
hvor vi skal se nogle af seværdighederne i Helsinki. Vi skal bl.a. se 
Sibelius Parken og Fjellkirken, som er smukt bygget ind i fjeldet.

Der bliver også lidt tid på egen hånd, eks. vis til et besøg i 
strøggaderne i Helsinki. Kl. 17.00 sejler vi mod Stockholm. Om 

aftenen er der igen kæmpebuffet ombord på Silja Line.

LØRDAG DEN 4. JUNI skal vi nyde indsejlingen til Stockholm, 
en � ere timer lang tur ind gennem skærgården, inden vi kl. 9.30 

atter lægger til kaj i Stockholm og bussen kører mod Helsingborg og 
videre over Sjælland til vi er tilbage i Gråsten sidst på aftenen.

Prisen for turen er kr. 3995,- pr. person i dobbeltværelse
– enkeltværelsestillæg kr. 300,-

Tillæg for udvendig kahyt kr. 250,- pr. person

PRISEN INKLUDERER:
3 overnatninger med morgenmad, heraf 2 på Silja Line’s færger 

(samme kahyt hver vej), 1 x middag, 2 x buffet m/øl, vin og vand på 
Silja Line, egen bus under hele turen, alle ud� ugter, rejselederbistand

Rejsegarantifonden nr. 2799

TILMELDING PÅ TLF. 74 65 08 50 ELLER 
MAIL@QUORPSBUSSER.DK

BovAvis
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ONSDAG
den 1. juni

til 

LØRDAG
den 4. juni

Spændende sviptur til

Stockholm
og Helsinki

150 til hyggelig 
jazzeftermiddag

Af Gunnar Hat tesen

Ankers’ Restaurant bød 
søndag eftermiddag på 
jazz-hygge med Vestre 
Jazz Band, der kommer 
fra Ribe.
De seks jazz-profiler skab-
te en særlig stemning i 
restauranten, der var fyldt 
med 150 glade publikum-
mer, som undervejs fik 
god mad at spise.

Der blev spillet traditi-
onel New Orleans Jazz, 
men repertoiret bød også 
på Billie Holliday og Ella 
Fitzgeralds.

Det blev en herlig 
eftermiddag. Folk hyg-
gede sig med de drevne 
jazzmusikere. ■

Publikum nød de skønne 
jazztoner på Ankers’ 
Restaurant på Marina 
Fiskenæs.
 Foto Ingrid Johannsen

6



Back to the Roots Festival 2022

- Fredag er der gratis entré
- Først til mølle ved indgangen

- Forsalg Lørdagsbillet kr. 300,- + gebyr. 
Ved døren Lørdagsbillet kr. 350,- 
(med mindre der er udsolgt).
Se hele programmet på - www.bttr.dk
Find billetter på - www.billetsalg.dk

- Fællesspisning. Lørdag aften kr. 150,- + gebyr. 
Kyllingebryst med lækkert tilbehør 
fra Rinkenæs Grillstegning bestill senest 28. feb 
Kan kun benyttes i forbindelse med lørdagsbillet.   

- Ølsmagning 150,- + gebyr. 
Deltag i Lørdagens ølsmagning fra Brewparts. 
Kan kun benyttes i forbindelse med lørdagsbillet. 
Starter kl. 11:00

- Se hele programmet på - www.bttr.dk
Find billetter på - www.billetsalg.dk

"Annoncen er sponsoreret af Broager Sparekasse" 

Folk & Roots
Indendørs
Festival

Musik Jam
Living Art
God mad & Drikke

Altid første
weekend

i marts

Billetter
& Program

www.BTTR.DK

4. & 5. Marts 2022

Back to the Roots Festival
McCuster, McGoldrik & Doyle - Mallemuk - Grassolin

Wenzell & Bugge - FAZE ‘N’ MIR - Henrik Johannessen Trio
Singers in a Round - Perry Stenbäck – Benjamin Aggerbæk 

Søren Korshøj - Jesper Westergaard - Maria Molde 
Acoustic Lite - Ronald Mossom Band - Lucas Forch  

Mia Guldhammer - Isabella Harritz Sørensen - Oliver Jon
 Henrik Hjortshøj - Rinkenæs Skole - Gråsten Skole

Jesper Gloor - Macnas Croí - Downtown Dynt 
Flensborg Fjords Kunst & Kulturforening

Rinkenæs Grill Stegning - Brewparts  - Grill v. Bent Gubbertsen
Erik Lauritzen - Stephan Kleinschmidt 

Rinkenæs hallen - Stenvej 10 - 6300 Gråsten - www.bttr.dk

Linak - Danfoss - Dansk Musiker Forbund - Dansk Artist Forbund - Lions
Simon Spies Fonden - Broager Sparekasse - Sønderborg Kommune 

Spar Nord Fonden -  BHJ Fonden - Statens Kunstfond - Toptryk Gra�sk  

5. års jubilæum

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

LIVEMUSIK & FROKOST
STOR LUKSUS SMØRREBRØDSBUFFET 

Program: 3 sæt mad og 3 sæt musik – Dørene åbnes kl. 11:00
- 3 slags sild – musik – smørrebrød – musik – lune rett er – musik -

Årets Musik- og Jazzprogram
Søndag 27. februar kl. 12.00 VESTRE JAZZVÆRK UDSOLGT 249,-
Søndag 27. marts kl. 12.00 John Mogensen Live 249,-
Søndag 24. april kl. 12.00 Ole Valenti n 199,-
Søndag 29. maj kl. 12.00 Tjørnelund Jazz Band 249,-
Søndag 26. juni kl. 12.00 Tjørnelund Jazz Band 249,-
Søndag 31. juli kl. 12.00 Bent Aaen 199,-
Søndag 28. august kl. 12.00 Ole Valenti n 199,-
Søndag 25. september kl. 12.00 JAZZ FOR TO 249,-
Søndag 30. oktober kl. 12.00 VESTRE JAZZVÆRK 249,-
Søndag 27. november kl. 12.00 JAZZ FOR TO 249,-

Søndag 11. december kl. 12.00
Jule Jazzkoncert 
v/Tjørnelund Jazz Band

249,-

Søndag 8. januar kl. 12.00
Årets Nytårs Jazzkoncert 
m/VESTRE JAZZVÆRK

249,-

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

Prisen inkluderer musik og mad

Europa må stå sammen

“Den russiske tyran, 
Putin, har valgt at 
invadere Ukraine. Han 
har valgt vold, ødelæg-
gelse og krig som sine 
argumenter. Det er et 
mørkt kapitel i Europas 
historie”.

Formand for Gråsten 
Venstre, Ingrid 
Johannsen, langede på 
generalforsamlingen hårdt 
ud efter den russiske præ-
sident, som er gået i krig 
mod Ukraine.

“Putin har besluttet sig 

for, at hans navn skal 
føjes til denne verdens 
mest usle tyranner. Det 
vil gå Putin som de andre 
despoter. Putin vil til sy-
vende og sidst blive husket 
for den lidelse, han valgte 
at skabe.

Ruslands invasion af 
Ukraine bør føre til et 
øget internationalt enga-
gement fra dansk side. Og 
en fuldtonet opbakning til 
internationalt samarbejde 
og sammenhold i Europa”, 
lød opfordringen fra 
Ingrid Johannsen.

Generalforsamlingen 
blev indledt med et minuts 
stilhed for at markere, at 
man står bag et frit, selv-
stændigt og demokratisk 
Ukraine. ■

Formand for Gråsten Venstre, 
Ingrid Johannsen, fordømmer 
Vladimir Putins krig mod 
Ukraine. Privatoto

7



Marie Grubbe 
møder Holberg

Det lille Teater Gråsten
Onsdag den 16. marts 2022 kl. 20:00

Ældre Sagen Gråsten inviterer 50 
sårbare ældre på gratis teatertur.

Kommer man i god tid kan man få en drink og 
tage den med i salen, hvor der er stolerækker.

 

Marie Grubbes historie er interessant, fordi 
hun bryder normerne. Hun er født adelig,

 blev gift ind i kongefamilien, men 
ender som færgekone på Falster.

Ludvig Holberg besøger hende her for at få hendes 
historie. Hun vil ikke fortælle, men spille sit liv 

sammen med ham. Det bliver en oplevelse for Marie 
og en udfordring 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 overvældende for ham. Også hendes 

forhold til penge og til sin far gør indtryk på ham. 
Sproget i stykket er helt nutidigt 

og meget humoristisk.

Tilmelding til Anne Køcks tlf. 2334 0905
Gerne SMS som gælder fra den er besvaret

Ved sårbare ældre forstås folk som har døjet med isolation 
og ensomhed i eget hjem under Corona epidemien.

Om nødvendigt kan medtages en hjælper.

Gråsten

Foredrag v/forfatter 
Karsten Skov

Onsdag den 23. marts 2022 kl. 14.30 -16.30
i BHJ Salen Ahlmannsparken

Forfatter Karsten Skov, Broager fortæller om sin 
seneste bog Under samme måne samt om sine 

tidligere bøger. Knacker, som er � lmatiseret med 
titlen I krig og kærlighed og Enkeland opføres som 
egnsspil ved Cathrinesminde Teglværk til sommer.

Under samme måne omhandler en tysk 
families � ugt fra russernes fremmarch i januar 
1945, hvor russerne havde ødelagt den tyske 

Østfront og tilintetgjort alt undervejs.
Flugten tager sin begyndelse i Königsberg og 
slutter i Sønderborg. Familien bliver interneret 
hos en tysk mindretalsfamilie og man hører om 
skismaet tysk/dansk i Danmark efter befrielsen.

Pris 70,-  kr. for medlemmer
 90,- kr. for ikke medlemmer

Priserne er inkl. kaffe og kage

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

tlf. 20 74 44 77, e-mail: konkel.1@hotmail.com 
senest mandag den 21. marts kl. 18.00.

Gråsten

Nørre Havnegade 15 · 6400 Sønderborg
Tlf.: + 45 27 84 16 09 · info@cafekjukken.dk 
www.cafekjukken.dk

FRA DRENGEDRØMME 
TIL KONCERTSALE
Koncert med Henrik Krogsgaard

Fredag den 25. marts kl. 18.00

God musik og dejlige sange krydres med mange historier, 
når Henrik ta’r os med på en fantastisk rejse, gennem 
mere end fem årtier i musikkens verden.

Pris pr. person 285,-
inkl. revysnitter og show

Spar 20%
som medlem af
Café Kjukkens

Venner

Hermed indkaldes alle i Kværs Sogn til:

Generalforsamling
Tirsdag den 22. marts kl. 19.00

i Kværs friskole, Avntoftvej, Kværs

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Forslag skal være landsbyrådet i hænde 
senest 8 dage før generalforsamling.

