
ÅBNINGSTIDER:
Man- fredag 13.30 - 17.30

Lørdag 9.30 - 12.00

Aut. Loewe forhandler

VI SÆTTER EN ÆRE I AT GIVE DIG
DEN BEDSTE RÅDGIVNING

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

Leif Henning

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

VELUDFØRT TØMRER- & 
SNEDKERARBEJDE

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

Få forsikring 
for alle pengene

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

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

… og overskuddet tilbage!

✔ Gennemgang af regnskaber og 
balancer i forbindelse med moms-
indberetning, skattebetaling mv. 

✔ Opstilling af regnskab og skatte-
pligtig indkomst samt indberetning 
af selvangivelser til SKAT 

✔ Optimering af indkomst- og skatteforhold

✔ Assistance med bogholderiopgaver

✔ Hjælp til forståelse af dine skatteforhold
og korrespondance med skattevæsenet

Både for virksomheder og private

Ring og hør hvad jeg kan gøre for dig
Revisor André Tarp ∙ Sønderborg ∙ Tlf. 53 82 84 84

ØKONOMI- OG SKATTERÅDGIVNING

Gråsten - Broager - Ragebøl - Sundeved - Padborg - Kruså - Frøslev - Holbøl - Kollund Uge 11 16. marts 2022 14. årgang  Løssalg: 5 kr. 

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

NU OGSÅ GODKENDT TILNU OGSÅ GODKENDT TIL
EL- OG HYBRIDBILEREL- OG HYBRIDBILER

NU OGSÅ GODKENDT TILNU OGSÅ GODKENDT TIL
EL- OG HYBRIDBILEREL- OG HYBRIDBILER

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

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

*** 

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

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

*** 

Chokoladekage med bær • Hjemmelavet 
islagkage med Daim og frisk frugt

TIL KONFIRMANDEN

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

289� 
PER PERSON

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

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

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

pr. kuvert kun   1241245050

Fiskenæsvej 2, 6300 Gråsten   

Tilmelding 
og tidsbestilling
 nødvendig på 

tlf. nr. 7365 0033

PRIS FOR BRUNCH & 
WELLNESS PR. PERS.

299 kr.

Hvornår har du sidst 
forkælet dig selv?

KOM TIL
BRUNCH & 
WELLNESS

HVER SØNDAG FRA KL. 9.00
Start dagen med brunch i 

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

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

udlån af badekåbe

BovAvis
Læs ugens avis på

www.graastenavis.dk



Kirkesiden for
Gråsten og Adsbøl

Kirkekontoret, Kirkegardsvej 49, 6300 Gråsten · Telefon 2080 7170 mandag-torsdag kl. 10-14 · www.graastenadsboelkirker.dk · graasten.sogn@km.dk 

Gudstjenester og aktiviteter i marts
Onsdag den 16. marts kl 19.00 Filmaften i præstegården

Søndag den 20. marts kl 11.00 Gudstjeneste i Gråsten Slotskirke

TAK fordi du støttede Folkekirkens Nødhjælpsindsamling den 13. marts.

TAK til kon� rmanderne og andre frivillige, der gik turen i Gråsten og Adsbøl.

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 

Dan Sparvath går efter det naturlige look Af Lise Kristensen

Dan Sparvath Jørgensen 
åbner 15. marts frisørsa-
lon Nygade 5 i Gråsten. 
Der bliver klippet og trim-
met hår og lavet frisurer 

på folk af begge køn og 
i alle aldre hos DSJ Dan 
Jørgensen.

“De sidste fem år har jeg 
lejet en stol i Garagen i 

Gråsten. Nu har jeg lyst til 
at være mig selv. Du kan 
få lavet alt, hvad der bim-
ler og bamler. Jeg giver 
kunderne en lækker be-

handling, og så er frisøren 
som bekendt den billigste 
terapeut, der nogensinde 
har eksisteret,” konklude-
rer 44-årige frisør, der til 
august har været 25 år i 
branchen.

Det er blevet til mange 
timer med kam og saks 
– mange flere end hos de 
fleste 25 års jubilarer i 
andre brancher.

“Jeg er uddannet på fri-
sørskolen i Aabenraa med 
læreplads i Sønderborg. 
I min læretid deltog jeg 
i frisørkonkurrencer. 
Jeg fik en fjerdeplads 
ved DM i 1999. I 2000 

tog jeg en andenplads 
og kom på landsholdet 
og var til VM i Berlin. 
Frisørkonkurrencer kræ-
ver meget. Jeg trænede i 
min kælder to timer om 
dagen. Det er som elite-
sport. Vil du op at lege 
med de store, skal du også 
træne for det,” fortæller 
Dan Sparvath Jørgensen.

Senere underviste han i 
farve- og klippeteknikker 
inden for Schwarzkopf 
Professional med rejser til 
Barcelona og Polen.

“Jeg har prøvet mere end 
de fleste. Jeg er mit brand. 
I min nye salon vil jeg 
brande mig på det natur-
lige look. Man kommer 
langt også uden at afblege 
eller farve håret blåt eller 
lyserødt. Der har været en 
tendens til, at man skulle 
se ud som en eksploderet 
regnbue,” fortæller frisø-
ren i Nygade.

Det er en kunst at vide-
reføre det naturlige hår og 
udseende.

“Jeg ser mine kunder 
som samarbejdspartnere. 
En fornuftig dialog og 
samtaler giver det bedste 
resultat. Jeg elsker, kunden 
har en mening, og at jeg 
måske bare skal give et 
skub ekstra i retning af en 
personlig frisure. Det dre-
jer sig om, hvad det egent-
lig er, kunden vil,” siger 
Dan Sparvath Jørgensen, 
der stammer fra Hønsnap.

Han siger fra over for 
opsat hår. Det lader han 
andre om og sender gerne 
kunden videre til en an-
den frisør, så man får en 
god oplevelse ud af det.

“Med tiden klipper jeg 
flere børn, selv om jeg i 
starten havde det svært 
med det. Der er kun mine 
kunder og mig i salonen. 
Det giver mere intimi-
tet og kræs og hygge,” 
fortæller Dan Sparvath 
Jørgensen, der holder 
reception i sin nye salon 1. 
april, men slår dørene op 
allerede nu. ■

44-årige Dan Sparvath 
Jørgensen udlever et ønske 
om at være sig selv og sine 
kunder og åbner tirsdag 
15. marts salonen DSJ Dan 
Jørgensen, Nygade 5, 
Gråsten.
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Fiskenæsvej 2 - 6300 Gråsten - Tlf. +45 3034 0000  
info@ankers.restaurant - www.ankers.restaurant

Byens hyggeligste spisested

Serveres på 3000 varm iron plade

Selskabs lokaler 
fra 20 til 
140 pers.

fra 2. marts

Nyt a la carte kortNyt a la carte kort

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,-

kæmpe luksusbuffet
Fredag og lørdag

249,-

Slots-
pande
199,-

Smørstegt
rødspætte

199,-

Espresso
pasta
199,-

Forret-, 
salat-, eller 

dessertbu� et
Kun 49,-

Wienerschnitzel
de luxe

199,-
Virginia City

burger
199,-

ORIGINAL PREMIUM BE
ER

“VO
RES CLASSIC ØL”

DRIKKES MED RESPEKT

Classic

FRISK OG FYLDIG SMAG

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

Tilbydes kun ved køb af hovedret

af kjoler og sko til de kommende fester

Vi har et

Stort udvalg

Mandag-fredag kl. 10.00 - 17.30  •  Lørdag kl. 9.30 - 13.00

Borggade 4, Gråsten  •  Tlf. 5151 3678
Vi modtager mobilepay og kontanter

ÅbningstiderÅbningstider

Offentligt 
fyraftensmøde 
med

Sune Olofsson 
Hansen
Europa-Parlamentets 
kontor i Danmark

Invitation 

”50 år med 
Danmark og EU”

Fortid, nutid og visioner for fremtiden

Torsdag, den 31. marts 2022 kl. 17.00   
på Alsion, Alsionvej 2, 6400 Sønderborg

Alle er velkomne 

Arrangeret af Støtt et af:

Lokalafdeling Sønderborg/Aabenraa
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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

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

Jeg glæder mig til at se dig
hilsen Dan

ÅBNINGSTIDER:
Mandag:  Efter aftale
Tirsdag:  8.00 - 18.00
Onsdag: 10.00 - 19.00
Torsdag: 10.00 - 20.00
Fredag:  8.00 - 16.00
Lørdag:  Efter aftale

åbner fra tirsdag den 15. marts

Nygade 5, 6300 Gråsten
Tlf. 6018 0616

Book online på www.dsjoergensen.dk

NY
SALON

30 år med pensel og pertentlighed
Af Gunnar Hat tesen

Malermester Per Ihle 
valgte med hjertet, da 
han som ung besluttede, 
hvad han skulle være.
Han ville være maler. 
Og onsdag den 16. marts 

kan han fejre 30 års ju-
bilæum som selvstændig 
malermester.

Med rutineret hånd ud-
fører han opgaver i private 
hjem, virksomheder og 
offentlige institutioner. Og 
han gør det til perfektion.

Men ellers er hans beske-
denhed for stor til, at han 
sådan kan sætte ord på, 
hvad det er, der gør ham 
til så langtidsholdbar en 
mand i sit fag. Men det er, 
at han lytter til, hvad folk 
vil have. Og han følger 
med i, hvad der kommer 
af nye produkter. Han 
springer aldrig over, hvor 
gærdet er lavest. Det skal 
være i orden.

