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

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

GULV- & GARDINBUSSENGULV- & GARDINBUSSEN

BOOK EN TID
for personlig 

rådgivning i butikken 
eller hjemme hos dig.
TLF. 74 67 19 54

Sundsnæs 2 · Gråsten · kjems.dk
Telefon 7465 1140

Forsvarsadvokater

Bistandsadvokater

Råd om strafferet

Sct. Pauli 28, 6310 Broager • Mobil 4079 1647

Vi køber

GULD – SØLV GULD – SØLV 
PLETSØLVPLETSØLV

Skiftende åbningstider.
Ring gerne for en aftale 
på 4079 1647

Kom forbi butikken 
og få et godt tilbud

DET ER ALDRIG FOR SENT AT

HULMURSISOLERE
• Lavere energiforbrug

lavere varmeregning
• Sundere bolig og 

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

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

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

 
Vagttelefon

Døgnbemandet for akutte henvendelser

Bestil tid på 
61 51 78 20

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

Gråsten - Broager - Ragebøl - Sundeved - Padborg - Kruså - Frøslev - Holbøl - Kollund Uge 10 9. marts 2022 14. årgang  Løssalg: 5 kr. 

74 43 30 00

KØRESKOLE

KØREKORT
BIL & MC

HOLDSTART GRÅSTEN
Torsdag den 17. marts 2022 kl. 18.00
A.D. Jørgensgade 2A, Gråsten

TILMELD DIG PÅ TELEFON 74 43 30 00
ELLER PÅ WWW.ALSGADES.DK

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

ENGANGSPARTI

Garland Crest 
Chardonnay 
Frisk og frugtig spansk vin 

Perfekt til fisk, svinekød 
og kylling

6 flasker kun

169,-
Spar

131,-

GRÅSTEN
Torsdag, fredag og lørdagstilbud

Einar Moran
Hasselhaven 13, 6330 Padborg
Tlf. 2628 9300
einarsantur2008@hotmail.com

Eff ektivitet, kvalitet, høj service og rimelige priser

MALER & ENTREPRENØRFIRMA
EINAR MORAN

HÅNDVÆRK I 
VERDENSKLASSE

10%
rabat på 

uforpligtende 
tilbud

BovAvis
Læs ugens avis på

www.graastenavis.dk

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

www.pchristensenogsønner.dk – Følg os på 

TOPKAPNING OG TRÆFÆLDNINGTOPKAPNING OG TRÆFÆLDNING

Har du et træproblem, 
du skal have løst? 

Ring til os. 
Vi giver et 

uforpligtende tilbud.

Vi laver også 
alt indenfor 

transport- og 
entreprenør-

opgaver



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
Søndag den 13. marts kl.  9.30 Gudstjeneste i Adsbøl kirke

Søndag den 13. marts kl. 11.00 Gudstjeneste i Gråsten Slotskirke

Søndag den 13. marts  Sogneindsamling

Onsdag den 16. marts kl. 19.00 Filmaften i præstegården

Vi samler ind til verdens fattigste den 13. marts
Vær med, når Folkekirkens 
Nødhjælps Sogneindsamling 
løber af stablen søndag den 
13. marts 2022. Sammen gør vi en 
forskel for mennesker i yderste nød. 

Klimaforandringerne og 
coronapandemien har endnu en 
gang vist, at mennesker i verdens 
fattigste lande bliver hårdest ramt 
under kriser som disse. Her � ndes 
der ikke på samme måde værn, der 
beskytter, eller systemer, der griber. 

Vi må som næstekærlige 
mennesker ikke vende det blinde 
øje til. Verdens fattigste mennesker har mere end nogensinde brug for støtte. Vi må 
bevare håbet og troen på, at vi kan gøre en forskel. 

2022-indsamlingen bliver en milepæl 

I 2022 fylder Folkekirkens Nødhjælp 100 år. Som den ældste nødhjælps- og 
udviklingsorganisation med danske rødder, fejrer vi ikke alene 100 års arbejde med 
håb og handling som varemærke. Vi fejrer et stærkt dansk engagement i humanitært 
udviklingsarbejde gennem hundrede år. Sogneindsamlingen bliver derfor en 
jubilæumsindsamling. 

Gør en forskel - meld dig som indsamler

Du kan gøre en verden til forskel ved at melde dig som indsamler hos din lokale 
indsamlingsleder eller på blivindsamler.dk. 

Så kontakt allerede nu Britt Rexen på 20 80 71 72 eller 
kirkekultur.gakirker@gmail.com for at melde dig som indsamler. 
Du kan også tilmelde dig på blivindsamler.dk.

PARADIS: HÅB 
Melanie er 13 år - usikker, lidt 
modløs og noget overvægtig. Hun 
sendes på sommerlejr for at tabe 
sig, mens hendes mor, Teresa, er 
på kærlighedsjagt i Kenya. Melanie 
� nder langsomt nye veninder i sine 
medcampister, og trods en streng 
militær disciplin, overvågning og 
afstraffelse, smugler pigerne snacks 
og sprut ind på værelserne, mens de 
� irter genert med de lokale drenge. 
Institutionens sterile kulisser danner 
en strålende baggrund for den saft og 
kraft, der bobler i de unge mennesker. 

Midt mellem ydmygende sportslege 
– “Hvis du er glad, og du ved det, 
klap dit fedt”, strenge kostråd og 
afstraffelser i form af armbøjninger og 
udmattende øvelser, forelsker Melanie 
sig hovedkulds i den 40 år ældre 
lejrlæge. 

Filmaften den 16. marts kl. 19.00 i Gråsten Præstegård 

Lis Mains takker af efter 22 år med blomster Af Lise Kristensen

Hun er ikke meget for at 
tale om det, for hun siger 
farvel til sit hjertebarn.
Den 31. marts er det slut 
for 63-årige Lis Mains 
med at finde på blomster-
udsmykning til hjemmet 
og kirkegården for et 
væld af kunder. Hun går 
på efterløn. Ny butiks-
leder bliver Anni Henry 
Christensen, Sønderborg.

“Jeg startede butikken. 
Det er dejligt at arbejde 
med smukke og kreative 
ting. Der er ikke mange, 
der er så heldige at kunne 
sige, de hele tiden har 
arbejdet med det, de kan 
lide at lave,” konstaterer 
Lis Mains, der går på lang-
som nedtrapning i en stor 
have derhjemme i Alnor.

“Det bliver dejligt at få 
tid til den og til mine fem 
børnebørn. Den yngste 
er tre måneder gammel,” 

fortæller blomsterhandle-
ren, der ikke kommer til 
at kede sig i sit otium, men 
alligevel er lidt vemodig 
over at give slip på sin 
blomsterbutik.

“Tiden er inde. Du kan 
ikke gå ned i arbejdstid 
som blomsterhandler. 
Det vigtige for mig er, at 
de ansatte kan fortsætte i 
Gråsten Blomster,” fortæl-
ler Lis Mains, der har to 
fleksjobbere og en heltids-
ansat i blomsterbutikken.

Det var et tilfælde
Hun kom fra et job som 
typograf, da hun i en 
alder af godt 40 år blev 
blomsterhandler.

“Det var et tilfælde,” for-
tæller hun selv glædeligt 
overrasket over, hvor godt 
til tilfældet viste sig at 
være.

I 18 år lå Gråsten 

Blomster på Sundsnæs 2 
på den anden side af vejen 
inden indflytningen i 
Ulsnæs Centret for tre et 
halvt år siden. Lis Mains 
har leveret blomster til høj 
og lav fra de kongelige på 
slottet til menigmand i 
Sønderjylland.

Hun glæder sig til at få 
lidt mere tid til sig selv 
og familien, men hun 
vil ikke kunne lade være 

med at kaste et blik ind i 
butikken, når hun frem-
over passerer forbi som 
pensionist. 

“Det hænger alligevel 
lidt ved en, at det var her, 
man for en snes år siden 
startede som selvstændig i 

potter og planter med fire 
årtier på fødselsattesten”, 
siger Lis Mains. ■

Det er med vemod, Lis Mains 
siger farvel til sit hjertebarn 
Gråsten Blomster, som hun 
selv har skabt, når hun går 
på efterløn og fra 1. april først 
og fremmest helliger sig sin 
store have hjemme i Alnor.
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Änglamark mælk 
vælg mellem let, mini 
eller skummet. 
1 liter

Gælder torsdag / fredag / lørdag

Tilbuddene gælder torsdag den 10. marts til 
lørdag den 12. marts 2022 eller så længe lager 

haves. Der tages forbehold for trykfejl.

FRIT VALG

FRIT VALG

TORS-

DAG!

Ta' 3 stk.

1795
SLAGTEREN TILBYDER 
Frankes ringriderpølser

Kartoffelspegepølse 
fra Als pølser

Coop sukker
1 kg

Knorr lasagne eller 
lasagnette 
252-324 g

*Maks. 3 stk. per kunde. 

*Maks. 3 stk. per kunde. 

Pr. stk.

59,-

Pr. pk.

4,-
Pr. pk. kun

10,-
*Max 6 pr. kunde pr. dag

Kærgården
200 g

Pr. pk.

10,-

FRIT VALG

20 stk.

120,-

GRÅSTEN

SuperBrugsen Gråsten Telefon 73 65 26 00
Åbningstider: Vi har åbent alle dage kl. 7.00 - 20.00
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Oplev foråret i Husum. Ved ankomsten bydes vi 
velkommen af et fuldstændig overvældende violet 
blomsterhav, som giver en unik sanselig oplevelse. 
Der er tale om mere end 4 millioner blålilla 
krokus, der springer ud omkring byens slot.

Ud over de blomstrende krokus er der også et 
stort kunsthåndværkermarked i slottets indre gård 
med � ere end 50 boder med hus- og havedeko-
rationer, træskærerarbejde og glashåndværk. Der 
� ndes også shopping på loppemarkedsniveau på 
markedspladsen rundt omkring Tine-brønden. 
Her sælger munkene krokusplanter til gæsterne.

Der bliver god tid i byen til spise frokost på 
en af de mange restauranter. På hjemturen 
spiser vi aftensmad på hyggelig tysk kro.

Husk: Pas og Euro.

Prisen inkluderer bus, guide, rundstykke og ka� e, 
krokusfestival og aftensmad.

Lørdag den 19. marts

Krokusfestival
i Husum

OPSAMLINGSSTEDER

Alsion, Sønderborg. . . . . . kl. 10.00
Nybøl Kirke . . . . . . . . . . . kl. 10.15
Broager Kirke . . . . . . . . . . kl. 10.20
Elektrikeren, Egernsund  . kl. 10.25
Ahlmannsparken, Gråsten kl. 10.35
Bageren, Rinkenæs . . . . . . kl. 10.45
Annies Kiosk, Sønderhav . kl. 10.50
Elektrikeren, Kollund  . . . kl. 10.55
Kruså Bankocenter  . . . . . kl. 11.05
Bov Kirke . . . . . . . . . . . . . kl. 11.10
Cirkle K. Padborg  . . . . . .  kl. 11.15

495,-

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

Stort rykind til ny frisør i Gråsten
Af Gunnar Hat tesen

Det var en velbesøgt 
reception, da 22-årige 
frisør Celina Seemann 
lørdag flyttede ind hos 
Salon Sanne i Nygade i 
Gråsten.
Både kunder, venner og 
familie var mødt op til 
drinks og lækkerier.

Celina Seemann var 
overvældet og glad over 
den fine modtagelse i 
slotsbyen, hvor hun allere-
de er kommet godt i gang 
med arbejdet.   

Frisør Susanne 
Vesperina var overor-
dentlig glad for at kunne 
byde velkommen til en ny 
kollega.

“Hvor er jeg glad. Jeg har 
glædet mig som et barn 
til juleaften til det ende-
lig blev 1. marts”, sagde 
Susanne Vesperini i sin 
velkomsttale.

“Lige fra du startede i 
lære, havde jeg et ønske 
om, du engang skulle 
overtage min salon. Men 
så tog du til Dybbøl og 

gjorde din læretid færdig - 
med al respekt for det - så 
tænkte jeg såmænd ikke 
mere i de baner.

Og dog - på et tids-
punkt fik jeg at vide, at 
du såmænd var flyttet til 
Egernsund til din kæreste.

Så var der lige en dag, 
jeg fik en kop kaffe med 
din mor, hvor hun spurg-
te: Mangler du ikke en 
assistent?

Næh, det gjorde jeg ikke, 
men jeg mangler en til 
at overtage salonen“. Ja, 
sagde hun, det er lige det, 
vi har snakket om. Vi 
mødtes så til en kop kaffe 
og så gik det hurtigt. Vi 
fik lavet samarbejdsaftale 
og lejekontrakt og nu står 
vi så her i dag”, lød det fra 
en meget glad Susanne 
Vesperina, som naturlig-
vis fortsætter i salonen, 
men på nedsat tid.

