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

Ta’ 3 liter

1795

Änglamark mælk 
vælg mellem let, 
mini eller 
skummet

1 liter

GRÅSTEN

TORSDAGSTILBUD

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

✔ Vinduer og døre 

✔ Tagarbejde

✔ Forsikringsskader

✔ Om-og tilbygninger Troels Petersen Allan Clausen

VELUDFØRT TØMRER- & 
SNEDKERARBEJDE

Din garanti for godt håndværk

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

✔ 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 13 30. marts 2022 14. årgang  Løssalg: 5 kr. 

Agrosam ApS • Sejrsvej 108, Rinkenæs • 6300 Gråsten
 Tlf. 7465 3222 • Mail: handel@agrosam.dk

Åbningstider mandag til fredag 10.00 til 17.30

PÅSKE I AGROSAM
Til alle børn og barnlige sjæle.

Kom op i Agrosam med et gækkebrev, 
som vil pryde vor butik.
Vi kvitterer med et lille 
påskeæg til børnene

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

HÅNDVÆRK I 
VERDENSKLASSE

MALER & ENTREPRENØRFIRMA 
EINAR MORAN

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

Eff ektivitet, kvalitet, høj service og rimelige priser

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

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

www.pchristensenogsønner.dk – Følg os på 

TOPKAPNING OG TRÆFÆLDNINGTOPKAPNING OG TRÆFÆLDNING

Har du et træproblem, 
du skal have løst? 

Ring til os. 
Vi giver et 

uforpligtende tilbud.

Vi laver også 
alt indenfor 

transport- og 
entreprenør-

opgaver



Kirkesiden for
Gråsten og Adsbøl

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

Morgen-gåtur hver onsdag
Vi genoptager vores onsdag-morgen-gåture! 

Man taler så godt sammen, når man går rundt i naturen, der jo tager sig 
ud på smukkeste vis i øjeblikket.

Vi mødes ved slotsgården hver onsdag kl 9.00 og går ud i det blå og 
grønne – en tur på ca. 1 time i et tempo, hvor de � este kan være med. 
Vi går dog på ujævne stier, så tag godt fodtøj på. Alle er velkomne!

Gudstjenester og aktiviteter i marts/april
Onsdag den 30. marts kl. 19.00 
Menighedsrådsmøde i præstegården

Søndag den 3. april kl. 11.00 
Gudstjeneste i Gråsten Slotskirke

Onsdag den 6. april kl.  9.00 
Morgen-gåtur

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

Gråsten Roklub fejrede 100 års 
jubilæum i strålende solskin
Af Louise Johnsen

Strålende solskin, dåb af 
nye både, et overdådigt 
kagebord og sjove anekdo-
ter ved standerhejsningen 
satte sit præg ved Gråsten 
Ro- og Kajakklubs 100-års 
jubilæum.

Omkring 170 medlem-
mer, politikere, forhen-
værende medlemmer, 
naboklubber og naboer 
var mødt op. Der var så 
mange gæster, at der en 
overgang var der tvivl, 
om der var kager nok 

på det store sønderjyske 
kaffebord.

“Når man bliver 100 år, 
har man normalt mistet 
de fleste af sine venner. 
Det gælder ikke denne 
100-årige!” påpegede 
formand Axel Johnsen i 
sin tale, og gav ordet til 

Sønderborgs borgmester 
Erik Lauritzen, der både 
holdt tale og døbte tre nye 
både, der kommer på van-
det allerede i denne uge.

100 år med frivillige kræfter
“Det siges at når man går 
ind i foreningsarbejde, 

så får man mere, end 
man giver”, fastslog Erik 
Lauritzen i sin tale og 
påpegede derved, at når 
en forening kan fejre sin 
100-års fødselsdag, så lig-
ger der 100 års frivillige 
kræfter bag.

“Husk det når I overve-
jer, om I skal snuppe en 
enkelt periode i bestyrel-
sen, jo, der skal bruges 
lidt tid, men I får dette 
flerdobbelt retur i form af 
fællesskab, glæden ved at 
bidrage og taknemlighed”, 
fortsatte han, inden de tre 
nye både fik deres navne 
med vand fra Sildekulen.

Nye både og nye medlemmer
De to nye inrigger-både, 
sponsoreret af Nordea 
Fondens Her bor vi-pulje, 
fik nye navne. Traditionen 
tro, døbes klubbens både 
med navne, der har rela-

tion til det ro-farvand som 
klubben ror i til daglig.

Inriggerne er nu navn-
givet Grønland og Island 
efter to nedlagte teglvær-
ker i Egernsund. De to 
teglværker blev grundlagt 
i midten af 1700-tallet og 
blev først lukket i 2002.

Den nye havkajak fik 
navnet Linak1, og er den 
ene af syv nye kajakker, 
som klubben har investe-
ret i.

Gråsten Ro- og 
Kajakklub har ca. 75 ak-
tive medlemmer. ■

Borgmester Erik Lauritzen 
døber havkajakken Linak1.

De to nye håndlavede inrig-
gerbåde - Grønland med 
plads til fire roere og en styr-
mand og Island med plads til 
to roere og en styrmand.

Klubbens medlemmer havde sørget for sønderjysk kagebord.

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

Tak for
opbakningen 

i butikken
Jeg håber I fortsat vil lade “mine” 

piger være jeres blomsterpiger, 
og tage godt imod Anni.

Tusind tak til alle trofaste kunder 
igennem de sidste mange år.

Jeg har nydt hver eneste dag, 
og ser nu frem til en helt 
anderledes og ny hverdag.

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

haves. Der tages forbehold for trykfejl.

SLAGTEREN TILBYDER
Blandet fars
1,5 kg

8-12%

SLAGTEREN TILBYDER
Nakkekoteletter marinerede
1 kg

Kun

59,-
Kun

59,-

Matilde original 
kakaomælk
Skummet

1 liter

FRIT VALG 

Pr. stk. kun

10,-
Pr. stk.

10,-

Becel
flydende

500 ml

Buko smøreost
Vælg mellem skinke, 
champignon, reje eller 
bacon.

250 g

GRÅSTEN

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

Gælder torsdag / fredag / lørdag

Pr. stk.

695
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Sølvnål fra DGI til Anton Mortensen
Af Tove Hansen

90-årige Anton 
Mortensen blev hædret 
med blomster, sølvnål og 
diplom for 40 års trofast 
virke, da Gråsten Idræts- 
og Gymnastikforening 
holdt forårsopvisning.
Helt uden for program 
marcherede Anton 
Mortensens mandehold 
ind på gulvet.

Mandeholdet lavede 
de øvelser, som Anton 
Mortensen gennem årene 
har haft på programmet. 
Opvisningen skete, mens 

de mandlige gymnaster 
sang “Jyden han er stærk 
og sej”. ■

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

ENDELIG FORÅR
KOM UD I DET FRI

Winther Genesis E2

SPAR 1.000,-

16.499,-
®

Winther Genesis E2
FRI BIKESMART

Kun 542,- pr. mdr. i 36 mdr.
Samlet kredit- og tilbagebetalingsbeløb 19.499 kr. 
Prisen omfatter 17.499 kr. + Fri BikeSmart-serviceaftale 
på 3.000 kr. over 36 mdr via Betalingsservice. 
Samlerabatpå 1.000 kr. Samlede kreditomkostninger 0 kr.  
Fast debitorrente og ÅOP 0,00%

SPAR

20%
PÅ ALLE LÅSE FRA

SPAR

PR STK. 
KUN 599,-

20%
Superb Mips 
cykelhjelm
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Alsgade 2 · 6400 Sønderborg · Tlf. 74 42 52 53 & Borggade 3 · 6300 Gråsten · Tlf. 74 65 10 31 · www.fribikeshop.dk

Mandeholdet gav opvisning på gulvet. Foto Tove Hansen

Det var en rørt og bevæget 
Anton Mortensen, som 
blev hædret for 40 års 
indsats i Gråsten Idræts- og 
Gymnastikforening.
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Fiskenæsvej 2 - 6300 Gråsten - Tlf. +45 3034 0000 - info@ankers.restaurant - www.ankers.restaurant

3 lækre steaks
af 1. kvalitets kalvefilet

Pebersteak
Serveres med Anker’s fritter og 
baconcreme samt hjemmelavet 

pebersauce. Ca. 200 gr.

249,-

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

whiskysauce. Ca. 200 gr.

249,-

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

bearnaisesauce. Ca. 200 gr.

249,-

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

Alle dage

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

Serveres med Anker’s fritter og baconcreme. 

299,-

Mammutsteak on the iron
1. kvalitets kalvefilet med fedtkant. 

600 gr.

579,-

Oksemørbrad on the iron
Serveres med Anker’s fritter

og baconcreme

399,-

Ibéricofilet on the iron
Serveres med Anker’s fritter

og baconcreme. 250 gr.  