Tilmelding ikke nødvendig

Kværs • Tørsbøl • Snurom 
Landsbyråd

starter igen med 

LOTTOSPIL
tirsdag den 8. marts kl. 19.00

i multisalen i Ahlmannsparken
Dørene åbnes kl. 18.00.

Derefter hver anden tirsdag kl. 19.00.

MODESHOW
Fredag den 11. marts kl. 10.00

i Idrætslokale 3 i Ahlmannsparken
Fri entre og alle er velkomne.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Første tegn på 
forår i slotshaven

Erantis siges at være det tidligste tegn på forår. 
For tiden er der et gult bunddække af forårsblomsten i 
Gråsten Slotshave. 
 Foto Ingrid Johannsen
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Tak fordi du 
handler lokalt

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

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

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 –

Borggade 3, 6300 Gråsten
Telefon 7465 1031 · FriBikeShop.dk

TRANSPORT

Tlf: 22 30 05 05
Alle former for transport udføres

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

Ringgade 3, 6300 Gråsten | Telefon 7463 0800 | www.fi scher-advokatfi rma.com

Hans 
Henrik 
Fischer

Nicole 
Schünemann

-Føh

Heidi 
Waldemar 
Østergaard

- Erhvervsret
- Erstatningsret
- Testamenter
- Skilsmisseret

- Ejendomsoverdragelse
- Strafferetsager
- Bobehandling 
- Retssagsbehandling
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GRÅSTEN SLOTSKIRKE
Søndag den 6. marts kl. 11.00

ved Hanne Beierholm Christensen

ADSBØL KIRKE
Søndag den 6. marts
Ingen gudstjeneste

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

BROAGER KIRKE
Søndag den 6. marts kl. 10.30
ved Stefan Klit Søndergaard

EGERNSUND KIRKE
Søndag den 6. marts kl. 11.00

ved Liselotte Kirkegaard

RINKENÆS KORSKIRKE
Søndag den 6. marts kl. 11.00

ved Marianne Østergård Petersen

NYBØL KIRKE
Søndag den 6. martskl. 11.00

ved Karen Møldrup Rasmussen

SOTTRUP KIRKE
Søndag den 6. marts kl. 9.30

ved Karen Møldrup Rasmussen

ULLERUP KIRKE
Søndag den 6. marts kl. 10.30
ved Lis-Ann Alexandra Rotem

TYSK GUDSTJENESTE
Sonntag, 6.3., 10.30 Uhr,

Gottesdienst und
Generalversammlung

der Freunde der Breklumer Mission
in Hostrup

GUDSTJENESTERGUDSTJENESTER

Tak fordi du handler lokalt

 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

PRÆSTEGÅRDSJORDEN TIL 
FORPAGTNING I RINKENÆS

5,57 ha agerjord ønskes 
bortforpagtet i en 5-årig periode 
med begyndelse 1. oktober 2022 

Der garanteres ikke for størrelsen eller 
støtteberettigelsen af de anførte arealer.

Arealerne tilhører ejendommen 
Gl Kirkevej 25, Rinkenæs, 6300 Gråsten. 

og er beliggende ved denne.

Der medfølger betalingsrettigheder svarende 
til arealet og vederlaget herfor inkluderes i 

forpagtningssummen. Der vil blive stillet krav 
om sikkerhedsstillelse for rettidig betaling 
af forpagtningsafgi� en i form af halvårlig 
forudbetaling. Der vil ikke blive beregnet 

moms af denne. Bortforpagter betaler 
grundskatten. Jagtret medfølger ikke.

Tilbud afgives i lukkede kuverter til Rinkenæs 
Menighedsråd, kirkeværge Hans Seekjær, 

Højmark 19, Gråsten senest 30. marts 2022 
kl. 12. Kuverten mærkes “præstegårdsjord”. 

Yderligere oplysninger og materiale kan 
ligeledes indhentes her på tlf. nr. 2124 1696.

Rinkenæs Menighedsråd forbeholder 
sig ret til at forkaste alle 
indkomne tilbud. Åbning af 

tilbuddene sker den 5. 
april. 2022 kl18.30 i 

kon� rmandstuen ved 
korskirken i Rinkenæs.

www.rinkenæskirke.dk og  Rinkenæs Sogn

afholder 

ORDINÆR GENERALFORSAMLING
Lørdag den 19. marts kl. 12.00 på Kværs Kro
Dagsorden i henhold til foreningens vedtægter

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

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

Fodbehandling 
fra

385,-

Både i klinikken og ved 
udkørende behandlinger

Naturterapeut 
fylder 70 år

Fhv. forstander på 
Dalsmark Plejehjem, 
Andreas Nielsen, fejrede 
28. februar sin 70 års 
fødselsdag.
Han er født 29. februar 
1952, så han kan teoretisk 
set kun holde fødselsdag 
hvert 4. år.

Han er stadig utrolig 
aktiv hver dag, og er ansat 

på Dalsmark Plejehjem 
som naturterapeut.

Andreas Nielsen bræn-
der for naturen. Det smit-
ter af på plejehjemmet 
beboere. Når han ikke er 
på vej ud på nye naturo-
plevelser med beboerne, 
laver han bål og spiser 
pandekager i det fri. ■

Fhv. forstander Andreas Nielsen fylder 70 år.
 Arkiv foto Søren Gülck
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Dødsfald

Taksigelser

ISO9001-certificeret

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

eksam. bedemænd

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

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

Vi træffes hele døgnet på 74 65 94 33

Gråsten&Omegns

- Steffen Jensens eftf.

Felstedvej 34
Gråsten

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

Rabøl Jørgensens Begravelsesforretning

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

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

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

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

Svend HedegaardRie Rabøl Jørgensen Martin Good

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

 

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

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

Gråsten Bedemandsforretning
– en del af Rabøl Jørgensens Begravelsesforretninger

Rie Rabøl Jørgensen Martin GoodGunnar Petersen

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

Husk vi holder lukket om søndagen. 

Steen Kristensen
Eksam. bedemand

Als- &
Broager-Sundeved Begravelsesforretning
v/ Steen Kristensen

Bakken 23 · Guderup · Telefon 74 45 80 11

Storegade 39 · Nordborg · Telefon 74 45 11 45

Kirkegade 2 · Broager · Telefon 74 44 95 29

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

www.als-begravelse.dk

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

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

Vores kister er danskproduceret med 
fokus på bæredygtighed.

Gitte J.J. Kristensen
Eksam. bedemand

Poul Erik Kjærgaard
Eksam. bedemand

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

Gråsten blomster
Ulsnæs Centret, Sundsnæs 17A

Telefon 74 65 03 03

Hjertelig takHjertelig tak
For opmærksomheden ved min hustruFor opmærksomheden ved min hustru

Bente Hesselholt PedersensBente Hesselholt Pedersens
begravelse.begravelse.

Tak for blomster kranse og dekorationer.Tak for blomster kranse og dekorationer.

Peder E Pedersen, BroagerPeder E Pedersen, Broager

Tusind tak til alle som var med til
 at tage afsked med

Henning Backmann
i Gråsten Kapel fredag den 25. februar 2022

Tak for blomster og kærlige hilsner.
En stor og varm tak til Hjemmeplejen,

Hjemmesygeplejen, familie, venner og naboer 
for hjælp og støtte til os i en svær tid. 

Tak til præst Hanne for den smukke tale 
og til bedemand Jytte for den store hjælp.

På familiens vegne

Irene

Hjælp til Tour de France
Af Louise Johnsen

Verdens hårdeste 
cykelløb Tour de France 
runder Gråsten søndag 
den 3. juli 2022. Gråsten 
by bliver klar til at 
modtage de mange 
gæster, der kommer til 
byen, men der er brug 
for hjælp fra områdets 
foreninger.
Sønderborg Kommune 
har udvalgt tre hotspots 
der skal samlingspunk-
ter for publikum med 
storskærm, streetfood 
og aktiviteter. På de tre 
hotspots kan fans og pub-
likum nyde dagen og følge 
cykelløbet, fra det starter 
i Vejle, til rytterne cykler 
forbi.

Der forventes op mod 
4.500 gæster i Gråsten 
netop på denne dag. 
Derfor har Gråsten 
Handel og Gråsten Forum 
taget teten for at få byen 
til vise sig fra sin allerbed-
ste side med gule farver, 
dannebrog, musik og 
aktiviteter.

Foreninger på banen
Et sprudlende hotspot på 
p-pladsen ved slotssøen 
og op langs Slotsbakken 

kan ikke blive til virkelig-
hed uden hjælp fra byens 
mange erhverv og forenin-
ger. Der er brug for stade-
pladser med salg af mad 
og drikke, konkurrencer, 
aktiviteter for børn og 
barnlige sjæle og idéerne 
kan være mange, og der 
vil være rig mulighed for 
at vise sin forening frem 

og ikke mindst øge be-
holdningen i klubkassen. 

Det kan være, at netop 
din forening står klar til 
at lave sælge øl og vand, 
bage pandekager, lave 
hurtighedskonkurrence 
på cykel, sælge slik, af-
holde flødebollekast, bygge 
Gråsten Slot legoklodser, 
lave tombola eller noget 
helt andet. Alle foreninger 

er velkomne til at være 
med. Derved kan I vise 
foreningens flag i byen og 
byen kan vise publikum at 
kan sættes på den anden 
ende og emme af fest. ■

Jørgen Jørgensen, 
Egernsund, er død, 89 år. ■

Peter Carstensen,  
Nybøl, er død, 86 år. ■

Venindesnak i Gråsten Slotshave

I det smukke forårsvejr nød veninderne Lisa Elkjer, Gråsten, og Katrine Johannsen, Kollund, deres eftemiddags pause i Gråsten 
Slotshave.  Foto Ingrid Johannsen
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Broager

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

www.pchristensenogsønner.dk – Følg os på 

Selv-

afhentnings-

plads med 

sand og grus 

24/7

VOGNMAND / ENTREPRENØR VOGNMAND / ENTREPRENØR 
/ NEDBRYDNING/ NEDBRYDNING

...til privat og erhverv

1 års vejhjælp
medfølger ved service

Mange fordele ved service hos os 
Når vi servicerer din bil efter fabrikkens forskrifter, så bevarer du 
bilens fabriksgaranti. 

Der medfølger også et helt års E+ Vejhjælpsabonnement, som 
dækker  starthjælp, hjulskifte, fritrækning, bugsering og meget mere. 

Hvis du har booket dit serviceeftersyn online, er du samtidig med til 
at tænke på miljøet, da vi så også donerer et træ til Plant et Træ på 
vegne af dig.