“Jeg vil gøre alt for, at du 
får en god start på din nye 
tilværelse og som jeg har 
sagt til dig, tager jeg ejer-
fornemmelser, må du sige 

til, det kan jo være svært 
efter at have været ene-
ejer i snart 40 år”, sagde 
Susanne Vesperina til de 
mange fremmødte. ■

Mange gæster kiggede forbi salonen i Nygade for at lykønske 
Celina Seemann og gratulere Susanne Vesperini med hendes 
nye samarbejdspartner. Foto Ingrid Johannsen
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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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ÅBNINGSTIDER:
Mandag, tirsdag og torsdag: kl. 9.00-17.30 

Onsdag: kl. 9.00-20.00 Fredag: kl. 9.00 - 18.00 
Lørdag: kl. 8.00-12.00

Hudpleje og Makeup artist

Velkommen 
tilbage til 

Martin

By Husets Frisør 

Jernbanegade 7, Gråsten · Tlf.  74 65 11 10 
Onlinebooking www.husetsfrisør.dk

Onsdag den 30. marts

og OPSAMLINGSSTEDER

Alsion, Sønderborg. . . .kl. 10.00
Nybøl Kirke . . . . . . . . . kl. 10.15
Broager Kirke . . . . . . . .kl. 10.20
Elektrikeren,
Egernsund . . . . . . . . . .kl. 10.25
Ahlmannsparken, 
Gråsten  . . . . . . . . . . . .kl. 10.35
Bageren, Rinkenæs . . . .kl. 10.45
Annies Kiosk,
Sønderhav  . . . . . . . . . .kl. 10.50
Elektrikeren, Kollund  . kl. 10.55
Kruså Bankocenter  . . .kl. 11.05

Bov Kirke . . . . kl. 11.10
Cirkle K.
Padborg . .  kl. 11.15

695,-

Schackenborg 
Marsktårnet
Efter opsamling kører vi vestpå til Øster Højst Kro, 
hvor vi får en 2-retters menu.

Derefter kører vi til Møgeltønder, hvor vi kommer 
indenfor på Schackenborg Kro. 

Guiden vil på rundvisningen fortælle om slottet og 
dets spændende historie, om feltherre Hans Schack og 
hans slægt samt om Kongehuset og Schackenborg.

Efter rundvisningen kører vi til Danmarks 
smukkeste gård, Klægager ved Ballum, hvor vi 
nyder kage og lagkage.

Derefter kører vi til Marsk Tårnet ved Skærbæk, 
som er en af Danmarks nyeste attraktioner.

Prisen inkluderer bus, guide, 2-retts middag 
på Øster Højst Kro, entre og rundvisning på 
Schackenborg Slot, ka� e og lagkage på Klægager 
og entre til Marsk Tårnet. 

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

Fodbold skal bygge unge op – ikke bryde dem ned
Af Lise Kristensen

Indgangen til Gråsten 
Boldklubs andet århund-
rede i starten af april 
giver 66-årige formand 
Mogens Hansen anled-
ning til at reflektere over 
udviklingen.
“Jeg frygter for fremtiden, 
hvad angår holdsporten. 
Tidligere skulle alle 
drenge prøve at spille 

fodbold. Det skal de ikke 
længere. I starten af min 
tid i klubben blev drenge 
ved, mindst til de var 
15-16 år. Nu stopper de 
allerede som 11-12 årige. 
Det er kun halvdelen af 
en årgang, der prøver at 
spille fodbold,” fortæller 
Mogens Hansen.

Han mener, det er fordi, 
sporten er blevet for elite-
fikseret. Er man ikke god 

på et højt plan, stopper de 
unge helt.

“Forældrene er meget 
ambitiøse og kører gerne 
børnene meget langt og 
bruger meget tid på at få 
dem til at spille i større 
klubber, hvor de kan 
indfri forældrenes am-
bitionsniveau. Børn helt 
ned i de yngste årgange 
spiller seks syv gange om 
ugen med træning fire 

gange om morgenen og to 
gange om eftermiddagen 
og kampe i weekenden. 
Samtidig oplever de ikke 
kammeratskabet med 
deres jævnaldrende der, 
hvor de kommer fra,” 
siger Gråsten Skoles man-
geårige nu pensionerede 
viceinspektør.

Han ser en tendens til, 
unge opgiver at udøve 
deres sport, hvis de ikke 
er gode nok og tilhører 
de bedste. Mange dyrker 
individuel sport for at hol-

de sig i form, men er ikke 
med i en klub.

“Vi mennesker kan ikke 
leve uden at være del af 
et fællesskab, men udvik-
lingen går i retning af at 
dyrke sport på egne præ-
misser og når, man selv 
vil,” siger Mogens Hansen, 
der mener, især de ikke 
fysisk stærke børn lider 
under udviklingen.

“Eliten skal være der. 
Den skal nok klare sig 
selv, men det gælder om 
at bygge børn op i sporten 
og ikke at bryde dem ned. 

Der skal lægges vægt på 
det, de kan, og ikke på de 
fejl, de begår. 

Ingen er fejlfri
Især pigerne har en 
tendens til det perfektio-
nistiske, mens drengene i 
de yngre aldre glæder sig 
mere over et godt mål eller 
flotte delresultater,” siger 
fodboldformanden, der 
medvirker til at modgå 
udviklingen ved at være 
med til at sætte fokus på 
spillernes trivsel under 
træningen.

Han mener også, foku-
seringen på eliteudøvelse 
går ud over børnenes 
kognitive evner, fordi man 
koncentrerer sig meget om 
én sport.

“Vi har flere overvægtige 
børn, end vi har haft. 
Tendensen til, at det skal 
være alt eller intet gør, at 
nogle helt vælger sport 
og idræt fra, fordi de ikke 
føler sig gode nok. I stedet 
for at lægge vægt på de 
egenskaber, drenge- og 
pigespillere har, fokuserer 
man på det, de ikke kan. 
Det nytter ikke kun at 
dyrke fodbold for hele 
tiden at blive bedre. Det 
skal også være sjovt. Vi 
skal acceptere, nogen er 
gode til noget, og andre 
til noget andet. Det er det 
samme med, at 80 procent 
af en ungdomsårgang 
helst skal have en studen-
tereksamen, fordi det er 
det eneste, der duer. Jeg 
har oplevet en karakter-
bekendtgørelse, der gik 
ud på, alle elever startede 
på 12, og så kunne de kun 
blive dårligere derfra. 
Hvad er det for en tilgang? 
Det er da bedre at starte 
på et gennemsnitsniveau 
og så blive bedre derfra,” 
fortæller Mogens Hansen, 
der har gjort sig mange 
tanker om sportens 
udvikling.

Han tror stadig på fælles-
skabet og på boldklubbens 
fortsatte fremme af hold-
sporten, men han synes, 
vi er langt fra den gamle 
devise om, det gælder ikke 
om at vinde, men om at 
være med. ■

HEINRICH  
T: 2941 1470

MORTEN  
T: 2683 6790KØKKEN · BAD · GARDEROBE

KØKKEN-
RENOVERINGOK

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

Ring og bestil tid til et gratis hjemmebesøg!

Danmarks eneste landsdækkende kæde – din garanti for tryghed og kvalitet

Nye låger
– monteret på 1 dag

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

HEINRICH  
T: 2941 1470

MORTEN  
T: 2683 6790KØKKEN · BAD · GARDEROBE

KØKKEN-
RENOVERINGOK

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

Ring og bestil tid til et gratis hjemmebesøg!

Danmarks eneste landsdækkende kæde – din garanti for tryghed og kvalitet

Nye låger
– monteret på 1 dag

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

HEINRICH  
T: 2941 1470

MORTEN  
T: 2683 6790KØKKEN · BAD · GARDEROBE

KØKKEN-
RENOVERINGOK

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

Ring og bestil tid til et gratis hjemmebesøg!

Danmarks eneste landsdækkende kæde – din garanti for tryghed og kvalitet

Nye låger
– monteret på 1 dag

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

Formand for Gråsten Boldklub, Mogens Hansen
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GAVEKORT
Husk at indløse gavekort 

senest den 31.marts

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

Lokal Lions-hjælp til støtte 
for flygtende ukrainere
Lions Club Broager-
Gråsten besluttede 
på et medlemsmøde i 
Gråsten at donere 10.000 
kr. i humanitær hjælp til 
flygtninge fra Ukraine.
“Her og nu er det vigtigt 
at yde assistancen til den 
humanitære indsats til 
alle dem, der forlader 
Ukraine over grænsen til 
Polen og Rumænien, så vi 
donerer pengene til bl.a. 
de Lions klubber i Polen 
og Rumænien, der har 
problemerne tæt inde på 
livet”, oplyser præsiden-
ten for Lions i Broager-
Gråsten, Torben Schütt, 
Rinkenæs.

Lions virker over hele 
verden efter mottoet – Vi 
hjælper! 

Broager-Gråsten klubben 
gør det lokalt og alminde-

ligvis også via donationer 
til Lions internationale 
katastrofehjælp.

“Det er første gang, 
at vores klub laver en 
egen indsats uden for 
Danmark. Men det er 
jo forfærdeligt at se på, 
hvordan følgerne af krigen 
udvikler sig. Flygtende 

ukrainere har i den grad 
brug for humanitær hjælp, 
og vi yder støtte i forhold 
til de muligheder, vi selv 
har i klubben og gennem 
de lokale klubber dernede, 
der har mere forstand på, 
hvordan pengene skal 
bruges”, tilføjer Torben 
Schütt. ■

Derfor siger vi JA til afskaffelse 
af Forsvarsforbeholdet:

Vi får medbestemmelse på Europas 
sikkerhedspolitiske og forsvarspolitiske retning

Vi kan deltage i selvvalgte EU-forsvarsmissioner

Vi viser, at vi vil stå sammen med Europa om 
demokrati, frihed og menneskerettigheder

Med forsvarsforbeholdet har Danmark i 30 år sat 
sig selv uden for døren, når europæisk forsvar- 

og sikkerhedspolitik drøftes.

NU skal vi tilbage på sporet og placere 
Danmark i hjertet af EU.

JA!

Ny butiksbestyrer har de grønneste fingre

Af Lise Kristensen

1.april overtager 51-årige 
Anni Henry Christensen 
Gråsten Blomster i 
Ulsnæs Centret, når Lis 
Mains går på pension. 
Den nye butiksbestyrer 
har altid været vild med 
at sammensætte blom-
ster og farver til en fryd 
for øjet.
“Jeg vandt konkurrencen 
De grønneste fingre på TV 
Syd. Siden har jeg vidst, 

jeg skulle lave nogle med 
blomster. Jeg elsker blom-
ster. TV-programmet be-
kræftede mig i, jeg er god 
til det,” fortæller den kom-
mende blomsterhandler.

Brugsuddeler Jesper 
Thomsen kontaktede 
Anni Henry Christensen 
for at spørge, om ikke hun 
kunne tænke sig at overta-
ge Gråsten Blomster. Det 
ville hun rigtig gerne.

“Jeg har ønsket mig at 
få min egen butik. Jeg 

går op i at nørde med 
blomster. Det passede helt 
fantastisk. At lave blom-
sterdekorationer er som 
at lave et mesterværk – et 
maleri. Det er skønt at 
sammensætte tusindvis 
af blomster i flotte farver 
og skabe en juvel. Det er 
som at få tusind juveler til 
at skinne,” fortæller blom-
sterdekoratøren begejstret.

Dygtig pige
Hun bor i Sønderborg, 

men er født og opvokset 
i Høruphav. Hun har 
undervist i farvelære på 
College360 i Silkeborg, da 
hendes mand fik arbejde 
i det midtjyske. Anni 
Henry Christensen er 
uddannet skiltemaler og 
grafiker.

“Da Lis Mains var 
indstillet på at stoppe 

efter godt 20 år i Gråsten 
Blomster, tænkte jeg, at 
Anni ville være en dygtig 
pige at få ind i butikken. 
Vi er vokset op som nabo-
er i Høruphav. Lejemålet 
er SuperBrugsens. For os 
er det vigtigt at fastholde 
butikken, så der ikke 
bliver et tomt lejemål, og 
så var det afgørende for 
alle parter at fastholde 
personalet,” fortæller 
Jesper Thomsen, der er 
godt tilfreds med at have 
fundet en ny kompetent 
butiksansvarlig.

“Jeg har altid godt kun-
net lide blomster. Da jeg 

var ti år, kan jeg huske, jeg 
lavede blomsterpynten, da 
min onkel og tante skulle 
giftes. Jeg ser mig selv gå 
rundt og sætte blomster 
på bordet i forkellige far-
ver. Det kreative tiltaler 
mig meget,” fortæller 
Anni Henry Christensen.

“Det er fantastisk at 
overtage en så flot butik. 
Det er guld værd at få så-
dan en chance,” konklude-
rer blomsterdekoratøren, 
der starter med at lukke 
butikken en uge for at 
bygge lidt om.

Gråsten Blomster skal 
have skydelåger og rul-
legardiner i frontpartiet, 
hvor der bliver døgnbutik, 
så kunderne kan købe 
blomster, sammenplant-
ninger og vingaver ved 
hjælp af Mobile Pay, så 
de kan åbne dørene med 
en mobilkode og hente 
blomster til svigermor og 
veninden 24-7.