349,-Kun til den
sultne
mand

Ibérico er 
grisekødets 

Wagyu/
Kobekød

kæmpe luksusbuffet
Fredag og lørdag

249,-

Slots-
pande
199,-

Smørstegt
rødspætte

229,-

Espresso
pasta
199,-

Forret-, salat-, eller 
dessertbu� et

Alle 3 for kun 49,-
Tilbydes kun ved køb af hovedret

Wienerschnitzel 
de luxe

249,-

Virginia City
burger

199,-

ORIGINAL PREMIUM BE
ER

“VO
RES CLASSIC ØL”

DRIKKES MED RESPEKT

Classic

FRISK OG FYLDIG SMAG

Selskabs lokaler 
fra 20 til 140 

pers.

Byens hyggeligste spisested

Serveres på 3000 varm iron plade

fra 2. martsNyt a la carte kortNyt a la carte kort
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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

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,-

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

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

Mixed salat med dressing, pastasalat og gulerodsalat. 
Flødekartofl er med tomat.

 pr. kuvert kun   1241245050

John Mogensen musik

Der blev søndag spillet John 
Mogensen musik på Ankers’ 
Restaurant. Personalet 
var iført røde seler som 
den folkelige legende. I alt 
150 mennesker hørte de 
populære sange. 
 Foto Ingrid Johannsen
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BORUP 
KONC.
AFRENSER
2,5 ltr. koncentreret 
Nr. 071907

KONGERSLEV 
PERLEKALK
15 KG 
Nr. 000605

HJERTINGSTEN 
HELSTEN
• 5,0 x 14 x 21 cm
• 34 stk./m2 
Grå
Nr. 039596

HERREGÅRDSSTEN 
HELSTEN
• 5,5 x 14 x 21 cm 
• 34 stk./m2 
• Med slåede kanter 
Grå
Nr. 039543 

Belægningssten

DANFUGESAND 
NO GROW
20 KG
• Til fugning af nye og 
ældre belægninger 
• Ukrudtshæmmende 
• Let at anvende
Nr. 111478

UKRUDTSFRI KVIT KTB 

750 ML Nr. 271933   9995

5 LTR Nr. 271934   19995

8998999595

Køb min. 
5 paller 
og få fri 
levering

Pr. mPr. m22

6995

Pr. mPr. m22

7995

139958995

3995

4995

FUGERENSER 18 VOLT  
RY18PCA-O
• til fjernelse af mos og græs mellem 
belægningssten • med roterende 
stålbørste som kan udskiftes lev. med 
stålbørste • ekskl. batteri og lader 
Nr. 237093

FRAFRA

99999595

MOD MOS 
XTRA 
3,5 KG
Nr. 201914

HELÅRS GØDNING 
7,5 KG
Nr. 255928

3995

Mandag til fredag: 9:00-17:00  /  Lørdag: 9:00-13:00

Tilbudende gælder til og med lørdag 9. april
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Haver på land og i vand
Oplev livet i muslingerøret og prøvesmag 
delikatesser fra havhaven.  

Byg din egen insektkasse og hør mere om 
hvordan vi kan hjælpe insekter, fugle og 
padder i en vild med vilje have.

         Lørdag den 2. april kl. 10-12

Mødested: Gråsten Havn, ved Emmas Have
Alle er velkommen og kan være med.

Ekstra åbent for MitID og Pas
Borgerservice i Gråsten har ekstra åbent for MitID 
og Pas, lørdag den 30. april kl. 10 - 14.

Husk at bestille tid til MitID og Pas på 
www.sonderborgkommune.dk 
eller tlf. 88 72 64 00

BORGERSERVICE

Gråsten Boldklub

Fodboldtræning
Forår 2022
Fodbold for alle
Årgang/køn Trænere Telefon Tidspunkt Start
Boldbanden – mix. – årg. 
2018 og 2017 
med forælder

Anne Sophie Rasmussen
Lena Hymøller

6017 7598
3025 4540

Onsdag
17.00 – 17.30

Onsdag 
den 4. maj 

U-6, U-7 og U-8 drenge
årg. 2016, 2015 og 2014 

Mads Elkjær Höck
Simon Andersen
m.� .

2330 9517
2677 1124 Onsdag

17.00 – 17.50
Onsdag 

den 20. april

U-6, U-7 og U-8 piger
årg. 2016, 2015 og 2014

Stine Eilersen
Amalie Rasmussen
Caroline Franson

2015 9507 Onsdag
17.00 – 18.00

Onsdag 
den 20.april

U-9 og U-10 drenge
årg. 2012 og 2013

John Madsen
Luke Seeman

2577 0290 Tirsdag og torsdag
17.00 – 18.15

Tirsdag 
den 5. april

U-9, U-10 og U-11 piger
årg. 2013, 2012 og 2011

Thomas Hallund Christensen
Thomas Jørgensen
Birgitte E. Lorenzen
Martin Holm
John Madsen

5127 1050
2177 1966

2577 0290

Mandag og onsdag 
17.30 – 18.30

Mandag 
den 4. april

U-11, U-12 og U-13 
drenge
årg. 2009, 2010 og 2011

Thomas Kleinschmidt
Christoffer Mortensen
Keno Lange
Jakob Lauritzen

2168 6067
2678 4600
5321 9700
2424 0601

Tirsdag og torsdag
17.00 - 18.30

Tirsdag 
den 5. april

U-12 og U-13 piger 
årg. 2009 og 2010

Svend Erik Jørgensen 
Claus Kjærgaard 3125 1630 Mandag og onsdag

17.15 – 18.30
Mandag 

den 4. april 

U-14, U-15 og 
U-16 drenge
årg. 2006, 2007 og 2008

Kenneth Hansen
Søren Sønderbye

2614 2204
4058 2819

Tirsdag og torsdag
17.15 – 18.45 Er i gang. 

U-14, U-15 og U-16 piger
årg. 2006, 2007 og 2008
sammen med BUI 
og Varnæs

Martin Tambor
Kim Steg (BUI)

Claus Kramer Hansen
Susanne Nordahl Hansen 
VBUI

5151 3789
2086 7831

2778 5351

Mandag og onsdag
17.00 – 19.00 Er i gang

PARASPORT- mix
årg. 2013 og 2004
Spillere med specielle 
behov

Malene Dinesen
Christine Mortensen
Søren Jonasson

2888 2210
4216 2661 Mandag 

16.30 – 17.30
Mandag 

den 25. april

U-16 og U-18 piger
årg. 2002, 2003, 2004 
og 2005

Mogens Hansen 6131 6142 Mandag og onsdag
kl. 19.00 – 20..30 

Mandag 
den 28. 
marts

Seniordamer – årg. 
2001 og ældre
7- mands-hold

Mogens Hansen 6131 6142 Mandag 
19.15 - 20.30

Mandag 
den  28. marts

U-17 og U-19 drenge
årg. 2005 og 2003 

Henrik Olesen
(med seniorerne)

2569 8016 Tirsdag og torsdag
19.00 – 20.45 Er startet

Seniorherrer-
Årg. 2002 og ældre

Serie 2 - Elmedin Kasumovic
Serie 2 -Torben Petersen
Serie 4 - Bo Hagge
Serie 4 – Henrik Olesen
Serie 5 – Timmo Gundel/ 
Anders 

4217 1599
7399 7373
2292 2897
2569 8016
3150 4510

Tirsdag og torsdag
19.00 – 20.45 Er i gang

Old boys + 32 år
11- mands
Superveteraner + 40 år

Steffan Matthiesen
(spiller kamp torsdage)
Thomas T. Jørgensen

2042 4670

2177 1966

Søndag 
10.00 – 11.15

Træner 
hele året

+ 60 herrer Mogens Hansen 6131 6142 Onsdag 
kl. 10.15 – 12.00

Spiller 
hele året

Al træning foregår på Årsbjerg, Buskmosevej 2, Gråsten 

Til nye medlemmer:
Det er gratis at træne med i 14 dage for at se, om klubben/holdet er 

noget for dig. Ring til en af årgangens trænere og aftal 1. besøg.
På klubbens vegne 

Mogens Hansen
formand
61316142 

Henrik Ege Olesen
ungdomskonsulent

25698016

>>>HSV – fodboldskole i sommerferien. Mandag- torsdag 
27. – 31. juni 2022 kl. 09.30 – 15.30. for U-7- U-15 drenge og piger. 

1400,- kr. inkl. frokost, frugt samt komplet Adidas spillersæt og fodbold.
Kontakt Henrik Olesen for yderligere informationer. <<<

Årsmøde
Det lille Teater i 
Ladegårdskov lægger hus 
til Historisk Forenings 

generalforsamling, som 
finder sted onsdag den 6. 
april kl. 19.30.   

Årets tema er Det lille 
Teaters 50 års jubilæum. 