Book tid til serviceeftersyn online nu på  hornesauto.dk

Ramsherred 3, 6310 Broager
Telefon 74 44 12 86 · www.hornesauto.dk 

SuperBrugsen Broager glæder sig til foråret
Af Lise Kristensen

Som forretningsdrivende 
kan det være sjovt og 
fremmende for omsæt-
ningen at finde på nye 
ideer, men nogle gange 
kan det også være 
formålstjenligt at finde 
tilbage til hverdagen. 
Det glæder SuperBrugsen 
i Broager sig over efter to 
år med Corona.

“Det har været to mær-
kelige år. I bund og grund 
har det som Brugs været 
fornuftige år. At det skulle 
få den indvirkning på 
vores dagligdag, var der 
nok ikke nogen, der havde 
forstillet sig i starten af 
2020. Ingen ved, om vi 
nogensinde slipper for 

håndsprit, mundbind og 
visirer,” konkluderer den 
46-årige brugsuddeler 
Michael Næsby.

“SuperBrugsen har 
mange lokale kunder, som 
støtter op om butikken. 
Det er vi glade for. Det 
gør, at vi har en god og 
solid butik og ser lyst på 
fremtiden. Vi benytter 
altid muligheden for at 
optimere os og investerer 
i fremtiden. Nu kommer 
den gode tid med grill og 
sommer. Mange af vore 
kunder kører langt efter 
slagterens ringridere,” for-
tæller Michael Næsby, der 
også har god gang i salget 
af smørrebrød, som endog 
kan bestilles på nettet.

Mange ansatte
De 23 fastansatte sup-
pleres weekender, aftner 
og helligdage af ungarbej-
dere, der bringer den sam-
lede arbejdsstyrke op på i 
nærheden af 60 ansatte. 

SuperBrugsen i Broager 
er både ansættelses- og 
forsyningsmæssigt et 
stærkt aktiv for Broager 
og Broagerland, hvis bor-
gere sammen med et stort 
tilstødende opland og 
sommerens turister henter 
dagligvarer og delikates-
ser til hverdag og fest i 
SuperBrugsen i Broager. ■

Brugsuddeler i Broager Michael Næsby er godt tilfreds med fremtidsperspektiverne og med, 
det går mod sol og sommer med Coronaen om bagbord. Foto Lise Kristensen
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SuperBrugsen Broager
fejrer fødselsdag

Tilbuddene gælder kun torsdag den 3. og fredag den 4. marts 2022

SUPERBRUGSEN BROAGER
Storegade 10, 6310 Broager
Tlf. 7444 1500
Åbent alle dage kl. 8.00-20.00

MØD OS PÅ 
FACEBOOK

Tilbudene gælder kun 
torsdag den 3. og fredag 
den 4. marts 2022. 
Der tages forbehold for ud-
solgte varer og trykfejl.

Tilbuddene gælder kun torsdag den 3. og fredag den 4. marts 2022Tilbuddene gælder kun torsdag den 3. og fredag den 4. marts 2022Tilbuddene gælder kun torsdag den 3. og fredag den 4. marts 2022Tilbuddene gælder kun torsdag den 3. og fredag den 4. marts 2022

Pr. pose

29,-

Pr. 1/2 kg

9,-

Pr. stk.

59,-

Pr. flaske

10,-

Pr. stk.

10,-

Pr. pose

20,-

Pr. stk.Pr. stk.

,-,-

35,-
Pr. ramme

Tingleff guld kaffe
 Pose med 500 g. Max. 8 poser
pr. kunde pr. dag, herefter normal-
prisen. 

Coca Cola eller Zero
 18x25 cl. i pet flasker. 

Medisterpølse
 Hjemmelavet af vores egen
slagter. Kg-pris 18,- 

Hørup kartoffel-
spegepølse
 Max. 3 stk. pr. kunde
pr. dag, herefter
normalprisen. 

Nordthy mandler
 Pose med 400 g. 

Graasten remoulade, 
sennep eller ketchup
800 ml. Frit valg.

Zeni Ripasso
Valpolicella Superiore
Itaiien. Flaske med 75 cl.
Mørk kirsebærrød og tæt i glasset. 
Den spændende næse deler ge-
nerøst ud af viol, kirsch, blomme, 
brombær og rosin, der  ot akkom-
pagneres af urter, lakrids og 
tobak samt lidt vanilje, mokka 
og chokolade fra fadet. 
I munden fyldig og smooth 
med delikat rosinsødme.

Formfranskbrød
Fra bageren.

27 95 
Spar

16,-
Spar

+pant

,-,-,-,-

Valpolicella Superiore

Mørk kirsebærrød og tæt i glasset. 

nerøst ud af viol, kirsch, blomme, 
brombær og rosin, der  ot akkom-

6 flasker

379,-
635,-

Spar
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ADVENTURE 
EFTERSKOLEN 

SØNDERJYLLAND

AQUA 
OUTDOOR
DYKNING
RACE 
SKI/SNOWBOARD
FITNESS
E-SPORT
DRAMA

ADVENTURE
E F T E R S K O L E N

Selvtillid, sundhed
og venner for livet! 

Grib eventyret og 
find din indre helt! 

WWW.ADVENTURE-EFTERSKOLEN.DK

Vi modtager med tak fra private, foreninger 
og fi rmaer

Personlige papirer
Korrespondance
Regnskaber
Dagbøger
Billeder
Levnedsbeskrivelser
Protokoller og alt andet af lokalhisto-
risk interesse

Alle afl everinger opbevares omhyggeligt og 
du bestemmer selv, hvornår andre må se, 
det du har afl everet.

Hjælp os med at passe på 
Broagerlands historie

Hjælp os, så vi i fremti den 
kan se mere om forti den

Se altid mere på www.broagerhus.dk

Broagerlands Medborger- og Kulturhus
- stedet hvor mennesker mødes -

Normal hverdag på Broagerhus
Af Gunnar Hat tesen Aktiviteterne på 

Broagerhus er næsten 
tilbage på det niveau, 
som samlingsstedet 
havde før Coronaen.
“Siden januar har der ikke 
været mange restriktioner 
og nu kan vi igen frit be-
væge os i huset. Vi har dog 
stadig håndsprit placeret 
rund i huset” fortæller 
formanden Erik Krogh, 
som glæder sig over, at der 

i de kreative værksteder er 
10 forskellige aktiviteter, 
man kan deltage i.

“Keramikværkstedet er 
blevet en succes. Der er 
netop startet et hold mere, 
så vi er oppe 5 hold. Vores 
træværksted oplever også 
tilgang og der er tale om, 
at et 4. hold måske skal i 
gang”, siger Erik Krogh.

Fem år på bagen
Til april har Broagerhus 
været i gang i 5 år og der 
er sket meget siden april 
2017.

“Antallet af kreative 
værksteder er vokset, an-
tallet af foreninger og in-
teressegrupper der bruger 
huset, er også vokset. Det 
viser, at Broager havde 
brug for et Medborger- og 
Kulturhus. Det er glæde-
ligt og samtidigt et godt 
aktiv for området”, fastslår 
Erik Krogh.

Han peger på, at 
Broagerhus ikke kan 
drives uden frivillige og 
ildsjæle, som udfører et 
stort stykke arbejde i dag-
ligdagen, både som tov-
holdere på de forskellige 
hold i de kreative værkste-
der og som tovholdere for 
kortspils- og strikkehold.

“De frivillige er af uvur-
derlig hjælp til den daglige 
drift og vedligehold”, siger 
Erik Krogh. ■

Formand for Broagerhus, Erik 
Krogh. Arkiv foto
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ÅBENT HUS 
Fredag d. 4. marts kl. 10.00-17.00

Åbent Hus 
pris 

199,-
Spar 137.25   

Åbent Hus 
pris 

32.995,-
Spar 8.130,-  

Åbent Hus 
pris 

895,-
Spar 280,-

Åbent Hus 
pris 

4.195,-
Spar 2.155,-

Åbent Hus 
pris 

15.495,-
Spar 1.804,-

Åbent Hus 
pris 

125,-
Spar 38.75   

Åbent Hus 
pris 

4.995,-
Spar 1.455,-

Åbent Hus 
pris 

149,-
  

-20%

Vi tager forbehold for udsolgte varer og trykfejl

Kramp 
Algerens 
10 Ltr.       
Normal pris 336,25,-

Kramp 
kædesavsolie 
5 Ltr.  
Normal pris 163,75,-

STIHL 
Miljøbenzin  
5 Ltr.  

ROSSI sikkerhedsstøvle STIHL Robot 
plæneklipper

STIHL MS 261 C-M Motorsav     
50.2 cm3 4.1 HK  4.9 KG
Normal pris 6.450,-  

STIHL FSA 45  
18v batteri trimmer      
Normal pris  1.175,-    

STIHL FS 360 C-EM 
Kratrydder  
37.7 cm3 2.3 HK 8.8KG
Normal pris  6.350,-

Simplicity ZT 250 IS 
27 Hk B&S Motor   
122cm fuldsvejstklipper   
IS 4 hjuls affjedringssystem
Normal pris  41.125,-     

Stiga 398 Havetraktor      
98 cm klippebredde          
Hydrostatisk transmission 
Normal pris 17.299,-   

Priser fra

9.150,-

Incl. 
Montering 
og igang-
sætning

Carstens Maskinværksted får tingene til at køre

Af Lise Kristensen

Bilerne hænger på 
løftestænger eller har 
motorhjelmen åben på 
Carstens Maskinfabrik 
på Nejsvej i Broager. 
Der er hele tiden noget, 
der skal repareres. Er det 
ikke en bil, er det land-
brugskørestøjer eller have-
brugsmaskiner, hvis ikke 
kunderne da kommer for 
at købe helt nyt udstyr til 
havebrug. Salget af have-
traktorer og plænerobotter 
er taget voldsomt til under 
Coronaen. Sønderjyder 
går ikke ned på udstyr.

“Da Coronaen kom, fik 
vi travlt. Folk vil have 
noget at lave, når de er 
derhjemme, så de kastede 
sig over haven. Vi sælger 
mange havemaskiner. Det 
fylder efterhånden lige 
så meget i arbejdsgangen 
som landbrugsmaskiner. 
Der bliver færre land-
mænd, mens der er kom-
met rigtig gang i have-
folket,” fortæller 53-årige 
Carsten Hansen, der har 
drevet maskinværksted i 
Broager siden 1999.

“Vi laver service og ved-
ligehold på snart sagt alt, 
hvad der kan brumme. Vi 

udvidede for halvandet 
år siden med hallen for 
at få mere plads,” fortæl-
ler Carsten Hansen, der 
traditionen tro har åbent 
hus fredag 4. marts, hvor 
folk kan lægge vejen forbi 
og se på sagerne og få lidt 
at spise.

