
Zin zinfandel Califonisk vinkup

Mørk, fyldig og frugtig 
rødvin fra det solrige 

Californien.

Fremstillet af druen 
zinfandel som giver vinen 

en dybrød farve, nærmest 
rubin. Fyldig smag med en 

rigtig fin balance.

Nydes til rødt kød, grillet 
gris, burger eller pasta retter

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

6 flasker

250,-
ENGANGSPARTI

Spar

469,-

GRÅSTEN
Torsdag, fredag og lørdagstilbud

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

Stifte et selskab

Ejeraftaler

Omstrukturering af selskaber

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

Skal du sælge er det

du skal vælge    
Coriolisvej 1, 6400 Sønderborg  - Tlf.: 36141418 - 1a@1abolig.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 12 23. marts 2022 14. årgang  Løssalg: 5 kr. 

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

Tlf. 74 61 35 06 • Sdr. Hostrup Toftevej 28 • 6200 Aabenraa
www.havekompagniet.dk

Tøm-et-
havecenter
Lagersalg

UDSALGET STARTER
den kommende weekend 26. og 27. marts kl. 10-16

50%
på alle havekrukker

40%
på alle stauder

UDSALGET FORTSÆTTER 2.-3. OG 9.-10. APRIL

Perlegade 6, 6400 Sønderborg - Tlf.: 74 42 82 82

Klar til sommer?

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 

Lægmandsgudstjeneste
er en gudstjeneste uden medvirken af en præst.
Selve prædiken er dog skrevet af sognepræst 
Hanne Beierholm Christensen.
Det er menighedsrådsformand Helle Blindbæk, der 
er lægmand ved begge gudstjenester.
Efter gudstjenesten i Slotskirken serveres der en 
kop kaffe og en fedtemad i våbenhuset.
Alle er velkomne

Gudstjenester og aktiviteter i marts
Søndag den 27. marts kl.  9.30  Lægmandsgudstjeneste 

i Adsbøl kirke

Søndag den 27. marts kl. 17.00  Lægmandsgudstjeneste 
i Gråsten Slotskirke

GRÅSTEN RO- OG KAJAKKLUB 
FEJRER 100 ÅRS JUBILÆUM

I den forbindelse vil det glæde os at se 
nuværende og tidligere medlemmer, sponsorer, 

venner, roklubber og naboklubber til:

STANDERHEJSNING OG 
JUBILÆUMSRECEPTION

med dåb af 2 nye inriggere
– sponseret af Nordea Fonden.

Lørdag den 26. marts 2022 - kl. 13-15
i klubbens lokaler, Emmas Have 14

Imponerende gymnastikopvisning i Gråsten Af Tove Hansen

Det var svært at finde en 
ledig parkeringsplads 
ved Ahlmannsparken, 
da Gråsten Idræts- og 
Gymnastikforening holdt 
den årlige forårsopvis-
ning i gymnastik.
Festligt var det, da faner-
ne blev båret ind af Karen 
Lausten og Marianne 
Kaehne,

Dernæst bød forman-
den Mette Jochimsen 
velkommen til publikum, 
opvisningsholdene samt 
gæstehold fra Agerskov 
Ungdomsskole.

Stemningen var i top, da 
de syv lokale hold var på 
gulvet, og publikum gav 
klapsalver. ■

Publikum fik en stor oplevelse ved gymnastik opvisningen. Foto Tove Hansen
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Zin zinfandel
Califonisk vin kup

Tilbuddene gælder torsdag den 24. marts til 
lørdag den 26. marts 2022 eller så længe lager 

haves. Der tages forbehold for trykfejl.

Spar

3195

Spar

469-,

Änglamark mælk 
vælg mellem let, mini eller skummet. 
1 liter

FRIT VALG

TORS-

DAG!

Ta' 3 stk.

1795

Pr. bk.

10,-

Pr. fl.

75,-

Brøndums 
snaps
70 cl. 

FRIT VALG

6 flasker

250,-

Skrabeæg
str. M/L
bakke med 10 stk.

Ferske rejer i lage spand
1600/950 gram

Coop Kyllige brystfilet 
eller inderfilet
600-800 gram

Pr. stk.

98,-

Pr. pk.

35,-

FRIT VALG

GRÅSTEN

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

6 SKARPE
FRA DIN LOKALE 

SUPERBRUGS
Gælder torsdag / fredag / lørdag
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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

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

Goddag farvel 

R ECEPTION 
i Gråsten blomster 

Fredag den 1. april fra kl. 13-16

Kom og sig farvel til Lis og goddag til Anni

Gråsten Ro- og Kajakklub bliver 100 år
Af Louise Johnsen

Gråsten Ro- og 
Kajakklub fejrer lørdag 
den 26. marts 100-års 
jubilæum. I den anled-
ning inviterer klubben 
alle til en reception ved 
klubhuset på Emmas 
Have 14 med sønderjysk 
kaffebord og navngiv-
ning af tre både.
Gråsten Ro- og Kajakklub 

blev grundlagt i marts 
1922 af erfarne roere, der 
var kommet til byen efter 
Genforeningen. Klubben 
hed dengang Graasten 
Roklub og lå på samme 
sted som i dag, nemlig lige 
neden for banegården – 
med adgang direkte ud til 
Sildekulen, hvorfra der er 
adgang til Nybøl Nor og 
Flensborg Fjord.

100 år efter grundlæg-

gelsen er der fortsat god 
aktivitet i klubben. I 2018 
roede medlemmerne 
30.000 km og slog dermed 
en rekord fra 1950’erne.

I 2019 anskaffede 
klubben to moderne 
coastal-både i glasfiber, 
og i 2021 indviedes et nyt 
kajakhus med plads til 
60 kajakker. I dag er der 
omkring 75 medlemmer i 
klubben. Nogle ror kun i 

robåde, andre kun i kajak. 
Men en stor del af med-
lemmerne ror begge dele.

Ambitiøst jubilæumsprogram
Jubilæet er omdrej-
ningspunkt for en række 
aktiviteter. Klubben har 
købt to nye inriggere og 
syv nye kajakker. Klubben 
har også udgivet et flot 
jubilæumsskrift, som med 
tekst og masser af billeder 
fortæller om klubbens 
lange historie. Skriftet 
kan købes hos Fri Cykler i 
Gråsten.

Og den 26. marts kl. 13-
15 inviteres venner, nabo-
er og alle interesserede til 
reception i klubhuset på 
Emmas Have 14. 

Borgmester Erik 
Lauritzen holder tale og 
døber tre nye både, to 
inriggere og en kajak. 
Efterfølgende skydes 

rosæsonen i gang af for-
mand for Dansk Forening 
for Rosport, Conny 

Sørensen, der i anledning 
af jubilæet har henlagt 
den landsdækkende stan-
derhejsning til Gråsten. 

Roklubben er vært ved et 
sønderjysk kaffebord. ■

Gråsten Ro- og kajakklub 
fylder 100 år. Arkiv foto
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PÅSKEÆG MED LYKKENUMMER..
KØB 6 CHOKOLADE PÅSKEÆG OG ET LYKKENUMMER
TIL KUN                       I UDVALGTE BUTIKKER.

  VIND VIND REJSEGAVEKORT REJSEGAVEKORT 20.000 K20.000 KR.R.
PÅ LYKKENUMMER.PÅ LYKKENUMMER.

SØNDERBORG

KØB PÅSKEÆG

KØB PÅSKEÆG

 

 

 

 

VIND ET 

VIND ET 

REJSEGAVEKORT

REJSEGAVEKORT

  

  

VÆRDI 

VÆRDI 

20.000

20.000

  

  

KR.

KR.

PERLEGADE

PERLEGADE

præmie rejegavekort værdi 20.000 kr.
præmie gavekort 1.500 kr.
præmie gave/gavekort fra deltagende butik
præmie gave/gavekort fra deltagende butik

Påske EVENT 2022 er "æggebakker" med lykkenummer, som sælges i de deltagende
butikker. Pris er KUN 20 kr. for 6 påskeæg med unikt lykkenummer. 
"Så længe Lager haves"

Hovedgevinsten er et rejsegavekort fra Vores Sønderborg til 
Bravo Tours på hele kr. 20.000.-

Vinderne trækkes til Open By Night i Sønderborg fredag den 29. april kl. 20.00.
Her afgøres konkurrencen fra scenen på Rønhaveplads. 
Vindernumrene bliver råbt op, den heldige vindere skal være tilstede og kan med
det samme tage gevinsterne med hjem. 
"Gevinsterne kan ikke ombyttes til kontanter"

Følg os på 

20 kr.
GRÅSTENSØNDERBORG

GRÅSTEN

Gråsten
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Tilskud gives til bevaringsværdige bygninger i 
Sønderborg Kommune
Er du ejer af en bevaringsværdig bygning og bebor den, har du 
mulighed for at søge tilskud til udvendige forbedringer.

Trænger dit bevaringsværdige hus til nyt tag, nye vinduer eller dør, er 
ydermurene og facadeudsmykningerne nedslidte eller ønsker du at 
tilbageføre tidligere detaljer? 