Formanden for Det lille 

Teater, Ole Gaul Nilum, 
fortæller om teatrets 
historie, hvorefter der er 
kaffe og kage, efterfulgt af 
årets generalforsamling. ■
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GUDSTJENESTER
Søndag den 3. april kl. 9.30
5. søndag i fasten, Marie bebudelsesdag
v/ sognepræst Elli Krogh Foldager

Skærtorsdag den 14.april kl. 19.00
v/ sognepræst Elli Krogh Foldager
eft erfølgende traktement

Søndag den 17.april kl. 9.30
Påskedag
v/ sognepræst Elli Krogh Foldager

Søndag den 1.maj kl. 9.30
2. søndag eft er påske
v/ sognepræst Elli Krogh Foldager

AKTIVITETER
Koncert med Mark & Christoff er
Den 27. april klokken 19:00 i Kværs Kirke
Kværs Menighedsråd inviterer til en festlig aft en i 
kirken sammen med Mark og Christoff er. To unge 
mennesker, der er meget optaget, tager gerne turen fra 
København til Kværs for at give jer alletiders koncert. 
Kom og hør to sangstemmer, to westernguitarer, gode 
sange, godt humør og et gedigent håndværk Christoff er 
er opvokset i Gråsten og er søn af tidligere borgmester 
Peter Brodersen. Mark Dixon er opvokset i Hørup.
Pris 150 kroner.
Betaling ved tilmelding senest den 10. april: Conny 
Lorenzen på tlf. eller sms 22320935 mobilepay  
6501fl  – skriv navn, antal og kirkekoncert 
Helga Nehrkorn på tlf. eller sms 22168257

SOGNEUDFLUGT
Kværs Menighedsråd inviterer jer til årets 
hyggelige og oplevelsesrige sogneudfl ugt. 
Lørdag den 18. juni
fra kl. 9:00 - ca. 19:30
Pris: 100 kroner

Turen går til Odense, hvor vi først vil 
besøge Sct. Knuds kirke.  Kirken er opkaldt 
eft er Knud d. 2., konge fra 1080-86. 
Næste stop er H. C. Andersens barndomshjem 
i Munkemøllestræde, hvor han boede i 12 år.  
Det længste stop vil være ved H. C. Andersens 
hus, der dækker  5200 kvadratmeter. Den nye 
attraktion vil give os et en eventyroplevelse, 
vi ikke tidligere har kendt til.

Der vil være stop undervejs, hvor 
der serveres sandwich, øl og vand, 
senere serveres kager, kaff e og te.
Vi spiser middag inden hjemkomsten.
Vi mødes ved parkeringspladsen 
ved Kværs kirke

Tilmelding senest fredag den 1. maj til: 
Conny Lorenzen på tlf. eller sms 22320935 
Helga Nehrkorn på tlf. eller sms 22168257
mobilepay  6501fl  – skriv navn, 
antal og sogneudfl ugt

Kirkesiden for 
Kværs sogn

Kværs Kirke
– også din kirke

Kværs Sogn 
– også dit sogn

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

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

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

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

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

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

Holder

80 ÅRS 
JUBILÆUMSFEST

Fredag den 22. april 2022 
kl. 13.00-18.00

på Den Gamle Kro i Gråsten
Festmiddag inkl. drikkevarer

Musik ved Michael fra Als

Deltagerpris 50,- kr.

Tilmelding senest den 9. april til
Anette tlf. 2172 1558

Richard tlf. 2921 0697

På bestyrelsens vegne
Karin Martensen

Formand 

Anne Linnet efterlyser 
Gudrun fra Gråsten
Af Gunnar Hat tesen

Sangeren Anne Linnet 
er i gang med et bog-
projekt, hvor hun skriver 
om hendes mors og fars 
familier.
Blandt de personer 
hun gerne vil omtale er 
Gudrun, som må være 
født tidligst 1920 og 
senest 1923.

Hun fik plads i hus i 
Haderslev 1. maj 1941. 
Hun startede som barne-
plejerske på et børnehjem i 
Ordrup 1. oktober 1943 

Hun fik en søn i novem-
ber eller december 1945, 
og der var ingen registre-
ret far. Sønnen fik navnet 
Folke og boede på børne-
hjem i sine første leveår.

Gudruns første forlovede 
hed Niels Petersen. Han 
sad i Nyborg Statsfængsel 
indtil 19. juli 1943.

“Jeg fornemmer, at 

det måske har været for 
modstandsarbejde. Han 
var sandsynligvis Folkes 
far, og han døde højst 
sandsynligt under krigen”, 
siger Anne Linnet. 

Gudrun havde en faster, 
der hed Jonna i Gråsten, 
hos hvem Gudrun bo-
ede sammen med sin 
søn Folke, efter at hun 
havde taget ham ud af 
børnehjemmet.  

Hun blev gift med Olav, 
der kom fra Harstad i 
Norge. Det må have været 
omkring 1947/48. De flyt-
tede derop efter brylluppet 
sammen med Folke. 

Hvis man har oplysnin-
ger om Gudrun kan man 
i første omgang kontakte 
hendes sekretær, Gitte 
Løkkegaard, på 4236 
1945 ■

Anne Linnet efterlyser Gudrun fra Gråsten. Arkiv foto
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GRÅSTEN SLOTSKIRKE
Søndag den 3. april kl. 11.00

ved Hanne Beierholm Christensen

ADSBØL KIRKE
Søndag den 3. april
Ingen gudstjeneste

KVÆRS KIRKE
Søndag den 3. april kl. 9.30

ved Elli Krogh Foldager

BROAGER KIRKE
Søndag den 3. april kl. 10.30

ved Stefan Klit Søndergaard med dåb

EGERNSUND KIRKE
Søndag den 3. april kl. 11.00

ved Liselotte Kirkegaard
med kirkekaff e

RINKENÆS KORSKIRKE
Søndag den 3. april kl. 9.30

ved Liselotte Kirkegaard

NYBØL KIRKE
Søndag den 3. april kl. 9.30

ved Lis-Ann Alexandra Rotem

SOTTRUP KIRKE
Søndag den 3. april 

Vi henviser til Nybøl Kirke

ULLERUP KIRKE
Søndag den 3. april kl. 10.30

ved Lis-Ann Alexandra Rotem

TYSK GUDSTJENESTE
Sonntag, 3.4.

kein Gottesdienst

GUDSTJENESTERGUDSTJENESTER

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

    Udover 25 ord, 1,-  pr. ord.

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

    eller
  

356495

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

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

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

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

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

TillykkeTillykke

Tak fordi du handler lokalt Billetpriser kr. 90,-
Billetbestilling på tlf. 74 65 37 67 eller www.lilleteater.dk

“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

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

Advokaterne i Gråsten og Padborg

ADVOKATVAGTEN

Hej TineHej Tine

Hjertelig tillykke Hjertelig tillykke 
med de 18 årmed de 18 år

HilsenHilsen
Egernsund, Sønderborg Egernsund, Sønderborg 

og Odenseog Odense

Skatkort på bordet
Gråsten Skatklub har holdt klubaften med 38 deltagere.

1. runde
1. Herbert Jürgensen
Broager 1346 point
2. Jens Lorenzen
Broager 1282 point
3. Gerd Sørensen
Gråsten 1246 point
4. Rainer Hugger
Flensborg 1171 point
5. Ernst Jessen
Sønderborg 1168 point
6. Herluf Jørgensen
Broager 964 point

2. runde
1. Jürgen Krüger
Sønderborg 1155 point
2. Jens-Fredi Schulz
Gråsten 1132 point
3. Hans Jørgen Clausen
Egernsund 1122 point
4. Luke Petersen
Gråsten 1116 point
5. Jens Zachariassen
Felsted 1083 point
6. Herluf Jørgensen
Broager 981 point

www.graastenforum.dk

Ordinær generalforsamling 
i Gråsten Forum

Onsdag den 27. april kl. 19:00
i mødelokale 1 i Ahlmannsparken

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent, stemmetællere og referent
2. Bestyrelsens beretning ved formanden
3. Beretning fra de enkelte nedsatte grupper
4. Visioner for det kommende år
5. Behandling af indkomne forslag
6. Regnskab for det forløbne år til godkendelse
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
8. Valg af revisor og suppleant
9. Eventuelt 0 

Gråsten 
Dit eget lille kongerige Generalforsamligen er for alle interesserede

Gråsten Idræts- og Gymnastikforening

afholder

ORDINÆR 
GENERALFORSAMLING

TIRSDAG DEN 5. APRIL KL. 19.30 
I AHLMANNSPARKEN.
Dagsorden ifl g. vedtægter

Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 
4. april 2022 kl. 12 – mettejochimsen@hotmail.dk

Med venlig hilsen

GRÅSTEN RO- OG KAJAKKLUB 
TAKKER ALLE SPONSORER VED 

KLUBBENS 100-ÅRS JUBILÆUM 2022
BHJ A/S

Gråsten Teglværk 
– Matzen Tegl

Danish Crown, Blans

ipnordic

BYGMA Gråsten

Marina Toft

Egernsund og 
Kværs El-Service

Linak

Nordea Fonden – 
Her bor vi-puljen

Nordea Fondens 
Lokalpulje

Toptryk Grafi sk

Sydbank Gråsten

SuperBrugsen Gråsten

Gråsten Avis

Jubilæum på vej 
Benniksgaard Golf Klub 
har igen konstitueret sig 
med Finn L. Nielsen som 
formand.
Flemming Kehlet er næst-
formand og Tobias Teesch 
er sekretær. 