I de normale åbningsti-
der kan de træffe blom-
sterbinderne bag disken. 
Døgnbutikken giver større 
fleksibilitet. ■

Anni Henry Christensen 
vandt konkurrencen De 
grønneste fingre på TV Syd, 
og så er hun barndomsven 
med Gråsten brugsuddeler 
Jesper Thomsen, og det førte 
hende frem til at overtage 
Gråsten Blomster 1. april.
 Foto Ingrid Johannsen
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Kr. Himmelfartsdag 
torsdag den 26. maj

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tilmelding 
på telefon 
2116 0683

750,-

Ud� ugt til FøhrUd� ugt til Føhr

BovAvis

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

BovAvis

Minikrydstogt på Minikrydstogt på 
KielerkanalenKielerkanalen

Søndag den 24. april
AFGANG

Alsion, Sønderborg. . . . . . . . . . . . kl. 8.00
Nybøl Kirke . . . . . . . . . . . . . . . . . .kl. 8.15
Broager Kirke . . . . . . . . . . . . . . . . kl. 8.20
Egernsund, elektrikeren . . . . . . . . kl. 8.25
Ahlmannsparken, Gråsten . . . . . . kl. 8.30
Rinkenæs, Bageren  . . . . . . . . . . . kl. 8.40
Annies kiosk  . . . . . . . . . . . . . . . . .kl. 8.45
Elektrikeren i Kollund . . . . . . . . . .kl. 8.50
P-pladsen ved Kruså Bankocenter  .kl. 8.55
Bov Kirke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kl. 9.00
Cirkle-K i Padborg . . . . . . . . . . . . .kl. 9.05

795,-

Det er en ud� ugt, der vil stå i søfartens 
tegn. Kielerkanalen blev bygget 
1887-1895, den er 98 km lang og her 
sejler ca. 50.000 skibe igennem om året. 

Efter opsamling kører vi direkte til 
Kiel. Her går vi ombord på skibet. 
Kursen sættes mod Rendsborg, hvor vi 
undervejs skal nyde en dejlig bu� et. Vores 
spændende sejltur tager knap 4 timer. 
Vores bus venter på os i Rendsborg, 
hvor vi får en guidet rundvisning.

Derefter kører vi til Dannevirke. 

Mæt af dagens indtryk kører vi 
nordpå og er hjemme ved 19-tiden.

Prisen dækker bus, rundstykker, 
guide, sejltur og bu� et.

Ringgården fejrer 
10 års fødselsdag

Beboerne i Ringgården 
i Nygade i Gråsten fej-
rede forleden, at det var 
10 år siden, de første 
beboere flyttede ind i 
nybyggeriet. ■

BovAvis

Efter opsamling kører vi til Hotel Vamdrup, 
hvor vi spiser middagsmad.

Derefter kører vi til Koldinghus, hvor vi ser udstillingen 
“Mary & Kronprinsesserne”, som er blevet til i 

anledning af Kronprinsesse Marys 50-års fødselsdag.
Udstillingen tegner et portræt af den danske 

kronprinsesse og hendes � re forgængere i 
Glücksborg-slægten. De besøgende kan se frem 
til blandt andet at opleve det berømte rubinsæt 

og Kronprinsesse Marys egne fotos.
I udstillingen vil de besøgende kunne opleve 
Kronprinsesse Mary fortælle om sin rolle og 
sine forgængere. Udstillingen fokuserer på, 

hvad det vil sige at være kronprinsesse.
Eftermiddagska� en og kage indtager 

vi på Hotel Skamlingsbanken.
Prisen inkluderer bus, guide, middag, 

entre til Koldinghus og eftermiddagska� e 
på Hotel Skamlingsbanken

Afgang
Alsion, Sønderborg. . . . . . . 9:30
Nybøl Kirke . . . . . . . . . . . . 9:45
Broager Kirke . . . . . . . . . . . 9:50
Elektrikeren Egernsund . . . 9:55
Ahlmannsparken, Gråsten 10:00
Bageren Rinkenæs . . . . . . 10:10
Annies Kiosk, Sønderhav . 10:15
Bindzus, Kollund . . . . . . . 10:20
Kruså Bankocenter  . . . . . 10:25
Bov Kirke . . . . . . . . . . . . . 10:30
Samkørselspladsen
ved Kliplev . . . . . . . . . . . . 10:45
Circle K, Rødekro . . . . . . 11:05
Samkørselspladsen
ved Hammelev . . . . . . . . . 11:35

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

Lørdag den 23. april

Mary og 
Kronprinsesserne 

695,-
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GUDSTJENESTER
Søndag den 6. marts kl. 9.30
1. søndag i fasten
v/ sognepræst Liselotte Kirkegaard

Søndag den 20. marts kl. 9.30
3. søndag i fasten 
v/ sognepræst Marianne Østergaard Pedersen

Søndag den 3. april kl. 9.30
5. søndag i fasten, Marie bebudelsesdag
v/ sognepræst Ulla Hermann

AKTIVITETER:
Sognecafé – “Er Te Blot Te?” 
Torsdag den 24. marts kl. 14.30
i Kværs forsamlingshus.
Kværs menighedsråd inviterer til en Te-oplevelse, 
hvor du kan smage på 8 forskellige te fra 
VildMedTe, dertil kommer lidt sødt til ganen.
Pris for kaff e, kager og te 25,- kr. pr. person
Tilmelding senest den 17. marts 
Conny Lorenzen tlf. eller sms: 2232 0935 eller 
Helga Nehrkorn tlf. eller sms: 2216 8257.

Sognecafé – “Der skal påskeæg til påske”
Torsdag den 7. april klokken 16.15 i Kværs forsamlingshus. 
Kværs menighedsråd inviterer børn, forældre og bedsteforældre til en hyggelig 
aktivitetseft ermiddag i Kværs forsamlingshus, hvor der males vat-påskeæg og 
klippes påskepynt. Menighedsrådet stiller med materialer. 
Kl. ca. 17.30 spiser vi kødsovs med pasta/ris, hertil serveres saft . Øl og vand kan 
købes. Eft er middagen går vi til kirken med de malede påskeæg, æggene hænges 
på grene inde i kirken. Der fortælles en lille påskefortælling og vi afslutter i kirken 
med en lille overraskelse til børnene. Pris 40,- kr. for voksne, børn er gratis. 
Tilmelding senest den 30. marts Conny Lorenzen tlf. eller sms: 
22320935 eller Helga Nehrkorn tlf. eller sms: 22168257.

Gækkebreve
Mellem fastelavn og palmesøndag er det i Danmark skik, at man sender 
gækkebreve; et smukt udklippet brev med et lille vers, en vintergæk og prikker 
for antallet af bogstaver i afsenderens navn. Modtageren skal så gætte, hvem der 
har sendt brevet. Gættes gækkebrevet skal afsenderen give modtageren påskeæg, 
gættes det ikke, går foræringen den anden vej. Før i tiden 
kunne brevene indeholde alt lige fra kærlighedserklæringer 
og frieri, forsikringer om venskaber, til middagsinvitationer, 
og oft e var versene humoristiske. I dag er det mest børn, 
der sender gækkebreve, men hvorfor egentlig det?

Omme bag en tjørnehæk
fandt jeg denne vintergæk
Nu med den du får af mig
sendt en hilsen – hvem er jeg?

Kirkekoncert 
med Mark og Christoff er 

Onsdag den 27. april kl. 19.00 i Kværs kirke. 
Husk at købe billetter. 
Pris 150,- kr. Betaling ved tilmelding senest den 
20. april, Conny Lorenzen tlf. eller sms: 2232 0935 
eller Helga Nehrkorn tlf. eller sms: 2216 8257

Nyt fra Kværs kirkegård 
1. marts begyndte Malene Marie Nielsen som 
gravermedhjælper, således har vi et team af 
kirkegårdspersonale i Kværs og Egernsund 
bestående af Michael, Mette og Malene.  
Kværs menighedsråd har indgået et 
samarbejde med Egernsund menighedsråd 
om kirkegårdssamarbejde.  

Menighedsrådsmøde
Onsdag den 23. marts kl. 19.00 er der 
menighedsrådsmøde i Kværs præstegård, 
mødelokalet. Husk menighedsrådsmøderne 
er off entlige, så du er altid velkommen.

Kirkesiden for 
Kværs sogn

Kværs Kirke
– også din kirke

Kværs Sogn 
– også dit sogn

KONTAKT Sognepræst
Helle D. Asmussen
Mobil 23 60 08 31
Mail heda@km.dk

Kordegn Susanne Elefsen
Kirkekontoret i Gråsten
Telefon 20 80 71 70
Mail sel@km.dk

Graver og kirketjener 
Michael Molzen
Telefon 23 69 62 42
Mail graveren@mail.dk

Formand for Menighedsrådet
Lilian F. Jensen
Mobil 29 63 53 50
Mail lilian.frees.jensen@gmail.com

Kirkeværge
Hans Jørgen Bollmann
Telefon 51 81 47 50
Mail bollmann@bbsyd.dk

Følg med på sognets Facebook – Kværs kirke og på sognets hjemmeside – www.kværskirke.dk

BovAvis

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

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

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

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

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

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

på Bakken. Hjemkomst ved 23.30 tiden. 

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

OPSAMLINGSSTEDER
Alsion, Sønderborg  . . . . . . . . . . kl. 6:30
Nybøl Kirke . . . . . . . . . . . . . . . . kl. 6:45
Broager Kirke  . . . . . . . . . . . . . . kl. 6:50
Elektrikeren Egernsund . . . . . . .  kl. 6:55
Ahlmannsparken, Gråsten . . . . . kl. 7:00
Bageren Rinkenæs . . . . . . . . . . .  kl. 7:10
Annies Kiosk, Sønderhav . . . . . .  kl. 7:15
Bindzus, Kollund . . . . . . . . . . . . kl. 7:20
Kruså Bankocenter  . . . . . . . . . .  kl. 7:25
Bov Kirke. . . . . . . . . . . . . . . . . . kl. 7:30
Samkørselspladsen ved . . . . . . .  kl. 7:45
Circle K, Rødekro . . . . . . . . . . . kl. 8:05
Samkørselspladsen
ved Hammelev . . . . . . . . . . . . . . kl. 8:35
OK-tanken i Bramdrupdam  . . .  kl. 8:55

Heldagsud� ugt til

So� ero Lørdag den 28. maj

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

Dronning Ingrids barndomshjem og Europas smukkeste blomsterpark

*EKSTRA TUR*

895,-

BovAvis

Efter opsamling kører vi over Odense til den 
200 år hyggelige, charmerende og idylliske 

kro, Munkebo Kro, hvor vi får serveret 
en 2-retters traditionel dansk menu.

Efter spisningen kører vi til det smukt beliggende 
kunstmuseum, Johannes Larsen Museet, som 

byder sine gæster på kulturoplevelser i særklasse.

Johannes Larsen (1867-1961) er den mest 
prominente medlem af gruppen “Fynbomalerne” 
og gruppen havde i høj grad deres udgangspunkt 
i Kerteminde – den kønneste af de fynske byer.

Efter museumsbesøget bliver der 
serveret ka� e og kringle. Derefter tager 

vi på byrundtur i Kerteminde.

Prisen inkluderer bus, ka� e og rundstykke, 
middag på Munkebo Kro, entre på kunstmuseum, 

ka� e og kringle og bytur i Kerteminde.

Afgang
Alsion, Sønderborg. . . . . . . . . . 8:00
Nybøl Kirke . . . . . . . . . . . . . . . .8:15
Broager Kirke . . . . . . . . . . . . . . 8:20
Elektrikeren Egernsund . . . . . . 8:25
Ahlmannsparken, Gråsten . . . . 8:30
Bageren Rinkenæs . . . . . . . . . . 8:40
Annies Kiosk, Sønderhav . . . . . .8:45
Bindzus, Kollund . . . . . . . . . . . .8:50
Kruså Bankocenter  . . . . . . . . . .8:55
Bov Kirke . . . . . . . . . . . . . . . . . 9:00
Samkørselspladsen ved Kliplev . .9:15
Circle K, Rødekro . . . . . . . . . . .9:35
Samkørselspladsen
ved Hammelev . . . . . . . . . . . . 10:05
OK-tanken i Bramdrupdam  . .10:25

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

2. påskedag, mandag den 18. april

Påsketur til 
Kerteminde 

750,-
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GRÅSTEN SLOTSKIRKE
Søndag den 13. marts kl. 11.00

ved Frederik Birkler

ADSBØL KIRKE
Søndag den 13. marts kl. 9.30

ved Frederik Birkler

KVÆRS KIRKE
Søndag den 13. marts 
Ingen gudstjeneste

BROAGER KIRKE
Søndag den 13. marts kl. 10.30

ved Mads Jakob Jacobsen

EGERNSUND KIRKE
Søndag den 13. marts kl. 11.00

ved Liselotte Kirkegaard

RINKENÆS KORSKIRKE
Søndag den 13. marts kl. 9.30

ved Liselotte Kirkegaard

NYBØL KIRKE
Søndag den 13. marts kl. 9.30

ved Karen Møldrup Rasmussen

SOTTRUP KIRKE
Søndag den 13. marts kl. 11.00

ved Karen Møldrup Rasmussen

ULLERUP KIRKE
Søndag den 13. marts kl. 10.30
ved Lis-Ann Alexandra Rotem

TYSK GUDSTJENESTE
Sonntag, 13.3., 16 Uhr

Gottesdienst in
der Kreuzkirche Rinkenis

GUDSTJENESTERGUDSTJENESTER

 Tillykke uden foto max. 25 ord ...............................125 ,-
 Tillykke med foto max. 25 ord ................................150 ,-

    Udover 25 ord, 1,-  pr. ord.