Per Ihle har solgt hu-
set i Holbøl, og flytter 
1. maj sin forretning til 
Gråsten. ■

Fra 1. maj får Per Ihle adresse 
på Trekanten i Gråsten.
 Arkiv foto

Læserbrev
Rekordnedbør har 
udfordret vejene
Tak til Jens Søndergaard 
Olesen for at gøre op-
mærksom på vejforhold 
ved Fiskbæk/Bojskov.
De enorme ned-
børsmængder i hele 
februar, der kulminerede 
i uge 7, medførte mange 
skader på veje i hele 
Sønderborg Kommune 
og har givet meget ekstra 
vedligeholdelse. 

Entreprenøren, som jf. 
vores funktionskontrakt 
skal vedligeholde og 
asfaltere vejene uden for 
byzone, har i første om-
gang håndteret de skader, 
der udgjorde en risiko 
for trafiksikkerheden, 

ikke mindst for cykler og 
motorcykler.

Vejene, der er omtalt i 
læserbrevet, er også med i 
planen for, hvor der i den 
kommende tid skal udbe-
dres belægning og kanter.

Overordnet er vejene i 
området i god stand, de er 
asfalteret inden for de se-
neste to år, og Fiskbækvej 
mellem Bojskovvej og 
Bovrupvej er udvidet i 
den udstrækning, det 
har ladet sig gøre uden at 
ekspropriere. 

Små lokale veje, der er 
offentlige, skal også vedli-
geholdes for at leve op til 
den standard, der er aftalt 
i funktionskontrakten. 
Vi har i udvalget mange 
opgaver og anlæg, og vi 
vurderer hele tiden nøje, 
hvordan investeringerne 
kommer flest muligt bor-
gere til gode. 

Udvalget får mange 
henvendelser om bl.a. 
huller i veje. Jeg vil imid-
lertid gerne opfordre alle 
til at bruge app’en “Giv 
et praj”, hvis I fx ser en 
væltet skraldespand, et 
hul i vejen eller et ødelagt 
skilt. De praj, der vedrører 
skader på vej, går direkte 
videre til entreprenøren. 

Når man benytter 
app’en, bliver henven-
delsen gemt, så man på 
app’en kan følge status på 
det praj, man har givet.

Kirsten Bachmann, 

Formand for Teknik-, By- og 

Boligudvalget i Sønderborg 

Kommune, Nybøl
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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

100 ÅRS FØDSELSDAG
Gråsten Boldklub runder mandag den 4. april en milepæl, 

da vi den dag kan fejre vores 100 års fødselsdag. 
Denne milepæl vil vi gerne fejre sammen med venner, 

sponsorer, samarbejdspartnere, nuværende og tidligere 
spillere, trænere og bestyrelsesmedlemmer.

Lørdag den 9. april på 
Årsbjerg idrætsanlæg og klubhus

Dagens program:
• 10.30-12.00: Alle ungdomsspillere spiller fodbold på 

blandede hold og til slut serveres der fødselsdagskage 
for alle spillerne samt de fremmødte forældre.

• 13.00 – 15.00: FØDSELSDAGSRECEPTION i klubhuset for 
venner af klubben, samarbejdspartnere, klubrepræsentanter 
fra områdets foreninger, sponsorer, ungdomstrænere, 
tidligere spillere, trænere og bestyrelsesmedlemmer.

• 15.00 – 16.45. Klubbens 1. og 2. seniorhold 
spiller turneringskampe på anlægget.

• 17.30 – 19.00: Græskinspireret køkken for alle 
klubbens seniorspillere m/k og tilskuere. 
Bestyrelsen håber, du/ I har tid og lyst til at fejre vores 

fødselsdag sammen med os og alle de andre der har eller har 
haft tilknytning til GB samt alle Jer andre fodboldmennesker, 

som vi møder eller har mødt omkring fodboldspillet.
Bestyrelsen i Gråsten Boldklub
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TOUR KLAR?

Alsgade 2 · 6400 Sønderborg · Tlf. 74 42 52 53 & Borggade 3 · 6300 Gråsten · Tlf. 74 65 10 31 · www.fribikeshop.dk 

Companion

M3.0 bundle

SPAR 546,-5.399,-

Companion M3.0 - 270,- pr. md. i 20 mdr.
Samlet kredit- og tilbagebetalingsbeløb 5.399 kr. Samlede kreditomk. 0 kr. Fast debitorrente og 
ÅOP 0,0% Finansiering tilbydes i samarbejde med Nordea Finans med 14 dages fortrydelsesret.

++ + +++++

CompanionR2.0 bundle

SPAR 930,-

11.999,-

Companion R2.0 - 600,- pr. md. i 20 mdr.
Samlet kredit- og tilbagebetalingsbeløb 11.999 kr. 
Samlede kreditomk. 0 kr. Fast debitorrente og ÅOP 0,0%  
Finansiering tilbydes i samarbejde med Nordea Finans 
med 14 dages fortrydelsesret.

SPAR

20%
PÅ ALLE 

ROAD HJELME
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GRÅSTEN SLOTSKIRKE
Søndag den 20. marts kl. 11.00

ved ved Hanne Beierholm Christensen

ADSBØL KIRKE
Søndag den 20. marts 

Ingen gudstjeneste

KVÆRS KIRKE
Søndag den 20. marts kl. 9.30

ved Marianne Østergård Petersen

BROAGER KIRKE
Søndag den 20. marts kl. 10.30

ved Stefan Klit Søndergaard

EGERNSUND KIRKE
Søndag den 20. marts kl. 11.00

ved Liselotte Kirkegaard

RINKENÆS KORSKIRKE
Søndag den 20. marts kl. 11.00

ved Marianne Østergård Petersen

NYBØL KIRKE
Søndag den 20. marts

Ingen gudstjeneste

SOTTRUP KIRKE
Søndag den 20. marts kl. 9.30
ved ved Liselotte Kirkegaard

ULLERUP KIRKE
Søndag den 20. marts kl. 10.30
ved Lis-Ann Alexandra Rotem

TYSK GUDSTJENESTE
Sonntag, 20.3., 14 Uhr
Gottesdienst in Bau

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

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

Historisk Forening for 
Graasten By og Egn

Generalforsamling
Onsdag den 6. april kl. 19.30

Det Lille Teater, Ladegårdskov 14, Gråsten
Dagsorden i henhold til vedtægterne.
Inden generalforsamlingen fortæller 

Ole Nilum om Det Lille Teaters historie.
Venlig hilsen
Bestyrelsen

Özlem Cekic
Generalsekretær i Foreningen Brobyggerne, 

forfatter til � ere bøger om dialog og brobygning

Hvordan bygger vi bro
mellem mennesker?

Onsdag 30. marts kl. 19 
Ahlmannsparken (BHJ salen) Gråsten

Arrangør:
DANSK-TYSK Venskabsforening for Kirkeligt Samarbejde

Billetter inkl. kaffe: 75 kr. medl./ 125 kr. ikke-medl.
Købes ved indbetaling af beløbet på 5953-1132658

eller ved Dieter Jessen på tlf. 29 42 07 59 

Tusind, tusind takTusind, tusind tak
for den store opmærksomhed for den store opmærksomhed 

ved min 80-års fødselsdag.ved min 80-års fødselsdag.
Tak for alle blomster og hilsener. Tak for alle blomster og hilsener. 

Jeg havde en dejlig dag.Jeg havde en dejlig dag.
Dorthe SørensenDorthe Sørensen

GråstenGråsten

i STRANDPARKENS BADEBROFORENING Alnor i Gråsten

Indkaldelse til ordinær

Generalforsamling
Onsdag den 6. april 2022 kl.19.00
i Kaminhalle, Förde-schule

Forslag til vedtægstændringer skal være formanden i 
hænde senest 1 uge inden generalforsamlingen.

Det er muligt at købe kaffe, the, kage, øl og sodavand. 
Bestyrelsen ønsker et stort fremmøde 

Med venlig hilsen Bestyrelsen

Dagsorden ifølge vedtægterne:

•  Valg af dirigent
•  Formandens beretning
•  Kassereren aflægger revideret regnskab
•  Fremlæggelse af det kommende års budget

herunder fastsættelse af medlemskontingentet
•  Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleant

og revisorer
• Behandling af indkomne forslag
• Eventuelt

Aktiv 90-årig i fuld vigør Af Gunnar Hat tesen

Anton Mortensen fra 
Egedam 7 i Gråsten 
har travlt med at være 
gymnastikinstruktør, 
klarer sig stadig i eget 
hjem sammen med sin 
kone, Else Marie, og 
ses jævnligt på Det Lille 
Teater.

Gråstens hyggelige land-
brugslærer rundede forle-
den 90 år i fuld vigør.

Han er født i Kjellerup 
mellem Silkeborg og 
Viborg, og var fra 1965 
til 1998 ansat som land-
brugslærer på Gråsten 
Landbrugsskole.

I 40 år har han været 
gymnastikinstruktør for 
et herrehold, som laver 

gymnastik hver onsdag på 
Gråsten Skole. ■

Anton Mortensen foran sin norske bjælkehytte fra Trondhjem. 
 Foto Ingrid Johannsen
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25 års jubilæumsfest i flaglaug
Af Gunnar Hat tesen

Slotsbakkens Flaglaug 
kan fejre sit 25 års 
jubilæum.
Jubilæet skulle have været 
afholdt i 2020, men blev 
dengang aflyst på grund af 
covid-pandemien. 

Jubilæumsfesten og års-

mødet bliver afholdt fre-
dag den 18. marts kl. 1800 
i Ahlmannsparken, hvor-
til laugets 33 medlemmer 
med ledsagere er inviteret 
til festmiddag med et sær-
arrangement for ledsager-
ne, mens medlemmerne er 
til årsmøde. 