I så fald er der mulighed for at søge tilskud til udvendige istandsæt-
telse og forbedringer hos Bygningsforbedringsudvalget i Sønderborg 
Kommune. 

Har du lyst til at vide mere om mulighederne eller er du i tvivl om, 
hvorvidt din bygning er bevaringsværdig kan du rette henvendelse til 
bevaringsarkitekt Rudi Hønborg Benkjer på tlf: 27 90 75 61 eller på 
mail: rubn@sonderborg.dk 

Du kan også læse mere om muligheden for støtte på Sønderborg 
Kommunes hjemmeside:
www.sonderborgkommune.dk/borger/bygningsforbedringsudvalget

Ansøgning om tilskud til istandsættelse kan ske løbende, hvor der 
afholdes yderligere tre møder i 2022. Næste møde i Bygningsforbed-
ringsudvalget afholdes den 30. maj 2022.

Næste 

ansøgningsfrist
:

1. maj 2022

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

Nyt skilt viser turister vejen til Graasten Slot 
og Den Kongelige Køkkenhave

Vejdirektoratet har på 
Sønderborgmotorvejen 
ved afkørslen til Gråsten 
opsat en brun turistop-
lysningstavle, som viser 
turister i retning mod 
Graasten Slot og Den 
Kongelige Køkkenhave. 
Dronning Margrethe og 
Prinsesse Benedikte åbne-
de den 24. juli 2020 Den 
Kongelige Køkkenhave i 
Gråsten. Haven er blevet 
et tilløbsstykke.

“Jeg håber, det nye skilt 
vil tiltrække endnu flere 
turister til Gråsten. Der 
ligger et stort potentiale 
i Graasten Slot og Den 
Kongelige Køkkenhave. 
Jeg er meget glad for at få 
informationstavlen op ved 
motorvejen. Så er turister-
ne ikke i tvivl. Og så håber 
jeg, at turisterne får øje på 
slotsbyens øvrige sevær-
digheder – og vælger at 
blive der lidt længere”, si-
ger byrådsmedlem Ingrid 
Johannsen, der er medlem 

af Udvalget for Erhverv og 
Grøn Vækst i Sønderborg 
Kommune.

Beslutningen om at 
omdanne den gamle 
køkkenhave ved Graasten 
Slot til en turistattraktion 
blev truffet i 2015, hvor-
efter arbejdet gik i gang 
i et samarbejde mellem 
Slots- og Kultur styrelsen 
og Sønderborg Kommune. 
Haven er lagt om med 
bed, plæner og frugttræer, 
og der er bygget parade-
hus, vinterhave, væksthu-
se, gårdbutik og café. Den 
Kongelige Køkkenhave 
er samtidig er del af 
Sønderborg Kommunes 
socialpsykiatriske tilbud.

“Den Kongelige 
Køkkenhave er en rigtig 
fin fortælling. Vi ved, at 
de borgere fra socialpsy-
kiatrien, der arbejder der, 
er utroligt glade for det. 
Samtidig er køkkenhaven 
et superfint undervis-
ningstilbud, hvor skoler 
kan komme og arbejde og 

forstå madens vej fra jord 
til bord. På samme måde 
får turister en god oplevel-
se, hvor vores visioner om 
en grønnere fremtid bliver 
synlige og sanselige gen-
nem køkkenhavens mange 
frugter, grøntsager og 
krydderurter, siger næst-
formand i Udvalget for 
Erhverv og Grøn Vækst, 
Bjørn Allerelli Andersen. ■

Vejdirektoratet har opsat en brun turistoplysningstavle ved afkørslen til Gråsten.

Fakta
Skiltet, der viser 
til Graasten Slot 
og Den Kongelige 
Køkkenhave er det 
fjerde, Vej direktoratet 
placerer ved motor-
vejen i Sønder borg 
Kommune. I forvejen 
viser andre brune skilte 
til Cathrines minde 
Teglværks museum, 
Dybbøl Mølle og 
Sønderborg Slot.

Det er Vej direktoratet, 
der bestemmer, hvilke 
skilte der må sættes op 
ved motorvejen, men 
kommunen, der betaler. 
Prisen for skiltet og 
opsætning af det er ca. 
78.000 kr.
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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

229,-

Espresso
pasta
199,-

Forret-, 
salat-, eller 

dessertbu� et
Alle 3 for kun 49,-

Wienerschnitzel
de luxe
249,-

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

Nu er dørene åbnet til min egen salon 
og i den anledning vil det glæde mig 
at se nye og gamle kunder, familie 

og venner til åbningsreception

Fredag den 1. april kl. 15-18

Jeg glæder mig til at se dig

Dan

Åbningsreception

Nygade 5, 6300 Gråsten  Tlf. 6018 0616
Book online: www.dsjoergensen.dk 

NY
SALON

Sønderjyllands Cup Af Lise Kristensen

Gråsten Boldklub gør 
klar til Sønderjyllands 
Cup.
“Til sommer gennemfører 
vi igen Sønderjyllands 
Cup for ungdomsspil-
lere fra Danmark og 
udlandet. Vi er tilsluttet 
Ball Freunde, der samler 
unge spillere til stævner 
i Danmark, Tyskland og 
Belgien. Stævnet har ikke 
kunnet afvikles i to år på 
grund af Corona, så vi er 

spændte på, om de mange 
klubber husker os og kom-
mer til Gråsten. Tidligere 
havde vi så stor deltagelse 
til Sønderjyllands Cup’en, 
at der var venteliste”, 
fortæller formand for 
Gråsten Boldklub, Mogens 
Hansen.

Det kræver et par hund-
rede aktive medlemmer at 
afvikle stævnet.

“Det er et trækpla-
ster. Vi tjener penge på 

Sønderjyllands Cup’en, 
som har eksisteret i 35 år,” 
siger Mogens Hansen, der 
glæder sig over igen at få 
en masse piger og drenge 
til Gråsten og spille fod-
bold 24-26. juni.

Selv spiller han +60 
fodbold med en snes 
jævnaldrende, der spar-
ker bold efter bedste 
evne efter at være nået 
pensionen. ■

25 år som dygtig murer

Gynther Schmatz fejrede 
forleden 25-års jubilæum som 
murersvend hus murerfirmaet 
Kjeld Børm.
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Efter opsamling kl. 8.00 i Ahlmannsparken i Gråsten kører vi med 
passende pauser til Nykøping, hvor vi forventer at være sidst på dagen. 

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

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

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

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

i forretningsgaden eller nyde udsigten under udsejlingen.

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

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

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

aftenen er der igen kæmpebuffet ombord på Silja Line.

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

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

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

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

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

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

Rejsegarantifonden nr. 2799

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

BovAvis
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ONSDAG
den 1. juni

til 

LØRDAG
den 4. juni

Spændende sviptur til

Stockholm
og Helsinki

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,-

Piche lærte om biler Hos biler4alle fik en flok 
kvinder prøvet deres 
færdigheder omkring 
biler.
Under kyndig ledelse af 
de to indehavere, Brian 
Schmidt og Claus Bang-
Rosenberg, fik pigerne for-
talt om skiftning af hjul, 
olieskift, tjekke dæktryk, 
fylde op med kølervæske 
og se forskel mellem vin-
ter og sommerdæk. ■
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Avisen er i din postkasse 
onsdag/torsdag og kan læses online 
mandag aften på hjemmesiden 
graastenavis.dk

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

Ansv. redaktør
Gunnar Hattesen

Telefon 21 16 06 83

redaktion@graastenavis.dk

Reporter
Søren Thygesen Kristensen

Telefon 27 36 04 12

Journalist
Lise Kristensen

Telefon 20 75 79 12

lik@graastenavis.dk

Mediechef
Ingrid Johannsen

Telefon 21 19 02 80

isj@graastenavis.dk

Fotograf
Jimmy Christensen

Telefon 29 25 95 50

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

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

 Følg os på Facebook

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

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

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

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

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

Mediekonsulent
Knud Petersen

Telefon 31 40 03 61

kp@graastenavis.dk

Tak fordi du 
handler lokalt

DIN LOKALE HÅNDVÆRKER

CVR: 39280973  •  Kardemommevej 9, Rinkenæs, 6300 Gråsten

CVR: 39280973  •  Kardemommevej 9, Rinkenæs, 6300 GråstenCVR: 39280973  •  Kardemommevej 9, Rinkenæs, 6300 Gråsten

DIN LOKALE HÅNDVÆRKER

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

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

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

+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!