Munter omgangstone
Seks ansatte plus en feje-
dreng klarer de daglige 
gøremål. Carsten Hansen 
overtog for fire år siden 
dele af maskinvirksom-
heden Thomas Skøtt i 
Ragebøl inklusive flere 
ansatte.

“Jeg kan sagtens bruge 
en mand mere, men det 
er ikke let at få. De skal 
kunne lidt af hvert og 
have styr på bilmotorer, 
landbrugsmaskiner og 
elektronik. Det sidste 
bliver en stadig større 
del af reparationerne. Vi 
uddanner os hele tiden,” 
fortæller Carsten Hansen, 
der starter med at pakke 
ud og gøre klar klokken 
seks om morgenen, inden 
de ansatte møder ind, og 
er den sidste, der går om 
aftenen.

Han bor ved siden af 
og ejer jordene omkring 
maskinværkstedet, der 
ligger naturskønt ud mod 

Flensborg Fjord. Han har 
dog forpagtet arealerne 
ud og opgivet hobbyland-
brug. Det blev for meget.

“Hver fredag får vi kaffe 
og rundstykker,” fortæller 
han om medarbejder-
plejen, der også inde-
bærer en fri og munter 
omgangstone.

“Det er en livsstil at be-
styre et maskinværksted. 
Du skal have lyst til det. 
Så længe helbredet holder, 
fortsætter jeg. Det er ikke 
billigt at reparere biler. 
Varerne stiger. Det hele 
har fået et hak mere, hver 
gang vi får varer hjem,” 

siger Carsten Hansen, 
der ikke er sortseer af 
den grund, for går den 
ikke med møgspredere 
og traktorer, så skal der 
nok være salg i motor-
save, hækkeklippere og 
havetraktorer. ■

53-årige Carsten Hansen er i 
sit rette element i værkstedet 
på Nejsvej, hvor han er 
ansvarlig for reparationer af 
vedligehold af biler, land-
brugskøretøjer og efterhån-
den også alt maskineri til 
haven, for han forhandler 
også havemaskiner.
 Foto Knud Petersen

Hallen med plads til biler og 
landbrugsmaskiner blev byg-
get for halvandet år siden, 
og førstkommende fredag 
er der åbent hus på maskin-
værkstedet, hvor kunder og 
interesserede er velkomne til 
at besigtige maskinparken 
og få en godbid til maven.
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• Dit barn i fokus

• Nær-vær - vær-nær

• Glæde ved legen- legen er vejen

• Tryghed

• Samarbejde med private 
pasningsordninger

• Let overgang fra dagpleje til 
børnehave pga. samarbejdet med 
de private pasningsordninger

Dyrere end det offentlige? 
Nej. Forældrebetaling følger 

Sønderborg kommune 

Meld dit barn ind her: 
www.broagerprivateboernehus.dk

Vestergade 14, 6310 Broager  •  Tlf.: 74 44 10 30  •  www.broagerprivateboernehus.dk

Tværfaglige tilbud, som tilbydes i kommunale 
institutioner, for eksempel talepædagog 
samt psykolog tilbydes ligeledes hos os

Gratis kaffe til 
kioskens kunder

Brunsnæs Ta’ selv Is

HUSK VI ÅBNER IGEN I PÅSKEN
Kontakt Jørgen Horne tlf. 2024 3286

IS OG KOLDE DRIKKE
GENDARM ROM

Ballademagere i Broager private Børnehave Af Lise Kristensen

Traditionen tro blev 
der slået katten af 
tønden i Broager 
Private Børnehave op til 
fastelavn. 

Børn i tre grupper plus 
dagplejebørn greb staven 
og bankede på tønder, 
indtil det væltede ud – 
heldigvis ikke med en kat 
– men med chokolade og 
rosiner.

Det vrimlede med 
spiderman, ironman, 
julemanden, stribede 
geparder, grise, prinsesser, 
politibetjente, Hulk og 
turtles.

Det er Støtteforeningen, 
der står for at arrangere 
den årlige tøndeslagning 
og for bagning af faste-
lavnsboller til de 44 børn, 
pædagoger og gæster.

Venteliste
Fastelavn er mit navn, 
boller vil jeg have, hvis jeg 
ingen boller får, så laver 
jeg ballade, sang børnene 
før tøndeslagningen. De 
flittige støtter var i fuld 
gang med bagningen, 
så tiden til ballade var 
begrænset, men blev dog 
udnyttet især af bjørneun-
gerne, som er de ældste, 
der skal i skole kommende 
sommer.

“Ventelisten er prop-
pet frem til maj 2024. 
Forældrene skal ikke lade 
sig forskrække af den 
grund, hvis de går med 
tanker om at melde børne-
ne ind i børnehaven. Det 
kan være, der er nogle af 

de tilmeldte, som fraflyt-
ter, eller som har lyst til at 
tage imod et andet tilbud, 
så man skal ikke opgive 
håbet. Vi har ti børn, der 
skal i skole til sommer og 
omkring 18 børn næste 
sommer. Børnene kom-
mer fra Broager og opland 
og udvikler relationer 
til kammeraterne, som 
de også følges med, når 
de skal i skole,” fortæller 
børnehaveleder Heidi 
Karstensen, der har et 
grundigt kendskab til 
Broagers børn i de yngre 
aldre.

Uden for løber tre høns 
frit omkring. De bliver 
kærligt plejet og fodret, 
men til syvende og sidst 
plejer børnehavebørnene 
at fortære hønseholdet, 
når de har opnået en vis 
alder, så de skal snart 
haxes med høxen, som en 
af børnene for nyligt for-
mulerede sig. ■

Der var spændt forventning 
op til den årlige fastelavns-
festivitas i Broager Private 
Børnehave. Foto Lise Kristensen

Pædagogerne var også klædt ud efter alle kunstens regler.

Der blev slået til tønden med stor koncentration.
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Dykkercertifikat, 
dykkerudstyr, dykkerture, 

førstehjælpskurser 
eller rådgivning

Broagerlands 
DYKkeRCENTER

 Jeg sælger kun udstyr, som jeg 
selv har testet og dykket med. 

Jeg hjælper og rådgiver ud fra 
egen erfaring og sammen finder 

vi det, som du har brug for.

Sikkerhed og kvalitet er altid første 
prioritet hos Broagerlands Dykkercenter.

Brian Pedersen
Broagerlands Dykkercenter

Broagerlands Dykkercenter | Solskrænten 4, 6310 Broager | Tlf: 22 56 56 37  

Ring 22 56 56 37 eller besøg vores shop på www.bldc.dk

Læs mere på  Broagerlands Dykkercenter

v/ Christian Jørgensen ∙ Smedevej 8, 6310 Broager
Telefon 74 44 10 10 ∙ www.bbsyn.dk ∙ CJ@broagerbilsyn.dk 

Broager Bilsyn
Din lokale synshal og motorkontor

ÅBNINGSTIDER Mandag - torsdag kl. 8:00-16:00  · Fredag kl. 8:00-14:00

Komplet undervognsbehandling
Gruppe A Compact  . . . onlinepris kr. 3.990,- 3.605,- inkl. moms

Gruppe B Mellemklasse .  onlinepris kr. 4.590,- 4.145,- inkl. moms

Gruppe C Large klasse . . onlinepris kr. 5.490,- 4.961,- inkl. moms

Ovennævnte priser er inkl. 10% rabat ved onlinebooking

Alle priser inkl. moms og miljøtillæg

www.broager-antirust.dk

SPAR 10% ved onlinebooking

Vi syner alle 
køretøjer under 

3500 kg

Periodisk syn af
person- eller varebil

kr.  380,- 
inkl. moms

Tidsbestilling: 
BROAGERBILSYN.DK 

eller
74 44 10 10

VI ER OGSÅ MOTORKONTOR

Nyt ansigt i Broagerlands 
Venstre
Af Gunnar Hat tesen

Der blev valgt et nyt 
ansigt ind i bestyrelsen 
i Broagerlands Venstre, 
som holdt generalfor-
samling på Broagerhus.
Det nyvalgte medlem 
er Lisa Jonasson, der 
er blevet sekretær i 
vælgerforeningen.

Genvalgt blev Kaj 
Christensen, Skodsbøl, 
Christian Jürgensen, 

Broager, og Jane 
Rasmussen, Skelde.

Formanden Hans 
Valdemar Moldt blev lige-
ledes genvalgt.

Efter generalforsam-
lingen lagde de to lokale 
byrådsmedlemmer, Daniel 
Staugaard, og Erik Krogh 
op til en livlig debat 
om kommunalpolitiske 
emner.

Broagerlands Venstre har 
50 medlemmer. ■

Daniel Staugaard talte om 
kommunalpolitik.

Der var god opbakning til generalforsamlingen.
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Pagajen fejrer fem års fødselsdag
Af Lise Kristensen

I fem år har Egon 
Albrechtsen solgt kajak-
ker i Pagajen, som ligger 
på Sct. Pauli i Broager. 
Det får ham til at holde 
fem års fødselsdagsudsalg. 
Der hænger kajakker i 
alle former, materialer og 
farver langs væggene på 
Sct. Pauli. 

Indehaveren er ekspert i 
at rådgive folk.

“Jeg lavede rullekurser i 
grønlændervending sidste 
år. Begynderholdt er fyldt 
op hver gang,” fortæller 
Egon Albrechtsen, der 

har danmarksmesteren i 
grønlænderrul Andreas 
Holm til at undervise.

Som alt andet bliver 
kajakker dyrere på grund 
af transportomkostnin-
ger. Der ligger plastik og 
kul- og glasfiberkajakker i 
Pagajen.

“Jeg kan sælge nogle af 
dem til favorabel pris. Det 
er vigtigt, folk ved, hvad 
de gerne vil. Nogle vil ro 
hurtigt. Andre vil have 
oplevelsen på vandet. Det 
snakker jeg med kunderne 
om, når de kommer i 
butikken,” fortæller Egon 

Albrechtsen, der selv er 
gammel roer.

Kajaksælger
Åbningstiden er begræn-
set til fredag på Sct. Pauli.

“Jeg vil helst have, folk 
laver en telefonisk aftale, 
så vi kan mødes i butik-
ken, når de tænker på at 
købe en kajak. Så kan jeg 
bedre rådgive,” fortæller 
han.

Kajakker koster mellem 
7000 og 23.000 kroner i 
Pagajen.

“Jeg råder altid folk til at 
tage et kursus eller melde 
sig ind i en klub, så de kan 

få rådgivning af erfarne 
personer. Det er et spørgs-
mål om personlighed og 
formål hvilken kajak, man 
vælger. Det er vigtigt, sik-
kerheden er i top. Det er 
ingen spøg at begive sig 
ud på vandet. Erfarne ka-
jakroere kan bibringe en 
viden om, hvad man skal 
lægge vægt på ved køb af 
kajak, og hvordan man 
begår sig i ydre og indre 
farvande,” fortæller den 
66-årige kajak-sælger, der 
fejrer fem års fødselsdag. ■

Pagajen.dk
Sct. Pauli 23F
6310 Broager

Besøg vores butik eller se mere i vores 
webshop på www.pagajen.dk.