Derefter samles alle til 

festmiddag i BHJ-salen 
med festtale af Vagn A. 
Hansen,  underholdning 
med sange om det danske 
flag, og der vises billeder 
fra de forgangne 25 år 

Nye medlemmer
På laugets årsmøde skal 
der godkendes tre med-
lemmer til optagelse i 
lauget. 

Det er Henrik Frost, 
Stig Rosenbeck og Søren 
Thygesen Kristensen. 

Derudover skal der væl-
ges sekretær, kasserer og 
ny formand, idet Mogens 

P. C. Jacobsen, ønsker at 
holde op som formand, 
men er villig til at fort-
sætte som medlem af 
laugets ledelse. Mogens P. 
C. Jacobsen stiftede lauget 
i 1995, og har nu fundet 
tiden rigtig til at overlade 
formandsposten til yngre 
kræfter.

Slotsbakkens Flag-
hejsnings -og Ned halings-
laug af 15. juni 1995, 
glæder sig over også i 
fremtiden at kunne sætte 
flaget på Slotsbakken i 
Gråsten på alle Danmarks 
flagdage. ■

Taksigelser

Dødsfald

ISO9001-certificeret

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

eksam. bedemænd

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

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

Vi træffes hele døgnet på 74 65 94 33

Gråsten&Omegns

- Steffen Jensens eftf.

Felstedvej 34
Gråsten

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

Rabøl Jørgensens Begravelsesforretning

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

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

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

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

Svend HedegaardRie Rabøl Jørgensen Martin Good

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

 

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

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

Gråsten Bedemandsforretning
– en del af Rabøl Jørgensens Begravelsesforretninger

Rie Rabøl Jørgensen Martin GoodGunnar Petersen

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

Husk vi holder lukket om søndagen. 

Steen Kristensen
Eksam. bedemand

Als- &
Broager-Sundeved Begravelsesforretning
v/ Steen Kristensen

Bakken 23 · Guderup · Telefon 74 45 80 11

Storegade 39 · Nordborg · Telefon 74 45 11 45

Kirkegade 2 · Broager · Telefon 74 44 95 29

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

www.als-begravelse.dk

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

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

Vores kister er danskproduceret med 
fokus på bæredygtighed.

Gitte J.J. Kristensen
Eksam. bedemand

Poul Erik Kjærgaard
Eksam. bedemand

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

Gråsten blomster
Ulsnæs Centret, Sundsnæs 17A

Telefon 74 65 03 03

Min kære mand og gode far

Aage Petersen
Alnor

* 24. september 1936    † 7. marts 2022

er stille sovet ind

Birthe og Robert

Bisættelsen har fundet stedHjertelig takHjertelig tak
for opmærksomheden ved for opmærksomheden ved 

vores mor, svigermor, farmor og oldemorvores mor, svigermor, farmor og oldemor

Annemi ChristesensAnnemi Christesens
bisættelse tirsdag den 8. marts.bisættelse tirsdag den 8. marts.

En speciel stor tak til Den sønderjyske Garde for deltagelse.En speciel stor tak til Den sønderjyske Garde for deltagelse.
Familien takker for en smuk afsked. Familien takker for en smuk afsked. 

Anne Marie Weibel Andersen, 
Gråsten, er død, 88 år. ■

Søren Peter Hansen,  
Nybøl, er død, 81 år. ■

Hjertelig tak

for venlig deltagelse ved

Ib Heins
bisættelse fra Ullerup Kirke

Tak for alle de smukke blomster
en særlig tak til Hjemmeplejen Fjorden

for god og kærlig pleje i 6½ år og
til naboerne for flagning og pynt ved vejen

Randi

Genvalg
På generalforsamlin-
gen i Gråsten Venstre 
blev formanden, Ingrid 
Johannsen, Gråsten, 
genvalgt.

Genvalgt blev også 
Solveig Schwarz, 
Rinkenæs, Johannes 
Nielsen, Rinkenæs, 
og Lillian Marcussen, 
Gråsten.  ■

Skatkort på bordet
Gråsten Skatklub samlede 34 medlemmer til klubaften.

1. runde
1. Kjeld Petersen
Egernsund 1396 point
2. Herluf Jørgensen
Broager 1290 point
3. Viggo Hansen
Skelde 1233 point
4. Preben Paulsen
Aabenraa 1131 point
5. Preben Jensen
Broager 1105 point
6. Frede Jørgensen
Gråsten 1055 point

2. runde
1. Preben Jensen
Broager 1282 point
2. Jens-Fredi Schulz
Gråsten 1269 point
3. Frede Jørgensen
Gråsten 1249 point
4. Robert Petersen
Gråsten 1150 point
5. Herluf Jørgensen
Broager 1078 point
6. Sven Eirdorf
Gråsten 980 point

Slotsbakkens Flaglaug fejrer 25 år jubilæum.
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Tag på udflugt med Gråsten Rejser 
og Gråsten Avis. Se mere på

www.graastenavis.dk/rejser-og-udflugter

DIN LOKALE HÅNDVÆRKER
Alt i anlæg & vedligehold

Hækklipning Belægning

Vedligehold Beplantning

Beskæring

Græsplæner

Haveservice TræfældningBeskæring

Belægninger StøttemureGræsplæner

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

ANL ÆGSGARTNE R

HUSK du kan få 
FRADRAG  for 
havearbejde

PEl-installation  PBelysning  PIndustriservice   
PEDB-installation  PSikringsanlæg 

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

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

www.el-teknik.dk

+45 40 20 25 53

6300@factum2.dk

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

TILSTANDS-
RAPPORTER

KØBER- ELLER BYGGE-
TEKNISK RÅDGIVNING

ENERGI-
MÆRKER

SKADESANALYSE
-gode råd er

ikke dyre!

Bygningskonstruktør
Murermester

og aut. kloakmester

Vi gennemfører opgaverne  
med seriøsitet og præcision

Planetvej 2 • 6300 Gråsten

Nybygning • Tilbygning • Tagarbejde • Badeværelser
Belægning • Reparationer

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

Bygningskonstruktør
Murermester

og aut. kloakmester

Vi gennemfører opgaverne  
med seriøsitet og præcision

Planetvej 2 • 6300 Gråsten

Nybygning • Tilbygning • Tagarbejde • Badeværelser
Belægning • Reparationer

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

Bygningskonstruktør, murermester
og aut. kloakmester

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

Ingen opgave er for lille.

Andr. Petersen & Søn ApS
Planetvej 2 • 6300 Gråsten

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

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

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

R.Pedersen VVS A
p

S
Aut. Installatør

Dit værksted og servicebutik på vejen

Gisselmann
Kongevej 86, Gråsten · 74 65 01 70

Hvis din bil 
kunne vælge
Reparation og service 
af alle bilmærker

Kioskvarer og gaveartikler 
mv.

CVR 34 22 35 72

Bred VVS ApS / Gråsten VVS
Ahlmannsvej 12 b · 6300 Gråsten

Tlf. 74 67 15 12 · vvs@bred.dk

Bred VVS ApS

Stenvej 15, Rinkenæs, 6300 Gråsten • Telefon +45  74 65 08 50
www.quorpsbusser.dk • mail@quorpsbusser.dk • Rejsegarantifonden nr. 2799

“Hvorfor bruge Deres 
fusser når De kan køre 

med Quorps Busser”

• Vi tilbyder kørsel med busser fra 19 til 55 personer 
i både ind- og udland.

• De mindre busser har lift
• Vor 29 personers bus er ideel til et mindre antal personer

Kontakt os for at få et godt tilbud på din næste kørsel

Turist-fest-� rma-skole og koncertkørsel

Kosmoshus Træfældning

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

rodfræsning

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

– Kort fortalt, vi fælder alt –

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

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

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

Hans 
Henrik 
Fischer

Nicole 
Schünemann

-Føh

Heidi 
Waldemar 
Østergaard

- Erhvervsret
- Erstatningsret
- Testamenter
- Skilsmisseret

- Ejendomsoverdragelse
- Strafferetsager
- Bobehandling 
- Retssagsbehandling

CVR: 39280973  •  Kardemommevej 9, Rinkenæs, 6300 Gråsten

CVR: 39280973  •  Kardemommevej 9, Rinkenæs, 6300 GråstenCVR: 39280973  •  Kardemommevej 9, Rinkenæs, 6300 Gråsten
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B R O A G E R

Tak fordi du 
handler lokalt

Broager Vandværk A.m.b.a. afholder den ordinære

Generalforsamling
Torsdag den 31. marts 2022 kl. 19:30

på Broagerhus
DAGSORDEN:

1. Valg af dirigent og protokolfører.
2. Beretning om det forløbne år.
3. Det reviderede regnskab forelægges til 

godkendelse (Det reviderede regnskab foreligger 
til gennemsyn Østergade 21, Broager 8 dage 
før den ordinære generalforsamling)

4. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen. På valg 
til bestyrelsen er 
Ole Jensen (modtager genvalg), 
Bianca Dam (modtager genvalg)
På valg som suppleant er Jens Tvedegaard 
(modtager genvalg)

5. Budget for det kommende år fremlægges
6. Behandling af indkomne forslag - skal være formanden 

skriftlig i hænde senest den 24. marts 2022 og 
afl everes på adressen Østergade 21, Broager 
eller mail: kontor@broager-vandvaerk.dk

7. Eventuelt.

Med hensyn til et lille traktement efter generalforsamling 
ønskes tilmelding via  mail kontor@broager-vandvaerk.dk 
eller tlf. 74 44 21 07 senest mandag den 28. marts 2022

B R O A G E R  VA N D VÆ R K
Vand er livets kilde / skån miljøet

klik ind på vandværkets hjemmeside
www.broager-vandvaerk.dk

Ordinær
generalforsamling

Onsdag den 30. marts 2022, kl. 19.30
i medborgerhuset, Broager 

DAGSORDEN:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår.
3. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse.
4. Budget opgjort efter varmeforsyningslovens 

prisbestemmelser for indeværende 
driftsår fremlægges til orientering.