 Frankeret kuvert vedlagt 
 ..............kr. indbetales på reg. nr. 7931 kontonr. 1195949

    eller
  

356495

Skriv teksten i BLOKBOGSTAVER på nedenstående linier:
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

Vigtigt! Skal udfyldes (kommer ikke i avisen)
Indsenders navn og adresse samt evt. tlf.
________________________________________
________________________________________

Skal være os i hænde senest torsdag kl. 18.00 før indrykningen.Skal være os i hænde senest torsdag kl. 18.00 før indrykningen.

Kuponen kan udfyldes på www.graastenavis.dk, Kuponen kan udfyldes på www.graastenavis.dk, 
postafdelingen i SuperBrugsen i Gråsten.postafdelingen i SuperBrugsen i Gråsten.

Postkassen tømmes hver torsdag kl. 18.00Postkassen tømmes hver torsdag kl. 18.00

TillykkeTillykke

Tak fordi du handler lokalt 

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

Gråsten Idræts- og Gymnastikforening

inviterer til

FORÅRSOPVISNING
LØRDAG 19. MARTS KL. 13.30 

Udover nogle af vores egne hold, kommer 
der spændende gæstehold udefra.

Bl.a Agerskov Ungdomsskole og DGI egnshold. 

Kom og nyd en hyggelig eftermiddag med skøn gymnastik. 

Entré: Voksne kr. 30,-
Børn under 18 år: Gratis

Med venlig hilsen

www.lilleteater.dk

Generalforsamling
Det lille Teaterhus & Det lille Teater

Mandag den 28. marts 2022
hhv. kl. 19,30 & 20,15 på Det lille Teater

Dagsorden iflg. vedtægterne.
Forslag der ønskes behandlet på 

generalforsamlingen må være 
formanden for 

Det lille Teaterhus–Gunnar Brodersen 
i hænde senest 8 dage før. 

Det lille Teater-Ole Gaul Nilum 3 dage før.

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

Rinkenæs Ungdoms og 
Idrætsforening indkalder til

GENERALFORSAMLING
Tirsdag den 29. marts kl. 19.30 
på Rinkenæs Brandstation

DAGSORDEN:
1. Valg af dirigent.
2. Godkendelse af dagsorden.
3. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning.
4. Forelæggelse af det reviderede års-

regnskab til godkendelse.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Valg:

a. bestyrelsesmedlemmer
b. revisorer

7. Eventuelt.

Forslag der ønskes behandlet på 
generalforsamlingen skal være formanden skriftligt 

i hænde senest tirsdag den 15. marts 2022:
Tina Justesen: tjuste2010@gmail.com

Mød op og støt din forening.
Vi har brug for dig.

Foreningen byder på ka� e/the og kage
Alle er velkomne

DEN SELVEJENDE INSTITUTION
KVÆRS HALLERNE

indkalder til

GENERALFORSAMLING
Mandag den 21. marts 2022 kl. 19.30

i Kværs Hallerne
DAGSORDEN:

- Valg af dirigent
- Valg af referent og stemmetæller.
- Årsberetning ved formand
- Godkendelse af det reviderede regnskab
- Orientering om budget
- Indkomne forslag
- Valg til bestyrelse/suppleanter
- Eventuelt

Forslag fra medlemmer, som skal behandles på 
generalforsamlingen, indgives skriftlig til formanden 

senest 8 dage før generalforsamlingen.

Bestyrelsen for Kværs Hallerne

Andelsselskabet Rinkenæs Vandværk
indkalder hermed til

ORDINÆR 
GENERALFORSAMLING

Torsdag den 7. april 
kl. 19.30 på Benniksgaard Hotel

Dagsorden ifølge vedtægterne:
1. Valg af dirigent og stemmetællere.
2. Beretning om det forløbne år.
3. Det reviderede regnskab 

forelægges til godkendelse.
4. Budget for det kommende år fremlægges.
5. Behandling af indkomne forslag. 

Forslag skal være formanden skriftligt 
i hænde senest 8 dage før mødet.

6. Valg af medlemmer og suppleanter 
til bestyrelsen. På valg er 
bestyrelsesmedlemmerne: 
Bjarne Vest og Henrik Kragh

7. Valg af revisorer og revisorsuppleant.
På valg er: Jes Midtgaard

8. Eventuelt.

Bestyrelsen

Led for Led
Kiropraktik ved 

Malene Parnell Hansen
Ulsnæs Centret 

Sundsnæs 15 b, 6300 Gråsten

Tlf.: 222 67 888
kontakt@ledforled.dk

www.ledforled.dk

Onlinebooking
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Mindeord Dødsfald

Tak fordi du handler lokalt

ISO9001-certificeret

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

eksam. bedemænd

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

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

Vi træffes hele døgnet på 74 65 94 33

Gråsten&Omegns

- Steffen Jensens eftf.

Felstedvej 34
Gråsten

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

Rabøl Jørgensens Begravelsesforretning

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

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

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

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

Svend HedegaardRie Rabøl Jørgensen Martin Good

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

 

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

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

Gråsten Bedemandsforretning
– en del af Rabøl Jørgensens Begravelsesforretninger

Rie Rabøl Jørgensen Martin GoodGunnar Petersen

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

Husk vi holder lukket om søndagen. 

Steen Kristensen
Eksam. bedemand

Als- &
Broager-Sundeved Begravelsesforretning
v/ Steen Kristensen

Bakken 23 · Guderup · Telefon 74 45 80 11

Storegade 39 · Nordborg · Telefon 74 45 11 45

Kirkegade 2 · Broager · Telefon 74 44 95 29

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

www.als-begravelse.dk

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

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

Vores kister er danskproduceret med 
fokus på bæredygtighed.

Gitte J.J. Kristensen
Eksam. bedemand

Poul Erik Kjærgaard
Eksam. bedemand

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

Gråsten blomster
Ulsnæs Centret, Sundsnæs 17A

Telefon 74 65 03 03

− Vi hjælper med alle praktiske og− Vi hjælper med alle praktiske og
uvante opgaver og hjælper med at søge begravelseshjælpuvante opgaver og hjælper med at søge begravelseshjælp

Hvordan skal din højtidelighed foregå ..?
Hvad er dit ønske ..?

 – Jeg står til rådighed . Både før, under, og efter
 – Jeg giver mig tiden til jer som familie for at imødekomme 
jeres behov i al respekt

 – Vejleder om økonomien så der er overblik
 – Sorgen er prisen på vores kærlighed til vore kære
 – Jeg giver tryghed i en svær tid så i kan koncentrere jer om 
tabet/sorgen

Begravelsesforretningen v/ bedemand Alice Török

Kontakt 71 78 76 22 Døgnåben

Min Kære mandMin Kære mand
Vor far morfar farfar svigerfar og oldefarVor far morfar farfar svigerfar og oldefar

Jørgen RasmussenJørgen Rasmussen
* 7. marts 1936 † 6. marts 2022* 7. marts 1936 † 6. marts 2022

er stille sovet inder stille sovet ind
IngeInge

og familienog familien
Bisættelsen � nder sted fra Ullerup kirke Bisættelsen � nder sted fra Ullerup kirke 

Mandag den 14. marts kl 11:00Mandag den 14. marts kl 11:00

Ib Hein, Blansskov, er død, 73 år. ■

Tonny Latter, Broager, er død, 60 år. ■

Kjestine Bothilde Eckert, Egernsund, er død, 76 år. ■

Evelyn Solveig Thorhauge Jensen, Ullerup, er død, 76 år. ■

Hjørnesten i det frivillige 
foreningsarbejde

Annemi Christesen sov 
stille ind den 2. marts, 
84 år.

De seneste fire år boede 
hun på Hørup Plejehjem.

Annemi Christensen var 
en hjørnesten i forenings-
livet og det frivillige ar-
bejde i Gråsten, som hun 
vægtede højt.

Hun var født og opvokset 

i Lysabild og blev i 1955 
gift med Johannes Peder 
Christesen. Parret boede i 
de første år i Tørsbøl, men 
flyttede i 1968 til Gråsten.

Hun var en meget aktiv 
og engageret kvinde i 
foreningslivet. I en lang 
årrække var hun en 
værdsat kasserer i Gråsten 
og Omegns Pensionist-

forening. Her organise-
rede hun Ældre på ind-
køb. Hun var også med i 
Venne kredsen på Gråsten 
Plejehjem og ledede se-
niordans og sørgede for 
sang til plejehjemmets 
beboerne.

Hun var også aktiv i 
Ældre Sagen i Gråsten, 
hvor hun sørgede for 
vandgymnastik på 
Gigthospitalet.

Hun var desuden med i 
Senior rådet for Syd jylland. 

Hun var i 1982 initiativ-
tager til og stifter af Den 
Sønder jyske Pigegarde. 
Hun ydede en kæmpe 
indsats for garden, som 
udnævnte hende til 
æresmedlem. 

For at indsamle penge 

til indkøb af musik-
instrumenter, stiftede 
hun Gardens Venner, 
som holdt bankospil i 
Ahlmanns parken. I 1988 
blev hun udnævnt til 
Årets Gråstener. 

I mange år var Annemi 
Christesen ansat på 
Gråsten Rådhus som 
serviceassistent.

Hendes mand døde i 
1996, og siden dannede 
hun i 15 år par med Sv. 
Aage Janum. Sammen var 
de meget engagererede i 
byens liv.

I ægteskabet med 
Johannes Peder Christesen 
voksede tre drenge op - 
Bjarne, Preben og Bent og 
hun efterlader sig foruden 
drengene fem børnebørn 
og tre oldebørn.

Æret være hendes minde.

Anja Bindzus 

Kollund

Annemi Christesen blev 
udnævnt til Årets Gråstener i 
1988. Arkiv foto

Opsæt nu de 
brune skilte
Som nyt medlem af 
udvalget for Erhverv og 
Grøn Vækst vil Ingrid 
Johannsen skubbe på for, 
at man hurtigst muligt 
får opsat brune turist-
skilte for Gråsten Slots-
have og Den Kongelige 
Køkken have langs 
Sønderborg-motorvejen. 

“Det vil være fint, hvis 
de populære, store, brune 
skilte bliver sat op ved 
afkørslen til Gråsten in-
den den nye turistsæson 
begynder.

Jeg tror, turistskiltene 
kan udbrede kendskabet 
til de to markante turistat-
traktioner. Vi skal gøre 
folk opmærksom på, at 
vi har noget helt unikt 
her i Gråsten. Skiltene vil 
synliggøre os, og gøre folk 
bevidste om, at vi har nog-
le attraktioner med særlig, 
national kvalitet. Jeg 
forventer, skiltene vil give 
markant flere besøgende”, 
sagde Ingrid Johannsen 
på generalforsamlingen i 
Gråsten Venstre. ■
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B R O A G E R

EGERNSUND 
VANDVÆRK A.M.B.A.

afholder

ordinær 
Generalforsamling

Mandag den 21. marts 2022 kl. 19:00
 i Mødelokale 2 på DGS (Den Gl. Skole) 

Egernsund

DAGSORDEN IFLG. VEDTÆGTERNE:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

4. Budget for det kommende år forelægges til 
godkendelse

5. Behandling af indkomne forslag

6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen

7. Valg af revisor

8. Eventuelt

Bestyrelsen

Broager 
Udviklingsforum

Generalforsamling 
Tirsdag den den 29. marts 2022 

kl. 19.30 på Broagerhus i Broager.
Dagsorden ifølge vedtægter.
Se mere på www.broager.dk

Vel mødt!
Bestyrelsen for Broager Udviklingsforum

Se altid mere på www.broagerhus.dk

Nyt fra Broagerhus

Musik- og Fællessangaften med
Brian og Jesper + venner

- tilbage på Broagerhus -

Mandag den 14. marts kl. 19.30
Tema for denne aften er “FORÅRET”

PRIS pr. person for at deltage er kr. 100,- inkl. 1 øl eller vand 

Betaling ved indgang med MobilePay.

TILMELDING til Brian med sms til 2533 9497 og til 
Broagerhus med sms til 2673 8130 senest den 12. marts.

Vi glæder os til en hyggelig musikaften på Broagerhus

DYNT-GAMMELGAB VANDVÆRK 
afholder 

GENERALFORSAMLING 
Onsdag den 30. marts 2022 kl. 19:30 

i Dynthuset, Gratelund 2, Dynt.
Dagsorden

1. Valg af dirigent og protokolfører.
2. Formandens beretning om det forløbne år.
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
4. Budget, herunder takstblad for det kommende år, frem-

lægges til godkendelse.
5. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelse, samt 

bilagskontrollanter.
a. Valg af medlemmer til bestyrelsen. 

Efter tur afgår Martin Hansen og Birger List-Jensen. 
(Begge modtager genvalg)

b. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
c. Valg af bilagskontrollant. 

Efter tur afgår Hans Erik Fogh.
d. Valg af bilagskontrollantsuppleant.

6. Behandling af indkomne forslag.
7. Eventuelt.

Det underskrevne regnskab og budget for 2022, 
ligger til gennemsyn hos kassereren fra d.d. 

og kan hentes på: www.dyntskelde.dk
Af hensyn til forplejning, ser vi gerne 

tilmelding på dyntgammelgabvand@outlook.com
Vi glæder os til at se Jer til årets Generalforsamling!

Trafikuheld ved 
Skodsbøl
På Brovej ved 
Nybølnorvej syd for 
Skodsbøl overså en 
bilist fra Nordals, at 
en bil foran ham holdt 
stille for at svinge ind på 
Nybølnorvej.

Bilisten kørte op bagi bi-
len, der skulle svinge.