Begge modeller kan købes i glasfiber eller carbon/kevlar til fornuftige priser.

Kajakker til leg i bølger og lange ture

World of Kayaks 
494 Play og 510 Play

Pagajen.dk
Sct. Pauli 23F
6310 Broager

Besøg vores butik eller se mere i vores 
webshop på www.pagajen.dk.

Begge modeller kan købes i glasfiber eller carbon/kevlar til fornuftige priser.

Kajakker til leg i bølger og lange ture

World of Kayaks 
494 Play og 510 Play

Tlf. 29 93 93 83Tlf. 29 93 93 83

66-årige indehaver Egon Albrechtsen fejrer Pagajens fem års fødselsdag med slagtilbud på 
kajakker.

Det er med at have det 
ordentlige udstyr, når man 
skal på vandet, og Egon 
Albrechtsen boder for nyttige 
informationer om kajakker og 
pagajer.

Nogle går efter at se godt ud, 
når de roer kajak, andre vil 
have, det skal gå stærkt, 
mens andre igen bare nyder 
udsynet til kysten og det 
at holde sig oven vande.
 Foto Lise Kristensen
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Fastelavn for store og små i Egernsund

Af Lene Neumann Jepsen

I søndags var det 
de mindste hos 
Egernsund Kultur- og 
Idrætsforening, der 
skulle holde fastelavn. 
Stimulastik-holdet havde 
inviteret både forældre og 
søskende til en omgang 

tøndebank i Egernsund 
Hallen.

Stemningen var i top, 
da køen blev dannet 
foran den traditionelle 
fastelavnstønde.

De knap 30 glade børn 
og voksne gav den gas 
med battet og efter 20 mi-
nutter måtte tønden lade 

livet til stor begejstring for 
deltagerne.

Pirater, soldater, 
enhjørnige, feer, nin-
jaer og babyshark. I 
Egernsundhallen var det 
ikke kun de mindste der 
havde klædt sig ud til 
dagens fastelavnsfest, også 
blandt de voksne kunne 
spottes festlig udklæd-

ning. Dermed havde alle 
gjort sig fortjent til de 
efterfølgende fastelavns-
boller i hallens cafeteria, 
hvor fastelavnsfesten 
blev afsluttet i hyggelig 
samling. ■

find os på FacebookMadehusvej 14, Sønderborg

STOR ÅBNINGSWEEKENDKom til

5. og 6. marts begge dage kl. 10 – 14

Kæmpe havemøbelsalg

Vi glæder os til at byde jer velkommen i Sønderborg

Der vil være mulighed for at købe 
ringriderpølser fra AlsPølser, 

fadøl og sodavand.

De udklædte børn gav tønden 
en gang bøllebank.
 Foto Lene Neumann Jepsen



B R O A G E R

ANDELSSELSKABET
SKELDE VANDVÆRK

Generalforsamling
Torsdag den 17. marts 2022 kl. 19.30

hos ”Frøken Jensen” i Skelde
DAGSORDEN:

1. Valg af ordstyrer og protokolfører
2. Formandens beretning
3. Regnskabet 
4. Indkomne forslag
5. Valg af bestyrelse

Efter tur afgår:  Lilli Hammerich villig til genvalg
 Rasmus Jacobsen villig til genvalg
 Børge Hansen ønsker ikke genvalg

6. Valg af bestyrelsessuppleant
Efter tur afgår: Carl Fischer

7. Valg af revisor
Efter tur afgår: Poul Andresen

8. Valg af revisorsuppleant
Efter tur afgår: Iver Dall

9. Fremlæggelse af budget og takstblad
10. Eventuelt.

Bestyrelsen

EGERNSUND SENIORER
Inviterer medlemmer til 

FORÅRSFEST
Søndag den 27. marts 2022

på Marina Fiskenæs kl. 12.00
Restauranten er åben fra kl. 11.30

Musik v/ John Mogensen live.
Menu: Koldt bord m/varme retter.

Prisen er kr. 199,-
Incl. den første genstand.

Beløbet betales ved tilmeldingen på 
konto nr. 9797 8840200729 eller kontant. 

Sidste tilmelding den 13. marts til Else eller Gerda.
Venlig hilsen

BESTYRELSEN  

Kulturmåned 2022Kulturmåned 2022
på Cathrinesminde Teglværkpå Cathrinesminde Teglværk

Iller Strandvej 7, BroagerIller Strandvej 7, Broager

Fælles billet til alle fi re arrangementer: 

750,- plus gebyr

Alle arrangementer starter kl 19.30. Prisen er inkl. det sædvanlige 
traktement på Cathrinesminde Teglværk: Kaffepunch og fedtemadder

Billetbestilling: https://kultur maaned.safeticket.dk

Program
Den 10. maj: Journalist Simi Jan

Beretning fra verdens 
brændpunkter
180,- plus gebyr180,- plus gebyr

Den 18. maj: Nationalbankdirektør 
Lars Rohde

Op og nedture i dansk økonomi
180,- plus gebyr180,- plus gebyr

Den 24. maj: Savage Rose
Anisette og 7 andre 
musikere på scenen

250,- plus gebyr250,- plus gebyr
Den 31. maj: Alberte Winding

Lyse Nætter og andre 
følsomme sange
180,- plus gebyr180,- plus gebyr

Hovedsponsor: Hovedsponsor: Broager Sparekasse
Guldsponsorer: Sydbank, Home Broager-Sønderborg, PETERSEN Tegl
Sølvsponsorer: Bygma Sønderborg, Benniksgaard Hotel
Øvrige: Øvrige: Martin Iversen Sønderborg, BDO Revision, Korff Biler Guderup, 
BDN Bund Deutscher Nordschleswiger, Judica Advokaterne

Torsdag 10. marts kl. 19.00-21.30
på Broagerhus

Indlæg ved medlem af Københavns 
Borger  repræsentation, Jens-Kristian Lütken, der 

netop er kommet hjem fra besøg i Ukraine og 
direktør Peter Hansen, som fortæller om situationen 

ved hans virksomheder i Ukraine.

Entre 50 kr., som dækker ka� e og brødtort.

Overskuddet går til gruppen 
Sønderborg Hjælper Ukraine

Den aktuelle Den aktuelle 
situation i Ukrainesituation i Ukraine

Brand i Egernsund
Egernsund Frivillige 
Brandværn og Broager 
Frivillige Brandværn ryk-
kede søndag formiddag 
klokken 11:41 ud til en 
brand på Havnepladsen i 
Egernsund.
Det var ild i en skralde-
spand, som stod under et 

halvtag og ilden bredte sig 
til bygningen.

Brandmændene fik hur-
tigt styr på tingene. ■

Brandmænd slukkede brand 
på Havnefronten i Egernsund.
 Foto Jimmy Christensen
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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

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

inviterer til: 

GYMNASTIKOPVISNING i Sundeved Hallen
Lørdag den 12. marts 2022 kl. 9.45 

Gæstehold: Q-Holdet (Dybbøl idræts- og ungdomsforening) 
Sønderborg Egnens Mini Mix (DGI Sønderjylland) 

BovAvis

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

og kører til Sofi 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 Sofi 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, kaff e og rundstykker, sandwich, 
aftensbuff et, færgefart og entré på Sofi 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

Heldagsudfl ugt til

Sofi 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 formand for Røde Kors Sundeved

Af Gunnar Hat tesen

Røde Kors Sundeved har 
fået ny formand.

Det blev Mette Carlsen, 
der tidligere har været 
præst i Egernsund indtil 
oktober 2021. Før det 

var hun vikar for Vibeke 
Fosgerau i Vester Sottrup 
og Nybøl. 

Nu arbejder hun 
med unge mennesker i 
Frivilligcenter Aabenraa.

“Jeg kender rigtigt 
mange af de frivillige især 
i genbrugsbutikken, men 

også blandt opringerne og 
nørklerne og jeg har altid 
været en flittig kunde i 
genbrugsbutikken”, siger 
Mette Carlsen.

Næstformand blev Anne 
Schmidt, mens kasserer 
blev Margit Schlosser.

De øvrige bestyrelses-
medlemmer er Hanne 
Thorngreen, Bodil 
Teglgård Mikkelsen, 
Robert Johannsen og 
Bodil Jacobsen

Suppleanter blev Anne 
Hansen og Else Marie 
Petersen. ■

Ny formand for Røde Kors 
Sundeved er Mette Carlsen.
 Arkiv foto

80-årig finpudser løbeformen
Af Gunnar Hat tesen

Når man fylder rundt, 
fejrer de fleste det 
gerne med kage og 
fødselsdagssang.
Men ikke Carl Erich 
Fridrichs, kaldet Calle, fra 
Blans, som er fyldt 80 år.

Han er alderspræsident i 
Løbeklubben Tempo. 

Calle har været aktiv i 
løbeklubben siden 1996. 
Interessen for løb fik 

Calle i forbindelse med, 
at han spillede fodbold, 
og havde behov for, at få 
sin kondition forbedret. 
Sidenhen har brugt løbe-
skoen mange kilometer på 
landevejen. 

“Carl Erich Fridrics har 
løbet maraton, halvma-
raton over øresunds- og 
Storebæltsbroen samt 
mange 15 og 10 km i løbe-

klubbens regi”, fortæller 
formand for løbeklubben 
Tempo, Anne Østergaard, 
Ullerup.

I løbesæsonen 2021 løb 
Calle 168 km, og hans sid-
ste tid på en strækning på 
3 km var 25,15 minutter.

Calle har valgt, at fejes 
sin 80 års fødselsdag den 
4. marts, hvor løbeklub-
ben er inviteret til rund 
fødselsdag. ■

Carl Erich Fridrichs er ivrig 
løber, og løb sidste år 168 km.
 Arkiv foto
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Hørt i byen
Per Beierholm, Gråsten, 
er nyvalgt vice-zonefor-
mand for de 14 syd- og 
sønderjyske Lions 
klubber. Han bliver 
zoneformand næste år 
efter Kaj Hattens.

Gitte Bruhn, der er in-
dehaver af tøjbutikken 
Bruhns, fejrede forleden 
sin 50-års fødselsdag.

Den 1. marts fejrede 
Marian Jensen Paysen 
sit 25 års jubilæum på 
Gråsten Plejecenter 
under Job og Velfærd.