5. Fremlæggelse af investeringsplan/henlæggelsesplan 
for kommende år til orientering.

6. Forslag fra bestyrelsen.
7. Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere.
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

Efter tur afgår:
Peer Monger – modtager genvalg.
Vagn Peter Petersen – modtager genvalg.

9. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
Efter tur afgår Kenneth S. Jørgensen – modtager genvalg.

10. Eventuelt.

Af hensyn til et mindre traktement ønskes 
tilmelding senest mandag den 28. marts via mail: 
post@broager-fjernvarme.dk eller tlf. 7444 1509

Den offi cielle årsrapport vil være fremlagt på varmecentralen. 
Bestyrelsen

B R O A G E R  FJ E R N VA R M E S E L S K A B
w w w.b roage r-f je rnva rme.dk

Nyt fra Broagerhus

Se altid mere på www.broagerhus.dk

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

Foredrag med besætningen
fra sejlbåden “YAMAYA” fra Aabenraa

“Spændende rejseforedrag”
med besætningen fra YAMAYA der fortæller om at 

krydse Atlanten i en sejlbåd og opholde sig i Caribien 
i et år - En pause fra lærergerningen i et par år!

Entré inkl. ka� e og kage kr. 85,- 

Betales ved indgangen/gerne med Mobilepay. 
HUSK tilmelding til Broagerhus@broager.dk 

el. sms til 26 73 81 30 senest den 21. marts

Bestyrelsen for Broagerhus 

44 frivillige i 
genbrugsbutik
Af Gunnar Hat tesen

Røde Kors i Broager 
har 44 frivillige i 
genbrugsbutikken.
“Der er fin aktivitet i bu-
tikken”, sagde formanden, 
Knud Hviid, på forenin-
gens generalforsamling på 
Broagerhus.

Den lokale afdeling 
har foretaget donationer 
til lokale formål, såsom 
Broager Plejecenter, jule-
hjælp og udflugt.

“Der har været arrange-
ret udflugt for alle frivil-
lige. Det er en lille tak for 
det store arbejde, der ydes 
af alle”, sagde Knud Hviid, 

som blev genvalgt som 
formand, 

Birte Refsgård blev gen-
valgt som sekretær og Else 
Schmidt som medlem af 
bestyrelsen. 

Ligeledes blev supple-
anterne, Birgit Hviid og 
Hanne Lykke Lindbæk 
genvalgt.

Også revisorerne Gunnar 
Glindvad og Ole Larsen 
fortsætter

Efter generalforsam-
lingen var der meget fin 
musikalsk underholdning 
ved den tidligere grå-
stenerdreng, Christoffer 
Brodersen. ■

Fanebærer
Broager Brandværns-
orkester søger snarest mu-
ligt en ny fanebærer. ■

Broagerhus har 
600 medlemmer
Medlemstallet i 
Broagerhus er støt 
stigende, og er nu oppe 
på 600 medlemmer.
Det oplyste formand for 
Broagerhus, Erik Krogh, 
på generalforsamlingen.

Han nævnte, at til april 
har Broagerhus været i 
gang i 5 år og der er sket 
meget siden april 2017.

“Antallet af kreative 
værksteder er vokset, 
antallet af foreninger og 
interessegrupper, der bru-
ger huset, er også vokset. 
Det viser, at Broager havde 

brug for et Medborger- og 
Kulturhus. Det er glæde-
ligt og samtidigt et godt 
aktiv for området”, sagde 
Erik Krogh. ■

Erik Krogh Arkiv foto

Genvalg på 
Broagerhus
På generalforsamlingen 
i Broagerhus var der 
genvalg til bestyrelsen.
Formand er Erik Krogh, 
mens næstformand er 
Vagn Petersen.

Kasserer er Gunnar 

Glindvad Kristensen og 
sekretær er Karin Gerber.

De øvrige bestyrel-
sesmedlemmer er Orla 
Kristensen, Gerd Bargum 
Petersen og Wilma Klein 
Lenderinck.

Suppleanter er Bent 
Moldt og Kristian 
Pallesen. ■

Stærk opbakning til Ukraine Godt et halvt hundrede 
mennesker var mødt 
op på Broagerhus for at 
høre om Ruslands bruta-
le invasion af Ukraine.
Mødet var arrangeret 
af “Sønderborg hjælper 
Ukraine, og ordstyrer var 
Daniel Staugaard. ■

Peter Hansen fortalte om 
driften af sine tre landbrug 
i Ukraine, Ruslands-ekspert 
Jens-Kristian Lütken gav en 
analyse af, hvorfor Putin er 
gået i krig mod Ukraine og 
Ellen Trane Nørby tilkende-
gav bred dansk opbakning til 
Ukraine. 
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S U N D E V E D

Tak fordi du handler lokalt

Besøg genbrugsbutikken i

VESTER SOTTRUP

MØBLER – TING – TØJ
og gør et godt køb

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

Tlf. 40 76 22 36 i åbningstiden

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

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

Peerløkke 65, Vester Sottrup 6400 Sønderborg
GRATIS

Specialfremstillede 
indlæg til:

• Hælsporer
• Nedsunket forfod
• Hammertæer
• Knyster

Derudover:

• Skoforhøjelser
• Gængefunktion

ved John ChristiansenJOHNS FODINDLÆG

Svært 
at vælge 
briller?

SPØRG BRILLESTYLISTEN

Nu kan du få hjælp 
til hvilken type brille, 
der passer til netop  
dig og din stil.

Den professionelle brillestylist og certificerede stylecoach Lizbeth Falk,  
der har sat briller på kendte ansigter som Line Baun og Peter Ingemann, 

står klar i butikken til at rådgive dig.  

Det eneste du skal gøre er at booke en tid. Ses vi?

BOOK 
din tid allerede i dag 

i butikken eller på 
lizbethfalk.dk

Thiele Sønderborg 
Borgen / Østergade 4 

6400 Sønderborg
Tlf: +45 74440580 - 

Mail: soenderborg@thiele.dk 
www.thiele.dk

Torsdag den 24. marts 

Lastbil væltet 
i Ullerup
Ullerup Frivillige 
Brandværn blev lørdag 
eftermiddag kaldt 
ud til rundkørslen på 
Aabenraavej ved Ullerup.
Her var en lastbil væltet. 
Brandmændene smed no-
get absorberingsmateriale, 

som sugede den diesel, der 
var løbet ud på vejen.

Efter nogle timer blev 
lastbilen fjernet efter at 
den var blevet tømt for sin 
last af slagtede svin. ■

Politisk debat på V-generalforsamling

Af Gunnar Hat tesen

Sundeved Venstre er 
igen repræsenteret i 
Sønderborg byråd.
Det glædede forman-
den, Troels Lyck, da han 
aflagde beretning på 
generalforsamlingen på 
Bakkensbro 

Aktivitetshus i Ullerup.
Her ønskede han 

Kristian Bonefeld tillykke 
med valget til byrådet 
samt udtrykte tilfredshed 

over, at Venstre har 11 
mandater i byrådet.

Troels Lyck rettede en 
varm tak til Ellen Trane 
Nørby for den flid og 
arbejdsomhed, hun har 
udført som folketings-
medlem gennem 17 år.

På generalforsamlingen 
blev Troels Lyck genvalgt 
som formand. 

Genvalgt til bestyrelsen 
blev Anne Østergaard, 
Arne Brændmose og 
Carsten Andersen.

Lorents Iversen og Jørgen 
Holm blev valgt som 
suppleanter.

Efter generalforsamlin-
gen lagde Venstres poli-
tiske leder i Sønderborg 
byråd, Ellen Trane Nørby, 
op til en debat omkring 
lands-og kommunalpoliti-
ske emner. ■

Formand for Sundeved Venstre, Troels Lyck.

Ellen Trane Nørby talte i 
Ullerup.
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S U N D E V E D

Følg med på kirkens hjemmeside: www.sottrup-kirke.dk & www.nyboel-kirke.dk

Meyer & Friends gæster Nybøl Kirke 
Torsdag den 24. marts kl. 19.00. 

Alle er velkomne!

Meyer & Friends fortolker sange 
af de største danske kunstnere. 

Sangene er særligt udvalgte i tema 
og stemning til kirkerummet og 

fortolket med respekt for originalen 
på en måde, som man kender det fra 
TV-programmet “Toppen af Poppen”. 

Meyer & Friends består af Lasse 
Meyer Sørensen - Klaver/Keyboard/

Sang, Steffen Tinnesen - Guitar/
Keyboard/Sang og Nicolai Larsen 

- Trommer/Percussion/Sang

Trioen ledes af Lasse Meyer Sørensen, 
der til daglig er organist ved Gram og Fole kirker i Sønderjylland. 

Gudstjenesteliste
Søndag den 20. marts kl.  9.30 ved Liselotte Kierkegaard Sottrup

Søndag den 27. marts kl.  9.30 ved Karen Møldrup Rasmussen Nybøl

Søndag den 27. marts kl. 11.00 ved Karen Møldrup Rasmussen Sottrup

Søndag den 3. april kl.  9.30 ved Lis-Ann Rotem Nybøl

Søndag den 24. april kl.  9.30 ved Karen Møldrup Rasmussen Nybøl

Søndag den 24. april kl. 11.00 ved Karen Møldrup Rasmussen Sottrup

Musikerne er professionelle og sammenspillede - og 
kender hinanden fra studietiden i Aarhus. Alle 3 

musikere er erfarne og kendt fra fl ere andre ensembler.