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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GRÅSTEN SLOTSKIRKE
Søndag den 27. marts kl. 17.00

Lægmandsgudstjeneste

ADSBØL KIRKE
Søndag den 27. marts kl. 9.30

Lægmandsgudstjeneste

KVÆRS KIRKE
Søndag den 27. marts 
Ingen gudstjeneste

BROAGER KIRKE
Søndag den 27. marts kl. 10.30
ved Stefan Klit Søndergaard

EGERNSUND KIRKE
Søndag den 27. marts
Ingen gudstjeneste

RINKENÆS KORSKIRKE
Søndag den 27. marts kl. 11.00

ved Marianne Østergård Petersen

NYBØL KIRKE
Søndag den 27. marts kl. 9.30

ved Karen Møldrup Rasmussen

SOTTRUP KIRKE
Søndag den 27. marts kl. 11.00

ved Karen Møldrup Rasmussen

ULLERUP KIRKE
Søndag den 27. marts 

Vi henviser til nabokirkerne

TYSK GUDSTJENESTE
Sonntag, 27.3., 16 Uhr

Gottesdienst in Broacker

GUDSTJENESTERGUDSTJENESTER

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

    Udover 25 ord, 1,-  pr. ord.

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

    eller
  

356495

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

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

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

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

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

TillykkeTillykke

GRÅSTEN
HAVEKREDS

KOM VIDERE MED 
DIT DRIVHUS

Ahlmannsparken den 30. marts kl. 19.00
Lars Lund kendt fra avisernes havespalter, 

YouTube og bøger om drivhuse.

Lars vil inspirerer os til indretning, 
byggeri, stormsikring og dyrknings metoder.

Der vil være inspiration til erfarne og nye drivhusejere.

BESØG PÅ 
VADEHAVSCENTRET

Onsdag den 20. april
Bussen kører fra Ahlmannsparken kl. 8.30

Vi kører til porten til UNESCO Verdensarv, som er 
Danmarks største, � adeste og vådeste Nationalpark.

Her får vi en guidet rundvisning 
og spiser en let frokost.

Herefter kører vi til Marsktårnet, 
det nye vartegn for marsken. 

Her nyder vi en kop kaffe med kage.
Pris 500,-  kr. for medlemmer 

inkl. entre, rundvisning, frokost og kaffe med kage
  550,- kr. for ikke-medlemmer

Beløbet bedes indbetalt senest 
den 13. april til Sydbank 8060-1750229

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 13. april kl. 18.00.

Gråsten

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

www.hebru.dk

Sundsnæs 4
6300 Gråsten

Norgesvej 24
6100 Haderslev

Mail
mobler@hebru.dk

Telefon 
7460 8351

Sundsnæs 4,
6300 Gråsten

Norgesvej 24, 
6100 Haderslev

Telefon
7460 8351

Mail
mobler@hebru.dk

Billetpriser kr. 90,-
Billetbestilling på tlf. 74 65 37 67 eller www.lilleteater.dk

“Jeppe og de andre 
på bjerget”

Frit efter Holberg 
Bearbejdet af Svend Aage Wolff  
− Instruktør: Svend Aage Wolff 

Fredag den 22. april kl. 19.30
Lørdag den 23. april kl. 19.30
Onsdag den 27. april kl. 19.30
Torsdag den 28. april kl. 19.30
Fredag den 29. april kl. 19.30
Lørdag den 30. april kl. 19.30 

Den 23-28 og 30 kan der købes 
smørrebrød, spisning starter kl. 18.30

3 stk. smørrebrød og kaff e 
kr. 90,- skal bestilles forud.

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

GRÅSTEN OG OMEGNS 
JAGTFORENING

starter 

HUNDETRÆNING 
Tirsdag den 12. april 2022

Der er indskrivning mellem kl. 18:00-19:00
 herefter er der træning

Hvalpe / Unghunde / Apportering
Dette � nder sted ved Paul Matzen 

Teglgård 14, 6330 Vilsbæk, Padborg
Info ved Allan Tlf. 2683 8936

MVH
Hundeudvalget

Nyt flygel i Ahlmannsparken Af Louise Johnsen

Ahlmannsparken har 
fået et nyt flygel, som er 
doneret af BHJ Fonden.
Ideen om at Ahlmanns-
parken også skulle huse et 
flygel har længe været un-
dervejs. Siden indvielsen 
af de nyrenoverede facili-
teter i Ahlmannsparken, 
har Gråsten Forum 
arbejdet for at der også 
kan afholdes koncerter 
og sangaftner på stedet til 
glæde for byens borgere.

BHJ Fonden står bag 

størstedelen af donatio-
nen til flyglet og Gråsten 
Forum har været med til 
at sikre at det fantastisk 
instrument af høj kvalitet 
er kommet til byen.

“Det er en meget flot do-
nation fra BHJ Fonden og 
flyglet sætter prikken over 
i’et i de faciliteter der al-
lerede nu er i Ahlmanns-
parken. Mon ikke der nu 
bliver flere alsidige akti-
viteter i huset, som ideen 
var fra starten”, fortæller 
formand for Gråsten 
Forum, Jakob Petersen.

Flyglet er af mærket C 
Bechstein Academy 228. 
Instrumentet har alle de 
egenskaber, man forventer 
af et Bechstein flygel. ■

Ahlmannsparken har fået 
doneret etflygel, så der kan 
afholdes koncerter.
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Taksigelser
Hjertelig takHjertelig tak
for venlig deltagelse ved for venlig deltagelse ved 

Jørgen RasmussensJørgen Rasmussens
bisættelse fra Ullerup kirke.bisættelse fra Ullerup kirke.

Tak for alle de smukke blomster. Tak for alle de smukke blomster. 
En særlig tak til Ullerup frivillige brandværn.En særlig tak til Ullerup frivillige brandværn.

Tak til Gråsten Plejecenter for god pleje i 1 1/2 år.Tak til Gråsten Plejecenter for god pleje i 1 1/2 år.
Inger og familienInger og familien

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

− 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

Gråsten Boldklub fylder 100 år

Af Lise Kristensen

En meget aktiv fodbold-
klub runder i april et 
skarpt hjørne.
Gråsten Boldklub blev 
stiftet 4. april 1922 og fyl-
der 100 år på en mandag. 
Dagen fejres lørdag den 9. 
april med festivitas og na-
turligvis masser af fodbold 
på Årsbjerg Idrætscenter.

“Vi aktiverer alle ung-
domsspillere på dagen. 
Der er officiel reception, 
og så vil der være fodbold-
kampe for klubbens senio-
rer. Det bliver en hel dag 

med aktiviteter for alle 
klubbens medlemmer,” 
fortæller formand gennem 
29 år Mogens Hansen.

Til hans og klubbens usi-
gelige glæde er Coronaen 
nu så meget på afstand, 
at man kan regne med at 
fejre jubilæum, når man 
har planlagt at gøre det. 

Gråsten Boldklub har 
325 medlemmer i alderen 
4-77 år deriblandt 110 
pigespillere. Klubben læg-
ger vægt på, det er vigtigt 
at være med og dyrke 
fællesskabet. 

Formanden træner selv 

kvindeholdet og har i det 
hele taget gjort en kæmpe 
indsats forenings- og 
træningsmæssigt gennem 
mere end tre årtier.

Op- og nedture
Gråsten Boldklub har væ-
ret gennem op- og nedture 
i sin 100-årige historie, 
men er hver gang landet 
med støvleknopperne so-
lidt plantet i grønsværen, 

selv om der har været ba-
nemæssige og økonomiske 
udeståender gennem et 
langt liv. 

Der hersker dog ingen 
tvivl om, at de blå-hvide 
satser på breddesporten 
og aktiveringen af grå-
stenernes fodboldevner 
i samarbejde med de 
nærmeste naboklubber. 
Årsbjerg tæller tre baner – 
hvoraf den gamle trænger 
til en kærlig hånd – og en 
kunststofbane.

Det er ingen hemmelig-
hed, klubbens bedste her-
rehold i øjeblikket ligger i 
serie 2.

Det væsentlige for for-
manden er, de mange 
aktive idrætsudøvere, der 
dagligt har glæde af at 
spille bold med hinanden i 

forskellige konstellationer 
og i alle aldre.

“En af fordelene som 
pensionist er, at man kan 
spille om formiddagen,” 
fortæller den mangeårige 
formand, der har tegnet 

klubben i over en fjerdedel 
af dens levetid.