De øvrige bestyrelses-
medlemmer er Thomas 
Christiansen, Connie 

Nyborg Rahbæk, 
Christine H. Carstensen 
og Viggo Andersen. 

Suppleanter er Erik 
D. Jørgensen og Else 
Warmbier.

Benniksgaard Golf Klub 
kan i 2023 fejre 25 års 
jubilæum. ■
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Dødsfald

Tak fordi du handler lokalt

ISO9001-certificeret

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

eksam. bedemænd

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

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

Vi træffes hele døgnet på 74 65 94 33

Gråsten&Omegns

- Steffen Jensens eftf.

Felstedvej 34
Gråsten

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

Rabøl Jørgensens Begravelsesforretning

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

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

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

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

Svend HedegaardRie Rabøl Jørgensen Martin Good

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

 

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

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

Gråsten Bedemandsforretning
– en del af Rabøl Jørgensens Begravelsesforretninger

Rie Rabøl Jørgensen Martin GoodGunnar Petersen

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

Husk vi holder lukket om søndagen. 

Steen Kristensen
Eksam. bedemand

Als- &
Broager-Sundeved Begravelsesforretning
v/ Steen Kristensen

Bakken 23 · Guderup · Telefon 74 45 80 11

Storegade 39 · Nordborg · Telefon 74 45 11 45

Kirkegade 2 · Broager · Telefon 74 44 95 29

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

www.als-begravelse.dk

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

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

Vores kister er danskproduceret med 
fokus på bæredygtighed.

Gitte J.J. Kristensen
Eksam. bedemand

Poul Erik Kjærgaard
Eksam. bedemand

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

Taksigelser
Hjertelig tak

for venlig deltagelse og blomster ved

Søren Peter Hansens
bisættelse fra Nybøl Kirke

Tak til sygeplejersker og plejepersonale i 
Sønderborg Kommune for god og kærlig pleje.

Tak til Liselotte Kirkegaard for den smukke tale i kirken,
alt sammen medvirkende til en smuk afsked

På familiens vegne

Annemette og Michael

Ole Blindbæk, Alnor, er død, 77 år. ■

Olaf Sjøholm, Broager, er død, 81 år. ■

Helge Ejvind Larsen, Egernsund, er død, 74 år. ■

80-årig formand med mod på mere

Af Lise Kristensen

For en uge siden run-
dede formanden for 
Ældre Sagen i Gråsten, 
Ebbe Johansen, de otte 
årtier. 
Han trapper ned ved 
at trække sig fra Ældre 
Sagens landsledelse, 
men forbliver sikkert 
og energisk i sadlen i 
Gråsten og som formand 
for grundejerforeningen 
Sildekule. Samtidig er 
Ebbe Johansen præsident 
for den internationale 
ældreorganisation Age 
Europe.

“Min hustru og jeg boede 
i Hørsholm hele mit er-
hvervsaktive liv hos IBM. 
Da jeg blev pensioneret, 
flyttede vi til Gråsten. 
Jeg havde en svigermor 
hernede, og det er et rart 
sted at være. Jeg fik en stor 
bekendtskabskreds og blev 
aktiv i foreningslivet. Det 
var rigtig hyggeligt,” for-
tæller Ebbe Johansen, der 
ikke har fortrudt valget af 
Sønderjylland som stedet 
at tilbringe sit otium.

Han bor på Kystvej. 
Ind imellem tager han på 
fjorden i sin fiskerjolle.

“Jeg arbejdede to år i 
Afrika. Vi har boet i Paris, 
hvor jeg var product ma-
nager i to år, og fire år i 
Stockholm, mens vi fortsat 
beholdt huset i Hørsholm 
30 år. Man kan sige, vi har 
aldrig været bange for at 
flytte os,” fortæller Ebbe 
Johansen.

Højt medlemstal
Han har været formand 
for Ældre Sagen i Gråsten 
i noget, der nærmer sig 
en halv snes år. Det orga-
nisatoriske ligger til Ebbe 
Johansen, der sluttede 
sin karriere som senior 
konsulent.

“Ældre Sagen har 
928.000 medlemmer. 
Alene i Sønder borg Kom  
mune er der 13.000 med-
lemmer. Jeg har været 
næstformand i hovedfor-
eningen. Vi er konstruk-
tive, men ikke kritiske. Vi 
har været med til at ind-
føre en værdighedspolitik. 
Der blev afsat en milliard 
kroner i en værdigheds-
pulje. Ældre checken fik vi 
også gennemført,” fortæl-
ler den garvede organi-
sationsmand, der mener, 
dialog er vejen frem.

“Jeg er sikker på, den 
konstruktive linje er år-
sagen til, vi har så mange 
medlemmer. På landsplan 
er der 2,3 procent frivillige 
i Ældre Sagen. I Gråsten 
er det fem procent. Vi 
bekymrer os om hinan-
den. Ældre Sagen går også 
ind og siger, at når der er 
mangel på arbejdskraft, 
så ansæt de ældre. De har 
store kompetencer. Som 
forbrugere er de en penge-
stærk befolkningsgruppe. 
Derfor har vi i Age et 
begreb, der hedder Silver 
Economi. Man taler altid 
om, de unge er dem, der 
bruger flest penge. Den 
pengestærkeste alders-
gruppe er de ældre. Jeg 
har lige været ude at spise 
og fik 25 procent rabat. 
Det sikrer vi medlemmer-
ne,” fortæller den meget 
aktive pensionist.

“Vi kan sagtens bruge 
flere frivillige. Mange 
ældre er ensomme og 
har behov for støtte og 
selskab ikke mindst, hvis 
de for eksempel er svagt 
seende eller hørende. Jeg 
er formand for Ældre på 
Indkøb. Mod betaling 
af 175 kroner i måneden 
kan man hver uge blive 
afhentet i bus og kørt på 
indkøb, hvor hjælpere 
i refleksveste guider de 
ældre rundt i Brugsen i 
Gråsten og hjælper dem 
med at pakke og transpor-
tere deres varer,” fortæller 
Ebbe Johansen om endnu 
et efterspurgt initiativ.

“Jeg bliver ved som for-
mand for Ældre Sagen i 
Gråsten, så længe jeg kan, 
og så længe jeg ikke bliver 
sparket ud,” bedyrer han.

Hustruen Lis døde sidste 
sommer. Ebbe Johansen 
er sig bevidst, at selv om 
der med alderen skal øko-
nomiseres med kræfterne, 
er det også vigtigt at have 
noget at rive i. Parrets to 
børn – en søn og en dat-
ter – er bosiddende på 
Sjælland. ■

Formand for Ældre Sagen i 
Gråsten, Ebbe 
Johansen, er fyldt 80 år.
 Foto Ingrid Johannsen
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B R O A G E R

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
WWW.BROAGERKIRKE.DK

Ny organistNy organist
ved Broager Kirkeved Broager Kirke

RECEPTION
Søndag den 3. april kl. 10.30

tiltræder Marcus Nygaard Pedersen 
som ny organist ved Broager Kirke.

I den anledning indbydes til velkomstreception i 
Sognegården umiddelbart efter gudstjenesten.

Hilsen Broager Menighedsråd

Sprit-
kørsel
En 59-årig mand fra 
Aabenraa er blevet sig-
tet for spirituskørsel på 
Vestergade i Broager.

Han blev standset af en 
politipatrulje natten til 
fredag – klokken 4:45. ■

Nødhjælp til Ukraine 
Havregryn, bleer og 
knækbrød.
Det er nogle af de varer på 
pallen, der står klar hos 
Super Brugsen i Gråsten. 
Pallen skal sendes til 
Ukraine og hjælpe de 
krigsramte familier, der 
er på flugt fra bomber og 
ødelæggelse. 

Varerne er købt og 
betalt af overskuddet 
ved arrangementet 

“Brødtorte & Putin”, som 
byrådsmedlem Daniel 
Staugaard (V) arrangerede 
på Broagerhus forleden. 
Arrangementet trak over 
50 tilhørere, der ville blive 
klogere på krigen imellem 
Rusland og Ukraine. 
Publikum var gavmilde og 
aftenens overskud endte 
på 2.600 kroner. 

Inden aftenen havde 
uddeler Jesper Thomsen 
meldt ud, at Super 

Brugsen Gråsten ville 
fordoble antallet af de 
varer, der ville blive købt. 
Således kunne pallen 
fyldes godt op inden sin 
lange rejse. 

For at sikre, at varerne 
når frem til de rette hæn-
der, har Daniel Staugaard 
allieret sig med foreningen 
“Sønderborg hjælper 
Ukraine” som har de rette 
kontakter i det krigshær-
gede land. ■

Daniel Staugaard og Brian Ebbesen står ved pallen som skal til Ukraine. 