Sangene der fortolkes er på dansk, og det er sange 
af store kunstnere som: Lars Lilholt, Sebastian, 
Rugsted & Kreutzfeld, Kim Larsen, BacktoBack, 
Anders Blichfeldt, Alberte, Sko & Torp og mange 

andre... der er rig mulighed for at synge med - men 
også til at få en eftertænksom stund i kirkerummet, 

og lytte til de gode tekster - som står tydeligere 
frem i de akustiske versioner i kirkerummet.

PÅSKE – Hvorfor fejrer vi påske?
Kom og få svaret til børnefamiliegudstjenesten 

torsdag den 7. april kl. 17.00 i Sottrup Kirke.

Vi begynder med en gudstjeneste i kirken, hvor vi skal igennem 
hele påskens drama og synge nogle af de skønne påskesalmer.

Efter gudstjenesten spiser vi sammen i sognehuset og er lidt 
kreative, så man kan få en lille påsketing med sig hjem.

Det er gratis at deltage, men af hensyn til mad og 
indkøb er der tilmelding senest mandag den 

4. april til sognepræst Karen Møldrup Rasmussen på 
mail: kamoe@km.dk Skriv hvor mange I kommer!

Folkekirkelig studiekreds mødes 
Tirsdag den 5. april kl. 19.30 i menighedshuset i Nybøl.

Her vil sognepræst i Sct. Marie Kirke, Merete 
Lei fortælle om håb, bøn og påske.

Alle er velkomne. Kaffe koster 35,- kr.

PÅSKENS fejring i kirken
Palmesøndag den 10.april kl. 11.00 ved Karen Møldrup Rasmussen Sottrup

Skærtorsdag den 14. april kl. 11.00 ved Karen Møldrup Rasmussen Nybøl

Langfredag den 15. april kl. 11.00 liturgisk gudstjeneste 
ved Karen Møldrup Rasmussen Sottrup

Påskedag den 17. april kl.  9.30 ved Karen Møldrup Rasmussen Sottrup

Påskedag den 17. april kl. 11.00 ved Karen Møldrup Rasmussen Nybøl

2. Påskedag den 18. april kl. 11.00 ved Karen Møldrup Rasmussen Sottrup

MARTS OG APRIL I SOTTRUP & NYBØL KIRKER

Koncert med Meyer og Friends i Nybøl Kirke
Nybøl Kirke danner 
torsdag den 24. marts 
kl. 19.00 rammen om en 
koncert med Meyer & 
Friends, som fortolker 
sange af de største 
danske kunstnere.
Meyer & Friends består 
af Lasse Meyer Sørensen 
på klaver/keyboard/
sang, Steffen Tinnesen 
på guitar/keyboard/sang 
og Nicolai Larsen på 
trommer/percussion/sang

Meyer&Friends fortolker 
sange af de største danske 
kunstnere. Sangene er 

særligt udvalgte i tema og 
stemning til kirkerummet 
og fortolket med respekt 

for originalen på en måde, 
som man kender det fra 

TV-programmet “Toppen 
af Poppen”. 

Musikerne er professio-

nelle og sammenspillede 
og kender hinanden fra 
studietiden i Aarhus. Alle 
tre musikere er erfarne 
og kendt fra flere andre 
ensembler.

Trioen ledes af Lasse 
Meyer Sørensen, der til 
daglig er organist ved 

Gram og Fole kirker i 
Sønderjylland. 

Sangene, der fortolkes, er 
på dansk, og det er sange 
af store kunstnere som 
Lars Lilholt, Sebastian, 
Rugsted &Kreutzfeld, 
Kim Larsen, BacktoBack, 
Anders Blichfeldt, Alberte, 
Sko&Torp og mange 
andre. 

Der er gratis entre og der 
bliver rig mulighed for 
at synge med, men også 
til at få en eftertænksom 
stund i kirkerummet, og 
lytte til de gode tekster, 
som står tydeligere frem 
i de akustiske versioner i 
kirkerummet. ■

Meyer & Friends optræder i 
Nybøl Kirke.
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Tlf.: 74 65 28 08 E-mail: blomszone@bbsyd.dk
Mobil: 20 57 48 08 www.blomszone.dk

Bloms Zoneterapi
v/ Ilse Blom
Felstedvej 21
6300 Gr(sten

Hørt i byen
For tiden er der 
indkvarteret 87 poli-
tibetjente på Marina 
Fiskenæs, som ved den 
dansk-tyske grænse 
skal kontrollere ind-
rejse til Danmark.

En 30-årig mand blev 
forleden under en 
rutinemæssig kontrol 
standset af politiet, 
da han kom kørende 
i bil på Sildekulevej i 
Gråsten. Det viste sig, 
at manden havde fået 
inddraget sit kørekort 
og kørte påvirket af 
amfetamin. Bilisten 
blev sigtet og anholdt 
og der blev taget en 
blodprøve.

Efter ni år med butik i 
Gråsten har Karina og 
Stephan Sönnichsen 
valgt at flytte den til 
Sønderborg. Den nye 
butik åbner 1. juni.

Klaus-Peter Loch er 
igen klar til at ser-
vicere haver og huse. 
Enmandsfirmaet 
Rinkenæs Hus- og 
Haveservice varetager 
mange opgaver både 
ude og inde.

Den Gamle Skomager 
åbner for frokostser-
vering mandag den 
11. april.

Smedemester Albert 
Schultz, Gråsten, 
har været medlem af 
Marineforeningen i 
60 år, og fik forleden 
60-års tegnet. Ved 
samme lejlighed fik 
Hans Jepsen, Gråsten, 
overrakt 50-års tegnet. 

Den Sønderjyske Garde 
deltog med fane og 
tambourmajor ved 
bisættelse af Annemi 
Christesen. Hun 
var stifter af garden 
i 1982.■ 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

SØNDAGSCAFE
Søndag den 3. april kl. 12.00 – 14.00

På Restaurant ANKER’S, 
Marina Fiskenæs, Gråsten

DØRENE ÅBNES KL. 11.30
Dagens middag:

Karbonader med stuvede ærter og gulerødder og surt
Inkl. 1 glas vin eller 1 øl eller vand, kaffe og småkage

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

Vi har harmonikamusik, sang og god stemning

Tilmelding er allerede muligt nu på vores 
hjemmeside www.aeldresagen.dk/gråsten 

eller til Anne Køcks, tlf. 23 34 09 05 gerne via 
sms senest onsdag den 30. marts kl. 18.00.

Advokat Jonna Hjeds fortæller 
om arv og testamente

Onsdag den 6. april kl. 14.30 -16.30
i BHJ Salen Ahlmannsparken

• Hvem arver hvem - den danske lovgivning herom
• Dødsbobehandlingen, herunder privat 

skifte, bobestyrerboer og uskiftet bo
• Hvad koster det at arve. Gennemgang af 

boafgifter for de forskellige familiemedlemmer 
og velgørende institutioner

• Testamenter – hvem bør oprette et testamente
• Fremtidsfuldmagter – hvad indebærer 

det, og hvem bør lave en sådan. 
Pris 70,- kr. for medlemmer

 90,- kr. for ikke medlemmer.
Prisen er inkl. kaffe og kage.

Tilmelding er allerede muligt nu på vores 
hjemmeside www.aeldresagen.dk/gråsten 

eller til Anne Køcks, tlf. 23 34 09 05 gerne via 
sms senest fredag den 1. april kl. 18.oo.

Krolf
Udendørs Krolf starter i april 2022

Ahlmannsparkens Krolf Park vil være åbent for at 
starte det nye år 2022 samt modtagelse af nye 
medlemmer tirsdag den 19. april 2022 kl. 9:30 

eller torsdag den 21. april 2022 kl. 14:30.
Prisen er uændret 150,-  kr. for et år.

For yderligere oplysninger kontakt 
Inga Petersen, tlf. 40 48 11 74

Gråsten

Farvel til Jehovas Vidner

Af Erling Nissen

I dag er hun en prisbe-
lønnet fotograf og nyder 
tilværelsen, men i 33 år 
var Jette Seidenschnur 
fra Grindsted en del af 
Jehovas Vidner.
Ved et arrangement i 
Ældre Sagen i Gråsten 
fortalte hun om sit tidli-

gere liv, og hvordan hun 
kom ud i friheden.

Det var et brud med 
store familiemæssige 
omkostninger. ■

Mere end 100 mennesker sad 
musestille og tryl-
lebundet under Jettes 
Seidenschnurs fortælling 
om Jehovas Vidners verden.
 Foto Erling Nissen

Afstemning om 
foreningens fremtid
Når Kultur landsbyen6300 
holder generalforsamlin-
gen tirsdag den 22. marts 

kl 16.30 på Naturskolen, 
Gråsten Landbrugsskole, 
skal medlemmerne 

stemme om et forslag til 
vedtægtsændring, fordi 
bestyrelsen for Gråsten 
Land brugs skole har 
ændret på foreningens 
brug af Den røde Lade, 
så den nu kun er tilgæn-
gelig for foreningen i 
sommermånederne. 