Han er netop blevet kåret 
til Årets Gråstener og 
still going strong, ligesom 
den 100-årige klub, han 
bestyrer. ■

Formand for Gråsten 
Boldklub, Mogens Hansen, 
glæder sig til at fejre 
klubbens 100-års jubilæum.
 Arkiv foto

Dødsfald

Min kære far, svigerfar, farfar og oldefar

Helge Ejvind Larsen
* 29. august 1947

er stille sovet ind

Egernsund, den 19. marts 2022

I kærlig erindring

Benny og Ina
Charlotte, Simon og Lærke

Bisættelsen finder sted i Egernsund Kirke
fredag den 25. marts kl. 11.00

Gråsten blomster
Ulsnæs Centret, Sundsnæs 17A

Telefon 74 65 03 03

Mary Andrea Hansen, Kværs, 
er død, 96 år. ■

Ove Buhrkall, Rinkenæs, er 
død, 82 år. ■

Flemming K. Jensen, 
Skodsbøl, er død, 73 år. ■
 
Kurt Tornved Olsen, 
Skeldekobbel, er død, 
75 år. ■
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B R O A G E R

Tak fordi du 
handler lokalt

Broager

UDENDØRSAKTIVITETER MED START FORÅR 2022

Petanque
Petanquebanen, Ringriderpladsen i Broager onsdag formiddag 
kl. 9.30 og onsdag aften kl. 18.00 i perioden 6. april – 28. september. 
Pris kr. 150,-. For nye spillere er de første 2 gange gratis.
Formiddag: Bent Lauridsen tlf. 2258 1058 og Vera Poulsen tlf. 3020 7386
Aften: Kurt Falkenhagen tlf. 6127 1301 og Flemming Æbelø tlf. 2142 9099

Minigolf
Broager Banegolfs bane, Ringridervej i Broager torsdag kl. 14.00 
i perioden 7. april – 29. september. Pris kr. 250,-
Erik Ballesgaard tlf. 2337 5230

Krolf
Krolfbanen, Ringriderpladsen i Broager tirsdag kl. 9.30 og torsdag kl. 14.30 i perioden 
5. april – 29. september. Pris kr. 150,-. For nye spillere er de 2 første gange gratis.
Jørgen Jørgensen tlf. 5048 5658 og Anneliese Hansen tlf. 2348 6146

Sprit-
kørsel
Politiet stoppede forle-
den en 47-årig bilist på 
Vestergade i Broager. Det 
viste sig, at manden kørte 
spritkørsel. ■

Flygtningebørnehave
Med den nye særlov 
har ukrainske flygt-
ningebørn mulighed 
for at komme i skole og 
børnehave. Sønderborg 
Kommune er klar med 

både modtageklasser og 
flygtningebørnehaver.
De yngste børn har 
mulighed for at komme 
i flygtningebørnehave i 
Egernsund Børnehus. ■

Forårs udstilling
Broagerlands Kunst-
forening arrangerer 
fra 3. april til 1. maj 

forårsudstilling på 
Cathrinesminde 
Teglværk. ■

Kæmpe gymnastikopvisning i Broager Hundredvis af gymnaster fra 
nær og fjern mødtes søndag 
formiddag til den store 
forårsopvisning i Broager-
Hallen. Foto Jimmy Christensen
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S U N D E V E D

Besøg genbrugsbutikken i

VESTER SOTTRUP

MØBLER – TING – TØJ
og gør et godt køb

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

Tlf. 40 76 22 36 i åbningstiden

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

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.

Påskeliljer i Sottrupskov

I Sottrupskov kan man 
glædesig over forårets man-
gesmukke blomster. Her er 
detpåskeliljer, som er blandt 
de første, der blomstrer.
 Foto Ingrid Johannsen

Damer i BNS søger ny fodboldtræner Af Gunnar Hat tesen

Hos fodboldklubben BNS 
oplever man tilstrøm-
ning af fodboldglade 
piger.
“BNS' senior damer har 
imidlertid siden foråret 
2021 stået uden træner. 
Det på trods af ihærdige 
forsøg fra både besty-
relsen og spillerne på at 
finde en træner, som vil 
stå i spidsen for holdet”, 
siger formand for BNS, 
Boe Lundbye Madsen, 
som undrer sig over, at 
ingen tilsyneladende vil 
gøre noget for den lokale 
fodboldklub.

“På børne og ung-
domsholdene er 99% af 

trænerne forældre til børn 
på holdet, men det er ikke 
en mulighed for senior 
damerne - selvom mulig-
heden er blevet afsøgt. Det 
er ellers et af de mindst 
krævende trænerjobs man 
kan få. Der trænes man-
dag og torsdag, og kampe 
spilles om mandagen, 
hvor træningen så udgår, 
så der skal ikke bruges en 
eneste weekend på det”, 
nævner BNS-formanden.

Damerne har gode ved 
sig selv siden de blev 
trænerløse. 

“De står selv for træning 
og kamp, så man skal som 
træner ikke have dårlig 
samvittighed, hvis man 
bliver nød til at melde 
afbud en gang imellem”, 
fastslår Boe Lundbye 
Madsen, som kan kontak-
tes på 24 37 00 56. 

Ny træner mod-
tager både godtgø-
relse, tøjpakke og 
uddannelsesmuligheder. ■

Indtil foråret 2021 havde 
damerne deres egen træner, 
men holdet har det seneste 
år været trænerløs. Arkiv foto
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Det aktive valg
Efterskole

BOOK EN INDIVIDUEL RUNDVISNING
– ALLE ER VELKOMMEN!

Pssst... 
skynd dig hvis du vil ha’ enaf de sidste pladser ;-)

LINIEFAG:
BADMINTON
SPRINGGYMNASTIK
BILLEDKUNST
RYTMISK GYMNASTIK
MUSIK
FODBOLD
OUTDOOR
VOLLEYBALL

- et aktivt valg! 

Sundeved Efterskole · Bovrup Storegade 5 · 6200 Aabenraa · Tlf. 74 68 03 11 · sundeved-efterskole.dk

Gi’ et like og følg os her...        Sundeved Efterskole             @sundevedefterskole
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BNS Træningstider
Udendørs – Forår 2022

HOLD DAG TIDSPUNKT STED TRÆNERE START

U5/6 Piger/Drenge
(årgang 2016-17)

Onsdag 16:30-17:15 Nybøl Anders Quitzau Eskildsen
Jens Lauridsen

Uge 14

U7/8 Piger
(årgang 2014-15)

Torsdag 16:00-17:00 V. Sottrup Michael Manø
Linda Bøgh Hansen

Uge 14

U7 Drenge
(årgang 2015)

Tirsdag &
Torsdag

16:45-17:45 V. Sottrup Dan Bohsen Uge 14

U8 Drenge
(årgang 2014)

Torsdag 16:30-17:30 V. Sottrup Jeppe Eriksen
Sebastian Møller

Uge 14

U9/10 Piger 
(årgang 2012-13)

Torsdag 16:15-17:15 V. Sottrup Louise Nielsen Uge 14

U9 Drenge 
(årgang 2013)

Tirsdag & 
Torsdag

17:00-18:00 V. Sottrup Søren Aagaard Christensen Uge 14

U10 Drenge 
(årgang 2012)

Tirsdag &
Torsdag

17:00-18:00 V. Sottrup Steffan Petersen
Giovanni Niese
Brian Schrøder

Uge 14

U11/12/13 Drenge 
(årgang 2009-11)

Tirsdag & 
Torsdag

18:00-19:15 V. Sottrup Boe Lundby Madsen
Brian Schrøder
Per Aeppel

Uge 14

U11/12/13/14 Piger 
(årgang 2008-11)

Tirsdag
Torsdag

16:00-17:00
17:30-19:00

V. Sottrup Louise Nielsen Uge 14

U14 Drenge 
(årgang 2008)

Mandag &
Onsdag

16:30-18:00 Nybøl Niki Marcussen
Carsten Paulsen
Ronni Marcussen

Uge 14

U15/16 Drenge 
(årgang 2006-07)

Tirsdag & 
Torsdag

17:00-18:30 V. Sottrup & 
Broager

Søren Pomykala
Claus Møller

Er startet

Senior Damer Mandag &
Torsdag

19:00-20:30 V. Sottrup Træner søges – (Kontakt Boe 
Lundby Madsen - 24 37 00 56)

Er startet

Senior Herre Tirsdag & 
Torsdag

18:30-20:00 V. Sottrup Henrik Paulsen
Bo Elneff
Jeroen Hinse

Er startet

Oldboys (32+) Mandag 19:00-20:30 V. Sottrup Søren Aagaard Christensen Er startet

Veteran (40+) Onsdag 18:30-20:00 V. Sottrup Søren Lange
John Petersen

Er startet

Super Masters (55+) Onsdag 18:30-20:00 V. Sottrup Paul Reimer Er startet

Yderligere info kan findes på www.bns-fodbold.dk 

Husk også Fælles Fodbolddag for U5-U12 lørdag den 23. april kl. 10-12 og Pigeraketten søndag
den 1. maj kl. 10-12:30 i Vester Sottrup

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

Sundeved Efterskole er til hverdag og fest Af Lise Kristensen

Den 65 år gamle Sunde-
ved Efter skole i Bov rup 
lever i bedste velgående 
som eksempel på efter-
skolelivets til enhver tid 
dragende virkning på 
ungdommen.
“Vi har 157 elever fordelt 
på 8.-9. og 10. klasse,” for-
tæller en stolt forstander 
Peter Koldby Juhl.

Skolen er fyldt op de 
kommende to år. Der er to 

ledige pladser i 2023, men 
ellers er der venteliste. 

Sundeved Efterskole er 
en på alle måder aktiv 
skole. Eleverne dyrker 
fodbold, badminton, vol-
leyball, spring- og rytme-
gymnastik samt outdoor 
som linjefag. Dertil kom-
mer musik og billedkunst.