Auto Andersen markerer 
et års dag
Af Lise Kristensen

Da Morten Holmboe 
Andersen for et år siden 
startede autoværksted 
Auto Andersen på 
Brovej i Egernsund, blev 
åbningsfestivitassen 
forpurret af Corona. Nu 
revancherer han sig og 
inviterer til reception 
Brovej 44 på et års 
dagen fredag 1. april 
klokken 12.
Det første år har været 
forrygende. Mange har 
behov for at få bilen kigget 
efter i sømmene – Corona 
og stigende benzinpriser 
til trods.

“Jeg har overtaget tømrer 
Ivan Kirkegaards bygning 
og udvider etapevis ved at 
udbygge hallen med lifte 
til autoværkstedsdrift. Jeg 
kan absolut ikke klage 
over Coronaen. Jeg har 
travlt. Det er gået super 
godt – faktisk over al 
forventning. Mange ældre 
lægger vejen forbi for at se 
værkstedet og få repareret 
bilen. De yngre kunder 
bestiller tid på forhånd,” 
fortæller den 27-årige in-
dehaver af Auto Andersen.

Tidligere havde han 

værksted i Kværs, hvor 
han stadig bor sammen 
med hund og kæreste.

Morten Holmboe 
Andersen stammer fra 
Egern sund, hvor hans 
forældre stadig bor, og 
ville ikke have noget imod 
at slå sig ned i hjembyen, 
når lejlighed byder sig.

“Jeg reparerer biler til hr. 

og fru Danmark og kon-
centrerer mig om det. Folk 
skal have ordnet biler, 
uanset om der er Corona. 
De er også nødt til at køre 
bil, selv om brændstof-
priserne stiger. Her er der 
ingen alternativer til egen 
bil, hvis man har et stykke 
vej til arbejde,” siger bil-
mekanikeren, der har en 
lærling og søger en svend.

Beliggenheden ud til den 
befærdede Brovej er opti-
mal. Kunderne indfinder 
sig i en lind strøm. Flyt-
ningen til Brovej tegner til 
at blive et gunstigt træk.

Fredag står den på øl og 
sodavand og helstegt pat-
tegris sammen med kun-
derne gennem det første 
år og dem, som sikkert 
kommer til. ■

Morten Holmboe Andersen fejrer fredag autoværkstedets et 
års fødselsdag i Egernsund.  Foto Knud Petersen
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B R O A G E R

Se altid mere på www.broagerhus.dk

Nyt fra Broagerhus

Downtown Dynt
tilbage på Broagerhus

Mandag den 4. april 
Fællesspisning

Kl. 18.30 arrangerer Broagerhus fællesspisning inden 
koncerten, der serveres en tapasanretning + 1 øl/vand kr. 85,-

Husk tilmelding og betaling 5 dage inden 
fællesspisningen og koncerten.

Koncerten 
starter kl. 19.30 og billetprisen er kr. 100,-

TILMELDING til broagerhus.adm@broager.dk 
eller sms til 51231272

Betaling til kto. 9797/0001333992 i Broager Sparekasse 
eller med Mobilepay til 65610

HUSK at oplyse navn på indbetaler og om der betales for 
spisning og koncert kr. 185,- eller kun for koncert kr. 100,-

Vi glæder os til hyggelig en spændende musikaften.

BESTYRELSEN FOR 
BROAGERHUS

AutoAndersen Aps
Indehaver

Morten Holmboe Andersen
Brovej 44, 6320 Egernsund

tlf. 27118460 / mha@autoandersen.dk

RECEPTION
1 års fødselsdag

Fredag den 1. april kl. 12.00

Der serveres helstegt 
pattegris og fadøl

Broager Ringridning går i gult

Af Lise Kristensen

Efter to års pause bliver 
der atter ringridning i 
Broager 30. juni-2. juli. 
Dagen efter kører Tour 
de France feltet gennem 
Sønderborg og omegn, 
så derfor har arrangø-
rerne besluttet af aflyse 
søndags-ringridningen.
“Tour de France gør, der 
flyver helikoptere over 

hele området, så vi vil ikke 
udsætte hverken ryttere 
eller heste for usikkerhed i 
den forbindelse. Desuden 
synes vi, folk skal kunne 
tage ud og se på Tour de 
France feltet søndag efter 
tre dages ringridning i 
Broager,” fortæller for-
mand Anne Krogsgaard 
Jonsson, der glæder sig til 
at komme i gang igen.

“Vi opfordrer deltagerne 

i fredagens cykelringrid-
ning til at tænke så gult 
så muligt, når de pynter 
cykler og klæder sig ud. 
Det kan være papir, bal-
loner, hatte alt muligt. Vi 
har fået 10.000 kroner af 
kommunens turpulje til 
at gøre Sønderborg gulere 
op til Tour de France. Det 
kan være, vi uddeler goo-
diebags med gult til delta-
gerne. Hvad ved jeg? Der 
skal ikke herske nogen 
tvivl om, vi tænker gult 

i Broager. Det forpligter, 
ringridningen ligger lige 
op til cykelløbet,” siger 
formanden, der håber på 
100 ryttere i Broager den 
første weekend i juli.

Cyklister i gult
Efter cykelringridningen 
fredag kommer hestene 
på banen lørdag til den 
traditionsrige dyst i gal-
gerne. Der er børne-cy-
kelringning, men cafeen 
lørdag er aflyst på grund 
af det sammenpressede 
program.

“Efter to års pause kom-
mer der selvfølgelig nye 

øjne på alting. Ting vil 
blive anderledes, selv om 
ringridertraditionen hol-
des i hævd. Vi må tænke 
nyt for at føre ringrid-
ningerne videre. Det er 
tidens tand. Hovedsagen 
er, vi atter kan mødes 

til ringridning med alle 
dens facetter” siger Anne 
Krogsgaard Jonsson, der 
er glad for, pandemien er 
veget til fordel for heste, 
ryttere og cyklister gult i 
gult. ■

Tour de Skrald
Tour de France nærmer 
sig og det flyder med 
affald langs vejene så
Søndag den 3. april 
kl. 10.00 til 12.00 har 
Landsbylaugene på 
Broagerland og Broager 

Udviklingsforum ar-
rangeret indsamling af 
affald langs vejene på 
Broagerland. 

Efter indsamlingen er 
der musik, taler og præmi-
er til de sjoveste fund.

Deltagerne mødes i 

landsbyerne – i Broager 
by er det i Parken - og her 
får deltagerne udleveret 
gule affaldssække og billet 
til bespisning. Det eneste 
deltagerne selv skal med-
bringe er gul trafikvest.

Kl. 12.30 afslutter man 
dagen på parkerings-

pladsen ved Skolevej ved 
Broager Hallen.

Her samler man alt affal-
det, præmiere de sjoveste 
fund og så vil der være 
grillpølser og drikkevarer 
til alle deltagerne. ■

Deltagerne i det traditionelle 
cykeloptog opfordres til at 
tænke så gult som muligt.
 Arkiv foto
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S U N D E V E D

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

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

Kunderne i Blans er forblevet trofaste Af Lise Kristensen

For fire år siden var det 
uvist, om der fortsat ville 
være købmandsbutik i 
Blans. 
Den tidligere købmand 
var kommet ud for en 
ulykke, der gjorde, han 
ikke kunne fortsætte. 
Gode råd var dyre. Folk 
fandt sammen i et an-
partsselskab, der førte 
til, Min Købmand åb-
nede med købmand Tina 
Nielsen ved tøjlerne. Det 
har hun til dags dato ikke 
fortrudt.

“Folk er forblevet trofaste 
over for Min Købmand. 
De køber ind her. Vi har 
gode kunder blandt andet 
i skolen over for. Folk 
henter deres dagligvarer i 
butikken,” fortæller den i 
dag 51-årige Tina Nielsen, 
der har en arbejdsuge på 
60-70 timer.

Det er gået godt for Min 
Købmand. Coronaen har 
betydet, folk køber ind 
lokalt. Omsætningen 
af øl og vin steg med 65 
procent under pandemien. 
Selv i dag ligger den stadig 
omkring 30 procent over, 

fordi kunderne fandt ud 
af, det slet ikke kan betale 
sig at køre over grænsen 
og købe gyldne dråber.

“Vi prøver os frem med 

special vin og øl. Vores 
elev afsluttede sin fag-
prøve med at koncentrere 
sig om specialøl og bød 
til ølsmagning i butikken. 

Det trækker folk til,” be-
retter Tina Nielsen.

“Det er en lang arbejds-
dag. Jeg lejer mig ind i 
bygningen, som bestyrel-
sen ejer. Folk føler et ejer-
skab til Min Købmand. 
Nogle gange må jeg ven-
ligst gøre opmærksom på, 
det er bygningen og ikke 
mig, de ejer,” fortæller 
købmanden på vej hjem 
fra en lørdagsvagt 7.30-17.

Hun har fri hver anden 
weekend. Der er åbent alle 
årets dage på nær 1. og 2. 
juledag.