Bilen, der blev ramt bag-
fra, blev ført at en mand 
fra Tyskland. 

Ved uheldet blev to 
personer kørt til et tjek på 
sygehuset. ■

Helga og Frede Simonsen fejrer 
krondiamantbryllup i Broager

Af Gunnar Hat tesen

Det hører unægtelig 
til sjældenhederne, 
at man støder på et 
ægtepar, der kan fejre 
krondiamantbryllup.
Det er ikke mindre til-
fældet for Helga og Frede 
Simonsen, Møllegade 
59, Broager, som onsdag 
den 16. marts har været 
gift i 65 år, og er derfor 

stolte over at kunne fejre 
krondiamantbryllup.

Ægteparret er et stort 
smil, da de byder indenfor 
i villaen, hvor de har boet 
siden 1986.

Frede Simonsen (90 år) 
er kendt som en virksom 
mand på Broagerland, 
hvor han er født og 
opvokset.

Mest kendt er han nok 
som ejer af Ihles bogtryk-
keri. I 1958 begyndte han 
sammen med sin hustru 
at udgive Broue Tidende, 
som de drev udgav sam-
men indtil 1992, hvor 
ugeavisen blev overdraget 
til deres to børn. Det var 
et slidsomt arbejde med at 
samle annoncer og skrive 

artikler, men ugeavisen 
var meget læst og værdsat.

Det var Helgas far, 
Valdemar Ihle, der i 
sin tid ansatte Frede 
Simonsen som typograf i 
bogtrykkeriet.

Frede Simonsen er en 
habil violinspiller, og har 
i en lang årrække spillet i 
Alssund Orkestret. I 40 år 
var han redaktør af årbo-
gen for Broagerland, som 
har bragt hundredvis af 
læseværdige artikler.

Trykkeri og butik
Helga Simonsen (87 år) er 
et meget engageret men-
neske. Hun blev uddannet 
bogbinder, og arbejdede 
i mange år i trykkeri og 
butik.

Desuden var hun i en 
lang årrække ulønnet 
chef for det lokale tu-
ristkontor. Hun var også 
med til at stifte Ældre 
Sagen i Broager. Helga 

Simonsen ydede i 16 år en 
stor indsats i bestyrelsen 
for Grænseforeningen 
Sønderborg. Desuden har 
hun ligeledes i mange år 
været bestyrelsesmedlem 
i Lokalhistorisk Forening 
for Broagerland.

At ægteparret har været 
sammen i nu 65 år og har 
arbejdet sammen i mange 
år, har ikke givet anled-
ning til de store udsving.

"Vi har gået op og ned 
ad hinanden hele livet. 
Vi har kun haft det godt. 
Det har været gode tider", 
lyder det fra det afholdte 
ægtepar, der har en stor 
omgangskreds.

De er glade for at bo 
i eget hus, og de følger 
levende med i, hvad der 
foregår omkring dem.

I hjemmet er der op-
vokset to børn, Esben og 
Nanna. ■

Helga og Frede Simonsen er 
udadvendte, spilder ikke ti-
den og har altid været meget 
engagerede i lokalsamfundet.
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B R O A G E R

Broager

SØNDAGSCAFÉ

Den 20. marts kl. 12.00 på Broagerhus. Dørene åbnes kl. 11.15
Underholdning: Svindel med betalingskort, netbank og NemID er stigende, og svindelen 
er præget af stor kreativitet. Birgitte Holm Sprogø fra Sydbank Gråsten kommer og 
fortæller om, hvad der er vigtigt at være opmærksom på, så du undgår svindel. Hvornår 
skal du være ekstra opmærksom, og hvilke faresignaler er vigtige for dig at kende?
Menu: Bøf stroganoff med kartoffelmos og surt. Ymerfromage med frugtsovs. 
Pris: kr. 75,- for medlemmer af Ældresagen og kr. 100,- for ikke-medlemmer.
Tilmelding: Der foretages tilmelding til Tove Uldall Beck på mail: tove.uldall@gmail.
com eller telefon 5135 9550 fredag den 11. marts kl. 15-18. 
Seneste mail tilmelding 16. marts kl. 18. Husk at opgive medlemsnummer 
og telefonnummer. Arrangementet er åbent for alle.

UDFLUGT TIL KRENGERUP GODS MED BESØG 
PÅ SKODA- OG HØRVÆVSMUSEET

Torsdag den 31. marts kl. 8.00 er der afgang fra p-pladsen ved Broager kirke.
Vi kører med bus til Krengerup, som ligger ved Assens på Fyn. 
Der påregnes en køretid på ca. 2 timer.
Vi besøger først Krengerup Gods og får en rundvisning på godset og i godsets 
have. Herefter er der frokost i Hørvævsmuseet. Vi kigger og får forevist Skoda 
og Hørvævsmuseet og påregner at være tilbage i Broager kl. 18.00.
Pris: kr. 400,- for medlemmer af Ældresagen og kr. 500,- for ikke-medlemmer. 
Beløbet indbetales til Broager Sparekasse Reg. nr. 9797 Konto nr. 0000677183 
eller Mobilepay 71241.
Tilmelding: Der foretages tilmelding til Tove Uldall Beck på mail: 
tove.uldall@gmail.com eller telefon 5135 9550 fredag den 11. marts kl. 15-18. 
Seneste mail tilmelding 16. marts kl. 18. Husk at opgive medlemsnummer 
og telefonnummer. Arrangementet er åbent for alle.

Tak
til alle kunder, forretningsforbindelser, 
familie og venner af huset for det store 

fremmøde og deltagelse i vort åbent hus.
De bedste hilsner
Carsten Hansen

Carstens Maskinværksted
v/ Carsten Hansen

Nejsvej 18, 6310 Broager | Tlf.: 74 44 94 94
mail@carstensmaskinvaerksted.dk | www.carstensmaskinvaerksted.dk 

70 mennesker til 
søndagscafe på Broagerhus

Af Walther Jacobsen

Ældre Sagen Broager 
holdt søndagscafe på 
Broagerhus med godt 70 
fremmødte.
Sammenkomsten be-
gyndte med gule ærter. 
Herefter overtog vejrprofet 
Anders Brandt scenen.

Han nor i Broager og 
har siden 2004 været we-
bredaktør på vejret.tv2.dk 
– og fra 2005 har han også 
vært på TV 2 Vejret og er 
nu vært på vejret DR1.

Anders Brandt har haft 
store glæde at kunne lide 

vejret på mange måder. 
Både at være ude i det, 
observere og fotografere 
det, overvåge det foran 
computerskærmen og ikke 
mindst at formidle det. 

Han har læst meteo-
rologi på Københavns 
Universitet fra 1991-
1995 og på Institut 
für Meereskunde på 
Christian Albrechts 
Universität i Kiel fra 
1995-96. Oprindeligt er 
han uddannet folkeskole-
lærer i 2000 fra Haderslev 
Statsseminarium med 

linjefag i matematik og 
geografi.

Som man siger, har man 
ikke andet at snakke om, 
så kan man da snakke om 
vejret og det kunne han på 
en god og forståelig måde. 
Om højtryk, lavtryk, regn, 
sne, storm, orkan, højvan-
de, lavvande og hvordan 
de opstår, klimaforan-
dringer. Det var et virkelig 
interessant foredrag.

I kaffepausen blev der 
serveret en hedeviger i 
anledning af at det var 
fastelavnssøndag, hvoref-
ter Andes Brandt fortalte 
videre. ■

Ældre Sagen i Broager hørte 
interessant foredrag med 
vejrprofeten Anders Brandt, 
der bor i Broager.

Rykind hos Carstens 
Maskinservice
Der blev spist over 600 
grillpølser og drukket 
omkring 200 liter øl, da 

Carstens Maskinservice 
holdt åbent hus.

Carsten Hansen havde 
travlt med at servicere de 

næsten 400 kunder, som 
hyggede sig i den store 
maskinhal. ■

Her ses murermester Kjeld Børm i en hyggelig samtale med landmand Dan Jensen fra Bøsbæk 
ved Egernsund.
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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

General-General-
forsamlingforsamling

LOKALHISTORISK 
FORENING FOR SUNDEVED

afholder generalforsamling

Mandag den 28. marts 2022 kl. 19
i festlokalet / fællesmødelokalet i 

annekset på Bakkensbro Aktivitets- og Kultur Center, 
Bakkensbro 6, Ullerup, 6400  Sønderborg.

Dagsorden ifølge vedtægterne.
Eventuelle forslag jfr. dagsordens 

punkt 5 skal være bestyrelsen i hænde senest en uge før 
generalforsamlingen.

Efter generalforsamlingen er der foredrag med 
pastor Jørgen Hanssen, Gredstedbro, opvokset i Bovrup, 

OG oldebarn af H.P. Hanssen, med titlen
“Mellem Aabenraa og Berlin 1896 til 1920, via Askov. 

Om Genforeningen 1920 og sønderjydernes fører H.P. 
Hanssen, bondesøn fra Sundeved og Askov-lærling”

Foreningen er vært ved ”ka� en”; 
et par snitter, øl, vand og ka� e.

Af hensyn til dette skal tilmelding til generalforsamlingen 
ske senest mandag, den 21. marts 2022 til 

formanden Povl C. Callesen på telefon, sms, 2117 9131 
eller mail pccallesen@outlook.dk

De til enhver tid gældende corona-regler
skal overholdes.

Venlig hilsen Bestyrelsen
Følg foreningen og arkivet på www.sundevedarkiv.com 

og  Lokalhistorisk Arkiv for Sundeved

HJEM KÆRE HJEM

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

.

Vores hjem betyder meget for vores tilfredshed 
og glæde i livet. Det er her vi føler os trygge og 
derfor går mange også op i, hvordan vi indretter 
os i hjemmet. Din boligindretning skal nemlig 
kunne afspejle både din personlighed og ud-
trykke din individuelle stil.

Kom til åbent hus og få hjælp til at udleve din 
boligdrøm. Udforsk dine muligheder og få en 
snak med vores designrådgiver, som står klar 
med vejledning og svar.

Du er velkommen.

inspiration
Bolig

ÅBENT HUS
SØNDAG 13. MARTS KL. 10-15

Sundeved 
Husholdningsforening

Indkaldelse til:

GENERALFORSAMLING
Mandag den 4. april 2022 kl. 19.30 på
Forsamlingsgården Sundeved (salen)

Dagsorden ifølge vedtægterne.
Foreningen er vært ved kaffen.

Efter generalforsamlingen kommer
Henriette Horne, Broager,

der er frisør-kostvejleder-sundhedscoach 
- og fortæller om 

“Spis dig til et normalt blodsukker”

Tilmelding til:

DESTILLERIET ALS
Mandag den 2. maj 2022 kl. 19.00

Holtvej 8, 6470 Sydals 

Pris pr. person 125,- kr.
Rundvisning + GT

Tilmelding senest 25. april til Kathrine tlf. 74 46 70 38

Bestyrelsen.

HUSK!HUSK!

På 
gulvet
Formand for Sundeved 
Gymnastikforening, Jutta 
Østergaard, var selv på 
gulvet ved gymnastik-
opvisning i Humlehøj 
hallen, hvor hun deltog på 
Sønderborgs Mixhold. ■

BNS skifter ud i bestyrelse
Af Gunnar Hat tesen

Fodboldklubben BNS sag-
de på generalforsamlingen 
farvel og tak for indsatsen 
til Anne Soll-Andersen, 
der udtræder efter 2 år i 
bestyrelsen, samt Kenneth 

Steger-Sølund, der har 
været en del af klubben i 
mere end 15 år, hvoraf han 
var formand for BNS fra 
2014-2020 og til sidst sad 
som formand for senior 
udvalget og samtidig var 
næstformand. 

Begge modtog en flot 
kurv og modtog klapsal-

ver fra generalforsamlin-
gen for deres indsats.

Nyvalgte til bestyrel-
sen blev Søren Aagaard 
Christensen og Brian 
Schrøder, som begge 
kendte ansigter på træ-
ningsbanen for henholds-

vis U9 Drenge og U11-13 
Drenge holdene.

Derudover blev Thomas 
Hariri og Morten Schmidt 
genvalgt som bestyrel-
sesmedlemmer og Boe 
Lundby Madsen blev gen-
valgt som formand. ■

Anne Soll-Andersen og 
Kenneth Steger-Sølund 
modtog kurv for deres 
indsats i BNS.

BNS bestyrelse Bestyrelsen for 
Fodboldklubben BNS 
har konstitueret sig med 
Boe Lundby Madsen som 
formand.
Dorthe Alnor er kasserer.

De øvrige bestyrelses-
medlemmer er Thomas 
Hariri, Mads Søholm, 
Morten Schmidt, Søren 
Aaagard Christensen og 
Brian Schrøder

Valg af næstformand 
og udvalgsposter fordeles 
på det først kommende 
bestyrelsesmøde. ■
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tømrer / snedker
Knud Møller Paulsen

Bækken 10 · Rinkenæs
DK-6300 Gråsten

info@godthaandvaerk.dk

telefon 74 65 01 10
mobil 40 34 80 08

Tak fordi du handler lokalt 

DIN LOKALE HÅNDVÆRKER

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

Alt i anlæg & vedligehold

Hækklipning Belægning

Vedligehold Beplantning

Beskæring

Græsplæner

Haveservice TræfældningBeskæring

Belægninger StøttemureGræsplæner

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

ANL ÆGSGARTNE R

HUSK du kan få 
FRADRAG  for 
havearbejde

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

PEl-installation  PBelysning  PIndustriservice   
PEDB-installation  PSikringsanlæg 

Vi udfører alle former for el-installation lokalt og regionalt 
til industri, erhverv, privat og offentlige institutioner.