“Da det derfor ikke læn-
gere er muligt at opfylde 
vedtægternes formål, har 
bestyrelsen besluttet at 
komme med to forslag 
vedrørende foreningens 
fremtid. Det ene går ud 
på en vedtægtsændring 
med nyt navn og formål, 
det andet på en opløsning 
af foreningen”, fortæl-
ler formanden Hanne 
Næsborg-Andersen. ■
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Tømrerarbejde 
Hovedentreprenør
Tilbygninger
Tagarbejde

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

Se mere på www.byggemester.dk

SALG AF
 Køkkener
 Vinduer
 Døre

Havremarken 85
Holbøl, 6340 Kruså

ihle@post.tdcadsl.dkDANSKE MALERMESTRE

v/ malermester

Per Møller Ihle

Vi lægger vægt på 
folks tilfredshed

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

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

Tak fordi du handler lokalt

Padborg - Kruså - Frøslev - Holbøl - Kollund – Gråsten - Broager - Sundeved - Ragebøl Uge 11 16. 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 16. Fynsk gullash med ris

TORSDAG den 17. Stegt paneret fl æsk med persillesovs

FREDAG den 18. Karbonade med stuvede ærter og gulerødder

LØRDAG den 19. Dansk bøf med rødbeder

SØNDAG den 20. Burger med pommes frites

MANDAG den 21. Svensk pølseret med rødbeder 

TIRSDAG den 22. Hamborgryg med fl ødekartofl er og salat 

Kun 69,-

Dr. Bent Borg · Tandlæge
Waldstrasse 13-15 • D-24939 Flensburg

Tlf: 0049 461 144050 • Fax: 0049 461 17885
www.bentborg.com • mail: bb@bentborg.com

Krone- brobehandlinger,
Implantater og
Narkosebehandling

Lyreskovstiens Venner er stiftet

Af Dit te Vennits Nielsen

Lyreskovstiens Venner 
har holdt stiftende 
generalforsamling på 
Bov Bibliotek.
Her blev Monika 
Jensen, Lis Rode og 

Ninna Schrum valgt til 
bestyrelsen. 

Foreningens opgave er 
at vedligeholde det popu-
lære stianlæg og fitness 
redskaberne.

Der er etableret sam-
arbejde med Aabenraa 
Kommune og Natur-

styrelsen, da Lyreskovstien 
ligger på deres arealer.

“Lyreskovstien har 
en god sammenhæng 
med både Hær vejen og 
Gendarm stien, som er 
vigtigt potentiale for ud-
vikling af området”, siger 
Monika Jensen. 

Suppleanter blev Jens 
Ove Rossen og Henning 
Andersen. 

Britta Martensen Lützen 
og Erik Petersen blev revi-
sorer og Grethe Petz blev 
suppleant. ■

Lyreskovstiens Venner er parat til at vedligeholde stianlægget på den populære sti. Privat foto

LØRDAG DEN 9. APRIL
KL. 18.00-01.00

Vi fejrer, at der igen er skruet op for festlighederne.

MENU
Forret

Røget skinke med urteterin & fl utes

Hovedret
Stor ta’ selv buffet

Dessert
Ta’ selv buffet med diverse deserter

Livemusik med

Drenge på tur
Billetter 300,-

inkl. mad og musik
købes på

Forårsfest
på Holbøl Landbohjem



KOLLUND KOLLUND 
KIRKEKIRKE

BOV BOV 
KIRKEKIRKE

HOLBØL HOLBØL 
KIRKEKIRKE

Søndag den 20. marts kl. 11.00 
ved Solvejg Dam-Hein

Søndag den 20. marts kl. 9.30
ved Solvejg Dam-Hein

Søndag den 20. marts kl. 10.00
ved Joan Arnbjarnardóttir

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

Dødsfald

Tak fordi du handler lokalt

Taksigelser

Padborg

Kruså
Kollund

Holbøl

Kliplev Kværs Gråsten
Egernsund

Rinkenæs Broager

Dybbøl

Ragebøl

Varnæs

Bovrup

Vester Sottrup
Felsted

Bjerndrup

Fårhus

Frøslev Bov

Ansvarshavende redaktør
Gunnar Hattesen

Telefon 21 16 06 83
gh@bovavis.dk

Lokalredaktør
Ditte Vennits Nielsen
Telefon 25 98 91 80

dvn@bovavis.dk

Mediechef
Ingrid Johannsen

Telefon 21 19 02 80
isj@bovavis.dk

Grafisk tilrettelæggelse
Hans-Ole Nielsen

Telefon 36 95 99 36
bovavis@graphos.dk

Grafisk tilrettelæggelse
Marta Serrano Sánchez

bovavis@graphos.dk

redaktion@bovavis.dk

OPLAG: 13.430

LEVERING:

FK Distribution

TRYK:

OTM Avistryk A/S

 Følg os på Facebook
Udebliver ugeavisen efter torsdag kl. 21:00. Kontakt da FK Distribution på www.fk.dk/reklamation, eller send en mail til kvalitetvest@fk.dk, ellers 

ring til FK Distribution på tlf.: 7010 4000 mandag til torsdag fra kl. 8:30-16:00 og fredag 8:30-14:30.
Avisen er i din postkasse 

onsdag/torsdag

Kontor: Nygade 8 · 6300 Gråsten | Åbningstider: Tirsdag kl. 10-12, onsdag kl. 13-15, torsdag kl. 13-15 eller efter aftale

Rabøl Jørgensens Begravelsesforretning

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

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

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

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

Svend HedegaardRie Rabøl Jørgensen Martin Good

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

 

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

Bov-Padborg Begravelsesforretning
– en del af Rabøl Jørgensens Begravelsesforretninger

Rie Rabøl Jørgensen Martin GoodGunnar Petersen

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

v/ Kirsten Pedersen Madsen

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

post@kirstenogrejner.dk
www.kirstenogrejner.dk

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

Valg af 
bedemand er 
et spørgsmål 
om tillid

Gratis samtale med en erfaren advokat om skifte- og arveforholdende

Vores kære Vores kære 
Mor, svigermor, mormor, farmor og oldemor Mor, svigermor, mormor, farmor og oldemor 

Frida PaulsenFrida Paulsen
* den 5. juni 1933 † den 8. marts 2022* den 5. juni 1933 † den 8. marts 2022

er sovet stille ind bisættelsen forgår er sovet stille ind bisættelsen forgår 
i Rise kirke den 18. marts 2022 kl. 13.00 i Rise kirke den 18. marts 2022 kl. 13.00 

Birgit, Benny, Bent, Mona, Birgit, Benny, Bent, Mona, 
svigerbørn, børnebørn og oldebørnsvigerbørn, børnebørn og oldebørn

Min kære mandMin kære mand

Kurt Lund NielsenKurt Lund Nielsen
* den 22. marts 1945 † den 3. marts 2022* den 22. marts 1945 † den 3. marts 2022
er stille sovet ind efter længere tids sygdom.er stille sovet ind efter længere tids sygdom.

Johanne Sørensen med familieJohanne Sørensen med familie
Bisættelsen har fundet sted.Bisættelsen har fundet sted.

Hardy Mærsk Bjerg, Kruså, er død, 72 år. ■

Marianne Thomsen, Holbøl, er død, 89 år. ■

Flemming Gram, Padborg, er død, 80 år. ■

Hjertelig takHjertelig tak
for venlig deltagelse ved vor Morfor venlig deltagelse ved vor Mor

Marianne � omsensMarianne � omsens
bisættelse bisættelse 

fra Holbøl Kirke den 11. martsfra Holbøl Kirke den 11. marts
TAK for hver en blomst - og hilsen…TAK for hver en blomst - og hilsen…

Helle, John, Randi og LoneHelle, John, Randi og Lone

Vores kære farVores kære far
svigerfar, morfar, farfar og oldefarsvigerfar, morfar, farfar og oldefar

Fhv. brugsuddelerFhv. brugsuddeler

Niels Aage MørckNiels Aage Mørck
* 10. oktober 1929* 10. oktober 1929
er stille sovet ind.er stille sovet ind.

Dronningborg den 11. Marts 2022Dronningborg den 11. Marts 2022
På familiens vegnePå familiens vegne

Hanne, Jette og LarsHanne, Jette og Lars
Bisættelsen � nder sted fra Dronningborg KirkeBisættelsen � nder sted fra Dronningborg Kirke

torsdag den 17. marts kl. 13.00torsdag den 17. marts kl. 13.00

Min højtelskede mand
far, søn og svigersøn med familie

Michael Urban
* 29. september 1972    †  9. marts 2022

er brat taget fra os

Elsket og savnet

Vineta & Benjamin 
Papa & Mama

Urnehøjtideligheden finder sted fra Bov Kirke
lørdag den 19. marts kl. 10.00

Højtideligheden slutter ved graven

Vor kære mor, svigermor, bedstemor og oldemor

Mary Andresen
* 18. februar 1929    †  12. marts 2022

er stille sovet ind

I kærlig erindring

Hanne og Finn
børnebørn og oldebørn

Bisættelsen finder sted onsdag den 23. marts
kl. 13.00 ved Aabenraa Kirkegårdskapel

——————————

Vi vil gerne takke Hjemmeplejen i Bov
for god og kærlig pleje

Lys for Ukraine i 
Bov Kirke
Der blev forleden tændt lys i Bov Kirke for at reflektere over 
krigen i Ukraine. Desuden blev holdt en andagt og sunget 
salmer.

Kendt ansigt i 
Bov IF
Flemming Gram, 
Centrumsgaden 45, Bov er 
død, 81 år. 

Han døjede i den sidste 
tid med et dårligt hjerte, 
og natten til lørdag kunne 
han ikke reddes efter et 
hjertestop.

Flemming Gram var 
kendt af mange gennem 
sit virke i Bov IF og 
Grænseløbet. 

Han var en særdeles ak-
tiv pensionist og yndede 

både at cykle og gå lange 
ture. 

Han efterlader sin hu-
stru, Tove, og parrets to 
børn samt børnebørn. ■

Flemming Gram Arkiv foto
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BOOK DIN GRATIS SYNSTEST ONLINE: optik-hallmann.com
 Aabenraa, Søndergade 6,  74 62 34 70      Sønderborg, Perlegade 63,  74 42 23 00       Padborg, Torvegade 4,  74 67 30 70

Tak fordi du handler lokalt 

Inviterer tilInviterer til

ForårsbankoForårsbanko
Onsdag den 23. marts kl. 19.00Onsdag den 23. marts kl. 19.00
Sted Bov KroSted Bov Kro
Dørene åbnes kl. 17.30Dørene åbnes kl. 17.30
der vil være der vil være 5454 spil spil
med mange � otte præmier.med mange � otte præmier.
Det er Det er dubbe spildubbe spil og og
et sæt kosteret sæt koster 130,-  130,- 
Husk medlemskort. Husk medlemskort. Gæstekort kan købes.Gæstekort kan købes.