“Vi er en meget bred-
spektret skole. Vi er i al-
lerhøjeste grad en boglig 

skole. Alle går til prøver 
og får en 9. eller 10. klas-
ses eksamen, så de kan gå 
videre på ungdomsuddan-
nelserne. Krydderiet hos 
os er bevægelse,” siger for-
standeren gennem seks år.

“Vi har rundvisninger på 
skolen i løbet af foråret for 
interesserede forældre og 
unge. Vi tegner et reelt bil-
lede af efterskolen. Det er 
ikke blot en dans på roser. 
Det kan også være hårdt. 
Det er 42 uger, hvor der 
skal laves noget og hænges 

i for at klare det hele. Det 
kræver blod, sved og tårer 
at lære at stå på egne ben. 
Når det er sagt, så har vi 
mange glade unge men-
nesker, som får meget 
ud af efterskoleopholdet. 
Det skal være sjovt at 
være her,” fortæller Peter 
Koldby Juhl.

På skolens hjemmeside 
står, Sundeved Efterskole 
tager ansvar for den en-

kelte. Alle indgår i forplig-
tende fællesskaber. Skolen 
sikrer faglig og personlig 
udvikling gennem nær-
vær og tillid og en hverdag 
med faste rammer, hvor 
der er plads til forskel-
lighed. Skolen bliver holdt 
pæn ren. Mobiltelefoner 
bruges kun på værelset.

Sundeved Efterskole 
blev oprettet i efterkrigs-
tiden i et bevidst ønske 

om at komme af med 
bysbarnet nazisten Fritz 
Clausens tunge åg og gøre 
Bovrup til synonym for en 
grundtvigiansk efterskole.

Eleverne kommer fra 
Sønderjylland og efterhån-
den fra hele Syddanmark. 
Der er enkelte elever fra 
Fyn, Horsens og Lemvig, 
så bekendtskabsgraden er 
udvidet. Det sker måske i 
kraft af de 25 store gym-
nastikopvisninger, som 
alle skolens elever deltager 
i hvert forår, når der ikke 
lige er Corona. Den for-
løbne weekend gik turen 
til Skive og Salling. I april 
drager karavanen videre 
til Kolding og Randers og 
har opvisninger på hjem-
mebanen i Sundeved. ■

Sundeved Efterskole lever i 
bedste velgående og er et 
eksempel på efterskolernes 
tiltrækning på unge - i 
Bovrup går boglig viden og 
idræt og bevægelse hånd i 
hånd.

1414

Sundeved
FOKUS PÅ



Fokus på Sundeved
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Min øl
fl ere varianter

Rittersport
fl ere varianter

Matilde 
kakaomælk

Skoletoften 1
6400 Sønderborg Tlf. 2222 6661
Åbningstider: 
Mandag-Fredag 7.30 - 19.00 
Lørdag og Søndag  7.30 - 17.00 

Mere Blans

bliver det ik'

SPAR OP
TIL 4,85

3 STK.

35,-
SPAR OP
TIL 14,95

PR. STK.

25,-

SPAR OP
TIL 4,95

PR. STK.

10,-
SPAR OP
TIL 4,95

PR. STK.

10,-

Gør dig uafhængig af stigende energipriser  

Vi finder den rigtige løsning til dit projekt
101 forskellige modeller og løsninger, fra rækkehus til herregård 

Kalvetoft 26 - Ullerup - 6400 Sønderborg 
      74 46 11 64                 info@witt-vvs.dk

Aut. VVS installatør & blikkenslagermester

Vi kommer gerne og gennemgår dine muligheder med dig.  
Du får seriøs rådgivning og et tilbud på de muligheder, 
 der er i din bolig. Selvfølgelig gratis og uforpligtende.

Få 10 års garanti 
Med et serviceabonnement

Det er nu det sner ...

Vi

udfører

selvfølgelig også

traditionelt

blik & VVS

arbejde

Skift dit gamle pille, gas eller oliefyr ud 
med en varmepumpe 

Få et kvalitetsanlæg til fornuftige pris 
• Lydløs • Driftssikker • Efficient 

kvalitet - made in Germany * 
 

* Kinesisk - det er kun noget vi spiser

Vi leverer 
også is til 

kon� rmation

v/ Peter Philipsen

FRYDENDAL ISMEJERI, DYBBØL
Flensborg Landevej 5 · 6400 Sønderborg · Tlf.: +45 51 62 07 02

www.frydendal-ismejeri.dk · info@frydendal-ismejeri.dk 

ÅBENT Fredag kl. 13-17 / Lørdag kl. 11-15

Nyt old boys hold er 
kommet godt fra start
Som noget nyt denne 
sæson har BNS fået et 
old boys hold op at køre.
Holdet har trænet to 
gange indtil videre.

Fremmødet har været 
rigtigt godt med hen-

holdsvis 13 og 15 mand, 
som har været på plads 
til halvanden times fod-
bold for de knap så unge 
mænd på fodboldbanerne 
i Vester Sottrup.

Man kan spille oldboys 

fodbold, når man er fyldt 
32 år.

Der er plads til flere 
på holdet, så det er bare 
at møde op hvis det har 
interesse. 

Der trænes hver mandag 
fra kl. 19.00-20.30. ■

Bestyrelse på plads

Efter generalforsamling i Forsamlingsgaarden Sundeved består den nye bestyrelse af 
Susanne Desler, Lene Holst, Morten Schmidt, Lilian Petersen, Knud Jensen, Egon Fogt og 
Carsten Hansen. ■
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Hørt i byen
Blandt de lokale delta-
gere i Kreditbankens 
aktionærmøde i 
Aabenraa var Han 
Festersen og Willy 
Fjordbæk. I alt deltog 
1.297 aktionærer i den 
lille byfest.

Sognepræst Hanne 
Beierholm Christensen 
har været på en dejlig 
forlænget weekend 
med sin mand, Per, 
i Venedig. Det blev 
til forårsdage med 
lækker mad, koncert 
med Vivaldis “De fire 
årstider” drinks i solen 
og timevis af gåture i 
den smukke by.

Byrådsmedlem Erik 
Krogh (V) deltog 
i Kommunernes 
Landsforening (KL) 
kommunalpolitisk 
Topmøde i Aalborg.

Hjertestarteren på 
Lærkelunden Camping 
i Rinkenæs er nu at 
finde lige udenfor 
receptionen.

Generalforsamling i 
Dansk-Tysk Venskabs-
forening for Kirkeligt 
Samarbejde har fået ny 
formand. Den mange-
årige formand Karin 
Sina blev takket for sit 
store arbejde. Nyvalgt 
til bestyrelsen blev 
Kirsten Østergaard, 
Gråsten. Efter gene-
ralforsamlingen kon-
stituerede bestyrelsen 
sig med Bodil Glenthøj 
som ny formand.

Landsindsamling for 
Kræftens Bekæmpelse 
er søndag den 3. april 
og Lokalforeningen i 
Gråsten håber på god 
indsamling. 

En 50-årig mand fra 
Gråsten kørte forleden 
med for meget sprit i 
blodet på Buskmose-
vej ved Kværs, hvor 
han blev stoppet af 
politiet. ■

Stillinger

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

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

salgsvurdering.

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

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

Boliger

Køb & salg

MOTORBÅD TIL SALG
Ombygget "Poka 4". Feskvandskølet Mercedes Benz motor 

45 HK Diesel. Bådplads 5: Egernsund Bådlaug af 1985. 

Pris 65.000 kr. 

TLF. 51 33 10 49 
Bedst mellem kl. 10.00-12.00

Deadlines omkring påske
Kære annoncør, i forbindelse med 

helligdagene omkring påsken udkommer 
Gråsten Avis | Bov Avis anderledes med 
deraf ændrede indleveringstidspunkter. 

Derfor sæt allerede nu kryds i din kalender:

Uge 15:
Avisen udkommer tirsdag den 12. april 

og onsdag den 13. april

DEADLINES FOR UGE 15:
Annoncer der skal udarbejdes:

Tirsdag den 5. april kl. 12.00
Trykklare annoncer:

Torsdag den 7. april kl. 12.00 
Annoncen SKAL være bestilt senest 

tirsdag den 5. april kl. 12.00

Uge 16:
Avisen udkommer som normalt onsdag - torsdag

DEADLINES FOR UGE 16:
Annoncer der skal udarbejdes:

Torsdag den 7. april kl. 12.00
Trykklare annoncer:

Tirsdag den 12. april kl. 12.00
Annoncen SKAL være bestilt senest 

torsdag den 7. april kl. 12.00

Ki
m

m
o 

Ka
rs

to
ft

Moden selvstændig 
person søges til rengøring i 
tandlægepraksis Gråsten.

Timer 5 stk. pr. uge - fordelt 
på 1 time hver dag fra 

mandag til fredag.
Tidlig morgen eller efter lukketid.
Rengøringserfaring foretrækkes.