Bomhusvej 13A, 6300 Gråsten . Tlf. 7465 1840 . mail@el-teknik.dk

www.el-teknik.dk

+45 40 20 25 53

6300@factum2.dk

factum2 Gråsten ApS 
 Emmas Have 9, 6300 Gråsten  - din lokale fagmand

TILSTANDS-
RAPPORTER

KØBER- ELLER BYGGE-
TEKNISK RÅDGIVNING

ENERGI-
MÆRKER

SKADESANALYSE
-gode råd er

ikke dyre!

Bygningskonstruktør
Murermester

og aut. kloakmester

Vi gennemfører opgaverne  
med seriøsitet og præcision

Planetvej 2 • 6300 Gråsten

Nybygning • Tilbygning • Tagarbejde • Badeværelser
Belægning • Reparationer

Annonce.indd   1 28-01-2010   08:49:09

Bygningskonstruktør
Murermester

og aut. kloakmester

Vi gennemfører opgaverne  
med seriøsitet og præcision

Planetvej 2 • 6300 Gråsten

Nybygning • Tilbygning • Tagarbejde • Badeværelser
Belægning • Reparationer

Annonce.indd   1 28-01-2010   08:49:09

Bygningskonstruktør, murermester
og aut. kloakmester

Vi udfører opgaver i totalenterprise med;
murer, tømrer, snedker, el, vvs og maler.

Ingen opgave er for lille.

Andr. Petersen & Søn ApS
Planetvej 2 • 6300 Gråsten

Tlf. 7465 2416 - Bil. 4019 2416
www.apos-eftf.dk

Kosmoshus Træfældning

Alt i træfældning
• Topkapning
• Beskæring
• Risikofældning
• Flishugning og

rodfræsning

Ring eller skriv og få et godt tilbud 
30 26 35 57 / kosmoshus@gmail.com

– Kort fortalt, vi fælder alt –

GASSERVICE – BLIKKENSLAGER 
VENTILATION – SMEDEARBEJDE 
– VAND – VARME – 
ENERGIRÅDGIVNING

Regnar Pedersen • Autoriseret VVS-installatør
Sundsnæs 21 • DK-6300 Gråsten • Telefon 7465 1865
Mobil 2028 0865 • Fax. 7465 1067 • Mail: r.pedersen-vvs@mail.tele.dk

R.Pedersen VVS A
p

S

Aut. Installatør

Dit værksted og servicebutik på vejen

Gisselmann
Kongevej 86, Gråsten · 74 65 01 70

Hvis din bil 
kunne vælge
Reparation og service 
af alle bilmærker

Kioskvarer og gaveartikler 
mv.

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

Hans 
Henrik 
Fischer

Nicole 
Schünemann

-Føh

Heidi 
Waldemar 
Østergaard

- Erhvervsret
- Erstatningsret
- Testamenter
- Skilsmisseret

- Ejendomsoverdragelse
- Strafferetsager
- Bobehandling 
- Retssagsbehandling
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Hørt i byen
94-årige Hans Peter 
Tygesen holder sig 
i god form. I år har 
han i 60 år gået til 
gymnastik hver onsdag 
i gymnastiksalen på 
Gråsten Skole. I de 
første 25 år var det med 
Chr. Overgaard, Kværs, 
som instruktør. I dag er 
instruktøren 90-årige 
Anton Mortensen.

Første kunde i stolen 
hos frisør Celina 
Seemann var farmor, 
Lis Hohwü, der selv er 
uddannet frisør.

Back to The Roots holdt 
i weekenden festival 
på Rinkenæs Skole. 
Pro gram met bød på 
optræden af blandt 
andre elever fra Rin-
ke næs Sko les SFO, der 
sang, dansede og lavede 
stomp. Med i åbnings-
showet var også elever 
fra Grå sten skole, der 
sang og spillede egne 
numre. Festi val le der 
Brian Hein O’Driscoll 
skønner, at festivalen 
blev besøgt af knap 300 
gæster.

Karina Hansen fra 
Park by Husets frisør 
åbnede forleden salon 
nr. 2 i Guderup.

Formand for Gråsten 
og Omegns Brugs-
forening, Birgitte Bille 
Schøning, er en flittig 
løber. Hun løb søndag 
morgen 15 kilometer i 
en flot tid på 1 time og 
29 minutter.

Biler4alle har stor 
søgning til deres Piche 
Awten den 17. marts. 
Her får kvinder en let-
tere introduktion til bi-
lens fortræffeligheder.

Agrosam er i næste 
weekend på udstilling 
med deres produkter i 
Kolding.

Anker’s Restaurant har 
allerede fuld udsolgt 
den 27. marts til musik-
søndag med John 
Mogensen sange. ■

Stillinger

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

Elektrikere, 
smede o.lign

Søges til vedligehold og 
projektarbejde i produktionen.

Kontakt Teknisk Leder 
Per Stenger for at høre mere på: 

PER.STENGER@STRYHNS.DK
eller

TLF.: 30 64 56 66

SALATER

Tobias har fundet sin rette hylde
Af Lise Kristensen

24-årige Tobias Thomsen 
Dall tog eksamen som 
ejendomsmægler hos 
Kjeld Faaborg i Gråsten 
midt i januar. 
Han mangler 
Erhvervsstyrelsens auto-
risation for helt at kunne 
smykke sig med den 
fuldendte titel, men Tobias 
ved, hvad han vil. Han vil 
være ejendomsmægler og 
blive boende i Gråsten i 
mange år.

“Jeg er godt tilfreds,” 
siger den 24-årige, der 

sammen med sine kolleger 
har forrygende travlt.

Frem mod udgangen af 
februar solgte han og de 
fire kolleger 30 boliger 
i år og har den højeste 
sælgeranbefaling 9,9 i 
Sønderborg Kommune på 
Boligsiden. 

Det skyldes ifølge den 
unge mand, at ejendoms-
mægler-teamet i Ulsnæs 
Centret er et perfekt 
match af ungdom og 
erfaring. 

Han og Kjeld Faaborgs 
søn, Jonas, er begge først i 
20erne.

”Jonas og jeg er den nye 
generation, der arbejder 
med Facebook annon-
cering rettet mod den 
digitale generation. Vi 
har haft 67.000 klik på 
vores Facebook-side. Det 
er hårdt arbejde, men det 
giver noget at få tilret-
telagt markedsføringen, så 
man ikke smider penge ud 
i luften. Den ældre og den 
yngre generation finder 
deres boliger forskellige 
steder i avisen. Man skal 
forny sig for at kunne 
følge markedet,” fortæller 
Tobias Thomsen Dall.

“Kjeld er positivt ment 
nok mere den gamle skole. 
Det er en god kombi,” 
fortæller den nyudlærte 
ejendomssælger, der note-
rer sig, halvdelen af bolig-
køberne er tyskere.

Født i Kollund
Han stammer fra Kollund, 

hvor han har gået i skole. 
Han er handelsuddannet 
i Aabenraa og uddannet 
handelsøkonom i Kolding. 
Bosiddende i en lejlighed 
i Gråsten sammen med 
kæresten, Irene, afspejler 
han selv en tendens til, 
at unge gerne vil flytte til 
grænselandet.

“Vi har køberkartotek 
på folk, der har finanse-
ringen på plads og bare 
venter på den rette bolig. 
Mange unge har under 
Coronaen fundet ud af, 
det ikke er det fedeste at 
sidde i en lille lejlighed i 
Aarhus eller København, 
men at man kan få meget 
mere for pengene her, 
hvor der også følger have 
og udenoms arealer med 
boligen,” fortæller den 24-
årig ejendomsmægler, der 
har fundet sin rette hylde 
og har hushandler ad det 
eftertragtede grænsestrøg 
omkring Flensborg Fjord 
som sin fremtidsvision. ■

Tobias Thomsen Dall er 
uddannet ejendomsmægler 
hos Kjeld Faaborg (tv) og 
mangler lige autorisationen 
hos Erhvervsstyrelsen, og 
der er travlt som aldrig 
før med at handle boliger.
 Foto Ingrid Johannsen
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Tømrerarbejde 
Hovedentreprenør
Tilbygninger
Tagarbejde

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

Se mere på www.byggemester.dk

SALG AF
 Køkkener
 Vinduer
 Døre

Tak fordi du handler lokalt

Padborg - Kruså - Frøslev - Holbøl - Kollund – Gråsten - Broager - Sundeved - Ragebøl Uge 10 9. 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  9. Frikadeller med stuvede hvidkål 

TORSDAG den 10. Stegt paneret fl æsk med persillesovs

FREDAG den 11. Mørbradbøf med champignonsovs og grøntsager

LØRDAG den 12. Dansk bøf med rødbeder

SØNDAG den 13. Burger med pommes frites

MANDAG den 14. Kyllingbryst med paprikasovs og salat

TIRSDAG den 15. Kotelet med rødkål

Kun 69,-

Professionel og pålidelig rengøring 
til privat og erhverv.

Vi sikrer et rent, velduftende og bakteriefrit 
område i Padborg og omegn 

KONTAKT OS I DAG PÅ
TELEFON 5013 2116

Mersida Mesanovic · DETAIL PARTNER SYD
Birkevej 8, 6330 Padborg

TELEFON 5013 2116 · www.detailpartner.dk

Erfaren frisør gør sig selvstændig

Af Lise Kristensen

Torsdag den 10. marts 
tager Randi Mossom 
Nielsen det store spring 
og gør sig selvstændig 
som frisør i Hair by 
Randi, Hærvejen 9 i Bov, 
hvor advokatfirmaet 
Birgit Thomsen har til 
huse. 
Randi Mossom Nielsen 
takker derfor af hos 
Modesalon Søs efter 20 
skønne år.

“Jeg har hele tiden drømt 
om at få mit eget. Skulle 
det være, så var det nu. 
Man kan ikke fortryde, 
hvis ikke man har prøvet, 
så jeg besluttede at tage 
springet,” siger den 41-åri-
ge frisør, der er gift med 
Claus Mossom Nielsen 
og sammen har de to 
store børn Sara på 14 år og 
Lucas på 17 år.

“Jeg klipper alle – da-

mer, mænd og børn. Hele 
familien er velkommen 
i Hair by Randi. der har 
brugt en del kræfter på at 
sætte salonen i stand med 
to betjeningsstole og en 
vaskestol, hvor kunderne 

samtidig med hårvask 
også kan få massage.

De gule bygninger, som 
ejes af advokatfirmaet, 
ligger over for Børnehaven 
Evigglad. 

Der er en zoneterapeut 
og andre wellness lejemål 

i komplekset, så en frisør 
passer ganske godt ind i 
miljøet. Hele familien har 
været i gang med at male, 
gøre rent og indrette. 

“Især min far, der er 
tømrer, og min mand, 
Claus, har puklet for 
skabe de rigtige rammer”, 
fortæller Randi Mossom 
Nielsen, hvis drøm går i 
opfyldelse. Nu fremstår 
lokalet lyst og meget 
indbydende.

“Jeg kender mange i 
Bov og Padborg. Jeg har 
klippet rigtig mange af 
dem igennem årene, også 
folk udenbys,” siger en 
smilende Randi Mossom 
Nielsen, der har et stort 
netværk i lokalområdet. 

Frisøren glæder sig til at 
se gamle som nye kunder, 
familie og venner til re-
ceptionen lørdag den 12. 
marts fra kl. 12 -15. ■

Randi Mossom Nielsen 
glæder sig til at komme i 
gang i salonen på Hærvejen 
9 i Bov. Foto Ingrid Johannsen

Datteren Sara får lige rettet lidt på fletningerne forud for åbningen.



KOLLUND KOLLUND 
KIRKEKIRKE

BOV BOV 
KIRKEKIRKE

HOLBØL HOLBØL 
KIRKEKIRKE

Søndag den 13. marts kl. 11.00 
ved Kirsten Schmidt

Søndag den 13. marts kl. 9.30
ved Kirsten Schmidt

Søndag den 13. 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.

Dødsfald

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

Din daglige samarbejdspartner
i erhvervs- og privatspørgsmål

ADVOKATFIRMAET BIRGIT THOMSEN

Din daglige samarbejdspartner
i erhvervs- og privatspørgsmål

ADVOKATFIRMAET BIRGIT THOMSEN

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

Her er så stille nu..
Vores kære mor, svigermor, mormor, farmor og oldemor

Marianne Thomsen
* 26. maj 1932    †  5. marts 2022

er stille sovet ind

I kærlig erindring

Randi, Lone, Helle og John 
med familie

Bisættelsen finder sted i Holbøl Kirke
fredag den 11. marts kl. 13.00

Bov IF Fodbold indkalder til 
ekstraordinær generalforsamling
Af Dit te Vennits Nielsen

På den ordinære gene-
ralforsamling i Bov IF 
Fodbold blev der kun 
valgt et nyt medlem i 
bestyrelsen. 
Da der var fire, der trådte 
ud, bliver der indkaldt 
til en ekstraordinær 
generalforsamling.