Æ Ringriens VennerÆ Ringriens Venner

Afholder Amerikansk Lotteri Afholder Amerikansk Lotteri 
med udlodning i pausen.med udlodning i pausen.

Der kan købes kaffe,Der kan købes kaffe,
vand og øl i barenvand og øl i baren

Så tag manden, konen eller vennerne under armen Så tag manden, konen eller vennerne under armen 
og kom til nogle hyggelige timer på og kom til nogle hyggelige timer på Bov KroBov Kro..

De venligste Forårs hilsnerDe venligste Forårs hilsner
Bov Sogn RingridningsBov Sogn Ringridnings

BestyrelseBestyrelse

Podekursus 
på Museum Oldemorstoft

Lørdag den 2. april - kl. 10.00-13.00
Pris pr. deltager kr. 300,-

TILMELDING OG INFO: WWW.OLDEMORSTOFT.DK

Lav dit eget 
frugttræ til haven.

Du får træerne 
med hjem efter 

kurset.

MUSEUM OLDEMORSTOFT
Bovvej 2, 6330 Padborg  · Telefon 73 76 64 36

Padborg Vandværk A.m.b.a.

Der afholdes

Generalforsamling
i Padborg Vandværk A.m.b.a.

Torsdag den 21. april på Bov Kro kl. 19.00
DAGSORDEN:

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, 

herunder forslag fra bestyrelsen.
6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.
7. Valg af revisorer.
8. Eventuelt.

På valg til bestyrelsen er Ove John 
Rasmussen og Annette Vesterholt.

På valg er tillige suppleanterne Kim Klintø og Thorkild H. 
Jessen samt revisionsfirmaet Sønderjyllands Revision.

Eventuelle forslag til behandling på generalforsamlingen 
skal indsendes til Padborg Vandværk A.m.b.a., 

Toldbodvej 1, 6330 Padborg senest den 4. april 2022.
Efter afholdelse af generalforsamlingen er 

vandværket vært ved en Pariserbøf.
Regnskab, budget og takstblad til behandling 
på generalforsamlingen bliver udleveret under 

mødet og kan tillige ses på vandværkets 
hjemmeside: www.padborgvand.dk

Bestyrelsen

EKSTRAORDINÆR 
GENERALFORSAMLING 

BOV IF FODBOLD
Torsdag den 24. marts 2022 kl. 18.30

Mødested: Bov IF-lokalet, 
Grænsehallerne

Vel mødt og med sportslig hilsen

Bestyrelsen 
Bov IF Fodbold

Lastbilchauffør har 
kørt sin sidste tur
Fhv. lastbilchauffør, Kurt 
Lund Nielsen, Smedeby, 
er død efter længere tids 
sygdom, 76 år.
Han var født og opvokset 
i en søskendeflok på fire 
brødre i Kruså. I mange 
år boede han i Østerbæk, 
men flyttede for fem år 
siden til Smedeby.

Som ung blev han 
eksportchauffør hos 
Eurotrans, hvor han kør-
te lastbil til Spanien og 

Portugal. Senere var han 
lastbilchauffør for Nielsen 
og Sørensen i Kliplev.

Kurt Nielsen havde en 
stor almen viden, en god 
og lun humor og kunne 
omgås alle. I lastbilen 
lyttede han meget til lyd-
bøger, når han kørte på 
Europas veje.

Han efterlader sin hu-
stru, Johanne, og to døtre 
fra et tidligere ægteskab. ■

Holbøl trænger til at feste Af Gunnar Hattesen

Holbøl og Omegn træn-
ger til en stor fest.
Det mener formand for 

Holbøl Landbohjem, Jens 
Peter Skjøth.

“Efter to år med corona 

trænger vi alle til at mø-
des, få noget godt at spise 
og få en svingom”, siger 
Jens Peter Skjøth.

Holbøl Landbohjem 
åbner dørene lørdag den 

9. april kl. 18.00, hvor 
man byder på stor ta' selv 
buffet, hyggeligt samvær 
og en svingom til leven-
de musik med bandet 
“Drenge på tur”. ■

Ole Søndergaard og Jens Peter Skjøth opfordrer folk til at 
komme til fest på Holbøl Landbohjem.
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Industrivej 20 • 6330 PADBORG
DØGNÅBEN • 74 67 12 03

Stationens mail: 10350@circlekeurope.com

Dato: ..................................................................................

Navn: ..................................................................................

Tlf: ......................................................................................

Antal kuverter .....................................................................

Brød og smør kr. 15,- pr. kuvert

Mad ud af huset

• Sild med karrysalat
• Røget laks med asparges
• ½ æg med rejer og kaviar
• Roastbeef

med remoulade
• Røget landskinke med

røræg og asparges
• Rullepølse med sky
• Lun fi skefi let med

remoulade eller
Mørbradbøf med
champignon og løg 

• Ost og frugt

Påskefrokost 1 Påskefrokost 2
• Marineret sild med karrysalat
• Rejesalat med thousand island dressing
• Roastbeef med remoulade og ristet løg
• Lun leverpostej med bacon

og champignon
• Små frikadeller med gl.dags hvidkål
• Rullepølse

med sky og løg
• Æblekage
• 2 slags ost med

peberfrugt
og vindruer

PåskefrokostPåskefrokost

Min. 8 pers.
Bestil senest 7 dage før

Pris
kr. 159,-

Pr. pers

Pris
kr. 179,-

Pr. pers

Buffet 1
Kyllingebryst med bacon - Marineret kamfi let

- Blandet salat m/tilbehør - Brød og smør

kr. 129,-
Buffet 2

Kyllingebryst med bacon - Glaseret herregårdsskinke
- Varmrøget laks med rejer

- Blandet salat med tilbehør - Brød og smør

kr. 159,-
Buffet 3

Kyllingebryst med bacon - Ribbensteg med rødkål
- Små frikadeller

- Blandet salat med tilbehør - Brød og smør

kr. 179,-
Tilvalg kr. 20,- pr. ting

Melonsalat - Pastasalat - Kartoffelsalat
Broccolisalat - Krydderkartofl er - Flødekartofl er

Buffet 4
Æg med rejer - Roastbeef - Lun leverposteg med 

champignon og bacon - Rullepølse med sky og løg - 
Kalkunpølse med æggestand og asparges - 2 oste med frugt

kr. 149,-
(brød og smør kr. 15-, pr. person)

Buffet 5
Æg med rejer - Varmrøget laks med rejer - Røget skinke med 

æggestand - Mørbradbøf med løg og champignon
- Roastbeef - Små frikadeller med rødkål - Kylling med bacon

 kr. 179,-
(brød og smør kr. 15-, pr. person)

Min. 8 pers.
Bestil senest 7 dage før

Forårsopvisning 2022

50 års jubiæum
Søndag den 20. marts kl. 12.00 
i HPT hallen i Grænsehallerne

PROGRAM BOV IF GYMNASTIKOPVISNING 2022

Kl. 12:00 Fælles indmarch

Kl. 12:05 Rytmepiger 3-6 klasse 
ved Molly, Alberte og Lara

Kl. 12:20 Spring Mix 2-4 klasse 
ved 2xMichael, Tove, Nikolaj, Emma og Eline

Kl. 12:40 Sundeved Efterskole

Kl. 13:10 Spring Mix 6 år-1 klasse 
ved Michael, Molly, Alberte, Emma og Eline

Kl. 13:30 MiniFræs 
ved Sara, Anna, Lærke, Bente og Line

Kl. 13:45 Spring Mix fra 5 klasse 
ved 2xMichael, Nikolaj, Stine og Tove

Kl. 14:05 Faneudmarch

Frisør modtog gratulanter
Det strømmede ind med 
gratulanter, da Randi 
Mossom Nielsen holdt 
reception i forbindelse 

med åbningen af Hair By 
Randi. 

I salonen bugnede gave-
bordet og udenfor blev der 

serveret ringriderpølser og 
kolde drikke i det fine vejr. 

Den røde løber var i da-
gens anledning rullet ud 
foran døren. ■
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Hørt ved Lyren
Den fine heks ved 
Heksehuset i Padborg 
Skov har fået fjernet sin 
hat og kost. Hvis der er 
folk, der finder tingene 
smidt et sted, må de 
meget gerne aflevere det 
ved Heksehuset. 

Formanden for Røde 
Kors i Padborg, Morten 
Berdiin, efterlyser folk, 
der taler ukrainsk 
og som vil hjælpe i 
modtagecentret. 

Toldboden havde i 
weekenden fuldt hus, 
da der var koncert 
med det lokale band 
Banditterne. 

Nogle børn fra 
Børnehuset Evigglad fik 
ekstraordinært lov til at 
aflevere legetøj, bamser 
og andre gode ting til 
flygtningebørnene ved 
modtagecentret i Bov.

Der er stor ros til poli-
tiet i Padborg for hånd-
teringen af flygtningene 
ved modtagecentret. I 
busserne giver betjen-
tene børnene små poser 
med slik, og der bliver 
budt på drikke og sand-
wich. En tolk fortæller, 
at der er opvarmede 
telte med frisk kaffe, te, 
mad og alt hvad hjertet 
begærer. 

Mange frivillige bager 
kager, boller, pizzasneg-
le og pølsehorn til de 
ukrainske flygtninge. 
Der er stadig brug for 
hjælp fremover.