Gråsten Landbrugsskole 
har vind i sejlene. Land-
brugsskolen kommer 
ikke uden om, at man 
skal have udvidet. Siden 
2017 har skolen fået en 
fjerdedel flere elever. 
Alene fra 2021 til 2022 
fik man 11 procent flere. 
Skolen har 215 kostele-
ver og 55 ansatte. Land-
brugsskolen har 100-års 
jubilæum i 2024.

Hele 121 bilister blev 
forleden blitzet af en 
fotovogn, der holdt på 
Søndertoft i Kværs. 
Heraf fik 45 blister et 
klip i kørekortet, mens 
én fik en betinget fra-
kendelse. Sidstnævnte 
kørte 88 km/t på vejen, 
hvor man kun må 
køre 50 km/t. Han kan 
forvente et krav om en 
orienterende køreprøve.
Fart grænsen er sat ned 
på Sønder  toft fra 60 til 
50 km/t for omkring 
fire måneder siden, 
hvorfor der måske er 
ekstra mange der kører 
for stærkt. Syd- og 
Sønder   jyllands havde 
også en fotovogn stå-
ende på retningen for 
omkring to måneder 
siden. Her blev 130 
bilister blitzet.

Keld Ebbesen, der er en 
dygtig ansat i Super-
Brugsen, har fejret sin 
50-års fødselsdag. ■

36 spillede skat
Gråsten Skatklub har koldt klubaften med 36 deltagere.

1. runde
1. Viggo Hansen 
Skelde 2146 point
2. Kjeld Petersen 
Egernsund 1514 point
3. Jens Zachariassen 
Felsted 1302 point
4. Herluf Jørgensen 
Broager 1088 point
5. Frede Hansen 
Sønderborg 1069 point
6. Luke Petersen 
Gråsten 1062 point

2. runde
1. Peter Hansen 
Kruså 1190 point
2. Tage Jørgensen 
Broager 1182 point
3. Finn Lorenzen 
Gråsten 1097 point
4. Jens Zachariassen 
Felsted 1037 point
5. Sven Eirdorf 
Gråsten 1019 point
6. Herluf Jørgensen 
Broager 1016 point

Travlhed i byrådets udvalg
Udvalgene under 
Sønderborg Byråd er i 
fuld sving.
På de konstituerende 
udvalgsmøder blev 
formands- og næstfor-
mandsposter i de politiske 
udvalg fordelt.

Alle seks partier i 
Sønderborg Kommunes 
byråd er med i konstitu-
eringsaftalen. Med i afta-
len er Socialdemokratiet, 
Venstre, Slesvigsk Parti, 
Dansk Folkeparti, 
Enhedslisten og 
Nye Borgerlige. 
Konstitueringsaftalen gæl-
der for 2022-2025.

De stående udvalg i 
Sønderborg Kommune 
har fået følgende udvalgs-
sammensætning de kom-
mende fire år:

Økonomiudvalg - borgmester 
og 8 byrådsmedlemmer
Erik Lauritzen (A) 
Formand
Stephan Kleinschmidt (S) 
Næstformand

Preben Storm (A)
Didde Lauritzen (A)
Jesper Smaling (A)
Ellen Trane Nørby (V)
Tage Petersen (V)
Stefan Lydal (O)
Bo Kleis Christensen (D)

Natur-, Klima- og 
Miljøudvalget – 5 
byrådsmedlemmer
Asger Romme Andersen 
(Ø) Formand
Daniel Staugaard (V) 
Næstformand
Charlotte Riis Engelbrecht (A)
Kirsten Bachmann (S)
Kristian Bonefeld (V)

Teknik-, By- og Boligudvalget 
– 5 byrådsmedlemmer
Kirsten Bachmann (S) 
Formand
Kristian Beuschau (A) 
Næstformand
Ganeswaran 
Shanmugaratnam (A)
Tage Petersen (V)
Erik Krogh (V)

Arbejdsmarkedsudvalget 
– 5 byrådsmedlemmer
Jan Prokopek Jensen (A) 
Formand
Kristian Bonefeld (V) 
Næstformand
Desalegn Tufa (A)
Niels Ole Bennedsen (A)
Jimmy Simonsen (V)

Børne- og 
Uddannelsesudvalget – 7 
byrådsmedlemmer
Jesper Smaling (A) 
Formand
Jesper Larsen (A) 
Næstformand
Asger Romme Andersen 
(Ø)
Erik Lorenzen (A)
Erik Krogh (V)
Jimmy Simonsen (V)
Thomas Worm Larsen (V)

Udvalget for Erhverv og Grøn 
Vækst – 5 byrådsmedlemmer
Kjeld Stærk (V) Formand
Bjørn Allerelli Andersen 
(A) Næstformand
Jan Prokopek Jensen (A)
Christel Leiendecker (S)

Ingrid Johannsen (V)

Udvalget for Kultur, Idræt 
og Medborgerskab -  5 
byrådsmedlemmer
Christel Leiendecker (S) 
Formand
Thomas Worm Larsen (V) 
Næstformand
Jesper Larsen (A)
Bjørn Allerelli Andersen 
(A)
Peter Thomsen (V)

Social-, Senior- og 
Handicapudvalget – 7 
byrådsmedlemmer
Stefan Lydal (O) Formand
Preben Storm (A) 
Næstformand
Charlotte Riis Engelbrecht 
(A)
Ganeswaran 
Shanmugaratnam (A)
Erik Lorenzen (A)
Vivi Brit Nielsen (V)
Peter Thomsen (V)

Sundhedsudvalget – 5 
byrådsmedlemmer
Didde Lauritzen (A) 
Formand
Bo Kleis Christensen (D) 
Næstformand
Desalegn Tufa (A)
Erik Lorenzen (A)
Vivi Brit Nielsen (V)

Børn og Ungeudvalget – 2 
byrådsmedlemmer
Niels Ole Bennedsen (A) 
Formand
Ingrid Johannsen (V) 
Næstformand
Suppleanter:
Charlotte Riis Engelbrecht 
(A)
Thomas W. Larsen (V)

Udvalget for Bæredygtighed 
og Landdistrikter – 5 
byrådsmedlemmer
Tom Nielsen (A) Formand
Charlotte Riis Engelbrecht 
(A) Næstformand
Kristian Beuschau (A)
Daniel Staugaard (V)
Erik Krogh (V)

Sønderborg Forsyning 
Holding - indstilling af 5 
medlemmer og 5 suppleanter
Ellen Trane Nørby (V) 
formand
Tom Nielsen (A)
Jan Prokopek Jensen (A)
Ganeswaran 
Shanmugaratnam (A)
Daniel Staugaard (V)
Suppleanter:
Erik Lauritzen (A)
Preben Storm (A)
Kristian Beuschau (A)
Thomas Worm Larsen (V)
Vivi Brit Nielsen (V) ■

Byrådssalen i Sønderborg. Arkiv foto

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 
kaff e og småkage

TILMELDING PÅ 
TLF. 2116 0683

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

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

Tak fordi du handler lokalt

Padborg - Kruså - Frøslev - Holbøl - Kollund – Gråsten - Broager - Sundeved - Ragebøl Uge 9 2. marts 2022 14. årgang

A la carte menu kl. 7.00 - 20.00A la carte menu kl. 7.00 - 20.00
• • TruckersteakTruckersteak
• • ÆggekageÆggekage
• • StjerneskudStjerneskud

• • WienerschnitzelWienerschnitzel
• • TarteletterTarteletter
• • Osv.Osv.

Alt frisklavet til digAlt frisklavet til dig
Industrivej 20 • 6330 PADBORG • 7467 1203DØGNÅBEN

Dagens ret kl. 11.00-21.00
ONSDAG den  2. Farserede porrer med asier

TORSDAG den  3. Stegt paneret fl æsk med persillesovs

FREDAG den  4. Kalvesteg med bønner

LØRDAG den  5. Dansk bøf med rødbeder

SØNDAG den  6. Burger med pommes frites

MANDAG den  7. Stegt fi sk med aspargessovs og grøntsager

TIRSDAG den  8. Gullash med kartoffelmos 

Kun 69,-

Frøslevlejrens Efterskole fejrede 
25 års jubilæum i fem dage
Af Dit te Vennits Nielsen

Efterskoleelever, lærere 
og forældre fejrede i 
fem dage Frøslevlejrens 
Efterskoles 25 års 
jubilæum.

“Jubilæet er helt vidun-
derligt at fejre med alle 
disse skønne elever”, siger 
forstander Lasse Ovesen, 
som glæder sig over, at 
næste sæson tegner rigtigt 
godt.

“Vi har allerede 82 elever 
indskrevet og i weekenden 
kom der 10 elever for at 
besøge efterskolen. Jeg er 
overbevist om, at den 1. 
maj er vi atter fuldt booket 
ud med 110 elever”, siger 
Lasse Ovesen, der har stå-

et i spidsen for efterskolen 
i godt og vel 1 år.

Dansehold
Frøslevlejrens Efterskole 
så dagens lys tilbage i 
1996. Dengang var der 100 
elever. 

Skolen har over årene 
ændret sig og fulgt med 
tiden. Elevværelserne er 
gennem de seneste år ble-
vet renoveret og den flotte 
teatersal er fuldstændigt 
opført efter tidens krav. 

Efterskolen har plads til 
110 elever og med dem 
følger en sund økonomi.

Lasse Ovesen har præget 
skolen, og både elever og 
lærere møder glade op 
hver dag. 

“Vores dansehold er så 
populært, at det allerede 
er tegnet fuldt op til det 
kommende år. Men der er 
plads på de andre hold, og 
vi glæder os til at byde de 
unge indenfor”, fortæller 
Lasse Ovesen. ■

Forstander Lasse Ovesen byder velkommen til de fem 
arrangementer i forbindelse med Frøslevlejrens Efterskoles 
25 års jubilæum. Foto Dit te Vennits Nielsen

Thomas Villum Jensen 
tryllebandt eleverne med 
gode anekdoter og fortællin-
ger fra skuespillerverdenen 
bag kameraet.Der var 75 tilhørere til jubilæums-arrangement i teatersalen.



KOLLUND KOLLUND 
KIRKEKIRKE

BOV BOV 
KIRKEKIRKE

HOLBØL HOLBØL 
KIRKEKIRKE

Søndag den 6. marts kl. 11.00 
ved Solvejg Dam-Hein

Søndag den 6. marts kl. 9.30
ved Solvejg Dam-Hein

Søndag den 6. marts
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.

Taksigelser

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

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

Hjertelig takHjertelig tak
for opmærksomheden og for opmærksomheden og 
deltagelse ved vores far deltagelse ved vores far 

Henry Friis Henry Friis 
begravelse.begravelse.

Christian, Henning, Karin og LillianChristian, Henning, Karin og Lillian

Holbøl kirke i marts måned
SØNDAG DEN 6. MARTS KL. 10.00

Gudstjeneste v/ Joan A.