Den afgående formand, 
Frank Thietje, er fast 
besluttet på at forlade 
posten, men fungerer som 

formand, indtil der er fun-
det en ny.

“Jeg synes, at der skal nye 
kræfter til. Jeg er stadig i 
kunstgræsbanens besty-
relse, og jeg fungerer også 
stadig som holdleder. Jeg 
smider slet ikke fodbolden 
væk, men synes, der skal 
nye øjne på bestyrelsen. 
Jeg er selvfølgelig villig til 
at hjælpe de ny i gang”, 
fortæller Frank Thietje, 
der har bestredet posten i 
mere end 10 år.

De tre øvrige, der for-
lod bestyrelsen, er Poul 
Petersen, Lars Johansen og 
Carsten Mørk. 

Nyvalgt til bestyrelsen 
blev den 22-årige Nikolaj 
Gram, som er 1. holds 
spiller og tidligere un-
der en skade fungerede 
som 2. holds træner. 
Herudover sidder Erik 
Elmholt og Jacob Hytting 
i bestyrelsen.

Ved generalforsamlingen 
var der et pænt fremmøde 
med 24 deltagere, som 
bestod mest af spillere og 
trænere. 

Den ekstraordinære 
generalforsamling fin-
der sted torsdag den 
24. marts kl. 18.30 i 
Grænsehallerne. ■ Frank Thietje Arkiv foto

Sprog-og kulturpris til forfatteren Kaj Nissen
Sprogforeningens Sprog- 
og Kulturpris 2021 blev 
forleden for 25. gang 

uddelt i Billedsalen på 
Folkehjem i Aabenraa.

Årets prismodtager var 

forfatteren Kaj Nissen, 
Sønderhav. 

Hans omfattende for-
fatterskab har varet i 
mere end 50 år, hvor han 
har været med til at give 
publikum gode kulturelle 
oplevelser..

Kaj Nissen har blandt 
andet skrevet mange egns-
spil og haft et tæt samspil 
med Det Lille Teater i 
Gråsten.

Han har skrevet ma-
nuskript til "Her går 
grænsen", som blev 
opført i 14 sønderjyske 
forsamlingshuse. ■

Formand for 
Sprogforeningen, Frode 
Sørensen (th), overrækker 
sprogprisen til forfattere Kaj 
Nissen, Sønderhav.
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REGNSKABSASSISTENT 

Har du lyst til regnskabsarbejde 
i et godt team?

Så er det måske dig, vi står og mangler? 
Krone Fleet i Padborg søger snarest muligt en ny medarbejder 

til økonomiafdelingen. Ugentlig arbejdstid 30-32 timer 
Krone Fleet er en innovativ, international servicevirksomhed, der 
tilbyder leje af trailere med fuld service, stærke strukturer og 
kompetencer, hvilket har gjort os til Danmarks førende indenfor 
trailerudlejning. Trailerfl åden er på godt 20.000 enheder, hvoraf over 
5.000 kører på de danske landeveje. Vi har depoter i hele Europa. Hos 
Krone Fleet er vi sikre på, at de unikke og mest rentable løsninger kun 
opstår ved at have fokus på et godt og tæt samarbejde med kunderne.  

Hvad kan vi tilbyde dig?
• Du vil blive en del af vor velfungerende økonomiafdeling, og 
dine hovedarbejdsopgaver vil blive indenfor kreditorområdet. 
Du vil få en bred berøringsfl ade i virksomheden, først og 
fremmest med vore leverandører men også til vore selskaber og 
samarbejdspartnere i udlandet. Dine arbejdsopgaver rummer bl.a.

• Oprettelse af kreditorer
• Håndtering og bogføring af fakturaer fra leverandører
• Betaling af kreditorer
• Afstemning af konti, herunder også koncerninterne
• Medvirkende ved opgørelse af likviditetsbehov
• Rejseafregninger
• Andet forefaldne arbejde i økonomiafdelingen

Vi tilbyder:
• Et spændende job med stor selvstændighed 

i et godt og velfungerende team. Vi har en 
uhøjtidelig og ordentlig omgangstone

• Samarbejde og medarbejdernes fysiske og mentale 
trivsel er hos os i høj fokus. Vi kan tilbyde dig gode 
muligheder for indfl ydelse og udvikling.

• Pensionsordning og sundhedsforsikring. Endvidere har 
vi madordning samt tilbud om fi tness og massage.

Hvad kan du tilbyde os?
• Du er uddannet indenfor regnskab/bogholderi 

og har erfaring indenfor området
• Du er kvalitetsbevidst og struktureret
• Du kan selv strukturere din hverdag og overholde deadlines
• Du kan begå dig på engelsk og gerne tysk.
• Du har gerne kendskab til Microsoft Dynamics AX og excel.
• Du er fl eksibel og en teamplayer

Ansøgning og spørgsmål 
Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte: 
Mette Petersen:   +45 74 30 11 17 / +45 2015 88 80 
Mail: mette.petersen@krone-fl eet.com 
Vi ansætter løbende så send din ansøgning vedlagt CV 
snarest muligt til mette.petersen@krone-fl eet.com 

Vi glæder os til at høre fra dig. 
Krone Fleet Danmark A/S Kilen 5 
6330 Padborg

Apoteket tester hørelsen
Peter Georg Hansen fra Din Hørespecialist.

Nu kan alle interesserede få testet  
hørelsen gratis på apoteket og få afgjort 
på blot 1 minut, om de er blandt de  
cirka 800.00 danskere, der har høretab.
Vejen til at få gjort noget ved hørelsen  
og undersøge mulighederne for høreap-
parat kan virke uoverskuelig for mange.  
Det har fået apoteket til at sætte fokus  
på hørelsen ved at tilbyde en vejledende 

høretest ganske gratis. Mød vores ekspert 
på dagen og hør hvordan du kan komme 
i gang med høreapparater eller hvad du 
kan gøre, hvis du ikke er tilfreds med 
dine nuværende. Høreprøverne foregår 
trygt for både testperson og høreekspert, 
og der benyttes nødvendige værnemidler 
samt afspritning.

Kom til gratis høreprøve d. 17. marts på Løgumkloster Apotek kl. 9:00 - 14:00 og  
d. 18. marts på Padborg Apotek kl. 09:00 - 12:00 og på Tinglev Apotek kl. 13:00 - 15:00

ANNONCE

BovAvis

Heldagstur til Heldagstur til 
HelgolandHelgoland

AFGANG
Guderup aktivitetscenter . . . . . . . . . . . .kl. 5.45
OK-tanken, Augustenborg . . . . . . . . . . . kl. 5.55
Alsion, Sønderborg  . . . . . . . . . . . . . . . . kl. 6.15
P-pladsen ved Nybøl Kirke  . . . . . . . . . .kl. 6.30
Broager Kirke  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .kl. 6.35
Elektrikeren, Egernsund  . . . . . . . . . . . .kl. 6.40
Ahlmannsparken, Gråsten . . . . . . . . . . .kl. 6.50
Bageren, Rinkenæs  . . . . . . . . . . . . . . . .kl. 7.00
Annies Kiosk, Sønderhav . . . . . . . . . . . . kl. 7.05
Bindzus, Kollund . . . . . . . . . . . . . . . . . . kl. 7.10
Bankocenter, Kruså . . . . . . . . . . . . . . . .kl. 7.20
Bov Kirke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kl. 7.25
Circle K -tanken, Padborg . . . . . . . . . . .kl. 7.30

Lørdag den 25. juniVi kører i bus over Husum til Büsum på den 
tyske vestkyst. Herfra sejler vi ud til klippeøen 
Helgoland, der ligger 72 km ude i Nordsøen.
På Helgoland drager vi på en lille vandring, 
hvor der fortælles om øens spændende historie, 
rige fugleliv og toldfrie butikker. Helgoland 
har tilhørt Danmark frem til 1807, hvor 
englænderne erobrede den.
Efter rundturen er der tid til på egen hånd at 
gå på café eller shoppe i de over 400 toldfrie 
butikker. Opholdet på øen varer 5 timer. 
Husk pas.
Vi er hjemme ved 22-tiden.
Prisen inkluderer bus, sejlads, guide, rundstykker og ka� e

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

795,-
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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

 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

Kære JulieKære Julie
Vi ønsker dig Vi ønsker dig 

stort tillykkestort tillykke
Med de 30 år den 16. martsMed de 30 år den 16. marts
Vi glæder os til at fejre digVi glæder os til at fejre dig

Knus Mor og FarKnus Mor og Far

GENERALFORSAMLING!
LOKALFORENINGEN BOV, SMEDEBY, KRUSÅ, 

indkalder hermed til generalforsamling 

Mandag den 28. marts kl. 19.00 
i Multihuset ved Grænsehallerne 

(tidligere bowlingcenter)
DAGSORDEN IHT VEDTÆGTERNE

Evt. forslag til bestyrelsen skal være os i hæn-
de 8 dage før generalforsamlingen.
Vi håber rigtig mange vil møde frem.
Lokalforeningen Bov, Smedeby, Kruså.

HOLBØL  VANDVÆRK
afholder

Generalforsamling
på Holbøl Landbohjem

Tirsdag den 22. marts kl. 19.30
DAGSORDEN:

1. Valg af dirigent og protokolfører.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Fremlæggelse af årsregnskab for 2021.
4. Fremlæggelse af budget for 2022.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

og suppleanter.
6. Valg af revisorer.
7. Behandling af indkomne forslag.
8. Eventuelt.

Evt. forslag skal være bestyrelsen i hænde 
senest 8 dage før generalforsamlingen.

Generalforsamling
Der afholdes ordinær generalforsamling

Tirsdag den 29. marts 2022 kl. 19.00
på Bov Bibliotek, Bovvej 4, Padborg 

Dagsorden i henhold til vedtægter 
Vigtigt punkt på generalforsamlingen: 

Valg af ny bestyrelse **)
Evt. forslag skal være formanden i hænde 

senest fredag den 18. marts 2022 
**) Kan der ikke dannes en ny bestyrelse, 

afholdes der samme aften en ekstraordinær 
generalforsamling med følgende dagsorden:

Nedlæggelse af Grænseegnens Marchforening
Grundet mindre traktement tilmelding 

senest tirsdag den 22. marts 2022
På bestyrelsens vegne 

Lone Lundin
Mobil/SMS: 4027 0363

Mail: Tagelundin1950@gmail.com

Grænseegnens 
Marchforening

Flygtninge overnatter ved Bov 
Rådhus 
Af Dit te Vennits Nielsen

Der er blevet indrettet 
et modtagecenter for 
flygtninge fra Ukraine 
ved det gamle rådhus i 
Bov.
Politiassistent Tage Jehn, 
formand for Røde Kors i 
Padborg, Morten Berdiin, 
og frivillige hjælper de 
ulykkelige mennesker. 

"Folk er meget villige 
til at aflevere tøj, sko og 
legetøj. Vi beder dog om, 
at tingene afleveres ved 
Røde Kors på Nørregade 
i Padborg, hvor det bliver 
fordelt. Der er ikke mu-
lighed for at aflevere det 
ved Rådhuset", fortæller 
Morten Berdiin.

Røde Kors har på politi-
ets opfordring bragt dvd'er 
til børnene. 

Efter registrering bli-
ver flygtningene bragt 
forskellige steder rundt 
i Danmark. Enkelte 
har måttet overnatte på 
Rådhuset, inden de blev 
transporteret videre. ■

Der er indrettet et modtagercenter for ukrainske flygtninge 
ved det gamle rådhus i Bov. Foto Dit te Vennits Nielsen 

2 0



DSI Valdemarshus sundheds- og aktivitetscenter
Valdemarsgade 11, 6330 Padborg

Generalforsamling
i Brugerrådet DSI Valdemarshus, 
Valdemarsgade 11, 6330 Padborg

 Onsdag den 30. marts 2022 kl. 13.00
Dagsorden:

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

Med venlig hilsen 
Carlo Jensen

Efterfølgende 
kaff e og brød samt 

lille bankospil - 
kortpris kr. 5, -

NY 
DATO

Invitation til byrådets velkomstreception

Byrådet inviterer kommunens erhvervsliv, institutioner og øvrige samarbejdspartnere til

Velkomstreception fredag den 25. marts 2022 kl. 14.00 – 16.00

i byrådssalen på Aabenraa Rådhus, Skelbækvej 2, Aabenraa. 

Gæstetaler
Talsmand for den danske Tour de France-start, Alex Pedersen, fortæller om Tour de France 
2022. 

Jan Riber Jakobsen
Borgmester

Velbesøgt reception hos populært ejendomsmæglerfirma
Af Ingrid Johannsen

Der var stuvende fuld i 
lokalerne hos Nybolig i 
Padborg til afskedsre-
ception for Ole Jepsen, 
der er på vej mod et 
nyt kapitel i sit liv som 
efterlønner, men stadig 
med nogle timer om 
ugen i ejendomsmægler-
branchen.
Nye og gamle kunder 
lagde vejen forbi for at sige 
Ole Jepsen tak for hans 
deltagelse og indlevelse i 
netop deres huskøb eller 
hussalg. 

Det store rykind var også 
et stort velkommen til 
det nye makkerpar, Lena 
Schmüser og Andreas 
Thomsen Nøhr. 

Toppen af arkivskabene 
bugnede med gaver til de 
tre ejendomsmæglere.