“På helligdage lukker 
vi klokken 14, så vi også 
kan nå hjem til vores 
familie. Jeg har sagt til 
eleven, at hvis hun gør sin 

uddannelse færdig og får 
de børn, hun skal have, 
kan hun overtage butik-
ken om en halv snes år,” 
griner Tina Nielsen, der 
gerne udsteder en garanti 
for fortsat købmandskab i 
Blans de kommende år.

Stabilitet er afgørende for 
den fortsatte butiksdrift. 
Tina Nielsens forældre 
drev købmandsbutik i 
Vester Sottrup. Selv bor 
hun i Sottrupskov med sin 
kæreste.

“Havde jeg haft børn, 
ville banken sige nej. 
Købmandslivet er ikke 
foreneligt med småbørns-
familier. Det kan man 
mene om, hvad man vil, 
men sådan er det,” siger 
købmanden, der glæder 
sig over, både hun og kun-
derne står ved det løfte, de 
gav hinanden for godt tre 
år siden. ■

Købmand Tina Nielsen 
oplever stigende salg af øl og 
vin. Arkiv foto

Det gamle kommunekontor i 
Ullerup bygges om til boliger

Sønderborg Kommune 
har solgt det tidligere 
Sundeved kommunekon-
tor i Ullerup til firmaet 
Sundeved Ejendomme 
ApS. De nye ejere vil 
blandt andet bygge 
kommunekontoret om til 
lejeboliger.
Det tidligere Sundeved 
kommunekontor på 
Avnbølvej 12 i Ullerup er 
blevet solgt. 

Det sker efter en længere 
salgsperiode, som blandt 
andet skyldes betydelige 
udgifter ved omdannelse 

af ejendommen til boliger. 
Derudover er bygnings-
massen nedslidt, og en 
ombygning til boliger vil 
betyde omfattende krav til 
klima og brandsikring.

Men i foråret 2021 kom 
der tre bud på ejendom-
men, og i april 2021 god-
kendte Økonomiudvalget 
i Sønderborg Kommune 
salget af det tidligere kom-
munekontor. Salget var fra 
købers side betinget af, at 
der kan opnås byggetil-
ladelse til et boligprojekt. 

Den er nu udstedt af 
Sønderborg Kommune.

Det glæder borgmester 
Erik Lauritzen.

“Salget understøtter 
vores overordnede plan 
om at sælge de kommu-
nale bygninger fra, der 
ikke længere er behov 
for. Sam tidig er jeg glad 
for, at ombygningen til 
lejeboliger skaber liv i det 
tidligere kommunekontor. 
I Byrådet vil vi gerne være 
med til at udvikle vores 
landsbyer og lokalsam-
fund og samtidig gerne 
have flere til at bosætte sig, 
og det kræver, at vi sikrer 
forskellige tilbud, herun-
der muligheder for lejebo-

liger i Ullerup, som er en 
attraktiv landsby med et 
meget aktivt landsbylaug. 
Samt idig er beliggenheden 
godt: tæt ved Sønderborg-
motorvejen og dermed 
rigtig godt placeret i for-
hold til hurtig transport 
til Sønderborg, Als og 
resten af Sønderjylland”, 
siger han.

Lokal køber
Det er firmaet Sundeved 
Ejendomme ApS, der har 
købt det tidligere kommu-
nekontor i Ullerup. Planen 
er at bygge det om til 
lejeboliger ad to omgange. 
Boligerne vil være fordelt 
på 2-, 3- og 4- værelses 
boliger. I første etape etab-
leres der fem boliger.

“Planen er at “vende 
vrangen ud af” bygningen 
ved, at de nuværende 
indvendige fordelings-
gange nedlægges, og de 
nye boliger vil få indgang 
fra det fri. Indretningen 
i lejlighederne bliver en 
moderne indretning med 

lyse boliger, og i stue-
etagen vil boligerne få 
niveaufri adgang, så gang-
besværede også kan finde 
boligerne attraktive”, for-
tæller Peter Rehhoff, der 
ejer Sundeved Ejendomme 
ApS sammen med brode-
ren Martin Madsen.

“Vi sigter efter en 
blandet beboersammen-
sætning, hvor der både 
kan være ældre, men 
også yngre som finder 
det attraktivt at bo i de 
nye lejligheder. Det bliver 
lejligheder med rækkehus-
følelse, da lejlighederne 
ligger side om side. Det 
vil give øget fællesskab for 
både beboere og for besø-
gende, og samtidig deler 
man de grønne arealer”, 
siger han.

Udearealerne indrettes 

med en stiforbindelse, 
så beboere fremover kan 
gå rundt om bygningen 
i haven og igennem byg-
ningen, hvor der etableres 
en “port gennemgang”. 
Parkeringspladserne på 
begge sider af ejendom-
men bibeholdes, og der 
bliver etableret elbil lader 
til beboere.

Peter Rehhoff forventer 
de første boliger er færdige 
i efteråret 2022, hvilket 
dog afhænger af leveran-
cetider af materialer samt 
ledige håndværkere.

Bygningerne er opført i 
1964 og 1973. ■

Borgmester Erik Lauritzen 
ved overdragelsen af det 
tidligere kommunekontor i 
Ullerup, som Peter Rehhoff 
og broderen Martin Madsen 
overtager via selskabet 
Sundeved Ejendomme ApS. 
 Foto: Sønderborg Kommune

Planen er at bygge det 
tidligere kommunekontor 
om til lejeboliger ad to 
omgange. Skitse: Sundeved 
Ejendomme ApS
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tømrer / snedker
Knud Møller Paulsen

Bækken 10 · Rinkenæs
DK-6300 Gråsten

info@godthaandvaerk.dk

telefon 74 65 01 10
mobil 40 34 80 08

DIN LOKALE HÅNDVÆRKER

Tag på udflugt med Gråsten Rejser og Gråsten Avis. www.graastenavis.dk/rejser-og-udflugter

CVR: 39280973  •  Kardemommevej 9, Rinkenæs, 6300 Gråsten

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

DIN LOKALE HÅNDVÆRKER

PEl-installation  PBelysning  PIndustriservice   
PEDB-installation  PSikringsanlæg 

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

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

www.el-teknik.dk

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

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

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

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
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Hørt i byen
Sønderborg Kommune 
har indgået aftale med 
Benniksgaard Hotel 
om leje af deres bed 
and breakfast i udkan-
ten af Rinkenæs. Her er 
plads til 24 flygtninge. 
De første flyttede ind 
den 24. marts.

Restauratør Morten 
Latter, Den Gamle 
Skomager, har været på 
en uges dejlig ferie på 
Færøerne. Han havde 
lejet en bil, og kørte 
600 km rundt på øerne 
i løbet af de otte dage.

Fiskenæs Bådelaug har 
haft indbrud. Der er 
stjålet iPad, toilettaske, 
fire stole og et bord.

Formand for Broager 
Frivillige Brandværns 
Orkestre, Ove Petersen, 
Gråsten, blev glæde-
ligt overrasket med 
Sønder borg Musikråds 
Musik prisen 2021. 
Brandværns orkestret 
havde bandprøve 
med besøg af dygtige 
musikere fra Broager 
Pipes and Drums og 
til tonerne af Cliff 
Richard-hyldest, 
“Congratulation” blev 
Ole Petersen hyldet for 
sit engagement gen-
nem mere end 40 år i 
bestyrelsen og som lead 
trompetist i Broager 
Fri villige Brand værns 
Orkestre. Ove Petersen 
har i 27 år været 
formand. Han har en 
særlig evne til at sprede 
glæde blandt orkestre-
nes medlemmer og 
pårørende såvel som 
borgere. 

Frisør Susanne 
Vesperini har været 
på venindetur i 
København og set mu-
sicalen “Elsk mig i nat” 
Det er en musical efter 
idé af Jesper Winge 
Leisner. Forestillingen 
bygger over lang række 
af de allerstørste hits 
fra 1980’erne. ■

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

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

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.

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

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

ANDELSBOLIG TIL SALG
Gl. Aabenraavej 6N, 6300 Gråsten

84 m2 + skur og lille have
Roligt kvarter, tæt ved bus, institution, slot og rideskole.

Andelsværdien pr. 4. januar 2022: 509.991,- kr.
Salgspris 549.000,- kr.

Den månedlige ydelse: 2475,- kr.
ekskl. fjernvarme, el og vand

HENVENDELSE MORTEN SØRENSEN
TLF. 5196 8400 / MAIL: M28@NTRA.DK

Flere spiller golf
Af Gunnar Hat tesen

Benniksgaard Golf 
Klub er oppe på 631 
medlemmer.
Det oplyste forman-
den, Finn L. Nielsen, 

på golfklubbens 
generalforsamling.

“Efter købet af golfbanen 
i 2018, er der skabt en helt 
ny kultur og opbygget 
en stærk organisation, 
der står godt rustet til at 

udvikle klubben i de kom-
mende år”, sagde Finn l. 
Nielsen, som glædede sig 
over, at mere end 5.000 
gæste spillere gennem 
året.