TORSDAG DEN 10. MARTS KL. 19.00
Vokalbanden underholder i kirken

TORSDAG DEN 17. MARTS KL. 18.30
Menighedsrådsmøde i konfi rmandstuen

SØNDAG DEN 20. MARTS KL. 10.00
Gudstjeneste v/ Joan A.

SØNDAG DEN 27. MARTS KL. 10.00
Gudstjeneste v/ Joan A. 

TORSDAG DEN 31. MARTS KL. 14.00
Hyggecafe i konfi rmandstuen

www.holbolkirke.dk

Nyvalg i Bov Venstre
På generalforsamlingen 
i Bov Venstre blev 
Benthe Thomsen og 
Tobias Slot Bernhardt 
nyvalgt til bestyrelsen.

Genvalgt blev Jens 
Boddum og Ditte Vennits 
Nielsen. 

Formand er Leif 
Andersen, og den øvrige 
bestyrelse består af Allan 
Jacobsen, Lars Kristensen, 
Jens Wistoft og Torben 
Nissen. 

Bestyrelsen konstituerer 
sig på det førstkommende 
møde. ■

Formand for Bov Venstre, Leif 
Andersen Arkiv foto

150 til mindesamvær på Bov Kro
Efter en smuk bisættelse 
af fhv. praktiserende 
læge, Marius Nørgaard, 
i Bov Kirke, hvor provst 
Viggo Jacobsen, præ-
dikede, samledes 150 
mennesker til minde-
samvær på Bov Kro.
Her blev der holdt 
gode taler, sunget af 
højskolesangbogen og 
lyttet til nogle af Marius 
Nørgaards yndlingssan-
ge, som blev fremført af 
Frøslev Sangkor. ■

 Foto Ingrid Johannsen 
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Tak fordi du handler lokalt 
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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

SÅ STARTER VI 

UDSALGSSLUTSPURTEN

60%
ALLE MÆRKEDE VARER ER NEDSATTE ALLE MÆRKEDE VARER ER NEDSATTE OG SPAR

40% 50%
FRASORTEREDE FRASORTEREDE STRIK SKJORTER STRIK SKJORTER NU 100,-NU 100,- ETERNA SKJORTE  ETERNA SKJORTE NU NU ÷÷60%60%

DE SIDSTE 
3 DAGE 

TORVEGADE 15-19  6330 PADBORG  TELEFON 74 67 32 32

 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

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

Padborg 
Genbrugsbutik

Overskudet går 
Julmærkehjemmet i Kollund
Tværgade 1B, 6330Padborg

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

Vi afhenter møbler og 
tømmer dødsboerGRATIS

Vi mangler frivillige

GENERALFORSAMLING
Søndag den 20. marts 2022 kl. 13.00

i Støtteforening Sommervind
Madeskovvej 7c, 6340 Kruså

Kun for medlemmer
TILMELDING senest den 18. marts 2022 

til tlf. +49 176-2318-2679

Støtteforening SommervindStøtteforening Sommervind

100-års ringridning i Bov Af Dit te Vennits Nielsen

Den 3. weekend i juni 
afholder Bov Ringridning 
sit 100-års jubilæum 
med to års forsinkelse.
Det oplyser formand for 
Bov Ringridning Mads 
Larsen. 

De seneste to år er festen 
blevet aflyst på grund af 
corona. 

Festlighederne foregår 
over 5 dage. Programmet 
byder på banko, børne- og 
pensionisteftermid-
dag, cykelringridning, 
jubilæumsmiddag og 
ringridning. 

Til pensionisteftermid-
dagen kommer Keld og 
Hilda Heick. Lørdag aften 
spiller GAZVæRK. 

Mads Larsen oplyser til 
dem, der allerede købte 
billetterne for to år siden, 
at de stadig gælder. ■

Bov Ringridning fejrer 100-års jubilæum til sommer.  Arkiv foto
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Virksomhedsprofi l
ANNONCE

Firmaet med det letgenkendelige logo af en krone, og som ligger lige 
ud til motorvej E45 i Padborg, er værd at holde øje med.

rone koncernen med adresse på Kilen 
5 i Padborg, og som de fleste har lagt 
mærke, når de kører enten syd- eller 
nord på af motorvejen, består af flere 

selskaber, med hver deres speciale. Fælles for alle selska-
ber er dog en arbejdspladskultur, hvor medarbejdertrivsel 
er en af de grundlæggende værdier og er blevet virksom-
hedens trumfkort. 

Kvalifi cerede medarbejdere er i høj kurs og hænger ikke 
på træerne, hverken på lager-, salgs- eller udlejningsde-
len. Forhold som løn, ansvar og udviklingsmuligheder 
spiller en stor rolle, men sund kost i kantinen samt andre 
medarbejdergoder er de faktorer, som gør en forskel. Der 
er stor opmærksomhed på medarbejdernes individuelle 
behov, for at skabe et godt arbejdsklima med glade med-
arbejdere, der får mulighed for at arbejde, som de gerne 
vil. Og i disse tider, hvor det er populært at skifte job, er en 
af løsningerne hos Krone, at man skifter afdeling. Det gi-
ver personlig udvikling og erfaringen bliver i huset, hvilket 
er en af gevinsterne ved en lav medarbejderomsætning

Kravene til fremtidens virksomhed er under konstant 
forandring. Som en moderne arbejdsplads, der hele tiden 
udvikler sig, er nye plantegninger med endnu en udvi-
delse af kontor- og lagerbygning allerede klar. Antallet 
af køretøjer på vejene er stigende og dermed også 
reservedelssalget.

Grønne løsninger
Udover at udvide og udvikle de fysiske rammer, er der i 
den grad zoomet ind på ny teknologi, der har vist sig at 
være roden til alt godt. Krone investerer et udsædvanligt 
stort beløb i IT, bl.a. til udvikling af telematics, der optime-
rer alle faktorer, der gør en transport grønnere. Og netop 
grønne løsninger, der tager hensyn til både klima og miljø, 
da har Krone taget hul på nye forretningsmuligheder. In 
house er det alt fra indføring af affaldssortering, medar-
bejdernes adfærd og til udskiftning til elbiler. 

På produkt og service siden er der tale om helt andre kli-
maaftryk. Med udgangspunkt i klimaet, mangel på chauf-
fører og trængsel på vejene samt behovet for at transpor-
tere mere gods af gangen, har Krone allerede produceret 
og leveret en af fremtidens grønne løsninger – et vogntog 
bestående af 2 trailere samt en dolly. Et godt indspark fra 
Krone Fleet til løsningen af kommende transportopgaver 
med mindre klimabelastning, hvor det kun er de danske 
politikere, der mangler at give GRØNT lys. 

Innovation i alle afdelinger
For tyve år siden, kom 95% af Krones indtjening fra salg 
af nye trailere. I dag har de har mange fl ere ben at stå på, 
og fordelingen er nu 50% til nysalg og resten er fordelt 
på de andre afdelinger som udlejning/leasing, brugtsalg 
og reservedele. Krone Fleet, der har alt udlejning og 
leasing, har en moderne trailerpark på 5.700 trailere. Alle 
disse trailere bliver serviceret og vedligeholdt i Danmark, 
og gennemsnitligt kører de hver dag 20 trailer til syn. 

Brugtvognsafdelingen med det internationale navn 
Krone USED, er Nordeuropas største brugtvognstrailer-
fi rma, og får alle trailerne klargjort hos samarbejdspart-
nere i Padborg. Krone Parts, sørger for at alle værksteder 
i Danmark har de nødvendige reservedele. Reservedels-
lageret råder over reservedele til alle  kendte trailerfabri-
kater og tiltaget med at sælge dele udover Krones egne, 
er blevet taget rigtig godt i mod i  branchen. ScanBalt 
gruppen sælger årligt over 10.000 trailere.

Der er pt. 48 ansatte hos Krone, som hver dag enten 
arbejder fra adressen i Padborg eller fra nyindrettede 
hjemmekontorer. 

FAKTA BOKS
Krone gruppen i Padborg består af:

 • Krone ScanBalt; Nysalg
 • Krone Fleet; Udlejning/leasing
 • Krone Used; Køb og salg af brugt 
 • Krone Parts; Reservedele til alle trailerfabrikater
 • Krone Finans; Finansiering

KRONE – MERE END EN TRE I ÉNER

Reservedele pakkes og sendes, og her er det især vigtigt at 
arbejdsgangene understøttes med hjælpemidler for at skåne 
den enkelte medarbejderFra venstre ses: Søren Outzen, Direktør Krone Fleet, 

Jan Knudsen, Adm. Direktør Krone ScanBalt Group 
Ole R. Nielsen, Direktør Krone Used

En IT-afdeling i udvikling og med forskelligartede opgaver. 
Fokus lige nu er Telematics

Lyst kontormiljø med gode akustiske forhold

Der er styr på dokumentationen og hvilken stand traileren er 
i. Der er adgang til alle oplysninger 24 timer i døgnet via en 
on-line portal
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Agathe Andersen blev 
æresmedlem
Kruså Husmoderforening 
udnævnte på sin 
generalforsamling 
Agathe Andersen til 
æresmedlem.
Hun blev valgt til besty-
relsen første gang i 1980. 

Siden 1984 har Agathe 
Andersen været for-
eningens sekretær. Efter 
udnævnelsen til æresmed-
lem er hun kontingentfri 
resten af livet. ■

Agathe Andersen (tv) valgte 
efter 42 år i bestyrelsen 
ikke at genopstille. Hun blev 
hyldet og udnævnt til æres-
medlem. Ingelise Nielsen (th) 
ønskede at stoppe, da hun er 
fraflyttet området.

Aktive medlemmer i Kruså Husmoderforening
Kruså Husmoderforening 
har trofaste og aktive 
medlemmer.
Ved generalforsamlingen 
mødte 50 medlemmer op. 

Efter salg af medlems-
kort blev generalforsam-
lingen afviklet.

Tre bestyrelsesmedlem-
mer ønskede ikke genvalg. 
Det var Agathe Andersen, 
Ingelise Nielsen og Birgith 
Lindengren.

Der var gaver i form af 
et smykke til de afgående 
bestyrelsesmedlemmer. 

Bestyrelsen består nu 
af formand Rita Clausen, 
næstformand Tove Mærsk 

Pedersen, kasserer Henny 
Bohm og medlem Lilly 
Kristensen samt supplean-
terne Lis Rode og Hanne 
Petersen.

Efter generalforsamlin-
gen var der kaffebord med 
hjemmebagte boller med 
ost og pålæg samt lidt 
sødt.

Aftenen sluttede med et 
bankospil, hvortil med-
lemmerne havde leveret 
gevinsterne. ■

Bestyrelsen består af formanden Rita Clausen, kasserer Henny Bohm, sekretær Charlotte 
Schmidt Ludvigsen, Lilly Kristensen og Tove Mærsk Pedersen. Næstformand var fraværende 
på grund af corona.