Henvendelse på tlf. 74651015

Rengøring

Ulsnæs 6, 1.1, 6300 Gråsten

Jeppe og de andre på 
bjerget
Det lille Teater fejrer 
50-års jubilæum. 
Jubilæumsforestillingen 
bliver “Jeppe og de 
andre på bjerget” frit 
efter “Jeppe på bjerget” 
fra 1722 af Ludvig 
Holberg og med Svend 
Aage Wolff som instruk-
tør. Forestillingen har 
premiere fredag den 
22. april.
Set højt oppefra er den 
lille landsby “Bjerget”, 
som er et fredeligt sted. 

Blå himmel, gule mar-

ker, bier, der summer og 
blomster, der blomstrer. 
Det kunne være så dejligt 
derude på landet, men det 
er det ikke – ikke altid.

Forestillingen går lidt 
tættere på og møder 
pludselig en galhovedet 
kone, der sammen med 
sin krabask, Mester Erik, 
forsøger at klare det hele 
og svare enhver sit. 

Hun kæmper med sin 
fordrukne mand Jeppe, 
der hver morgen skal 
trækkes ved håret ud af 
sengen og Jeppe kæmper 
med sit. 

Og publikum møder en 
lidt snu kromutter, der 
tjener penge på Jeppes 
ulykke. Pludselig dukker 
Erasmus Montanus og 
Per Degn op fra Erasmus 

Montanus af Ludvig 
Holberg fra 1722. Erasmus 
Montanus er en forkælet 
knægt, der på grund af 
forældrenes flid, har fået 
lov til at studere og nu er 
blevet så klog og så an-
derledes og Per Degn – en 
doven degn, der ikke har 
forstået noget som helst – 
eller har han? 

Stykket omhandler også 
en baronesse, der ikke er 
bleg for at lege med sine 
undersåtter - godt hjulpet 
af sin stuepige – og en 
dommer, der måske godt 
kan købes lidt. ■

Det lille Teater fejrer 50-års 
jubilæum med forestillingen 
“Jeppe og de andre på 
bjerget”.

Fakta
Jubilæumsforestillingen 
opføres:
Fredag den 22.april. 
kl. 19,30
Lørdag den 23. april 
kl. 19,30
Onsdag den 27.april 
kl. 19,30 
Torsdag den 28. april 
kl. 19,30
Fredag den 29. april 
kl. 19,30
Lørdag den 30. april 
kl. 19,30
Billetter koster 90 kr 
og kan bestilles på 
www.lilleteater.dk eller 
74 65 37 67
Den 23.-28. april og 
30. april kan der købes 
smørrebrød. Spisning 
starter kl. 18,30.
3 stk. smørrebrød og 
kaffe 90,00 kr skal bestil-
les forud.
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Tømrerarbejde 
Hovedentreprenør
Tilbygninger
Tagarbejde

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

Se mere på www.byggemester.dk

SALG AF
 Køkkener
 Vinduer
 Døre

DIN PARTNER I AUTO-
& LASTBILBRANCHEN

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

ÅBNINGSTIDER
Mandag til torsdag kl. 8-16.30

Fredag kl. 8-15.30 • Lørdag kl. 9-12

NU OGSÅ NUMMERPLADESALG

OG OMREGISTRERING I 

PADBORG OG TØNDER

Professionel og omhyggelig rengøring 
til både private og erhverv.

Vi sikrer et rent, velduftende og bakteriefrit miljø.  

KONTAKT OS I DAG PÅ
TELEFON 5013 2116
Vi kører i Padborg og omegn

Mersida Mesanovic · DETAIL PARTNER SYD
Birkevej 8, 6330 Padborg

TELEFON 5013 2116 · www.detailpartner.dk

Tak fordi du handler lokalt

Padborg - Kruså - Frøslev - Holbøl - Kollund – Gråsten - Broager - Sundeved - Ragebøl Uge 12 23. 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 23. Millionbøf med kartoffelmos

TORSDAG den 24. Stegt paneret fl æsk med persillesovs

FREDAG den 25. Ribbensteg med rødkål

LØRDAG den 26. Dansk bøf med rødbeder

SØNDAG den 27. Burger med pommes frites

MANDAG den 28. Helstegt nakkesteg med grøntsager

TIRSDAG den 29. Schnitzel med grønt blanding

Kun 69,-

Festfyrværkeri på gulvet ved forårsopvisning
Af Dit te Vennits Nielsen

Gymnaster i alle aldre 
viste, hvad de kan i 
Grænsehallerne, efter 
vinterens træning og to år 
med coronanedlukninger.

Jo, Grænsehallerne 
sprudlede af liv, da 
gymnaster fra Bov IF 
Gymnastik holdt stor 
forårsopvisning. ■

Tre fanebærere gik i spidsen for indmarchen, da Bov IF Gymnastik endelig igen 
kunne holde gymnastikopvisning.

Grænsehallerne var fyldt til bristepunktet af forældre, bedsteforældre og andre interesserede, der så 
opvisning af de mange gymnaster.

Gymnasterne viste deres 
kunnen, og det var godt, der 
var en hjælpende hånd fra 
trænerne. 

De små piger fra Minifræs var 
ikke til at stå for. 



Holbøller røg til tops i skat
Af Gunnar Hat tesen

Der var søndag 
flagdag i Rødekro. 
Fra morgenstunden 
strømmede skatspillere 
fra nær og fjern for at 
deltage i Danmarks-
mesterskaberne i skat.

Til dem, der tror, at skat 
er noget, man betaler til 
staten, må man tro om 
igen. 

“Skat er et kortspil på 
lige fod med whist, blot 
meget mere interessant”, 
lyder det fra en af de lo-

kale skat-veteraner, Jens 
Peter Skjøth.  

I alt 102 spillere deltog i 
mesterskabet, og 30-årige 
Lasse Nissen, Holbøl, op-
nåede en flot 3. plads med 
3593 point.

Skatspillet blev af-
viklet fra morgenstun-
den og hele dagen på 
Rødekro Kro.

Danmarksmester blev 
Svend P. Lauritzen, Løjt 
med 3750 point.

Næstbedst blev 
Søren Rasmussen, 
Løgumkloster, med 3665 
point. ■

Bov Sogn har præstemangel
Af Dit te Vennits Nielsen

Først sagde sognepræst 
Maria Odgaard Møller sin 
stilling op i Bov Sogn for 

at blive valgmenigheds-
præst på Fyn. Nu har også 
sognepræst Solvejg Dam-
Hein, Kollund Kirke, valgt 
at gå nye veje.

“Det er da en lidt træls 
situation, men vi ønsker 
Solvejg Dam-Hein al mu-
lig lykke og held i sin nye 
stilling ved Ringkøbing”, 
siger formand for Bov 
Sogns Menighedsråd, Erik 
Secher.

I de senere år har der 
været ret stor udskiftning 
af præster i Bov Sogn, og 
menighedsrådet har sat 
sig ned og tænkt tingene 
grundigt igennem.

“Vi har et meget stort 
sogn med mange sogne-
børn og deraf mange kir-
kelige handlinger. Vores 
sogn er lige så stort som 
et bysogn, men har stadig 
opgaver som et landsogn. 
Her forventer sognebørne-
ne et tættere samarbejde 
og større kontakt med 
præsterne. Det betyder et 
større arbejdspres i et stort 
geografisk område, hvis 
man sammenligner med 
et bysamfund”, siger Erik 

Secher, som er sikker på, 
det er en af de store fakto-
rer, der gør sig gældende 
ved præstesituationen. 

“Derfor har vi søgt om 
at få flere midler af Kirke-
ministeriet og optimere 
en 2 1/4 præstestilling til 
2½ stilling. Jeg tror, vi har 
en stor chance for at få 
det tildelt”, fortæller Erik 
Secher, som oplyser, der 
har været flere ansøgere 
til præsteembedet med 
bopæl i Bov præstegård. 

Menighedsrådet forven-

ter at ansætte en ny sogne-
præst for Maria Odgaard 
Møller omkring 1. maj.

“Der er en vakance på 
2-3 måneder, så derfor vil 
der gå nogen tid, inden 
der kan indsættes en 
ny sognepræst i stedet 
for Solvejg Dam-Hein. 
Der er en helt bestemt 
procedure, der skal 
overholdes”, fortæller 
menighedsrådsformanden.

Menighedsrådet er ar-
bejdsgiver for kontorper-
sonale, kirkesanger, kirke-

tjener og kirkedegn samt 
personale på kirkegården. 

Præsterne er ansat under 
Haderslev Stift, og refere-
rer til provsten, som hører 
under biskoppen. 