Der er gennem året gen-
nemført flere forbedringer 
af anlægget, nyt vandings-
anlæg og forbedringer 
af træningsfaciliteterne i 
form af ekstra indspils-
green, investeringer i 
udvidelse af garageanlæg 
til golfbiler, flere golf-
biler og tilbygning på 
greenkeepergården.

Årets resultat blev et 
overskud på 359.000 kr. ■

Ny formand for flaglaug
På årsmødet i 
Slotsbakkens flaghejs-
ning- og nedhalingslaug 
ønskede laugets formand 
gennem 27 år, Mogens 
Jacobsen, ikke at genop-
stille til formandsposten.

Ny formand blev Jens 
Peter Thomsen, som er et 
kendt ansigt i Gråsten. ■
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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

Fliserens

Spar

25%
Telefon: 61 80 61 61 rens@krusellsmultiservice.dk

Bov IF får ny formand 
på årsmøde
Af Dit te Vennits Nielsen

På årsmødet i Bov IF 
blev Lars Kristensen 
valgt som ny formand. 

Fremover vil han stå i 
spidsen for den nye kon-
stellation med selvstæn-
dige underafdelinger, som 
bliver indkaldt 3-4 gange 
om året til drøftelse af 
tingene.

“Jeg har som folkevalgt 
politiker igennem 8 år 
fået en del erfaring med 
idrætslivet. Som formand 
for kultur- og fritidsud-
valget i den sidste periode 
har jeg fået mange gode 
kontakter. Dem kan jeg 
nu drage fordel af i mit 
nye virke”, fortæller Lars 
Kristensen, som mener, 
det er vigtigt at have 
en god, sund og aktiv 
idrætsforening. 

“Der er mange frivillige, 

der yder en kæmpe ind-
sats. Jeg vil gerne fortsætte 
det gode arbejde”, siger 
den nyvalgte formand.

Han afløser Finn 
Sørensen, som har været 
formand i to år.

Bov IF har 1345 med-
lemmer. Medlemstallet 
er faldet med 16 procent 
under coronaen.

Bov IF kan i år fejre 
50 års jubilæum. Der 
er i forbindelse med 
jubilæet planlagt en stor 
fest i Grænsehallerne 
den 24. september. Lars 
Kristensen glæder sig til at 
tage del i planlægningen 
af   festlighederne. ■

Lars Kristensen står nu i 
spidsen for Bov IF hovedaf-
deling med 1345 medlemmer. 
 Arkiv foto

Tak fordi du handler lokalt

Padborg - Kruså - Frøslev - Holbøl - Kollund – Gråsten - Broager - Sundeved - Ragebøl Uge 13 30. 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 30. Farseret porrek med asier

TORSDAG den 31. Stegt paneret fl æsk med persillesovs

FREDAG den  1. Kalvesteg med bønner

LØRDAG den  2. Dansk bøf med rødbeder

SØNDAG den  3. Burger med pommes frites

MANDAG den  4. Stegt fi sk med aspargessovs og grøntsager

TIRSDAG den  5. Gullash med mos

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



KOLLUND KOLLUND 
KIRKEKIRKE

BOV BOV 
KIRKEKIRKE

HOLBØL HOLBØL 
KIRKEKIRKE

Søndag den 3. april kl. 11.00 
ved Solvejg Dam-Hein

Søndag den 3. april kl. 9.30
ved Solvejg Dam-Hein

Søndag den 3. april 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

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

Gudstjenester og arrangementer 
i Holbøl for april 

SKÆRTORSDAG DEN 14. APRIL KL. 10.00
Gudstjeneste kl. 10.00 ved Joan Arnbjarnardóttir

LANGFREDAG DEN 15. APRIL KL. 17.00 
Meditationsgudstjeneste ved Joan Arnbjarnardóttir

PÅSKESØNDAG DEN 17. APRIL KL. 10.00
Gudstjeneste med dåb ved Joan Arnbjarnardóttir

2. PÅSKEDAG MANDAG DEN 18. APRIL KL. 10.00
Familiegudstjeneste ved Joan Arnbjarnardóttir

SØNDAG DEN 24. APRIL KL. 10.00
Gudstjeneste ved Joan Arnbjarnardóttir

SØNDAG DEN 24. APRIL KL. 14.00
Tysk gudstjeneste ved Cornelia Simon

TORSDAG DEN 28. APRIL KL. 14.00
Hyggecafé i konfi rmandstuen

www.holbolkirke.dk

arrangerer

Mindehøjtidelighed og
Kransenedlæggelse

ved mindestenen 
i Gendarmhaven i Padborg

Lørdag den 9. april 2022 kl. 10.00

Alle er velkomne

Historisk Forening 
for Bov og Holbøl Sogne og
Dansk Told & Skatteforbund

Taksigelser
Hjertelig tak Hjertelig tak 
for venlig deltagelse vedfor venlig deltagelse ved

Flemming GramsFlemming Grams
død og bisættelse fra Bov Kirkedød og bisættelse fra Bov Kirke

Tak for blomster, hilsener og kranseTak for blomster, hilsener og kranse
På familiens vegnePå familiens vegne

Tove, Anette og MarianneTove, Anette og Marianne

Viggo Erling Hansen, 
Padborg, er død, 78 år. ■

Guldsmed laver fredsdue 
til fordel for Ukraine
Af Dit te Vennits Nielsen

Guldsmed Rie Meyer 
samler penge ind til 
flygtninge fra Ukraine. 
“Jeg vil gerne hjælpe. 
Igennem mit arbejde med 

smykker fik jeg idéen til at 
lave en fredsdue. I gamle 

dage, når der var krig, 
måtte man ikke anvende 

brevduer. Heraf opstod 
idéen med fredsduen”, 
fortæller Rie Meyer.

Smykket findes både som 
broche eller vedhæng i 
forgyldt eller sølv.

Overskuddet går ubeskå-
ret til Røde Kors. ■

Rie Meyer viser sin flotte fredsdue. Foto Dit te Vennits Nielsen

17 spillede skat Padborg Skatklub samlede 
17 skatspillere til klubaf-
ten på Valdemarshus.

1. runde
Nr. 1. Hans Bonde
 1.263 point
Nr. 2. Orla Moshage
 1.115 point
Nr. 3. Kaj Hansen
 918 point
Nr. 4. Torben Ries
 753 point

2. runde
Nr. 1. A.C. Petersen
 1.066 point
Nr. 2. Svend Åge Thielsen
 1.022 point
Nr. 3. Hans Emil Nissen
 1.021 point
Nr. 4. Torben Ries
 776 point
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Nybolig Padborg
Lena Schmüser & Andreas Thomsen Nøhr
Torvegade 1 · 6330 Padborg
6330@nybolig.dk · nybolig.dk · Tlf: 74671902

Kontakt Nybolig Padborg, hvis vi også skal sælge dit hus

NYHED

Villa, 1 fam.Smedeby - Svangkærvej 31
Kontantpris: 1.895.000
Ejerudgift pr. md: 1.737
Udbetaling: 95.000
Brt/nt excl. ejerudg: 9.152/7.519
Sag: 07122

153 m2 1/4 1 1.182 m2 D 1973

Villa, 1 fam.Rønshoved - Fjordvejen 99A
Kontantpris: 2.495.000
Ejerudgift pr. md: 2.740
Udbetaling: 125.000
Brt/nt excl. ejerudg: 12.072/9.919
Sag: 06602

227 m2 2/4 2 748 m2 D 1959/07

NYHED

Villa, 1 fam.Padborg - Østergade 5
Kontantpris: 3.175.000
Ejerudgift pr. md: 1.871
Udbetaling: 160.000
Brt/nt excl. ejerudg: 14.842/12.361
Sag: 03222

249/183 m2 2/7 3 1.028 m2 D 1926/55

NYHED

Villa, 1 fam.Kollund - Kummelefort 40
Kontantpris: 1.595.000
Ejerudgift pr. md: 1.894
Udbetaling: 80.000
Brt/nt excl. ejerudg: 7.504/6.248
Sag: 02222

158/72 m2 1/3 2 782 m2 C 1972

NYHED

Villa, 1 fam.Ullerup - Kalvetoft 7
Kontantpris: 775.000
Ejerudgift pr. md: 1.925
Udbetaling: 40.000
Brt/nt excl. ejerudg: 3.776/3.099
Sag: 05522

214 m2 2/3 2 771 m2 F 1777/03

Villa, 1 fam.Ullerup - Avnbølvej 8
Kontantpris: 745.000
Ejerudgift pr. md: 1.525
Udbetaling: 40.000
Brt/nt excl. ejerudg: 3.632/2.981
Sag: 19821

115/69 m2 1/3 3 1.000 m2 E 1952/74

NYHED

Villa, 1 fam.Lundtoft - Undelevvej 21
Kontantpris: 1.495.000
Ejerudgift pr. md: 1.541
Udbetaling: 75.000
Brt/nt excl. ejerudg: 7.230/5.939
Sag: 04322

231 m2 1/4 2 1.361 m2 E 1900/85
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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

Eva og Kaj KlintøEva og Kaj Klintø
kan fejre Diamantbryllup kan fejre Diamantbryllup 

den 7. april 2022.den 7. april 2022.