Fremmødet var stort til 
generalforsamling og 
bankospil.

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 kaff 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,-

Udfl ugt til FøhrUdfl ugt til Føhr

BovAvis
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Koncert med

Vokalbanden
TORSDAG DEN 10. MARTS KL. 19.00

I HOLBØL KIRKE

Musik af
Stevie Wonder, Simply Red, 

Bob Dylan, Sorten Muld, Van Morrison, 
Burt Bacherach

med fl ere

www.holbolkirke.dk

Generalforsamling
Tirsdag den 29. marts kl. 19.00 

på Kempesteensvej 41, 
Bov, 6330 Padborg

Imødekommende forslag skal være formanden
i hænde senest 8 dage før dato.

Vel mødt
Formand Mads B. Larsen

Æ Ringr’iens Venner
afholder generalforsamling 

samme aften med gældende informationer.

Mvh. formand Heidi Kønig

OGSÅ

inviterer til

Rønshaves Vennekreds
ORDINÆR 

GENERALFORSAMLING
NY DATO

Tirsdag den 22. 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 kaff e m. brød.

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

Røde Kors mangler besøgsvenner
Af Dit te Vennits Nielsen

Krisen i Ukraine 
blev omtalt, da Røde 
Kors i Padborg holdt 
generalforsamling. 
Regionskonsulent Niels 
Baarvig fortalte om 
den kritiske situation i 
Ukraine.

Formanden Morten 
Berdiin kom i sin beret-
ning ind på den svære 
tid, verden befinder sig i 
med truende krige, sult og 
tørke.

“Vi gør en forskel”, lød 
det fra formanden.

Lokalt mangler Røde 
Kors en handyman, som 
kan tage sig af tømning af 
containere, holde have og 
lave reparationer. Det kan 
blive nødvendigt at ned-
lægge containeren i Kruså, 
hvis der ikke melder sig en 
person.

I genbrugsbutikken er 

der godt gang i salget, og 
Morten Berdiin roste me-
get de frivillige. De sørger 
for en fin butik, som giver 
overskud.

Besøgsvenner
Sabine Heermeier mangler 
stadig besøgsvenner. For 
tiden er der kun 8 be-

søgsvenner. Der er mange 
på venteliste til at få en 
besøgsven.

Karin Becker står stadig 
i spidsen for de 8-9 frivil-
lige nørklere, der strikker 
på livet løs til gavn for 
mange.

Jette Hedegaard tager 
sig af integration, hvor 

søndagscaféen har været 
lukket under coronaen. 
Hun har hjulpet mange i 
sit private hjem.

Ved landsindsamlingen 
lykkedes det 9 indsamlere 
at samle 16.000 kr. ind til 
betrængte. ■

Røde Kors i Padborg råder over en trofast flok frivillige. Privat foto

Mobil politistation i Padborg
Hver tirsdag mellem 
kl. 12 og 14 kan lokalbe-
folkningen finde land-
betjent Jan Nielsen i den 
mobile politistation ved 
Super Brugsens p-plads i 
Padborg. 

Efter at det lokale po-
litikontor er lukket, er 
der fundet en såkaldt 
nødløsning. 

Her kan borgere komme 
med deres problemer, og 
så bliver der taget hånd 
om dem. ■

Politibetjent Jan Nielsen får 
hver uge flere henvendelser 
fra borgere på P-pladsen i 
Padborg. 
 Foto Dit te Vennits Nielsen

Klubaften i Padborg Skatklub
Der mødte 18 skatspillere 
op til klubaften i Padborg 
Skatklub på Valdemarshus 

1. runde
Nr. 1 Åge Juhl 1.299 point
Nr. 2 Kaj Hansen 1.062 point
Nr. 3 Kurt Nielsen 995 point
Nr. 4 Manfred Klein 956 point
2. runde
Nr. 1 Jan Petersen 1.093 point
Nr. 2 A.C. Petersen 1.070 point
Nr. 3 Kaj Hansen 1.002 point
Nr. 4 Orla Moshage 942 point

Tak fordi du handler lokalt
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Hørt ved Lyren
Grænseegnens 
Bridgeklub har netop 
fejret deres 50 års 
jubilæum med en ju-
bilæumsturnering i 
Grænsehallerne. Der 
blev spillet bridge hele 
dagen, hvorefter der 
blev serveret buffet.

Kræftens Bekæmpelse 
holder 3. april landsind-
samling. Distriktsleder 
Sussi Gellett mangler 
indsamlere i den tid-
ligere Bov Kommune. 
Hun kan kontaktes på 
tlf. 4110 9309.

Aabenraa Kommune 
planter tre nye skove. 
En af dem er plan-
lagt at skulle ligge 
i tilknytning til de 
udstykkede grunde ved 
Lyreskovvej i Bov nord 
for Lyreskovskolen.

Politiet har de seneste 
dage holdt ekstra øje 
med bilister, der enten 
talte i mobiltelefon eller 
var uopmærksomme i 
trafikken.

Padborg Fjernvarme 
har konstitueret 
Michael Justesen som 
ny formand efter Jan 
Riber Jakobsen. 

Øl & Vinstuen 
Toldboden i Padborg 
holdt lørdag fastelavn 
med udklædning og 
Slå-katten-af-tønden, 
hvor der var præmier 
på højkant. 

Der var forleden 
dialogmøde med de 
implicerede parter 
omkring det kommen-
de regnvandsbassin i 
Kruså, som er planlagt 
på det grønne område 
bag Fjordskolen og 
Udsigten. ■

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

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 

Dokumenteret godt 
salg i området.

DIN LOKALE EJENDOMSMÆGLER

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

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

Boliger

HAR DU TØJ, ISENKRAM ELLER ANDET, 
DU VIL SKILLE DIG AF MED, OG SOM 
ER I GOD STAND? 

VI HJÆLPER
 UNGE OG VOKSNE
UDSATTE BØRN

Så lad andre få glæde af det og giv det til os. Møbler 
eller dødsbo kan evt. afhentes.

BLÅ KORS GENBRUG
Okslundvej 3, Padborg

30 91 30 28

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

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

FRISØR

Jernbanegade 40 · Padborg

+45 2169 8884

Birte Bladt

Salonen er lukket mandag og lørdag

Større efterspørgsel hos 
Frøslev 
Adm. direktør Martin 
Lentfer Petersen viste 
forleden medlemmer 
af Bov Venstre rundt på 
Frøslev, hvor han fortal-
te, hvorfor man havde 
omdøbt savværket fra at 
hedde Frøslev Træ til nu 
at hedde "Frøslev".
“Navneskiftet kommer af 
en ny strategi. Det er en 
meget bevidst handling, 
som har vist sig at give 
pote. Vores kunder har 
også i forvejen altid omtalt 

os som “Frøslev”, så for 
dem var det ikke nogen 
forandring”, fortalte 
Martin Lentfer Petersen 
til de fremmødte. 

“Frøslev” har i de seneste 
år tænkt meget anderle-
des. Det er der kommet 
nogle spændende og 
bæredygtige produkter 
ud af. Efterspørgslen har 
været enorm under coro-
nakrisen, men “Frøslev” 
har først og fremmest 
tilgodeset vores faste 
kunder”, sagde den ad-

ministrerende direktør, 
som nævnte, at man havde 
fået forespørgsel helt fra 
Polynesien, men havde 
sagt nej, fordi man ikke 
ønskede at svigte de hjem-
lige kunder. ■

Adm. direktør Martin Lentfer 
Petersen fortalte under 
rundvisningen om, at øget 
anvendelse af træ er en 
afgørende faktor for at nå 
de globale klimamål med 
hensyn til CO2-udledning.
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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
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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

Genvalg i Røde Kors
Efter generalforsamlin-
gen i Røde Kors Padborg 
hedder formanden igen 
Morten Berdiin.
Næstformand er Inga 
Petersen, mens Margit 

Biehl-Hansen varetager 
opgaven som sekretær.

Kasserer er Hans Henrik 
Galle.

De øvrige bestyrel-
sesmedlemmer er Jette 
Hedegaard, Dorit Hyla, 

Carla Marie Petersen, 
Gudde Hamle og Jesper B. 
Nielsen.

Suppleanter er Dorthe 
Schmidt og Cordula Terp.

Revisorer er Jørn Levisen 
og Karen Jørgensen. ■

Grisetransport væltede 
ved Padborg

Godt 50 grise mistede 
livet efter et færdselsuheld 
i rundkørslen mellem 

Tøndervej og Hærvejen 
nord for Padborg.

Her kørte en lastbil med 
efterspændt sættevogn, 

hvor grisene befandt sig, 
af ukendte årsager i grøf-
ten og væltede ■

 Foto Dit te Vennits NielsenFrøslev Ringriderforening 
opløst
Af Dit te Vennits Nielsen

På en ekstraordinær 
generalforsamling blev 
det vedtaget, at Frøslev 
Ringriderforening bliver 
nedlagt.
Der mødte seks medlem-
mer op - Ninna Schrum, 
Hans Egon Kurth, 

Hans Henrik Post, Elna 
Petersen, Hansi Petersen 
og Margrethe Asmussen 
- og de var enige om 
lukningen.

De faste aktiver kø-
lecontainer, septitank, 
elinstallationer og skuret 
overtages af Elna og Hansi 
Petersen, mens galger, 

plasticstole og hvidevarer 
blev tilbudt til Frøslev 
Padborg Lokalforening.

De økonomiske midler 
fordeles ligeligt mel-
lem Frøslev Padborg 
Lokalforening, Frøslev 
Sangforening og Frøslev 
Jagtforening. ■

Koncert med Vokalbanden
Torsdag den 10. marts 
kl. 19.00 danner 
Holbøl Kirke rammen 
om en koncert med 
Vokalbanden.
Vokalbanden er et lille 
kor, som brænder for 
den rytmiske musik. I 
deres repertoire finder 
man musik af, Stevie 
Wonder, Simply Red, 

Bob Dylan, Sorten Muld, 
Van Morrison og Burt 
Bacherach.

Vokalbanden synger op 
til 6-stemmigt a cappella 
eller akkompagneret af 
klaver.

Koret startede i sin nu-
værende form i efteråret 
2009.

Koret består af 18 sange-

re , 12 kvinder og 6 mænd, 
som hver torsdag øver i 
Nybøl Børneunivers' mu-
siklokale, hvor de bliver 
ledet af deres dygtige og 
dedikerede dirigent Vibe 
Damgaard.

Korsangerne bor i områ-
det omkring Sønderborg, 
Broager, Gråsten, Nybøl 
og Aabenraa. ■
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