Det er biskoppen, 
som formelt ansætter 
sognepræsten, men me-
nighedsrådet er med til 
ansættelsessamtalerne og 
medgiver deres anbefaling 
af en ny præst, som nor-
malt bliver fulgt. ■

KOLLUND KOLLUND 
KIRKEKIRKE

BOV BOV 
KIRKEKIRKE

HOLBØL HOLBØL 
KIRKEKIRKE

Søndag den 27. marts kl. 11.00 
ved Kirsten Schmidt

Søndag den 27. marts kl. 9.30
ved Kirsten Schmidt

Søndag den 27. 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

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

Taksigelser

Padborg

Kruså
Kollund

Holbøl

Kliplev Kværs Gråsten
Egernsund

Rinkenæs Broager

Dybbøl

Ragebøl

Varnæs

Bovrup

Vester Sottrup
Felsted

Bjerndrup

Fårhus

Frøslev Bov

Ansvarshavende redaktør
Gunnar Hattesen

Telefon 21 16 06 83
gh@bovavis.dk

Lokalredaktør
Ditte Vennits Nielsen
Telefon 25 98 91 80

dvn@bovavis.dk

Mediechef
Ingrid Johannsen

Telefon 21 19 02 80
isj@bovavis.dk

Grafisk tilrettelæggelse
Hans-Ole Nielsen

Telefon 36 95 99 36
bovavis@graphos.dk

Grafisk tilrettelæggelse
Marta Serrano Sánchez

bovavis@graphos.dk

redaktion@bovavis.dk

OPLAG: 13.430

LEVERING:

FK Distribution

TRYK:

OTM Avistryk A/S

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

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

onsdag/torsdag

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

Rabøl Jørgensens Begravelsesforretning

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

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

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

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

Svend HedegaardRie Rabøl Jørgensen Martin Good

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

 

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

Bov-Padborg Begravelsesforretning
– en del af Rabøl Jørgensens Begravelsesforretninger

Rie Rabøl Jørgensen Martin GoodGunnar Petersen

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

v/ Kirsten Pedersen Madsen

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

post@kirstenogrejner.dk
www.kirstenogrejner.dk

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

Valg af 
bedemand er 
et spørgsmål 
om tillid

Gratis samtale med en erfaren advokat om skifte- og arveforholdende

Hjertelig takHjertelig tak
for venlig deltagelse ved vor kærefor venlig deltagelse ved vor kære

Kurt Lund NielsensKurt Lund Nielsens
bisættelse den 11. marts.bisættelse den 11. marts.

Tak for blomster, hilsner, opkald og besøg.Tak for blomster, hilsner, opkald og besøg.
Tak til sognepræst Kirsten Schmidt for en � n prædiken.Tak til sognepræst Kirsten Schmidt for en � n prædiken.

På familiens vegnePå familiens vegne
Johanne SørensenJohanne Sørensen

SmedebySmedeby

Formand for Bov Menighedsråd, Erik Secher. Arkiv foto 

En stor varm tak

for al opmærksomhed ved 

Michael Urbans
højtidelighed fra Bov Kirke

Tak for det store fremmøde i kirken
 og præsten Viggo Jacobsens tale.
Tak for de mange varme hilsner 

og tanker der er blevet sendt til os

Tak allesammen

Familien

Kaj Poulsen Westhoff, 
Padborg, er død, 86 år. ■
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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

BoligSyd lukker 
kontor i Padborg
Af Dit te Vennits Nielsen

BoligSyd har efter fire 
års leje opsagt deres 
lejemål på Nørregade i 
Padborg. 
Lukningen af boligselska-
bets kontor sker med virk-
ning fra den 23. marts. 

“Pr. 1. februar 2022 
er ejendommen, hvor 
BoligSyd har haft kontor, 
overgået til ny ejer. Da der 
er opstået en tvist imellem 
ejer og lejer,  har bolig-
selskabets bestyrelse og 

ledelse besluttet at fraflytte 
adressen”, fortæller direk-
tør Peder Damgaard.

Det vil forsat være mu-
ligt for lejere i BoligSyd 
at booke møde med 
administrationen. 

“Fra gang til gang 
kan det så aftales, hvor 
møderne afholdes, så 
det er mest belejligt for 
deltagerne”, oplyser Peder 
Damgaard. ■

BoligSyd lukker sit kontor på 
Nørregade i Padborg efter 
tvist med ny ejer. Arkiv foto - plads til al

le!

Fritids- og aktivitetscentret

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

LOPPEMARKED                         
Grænsehallerne 

2. påskedag - 18. april 2022 
fra kl. 10.00 – 16.00 

entre kr. 20 
Leje af standplads via www.gransehallerne.dk 

                  
    

 
 
 

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
Harkærvej 13 - 6340 Kruså 
Tlf. 74 67 14 14  
kontor@gransehallerne.dk 
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BOOK DIN GRATIS SYNSTEST ONLINE: optik-hallmann.com
 Aabenraa, Søndergade 6,  74 62 34 70      Sønderborg, Perlegade 63,  74 42 23 00       Padborg, Torvegade 4,  74 67 30 70

HJERTELIG 
TAK

Åbningstider: Mandag til fredag kl. 9-17

Jeg takker mange 
gange til dem der 

kiggede forbi til 
receptionen.

Jeg er dybt 
taknemmelig for 

den modtagelse 
jeg har fået, og 
for alle blomster 
og gaver jeg har 

modtaget.

 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 ChristianKære Christian
Du ønskesDu ønskes

hjertelig tillykkehjertelig tillykke
med de 25 år med de 25 år 

Vi håber du havde en super dejlig dag Vi håber du havde en super dejlig dag 
Knus fra Casper, far og mor Knus fra Casper, far og mor 

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

BOV FODPLEJE
Lægeeksamineret Fodplejer

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

1. runde
Nr. 1. Christian Skovsen 1.695 point
Nr. 2 Kaj Hansen 1.034 point
Nr. 3 Hans Bonde 1.023 point
Nr. 4 Hans Emil Nissen 923 point

2. runde
Nr. 1 Torben Ries 1.394 point
Nr. 2 Jes Peter Hansen 1.030 point
Nr. 3 Karl Erik Petz 933 point
Nr. 4 Åge Juhl 927 point

Kollundhus får underskud

Af Dit te Vennits Nielsen

En stor del af 2021 var 
Kollundhus lukket ned 
på grund af corona. 
Det gav forsamlings-
huset et underskud på 
47.000 kroner.
Formand for Kollundhus, 
Peder Damgaard, nævnte 

på generalforsamlingen, 
at nedlukningen betød, 
at der ingen udlejninger 
fandt sted.

“Men derimod fik vi gen-
nemført en stribe reno-
verings- og forbedrings-
projekter, hvor gasfyret er 
blevet udfaset og opvarm-
ning af huset fremover 

sker via jordvarme. Der 
råder en positiv stemning 
omkring Kollundhus med 
fin opbakning omkring 
salg af medlemskort og 
erhvervssponsorater”, for-
talte Peder Damgaard.

Underskuddet skyldes 
blandt andet indkøb af ny 
opvaskemaskine. 

Forsamlingshuset har 
en pæn kassebeholdning, 
og udlejningen i 2022 ser 
lovende ud.

Bestyrelsen består af 
Peder Damgaard, der er 
formand. Næstformand 
er Conny Iversen, mens 
Henric Andersen er kas-
serer. Sekretær er Anette 
Christensen.

De øvrige bestyrelses-
medlemmer er Asger 
Moos og Per Nielsen. 

Ud trådte Martin 
Christensen, mens Lars 
Larsen blev nyvalgt. 
Revisorer er Bjarne 
Axelsen og Jan Pedersen. 

Kollundhus kan i 2025 
fejre 100-års jubilæum ■

Generalforsamlingen blev afholdt i det nyrenoverede Kollundhus.

20 spillede skat 
i Padborg
Padborg Skatklub samlede 20 skatspillede til klubaften 
på Valdemarshus.

2 0



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,-

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

GULDSMED
Rie Meyer

Torvegade 28
6330 Padborg
Tlf. 5194 0082

rie@riemeyer.dk
www.riemeyer.dk

Fra
250,-

Fredsdue 

Smykker lavet på eget værksted
Find mig også på Facebook  

Hus lyser op i blåt og gult
Kommer man forbi Bov kan 
man se et hus, som er badet 
i blåt og gult - farverne i det 
ukrainske flag.
Det sker i sympati med 
befolkningen i Ukraine. 

Hyggeligt samvær på 
Valdemarshus
Nørkleklubben på 
Valdemarshus i Padborg 
hyggede sig med fælles-
spisning, fællessang og 
underholdning af duoen 
"Bente og Tim". 
I alt 40 medlemmer deltog 
i nogle hyggelige, glade og 
muntre timer, hvor køk-
kenet på Valdemarshus 
havde lavet nogle lækre 
platter. ■
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Hørt ved Lyren
Politiet har anholdt 
en dreng og tre unge 
mænd, som skød 
nytårskrudt og ka-
nonslag af i nærheden 
af modtagecentret for 
ukrainske flygtninge 
i Bov. Flere udtrykker 
målløshed over deres 
manglende pli.

Dagplejebørn har været 
i gang med at male og 
klippe påskeæg, som 
er blevet lamineret 
og hængt op på både 
Lyreskovstien og i 
frugtplantagen ved 
Fritidsparken, hvor de 
pryder træer og grene.

Flere lokale firmaer har 
fået tildelt det attrak-
tive CSR-mærke fra 
Aabenraa Kommune. 
Det gælder blandt 
andre Byggemester 
Padborg, Norman 
Rudbeck A/S, H. P. 
Therkelsen A/S og 
Børnehuset Evigglad. 
Mærket markerer, at 
firmaerne tager ansvar i 
forhold til det omgiven-
de samfund og hjælper 
udsatte ledige ind på 
arbejdsmarkedet. 