Ved sammenkomsten 
fejrede man også Inger 
Skov Jørgensens 20-års 
jubilæum i firmaet. ■

Ole Jepsen lykønskes her af 
sin 87-årige mor, Ruth 
Jepsen, og broderen  
Søren Jepsen.

Ole Jepsen lytter til  
Andreas Thomsens Nøhrs 
tale. I baggrunden ses 
hustruen Birgitte.

Andreas Thomsen Nøhr kom i 
sin tale ind på, at betydning-
en af de tre ejendomsmæg-
leres stjernetegn havde en 
betydning for deres enestå-
ende samarbejde.

En meget rørt Lena Schmüser havde fået indgraveret teksten 
“mentor og ven” i en lommekniv til Ole Jepsen, som glæder sig 
til at bruge værktøjsdelen på ture i sin gamle Volvo.
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Hørt ved Lyren
Flere bilister har været 
udsat for chikane, når 
de kører på Nørregade 
i Padborg. Der er 
blevet kastet forskellige 
genstande, bl.a. æg 
mod bilerne, som for 
det meste er blevet ført 
af kvindelige bilister. 
Chikanen er blevet 
anmeldt til politiet.

43-årige Janni 
Baumgarten fra Løjt 
Kirkeby er en af de 
mange frivillige, der 
har sluttet sig til kred-
sen på Bov Rådhus for 
at hjælpe de nødlidende 
flygtninge fra Ukraine. 
Hun er flyttet hjem til 
sine forældre i Bov for 
at kunne hjælpe stort 
set non stop. Hun sover 
et par timer og er så 
igen på pletten. Hun 
leder arbejdet i tæt 
samarbejde med politi-
et. Jannis mor, Solveig 
Sørensen, er meget stolt 
af sin datter, der gør en 
kæmpe forskel.

Savværket Frøslev 
overtog per 1. marts 
Moelven Danmark. 
Overtagelsen vil øge 
omsætningen med 20 
procent.  

Banen i Vesterbæk 
Motocross Club er klar 
til den nye sæson efter 
den har været meget 
våd, fordi det den sene-
ste tid har regnet meget. 
Banen er ekstraordi-
nært åbent på søndag 
til træning.

Jensen Ure-Guld-
Sølv Padborg deltog i 
weekenden i Bolig- og 
Livsstilsmesse i 
Rødekro. Butikken bød 
på gode tilbud og der 
var gang i salget.■

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

SKRÆNTEN 26, 6340 KRUSÅ TLF. 74672010

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

BOV FODPLEJE
Lægeeksamineret Fodplejer

Carina Matthiesen tlf.  20 41 54 19 
Ellundvej 62, Padborg www.bovfodpleje.dk

Gildebrødre fejrer 
25-års jubilæum Af Dit te Vennits Nielsen

Grænsegildet, Sct. 
Georgs Gildet Bov, har 
fejret 25-års jubilæum.
Jubilæet blev fejret med 
festmiddag på Bov Kro, 
hvor der blev sunget flere 
sange under akkompagne-
ment af Christian Cosmus 
på klaver. 

I festen deltog 33 gil-
debrøde med ledsagere. 
Der var også deltagelse af 
gildebrødre fra Aabenraa 
og Gråsten.

Efter middagen var der 
underholdning af Frøslev 
Sangforening. ■

Tre gildebrødre kunne fejre 25 års jubilæum i Sct. Georgs 
Gildet Bov. Fra venstre ses Anne Grethe Petersen, Kim R. 
Hansen og Lissi Jessen, som modtog 25-års nål samt en 
langstilket hvid lilje.

Genvalg i Skytteforening
Af Dit te Vennits Nielsen

På generalforsamlin-
gen i Grænseegnens 
Skytteforening var der 
genvalg i bestyrelsen.

I bestyrelsen sidder: 

Bjarne Plath (formand), 
Jytte Clausen (kas-
serer), Poul Clausen, 
Henning Sørensen, Maja 
Rosendahl Frederiksen, 
Leif Kristensen og Rhea-
Sophia Raarup.

Foreningen har 76 aktive 
medlemmer, som udover 
nærområdet kommer fra 
Aabenraa,  Bolderslev, 
Sønderborg samt fra 
Sydslesvig. ■

Nybolig Padborg
Lena Schmüser & Andreas T. Nøhr
Torvegade 1 • 6330 Padborg 
6330@nybolig.dk • nybolig.dk • Tlf: 74671902

Tusinde tak

Nybolig Padborg
Ole Jepsen & Lena Dahlgaard
Torvegade 1 · 6330 Padborg
6330@nybolig.dk · nybolig.dk · Tlf: 74671902

Nybolig Gråsten
Ole Jepsen & Lena Dahlgaard
Nygade 11 · 6300 Gråsten
6300@nybolig.dk · www.nybolig.dk · Tlf: 73115180

Til alle tider. Til alle hjem.

NYHED

Villa, 1 fam.Sønderhav - Fjordvejen 79
Kontantpris: 4.950.000
Ejerudgift pr. md: 3.992
Udbetaling: 250.000
Brt/nt excl. ejerudg: 21.071/18.072
Sag: 11071

297/107 m2 3/3 3 C 1904/991.455 m2

NY PRIS

Villa, 1 fam.Padborg - Fornbyvej 6
Kontantpris: 650.000
Ejerudgift pr. md: 1.769
Udbetaling: 35.000
Brt/nt excl. ejerudg: 2.838/2.431
Sag: 09902

158 m2 1/4 1 905 m2 D 1969/76

NYHED

Villa, 1 fam.Hokkerup - Nederbyvej 15
Kontantpris: 1.295.000
Ejerudgift pr. md: 1.394
Udbetaling: 65.000
Brt/nt excl. ejerudg: 5.578/4.781
Sag: 07721

122 m2 2/2 1 3.033 m2 G 1700

LystejendomKragelund - Skyttehusvej 12
Kontantpris: 2.099.000
Ejerudgift pr. md: 2.877
Udbetaling: 105.000
Brt/nt excl. ejerudg: 8.981/7.699
Sag: 00921

233/10 m2 2/5 3 26.000 m2 F 1914/63

NY PRIS

Villa, 1 fam.Padborg - Jernbanegade 57
Kontantpris: 895.000
Ejerudgift pr. md: 1.193
Udbetaling: 45.000
Brt/nt excl. ejerudg: 3.867/3.312
Sag: 14991

93/93 m2 1/1 2 682 m2 E 1950

NYHED

Villa, 1 fam.Kollund Østerskov - Fjordvejen 33
Kontantpris: 1.275.000
Ejerudgift pr. md: 1.571
Udbetaling: 65.000
Brt/nt excl. ejerudg: 5.522/4.733
Sag: 13791

139/40 m2 1/4 2 1.000 m2 F 1959/73

Villa, 1 fam.Kruså - Dalglimt 5

Kontantpris: 1.350.000
Ejerudgift pr. md: 1.727
Udbetaling: 70.000
Brt/nt excl. ejerudg: 5.793/4.966
Sag: 07502

180 m2 2/4 1 1.218 m2 D 1965/01Udfyld annoncetekst 1, for at få
tekst på denne skabelon. Hvis du
trykke ok til denne skabelon nu,
kommer teksten ikke automatisk på
denne skabelon.

Kære familie, venner, kunder 

og forretningsforbindelser, 

Tusinde tak for den overvældende 

opmærksomhed ved receptionen

En stor tak for alle gaver, hilsner og besøg, 

der var med til at gøre dagen festlig.

Med venlig hilsen

Lena Schmüser og Andreas T. Nøhr

RECEPTION 

Lørdag den 12. marts 
fra kl. 12-15

Åbningstider: Mandag til fredag kl. 9-17

Jeg har valgt 
at gå efter min 
drøm og åbner 

egen salon 
den 10. marts.

Det vil 
glæde mig, 
at se gamle 

såvel som 
nye kunder, 

familie og venner.

Skat i 
Holbøl
Holbøl skatklub har 
spillet skat på Holbøl 
Landbohjem.

Nr 1 Kjeld Petersen 
 2585 point
Nr 2 Hans Emil Nissen.
 2488 point
Nr 3 Henning Nissen. 
 2014 point

Stort fremmøde i petanque
Ved det årlige aktivitets-
møde i Bov IF Petanque 
mødte 22 af afdelingens 38 
medlemmer op.

Formanden Herbert 
Johansen kunne i udval-
gets beretning fortælle 
om, hvordan man var 

kommet rimelig godt 
gennem Corona året 2021 
til trods for nedlukning en 
del af året.

Udvalgsbestyrelsen blev 
enstemmig genvalgt. 
Regnskabet viste trods 
vanskelighederne et min-
dre overskud.

Traditionen tro sluttede 
mødet med en kop kaffe, 
rullepølse og ostemad. ■
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Nørrevej 45c · Kollund · 6340 Kruså
Tlf. 74 67 15 12 · vvs@bred.dk

Bred VVS ApS LT Natur & 
Ejendomsservice ApS 
Bakkegårdsvej 39 
6340 Kruså 
www.ltnatur.dk

Kontakt os på: 
Dennis Lorenzen

27 58 87 50 • Dennis@ltnatur.dk 

Klaus Tranum
20 47 52 90 • Klaus@ltnatur.dk

Vi er 
specialister 
i haver:
• Nyanlæg og design
• Vedligeholdelse
• Beskæring
• Træfældning
• Stubbefræsning
• Topkapning
• Snerydning og saltning

LT NATUR &
EJENDOMSSERVICE APS

Murer- samt tømrerafdeling: kontakt os for mere info

Vognmandsfirmaet
Kenneth Jacobsen

Mobil +45 20 22 90 40
Tlf. +45 73 67 10 42
Fax. +45 74 67 08 40

Kørsel med kran og grab
Containerkørsel
Entreprenørkørsel

Kørsel m. tipsættervogn
Lev. af sand - sten - grus

Skærver · Pyntesten
Egen grusgrav

Selv-afhenter-plads
Skovglimt 1, 6340 Kruså

   kj@kenneth-jacobsen.dk

www.kenneth-jacobsen.dk

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

Salg & service
af hårde hvidevarer

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

Se elis.dk for aktuelle tilbud
Alt i servicesalg •

Elis’ hvidevarer
ved Norman Rudbeck

Alt indenfor hårde hvidevarer
Salg-Service-Reparationer

Telefon 7467 8799
Mobil 4082 4939

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

• El-installationer

• Reparationer 

• Industriservice

• IHC/wireless

• Tyverisikring

• Varmepumpeservice

• Parabol/antenneanlæg

• Tele/data installationer

• Energirådgivning

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

Norman 
Rudbeck

DIN LOKALE HÅNDVÆRKER

 PH 5 Monochrome 
 Design by Poul Henningsen

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

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

Langberger Weg 4, 24941 Flensburg
Tlf. 0049 461 5003694 • mail: uwe@rbv-� .de • www.rbv-� .de

Personlig service
– Vi matcher altid priser fra nettet
Gina og Uwe taler dansk

Hvad du � nder på nettet,
får du også ved os!

HUSK!

Dansk 
service 

med tyske 
priser

Dit uafhængige rejsebureau

 Reisebüro im Citti Park ÅBNINGSTIDER Mandag-Lørdag kl. 9-20

Æresmedlem i 
Bov IF Petanque
På generalforsamlin-
gen i Bov IF Petanque 
blev 87-årlige Vera 
Fabriansson udnævnt til 
æresmedlem.
“Hun er meget aktive 
petanque spiller, som har 
været med siden klubbens 
start”, nævnte forman-
den, Herbert Johansen, 
ved overrækkelsen af 
æresbeviset.

Vera Fabriansson beviste 
så sent som sidste sommer 
sammen med Cille B. 
Hansen at blive nr, 2 ved 
årets klubmesterskaber. 

Ud over at være en dyg-
tig spiller er Vera altid klar 
med en frisk bemærk-
ning og en meget vellidt 
klubkammerat. ■

50 til dialogmøde omkring 
regnvandsbassin Af Dit te Vennits Nielsen

Godt et halvt hundrede 
borgere mødte op til 
dialogmøde omkring det 
kommende regnvands-
bassin i Kruså. 
Det er planlagt til at ligge 
på et grønt område bag 
Udsigten og Åbjerg.

Inviteret til dialogmødet 
var borgere i boligom-
rådet samt Fjordskolen 
og Lokalforeningen Bov, 
Smedeby, Kruså. Ligeledes 
var der deltagelse af po-
litikere fra Udvalget for 
Bæredygtig Udvikling 
samt forsyningsselskabet 
Arwos. 

“Det blev en god dialog 
på et sagligt niveau med 
kontante og konkrete ud-
meldinger”, fortæller for-
mand for Lokalforeningen 
Bov, Smedeby, Kruså, 
Mogens Therkelsen, der 
efterfølgende har sendt 
konkrete spørgsmål til 
forvaltningen.

De går ud på, om forhol-
dene omkring matrikel 
423 stadig er til stede, 
samt at det er blevet klart 
ved en aktindsigt, at det 
kun er et begrænset om-
råde, der er udlagt som 
paragraf 3 område.

“Det er min klare op-

fattelse, at politikerne 
lyttede. Jeg formoder 

ligeledes, at forvaltningen 
nu har fået til opgave at 
lave en ny analyse. Vi 
ser i Lokalforeningen 
frem til, at hele processen 
bliver taget op til fornyet 
vurdering”, siger Mogens 
Therkelsen. ■

Mogens Therkelsen. Arkiv foto
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