Lokaler virksomheder 
hjælper de ukrainske 
flygtninge, bl.a. har 
Kontor Syd givet papir 
og tegnegrej,  Bov IF 
har doneret bolde og 
Super Brugsen har 
doneret slik.■

Få en gratis salgsvurdering. 
Måske er vi billigere 

end du tror.

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

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

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

www.hebru.dk

Sundsnæs 4
6300 Gråsten

Norgesvej 24
6100 Haderslev

Mail
mobler@hebru.dk

Telefon 
7460 8351

Sundsnæs 4,
6300 Gråsten

Norgesvej 24, 
6100 Haderslev

Telefon
7460 8351

Mail
mobler@hebru.dk

Bov
inviterer til

Sønderjysk kaffebord
Søndag den 3. april kl. 14.30 - 17.00 

i Multihuset, Harkærvej 13, 6340 Kruså
Bolig Syds direktør Peder Damgaard fortæller om - 

“Fremtidsplaner for seniorboliger i Bov og Padborg”.

Foredraget henvender sig til:

• Borgere som påtænker at skifte ejerbolig ud med lejebolig.

• Ældre i privat lejebolig som ønsker at bo i et 
seniorvenligt område, sammen med andre seniorer

• Personer med funktionstab – bevægeapparat, 
hørelse, syn og anden fysisk begrænsning som gør 
dem ensomme – og derfor har brug for at færdes i et 
seniorvenligt miljø, hvor naboen ikke bor for langt væk.

• Borgere med almen interesse for 
boligsituationen i lokalområdet

Entre kr. 50,- Af hensyn til kaffebordet kræves der 
tilmelding via vores hjemmeside ældresagen.dk/bov

Arrangementet er støttet økonomisk af 
Folkebevægelsen mod ensomhed.

Alle er velkomne – kræver ikke medlemskab 

LYRESKOV KROLF
Sommersæson starter tirsdag den 5. april 
kl. 09.30 ved banen ved Lyreskov Skole.

Pris for hele sæsonen:
Medlemmer 150,- kr.

Ikke medlemmer 200,- kr.

Som noget nyt  beder vi om tilmelding og betaling med 
selvbetjening på hjemmesiden for Ældresagen Bov.

Vi ser frem til en dejlig sommersæson.

Har du ikke mulighed for tilmelding over nettet kan du ringe 
til Benta Tønder på 25 46 18 38 og betale med MobilePay til 

nummer 64334 eller ved bankoverførsel til konto 7045-1465051

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

Hovednummer tlf. 7060 2033
Afdelinger i 

Kollund  / Sønderborg / Vojens
Se mere på www.thomsens-auto.dk

Pæne biler til nettopriser 

ALTID 300 BILER PÅ LAGER

Harkærvej 13 – 6340 Kruså – Tlf. 7467 1414 – Mail kontor@gransehallerne.dk 
Hjemmeside www.gransehallerne.dk - Facebook 

Grænsehallerne kan meget mere end sport 

Vi hjælper gerne med at finde den rette løsning 

Børne-
fødselsdag 

Overnatning 

Mad ud af 
huset  

Service- 
udlejning 

Idræt 

Familie- 
fester 

- plads til al
le!

Fritids- og aktivitetscentret

Harkærvej 13 – 6340 Kruså – Tlf. 7467 1414
Mail kontor@gransehallerne.dk

Hjemmeside www.gransehallerne.dk - Facebook

Vi hjælper gerne med at 
fi nde den rett e løsning

Grænsehallerne kan meget mere end sport 

18 spillede 
skat
Padborg Skatklub har 
holdt klubaften med 18 
spillere.

1. runde
Nr. 1 Kurt Nielsen 
 1.183 point
Nr. 2 Torben Ries
 1.135 point
Nr. 3 Kaj Hansen
 1.063 point
Nr. 4 Åge Juhl
 1.007 point
2. runde
Nr. 1 Hans Emil Nissen
 1.395 point
Nr. 2 Robert Everhan
 1.121 point
Nr. 3 Anders Fogh
 1.024 point
Nr. 4 Kris Nissen
 1.007 point

KRUSÅ HUSMODERFORENING
inviterer sine medlemmer til

MODEOPVISNING HOS

Onsdag den 30. marts kl. 18.00
Ramsherred 30, 6200 Aabenraa
Lokale modeller og forretningens professionelle 

personale præsenterer moderigtigt tøj med 
god pasform, fl otte farver og høj kvalitet.

Pris kr. 50,- 
Tilmelding til Lilly: 42 18 51 70 fra 21. til 25. marts.

Samkørsel kan aftales ved tilmelding

Valg i Bov IF Fodbold
Bov IF Fodbold indkalder til ekstraordinær general- forsamling torsdag den 

24. marts kl. 18.30. 
Eneste punkt på dags-

ordenen er valg af to nye 
bestyrelsesmedlemmer. 
Hvis der ikke findes nye 
bestyrelsesmedlemmer, 
kan Bov IF Fodbold ikke 
fortsætte. 

Forud for generalfor-
samlingen vil der være 
infomøde fra kl. 18, hvor 
bestyrelsesmedlemmer 
være parate til at svare på 
spørgsmål. ■
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Alter Kupfermühlenweg 31, 24939 Flensburg +49 461 43197

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

Græske specialiteter
Også mad ud af huset

Hos os er kvalitet og service i Højsæde

Danske Malermestre

skal der males - ude eller inde - så ring til MalermesterMomme
og få et uforpligtende tilbud på

tlf. 20 47 85 63

Hos os er kvalitet og service i Højsæde

Danske Malermestre

skal der males - ude eller inde - så ring til MalermesterMomme
og få et uforpligtende tilbud på

tlf. 20 47 85 63

Hos os er kvalitet og service i Højsæde

Danske Malermestre

skal der males - ude eller inde - så ring til MalermesterMomme
og få et uforpligtende tilbud på

tlf. 20 47 85 63

Hos os er kvalitet og service i Højsæde

Danske Malermestre

skal der males - ude eller inde - så ring til MalermesterMomme
og få et uforpligtende tilbud på

tlf. 20 47 85 63

Hos os er kvalitet og service i Højsæde

Danske Malermestre

skal der males - ude eller inde - så ring til MalermesterMomme
og få et uforpligtende tilbud på

tlf. 20 47 85 63

Hos os er kvalitet og service i Højsæde

Danske Malermestre

skal der males - ude eller inde - så ring til MalermesterMomme
og få et uforpligtende tilbud på

tlf. 20 47 85 63

Hos os er kvalitet og service i Højsæde

Danske Malermestre

skal der males - ude eller inde - så ring til MalermesterMomme
og få et uforpligtende tilbud på

tlf. 20 47 85 63

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

Hugo Sisseck Boligudstyr

50 års
erfaring

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

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

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

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

Salg & service
af hårde hvidevarer

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

Se elis.dk for aktuelle tilbud
Alt i servicesalg •

Elis’ hvidevarer
ved Norman Rudbeck

Alt indenfor hårde hvidevarer
Salg-Service-Reparationer

Telefon 7467 8799
Mobil 4082 4939

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

• El-installationer

• Reparationer 

• Industriservice

• IHC/wireless

• Tyverisikring

• Varmepumpeservice

• Parabol/antenneanlæg

• Tele/data installationer

• Energirådgivning

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

Norman 
Rudbeck

DIN LOKALE HÅNDVÆRKER

 PH 5 Monochrome 
 Design by Poul Henningsen

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

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

Livløs mand i bagagerum 
i brændende bil

Der opstod pludselig 
en voldsom bilbrand 
forleden på sammenkør-
selspladsen ved Hummel 
i Padborg. 
Da brandmændene nåede 
frem, viste det sig, at der 
lå en person livløs i baga-
gerummet. Man formoder 
det var selvforskyldt, og 
at der ingen forbrydelse 
ligger bag. 

Det var en opmærksom 
medarbejder ved Krone 
Fleet, der opdagede 
branden og fik tilkaldt 
brandværnet. 

Politiet mødte tal-
stærkt op og spærrede 
området af. ■

En bil udbrændte på sam-
menkørselspladsen ved 
Padborg.

Ældre Sagen i Bov har 
2.020 medlemmer
Af Dit te Vennits Nielsen

I alt 120 medlemmer 
deltog i årsmødet i 
Ældre Sagen i Bov, der 
traditionen tro blev 
holdt i Multisalen i 
Grænsehallen.
Formanden Finn Sørensen 
aflagde beretning, hvor 
han nævnte, at man lokalt 
har fået tildelt 75.000 kr. 
til bekæmpelse af en-
somhed, som skal bruges 
inden 1.juli.

Ældre Sagen har på 

landsplan 915.000 med-
lemmer og 20.000 frivil-
lige. I Bov er der 2.020 
medlemmer og 66 frivilli-
ge hjælpere. 

Kasseren Rita Clausen 
fremlagde det reviderede 
regnskab, der viste et 
underskud på 21.000 kr., 
hvilket der blev gjort rede 
for.

Nyvalg
Både Grethe Petz og Willi 
Kammeyer ønskede ikke 
genvalg til bestyrelsen. 

Nyvalgt blev Merete 
Vestergaard Nielsen og 
Mathias Backmann.

Genvalgt blev Karen 
Holubowsky, Finn 
Sørensen og Finn 
Kristensen. 

Antallet af suppleanter 
blev reduceret fra fem til 
tre personer. Ud trådte 
Helga Lund-Olesen mens 
Inger Wulff og Yvonne 
Jespersen blev genvalgt. 
Nyvalgt blev Bente 
Bracht. ■

120 medlemmer deltog i Ældre Sagen Bovs generalforsamling. 
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