Padborg Shopping har 
hængt gule og blå flag 
op i Torvecentret for at 
vise deres sympati med 
befolkningen i Ukraine. 

Padborg Transport-
center deltager aktivt 
i Frøslev Padborg Ren 
By kampagne i uge 13. 
Man beder medlem-
merne om at samle 
henkastet affald på fir-
maernes matrikler samt 
de omkringliggende 
offentlige arealer

Birthe Hockerup 
Nielsen, Nyhusvej 16, 
Bov, der er social- og 
sundhedshjælper ved 
HjP Kollund, kan fejre 
sit 10 års-jubilæum.

Holbøl Landbohjem 
har aflyst forårsfesten 
9. april på grund af for 
få tilmeldinger.■

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!
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T: 2941 1470

MORTEN  
T: 2683 6790KØKKEN · BAD · GARDEROBE

KØKKEN-
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BOV, LUNDTOFT, RØDEKRO, 
TINGLEV OG AABENRAA

REJSEUDVALGET TILBYDER

Åben for tilmelding til nedenstående rejser – bemærk kort frist:

Rügen
og de gamle hansestæder

4 dages bustur

30. maj – 2. juni 2022
Pris pr. person kr. 3.850 - tillæg enkeltvær. kr. 325

Tilmelding senest den 1. april 
Else Marie H. Boisen - Tlf. 2126 5803

Oplev det smukke
Sydfyn

4 dages bustur

9. - 12. august 2022
Pris pr. person kr. 5.590 tillæg enkeltvær. kr. 800

Tilmelding senest den 1. maj
Anker Olsen - Tlf. 7468 0270

Tjekkiet
8 dages � yrejse

20. – 27. september 2022
Pris pr. person kr. 9.910 tillæg enkeltvær. kr. 920

Tilmelding senest den 15. april
Annelise Følster - Tlf. 2094 3595

Læs rejsebeskrivelserne på 
www.aeldresagen.dk/aabenraa

aktiviteter/Rejser og Ture

Deadlines omkring påske
Kære annoncør, i forbindelse med 

helligdagene omkring påsken udkommer 
Gråsten Avis | Bov Avis anderledes med 
deraf ændrede indleveringstidspunkter. 

Derfor sæt allerede nu kryds i din kalender:

Uge 15:
Avisen udkommer tirsdag den 12. april 

og onsdag den 13. april

DEADLINES FOR UGE 15:
Annoncer der skal udarbejdes:

Tirsdag den 5. april kl. 12.00
Trykklare annoncer:

Torsdag den 7. april kl. 12.00 
Annoncen SKAL være bestilt senest 

tirsdag den 5. april kl. 12.00

Uge 16:
Avisen udkommer som normalt onsdag - torsdag

DEADLINES FOR UGE 16:
Annoncer der skal udarbejdes:

Torsdag den 7. april kl. 12.00
Trykklare annoncer:

Tirsdag den 12. april kl. 12.00
Annoncen SKAL være bestilt senest 

torsdag den 7. april kl. 12.00

Tak fordi du handler lokalt

Der indkaldes til 

Ordinær generalforsamling
Onsdag den 28. april 2022

kl. 19.00 på Kollundhus
Dagsorden ifølge vedtægter

Vandværket er vært med lidt lækkert smørrebrød.

ANALYSERAPPORT
Farvetal, Pt 4.0 mg Pt/l 15 DS/EN ISO 7887:2012 metode C

Turbiditet 0.24 FNU 1 DS/EN ISO 7027-1:2016

E. Coli < 1 MPN/100 ml i.m. ISO 9308-2:2012

Kimtal ved 
22 °C < 1 CFU/ml 200 ISO 6222:1999

Jern (Fe) 0.031 mg/l 0.2 SM 3120 ICP-OES

Oplysninger fra prøvetager:

Akkrediteret 
prøvetagning Ja DS ISO 5667-5, MST-Drikkevand. 

Manual for pr vetagning

pH 8.0 pH 8.5 DS/EN ISO 10523:2012

Prøvetagning 
efter flush Udført DS ISO 19458, DS ISO 5667-5, 

MST-Drikkevand. Manual

Ledningsevne 
ved 20°C 390 µS/cm 2500 DS/EN 27888:2003 (ved 20 C)

Prøvens lugt Ingen * Organoleptisk

Prøvens smag Normal * Organoleptisk

Kasserer blev fejret 
med eget flag

Af Dit te Vennits Nielsen

Kasserer i Vilsbækhuset, 
Fedder Asmussen, 
kunne forleden fejre 
25-års jubilæum.
På generalforsamlingen 
i Vilsbækhuset blev han 
hyldet og fik overrakt sit 
eget personlige flag.

Formanden Hans 
Asmussen nævnte i sin 
beretning, at Corona-
nedlukningen havde gjort, 
at der ikke havde været 
aktiviteter i forsamlings-
huset de første 5 måneder 
af 2021. 

Hans Asmussen oplyste, 
at der havde været 20 
udlejninger i det sidste 
halvår og fuld gang i 
foreningsaktiviteter. 

Kassereren Fedder 
Asmussen glædede sig 
over et pænt overskud.

“Der er blevet sparet og 
ikke foretaget nogen inve-
steringer. Det er forklarin-
gen på, at regnskabet viser 
et overskud på  23.000 
kroner”, sagde Fedder 
Asmussen.

Nyvalg
Nyvalgt til bestyrelsen 
blev Trine Rudolph. 
Bestyrelsen består des-
uden af formand Hans B. 
Asmussen, Kurt Wolter, 
Fedder Asmussen, Tina 
Jakobsen, Jette Widding 
og Ronni Larsen. 

Vilsbækhuset holder 
loppemarked den 23. og 
24. april. ■

Kasserer i Vilsbækhuset, Fedder Asmussen, (th) fik overrakt 
et flag af formanden, Hans Asmussen, da han kunne fejre 25 
års jubilæum som kasserer i forsamlingshuset.
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CVR 34 22 35 72

Nørrevej 45c · Kollund · 6340 Kruså
Tlf. 74 67 15 12 · vvs@bred.dk

Bred VVS ApS

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

Kontakt os på: 
Dennis Lorenzen

27 58 87 50 • Dennis@ltnatur.dk 

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

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

LT NATUR &
EJENDOMSSERVICE APS

Murer- samt tømrerafdeling: kontakt os for mere info

Vognmandsfirmaet
Kenneth Jacobsen

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

Kørsel med kran og grab
Containerkørsel
Entreprenørkørsel

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

Skærver · Pyntesten
Egen grusgrav

Selv-afhenter-plads
Skovglimt 1, 6340 Kruså

   kj@kenneth-jacobsen.dk

www.kenneth-jacobsen.dk

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

Salg & service
af hårde hvidevarer

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

Se elis.dk for aktuelle tilbud
Alt i servicesalg •

Elis’ hvidevarer
ved Norman Rudbeck

Alt indenfor hårde hvidevarer
Salg-Service-Reparationer

Telefon 7467 8799
Mobil 4082 4939

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

• El-installationer

• Reparationer 

• Industriservice

• IHC/wireless

• Tyverisikring

• Varmepumpeservice

• Parabol/antenneanlæg

• Tele/data installationer

• Energirådgivning

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

Norman 
Rudbeck

DIN LOKALE HÅNDVÆRKER

 PH 5 Monochrome 
 Design by Poul Henningsen

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

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

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

Skatspil i Holbøl
Holbøl Skatklub samlede 14 skatspillere til klubaften.

Nr 1 Jens Zahariasen, Felsted 2527 point
Nr 2 Preben Poulsen, Aabenraa 2430 point 
Nr 3 Poul Erik Rinkovski, Egernsund 2126 point

Slagsmål
En 20-årig mand fra 
Padborg er blevet sigtet 
for overtrædelse af 
ordensbekendtgørelsen 
ved at indlede sig i 
slagsmål på offentlig vej.
Natten til søndag var han 
den ene af to personer, 
som valgte at stige ud af 
deres bil for at slås på E45 
Østjyske Motorvej nær 
Fredericia.

Årsagen var, at der var 
opstået en uoverensstem-
melse inde i den bil, de 
kørte i sammen, hvorfor 
de stiger ud og begynder 
at slås i nødsporet på 
motorvejen.

Episoden udspillede 
sig klokken 4.02. Da en 
patrulje fra politiet an-
kom, fik man fat i den ene 
af de to kamphaner fra 
Padborg. ■

Tyske bilister 
tanker i Padborg

Tyske bilister hamstrer 
benzin i Padborg og 
Kruså.
Det skyldes, at benzin-
priserne er to-tre kroner 
billigere end i Tyskland. ■

Det kan mærkes hos Circle K tankstationen i Padborg, at benzinen er billigere end i Tyskland.
Kunderne oplever kø ved tankstationen.

Tak fordi du 
handler lokalt
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