Stort tillykkeStort tillykke
Børn og familierBørn og familier

Morgensang klokken 9.00 Morgensang klokken 9.00 
på Sønderløkke 23 i Bovpå Sønderløkke 23 i Bov

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

ER DU KLÆDT PÅ TIL FORÅRET?ER DU KLÆDT PÅ TIL FORÅRET?

TORVEGADE 15-19 6330 PADBORG TELEFON 74 67 32 32

Canson forårsjakke 
i grå 

Før 1.200,-

Nu800,-

Canson forårsjakke
i moss og navy

Før 1.000,-

Nu700,-

Berejst par fejrer diamantbryllup
Af Dit te Vennits Nielsen

Eva og Kaj Klintø, Bov, 
fejrer torsdag den 7. april 
diamantbryllup.
Ægteparret har oplevet 
en masse, specielt efter de 
forlod arbejdsmarkedet. 

Siden 2002 har de rejst 
Europa tyndt med deres 

autocamper i 1 til 2 måne-
der ad gangen. 

De har besøgt 
Uralbjergene, hvor de ba-
dede i verdens dybeste sø, 
Bajkalsøen, og har været 
flere gange på Island, som 
de udråber til det flotteste 
og mest fantastiske land. 
Desuden har de været i 
samtlige vesteuropæiske 

lande og Marokko og 
naturligvis også været i 
Norge, Sverige, England 
og Skotland. 

Det er blevet til omkring 
25 campingture. 

"Da vi holdt op med at 
arbejde købte vi en auto-
camper. Vi blev medlem 
af Dansk Autocamper 
Forening, hvor min mand 
kom i bestyrelsen. Vi 
arrangerede ture, og en af 
de første gik til Rusland", 
fortæller Eva Klintø, 
som stolt viser en flot 
skrabbog med billeder og 
beskrivelser af rejserne. 
I gennemsnit var der 30-
50 autocampere med på 
turene.

Parret mødte hinanden 
i Padborg, da Eva fik 
arbejde på pensionatet 
Axelhus. Kaj er født og 

opvokset i Padborg og 
kom i lære ved bager 
Bang. Lige overfor bageren 
lå en pølsevogn, og her 
mødte de hinanden.

Da Eva gerne ville være 
sygeplejerske, flyttede 
parret til Esbjerg, hvor 
Kaj blev chauffør, mens 
hun studerede. Imidlertid 
blev hun mor til to 
børn, afbrød uddannel-
sen , men blev i stedet 
sygemedhjælper. 

Vejen førte tilbage til 
Padborg, hvor Kaj blev 
selvstændig vognmand 
og havde i 5 år også egen 
taxir. Eva arbejdede som 
hjemmehjælper og blev 
senere ansat på Birkelund 
plejehjem, hvor hun var 
frem til 1991.

Parret har altid haft mas-
ser af gå-på-mod og drev 

også kiosken "Bossen" og 
senere Viaduktkiosken. 

Hjemmet
Deres hjem på 
Sønderløkke i Bov bæger 
præg af de mange oplevel-
ser, hvor meget forskellige 
sten ligger til skue på reo-
lerne i udestuen. 

På væggene hænger der 
effekter fra de forskellige 
lande. 

Når Kaj sidder og ny-

der tilværelsen, mens 
Eva suser til gymnastik, 
krolf, sang, dans eller 
en hurtig gåtur, kan han 
sidde og mindes de mange 
udenlandsture.  

Diamantbryllupsfesten 
holdes på Bov kro, hvor 
parret 3 børn, svigerbørn, 
7 børnebørn samt 1 olde-
barn fester sammen med 
de øvrige inviterede. 

Der er morgensang i 
hjemmet kl. 9.00. ■

Diamantbrudeparret Eva og Kaj Klintø har besøgt mange 
lande, mens de havde autocamper. Foto Dit te Vennits Nielsen
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Padborg Genbrugsbutik
Overskudet går Julmærkehjemmet i Kollund

Tværgade 1B, 6330Padborg

P.S.
Der er 
kaffe

på kanden

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

holder

PÅSKEUDSALG
fra fredag den 1. april til og
med onsdag den 13. april

50% RABAT
på ALT i butikken

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  

Udvalgte 
C·RO styles 
til nedsatte 

priser

Der gives
denne dag

100,- 
RABAT 

på C•RO bukser

KONKURRENCE
om et par valgfrie C•RO bukser

Hvad hedder
vores sælger

fra C•RO?

ÅBNINGSTIDER: MANDAG- FREDAG 10-17.30, LØRDAG 10-12.30

Torvegade 9-11
6330 Padborg

tlf. 5352 1858 ∙ 
www.bentesshop.dk

C.ro dag
Vi afholder

DEN 7. APRIL 
KL. 10-14

Vores sælger fra 
C•RO vil være i 
butikken denne 
dag til at rådgive jer 

Der er gratis buskørsel fra Kliplev. Kontakt butikken senest den 19. april.
Ønsker du ikke at deltage i hyggen efter generalforsamlingen kan du 

rekvirere en billet gratis ved at kontakte Peter Damgaard Madsen 
i SuperBrugsen Padborg. Send indkommende forslag senest 

den 19. april til peter.d.madsen@superbrugsen.dk

PADBORG
& OMEGNS 
BRUGSFORENING

INDKALDELSE TIL

GENERALFORSAMLING
DEN 26. APRIL 2022 
KL. 19 PÅ BOV KRO

Dagsorden:

 • Valg af ordstyre og stemmetællere
 • Bestyrelsens beretning og fremtidsplaner
 • Godkendelse af årsregnskab
 • Forslag fra bestyrelsen
 • Indkommende forslag
 • Valg af suppleanter og 

medlemmer til bestyrelsen
 • Eventuelt

Derefter hygge, konkurrencer 
og lidt sødt til ganen.

Billetter kan købes i Kliplev og Padborg 
ved kasse 1 for kr. 25,- fra den 31. marts

Godt besøgt bankospil

Der var godt 100 mennesker til bankospil på Bov Kro, hvor Bov Ringriderforening stod som 
arrangør. Foto Dit te Vennits Nielsen
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Hørt ved Lyren
Røde Kors genbrugs-
butikken på Nørregade 
i Padborg har klædt 
mannequindukkerne i 
vinduerne på med gult 
og blåt tøj. 

Modtagecentret i Bov 
har hjulpet 700 ukra-
inere igennem siden 
modtagecentret star-
tede for 3 uger siden. 
Mange frivillige har 
gjort en kæmpe indsats, 
men i de seneste dage 
har der stort set ingen 
aktivitet været, så det 
lukkes ned. Centret kan 
dog med få timers var-
sel igen være klar, hvis 
tilstrømningen skulle 
blive større. 

Frøslevlejrens Efterskole 
arrangerede søndag 
fakkeloptog igennem 
Padborg ned til den 
tyske grænse for at vise 
deres støtte til flygt-
ninge fra Ukraine. Her 
talte folketingsmedlem 
Ellen Trane Nørby (V).

Lokalforeningen 
Frøslev Padborg har 
med støtte fra Kulturelt 
Samråd i Aabenraa 
Kommune arrangeret 
teater for børn mellem 
6 og 10 år på Bov 
Bibliotek. Der vil være 
mulighed for, at børne-
ne selv kan være med i 
et teaterstykke.

Lokalforeningen 
Frøslev Padborg har 
afholdt generalforsam-
ling med 21 deltagere. 
Foreningen har 153 
medlemmer, og kontin-
gentet pr. husstand er 
50 kr.

Sønderborg-motorvejen 
fylder den 31. marts 
10 år..■

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

Din lokale ejendomsmægler siden 1992

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

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

Boliger

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 

HERREFRISØR/
BARBERSHOP

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

Med og uden tidsbestilling
Tlf. 51 43 97 75

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

1. MANDAG i hver måned
kl. 9.00 -17.30

Nyvalg i vennekreds
Af Dit te Vennits Nielsen

Rønshaves Venner har 
nyvalgt Lone Lund og Lis 
Kristensen til bestyrelsen. 
Ud trådte Jonna Skau og 
Hans Jørgen Mai.

Vennekredsens formand 
er Kirsten Vinther, mens 
næstformand er Bodil 
Jessen.

Genvalgt som revisorer 
blev Jytte Mains og Jørn 
Dam.

På generalforsamlingen 
blev Jonna Skau takket for 
det store arbejde hun har 
lagt i bestyrelsen gennem 
14 år.  ■

Rønshaves Venner holdt generalforsamling, hvor nye kræfter blev valgt til bestyrelsen.

Øvelse ved plejehjem i Bov

Der var forleden stort opbud af politibiler og beredskabsvog-
ne ved en øvelse på Rønshave Plejehjem. 
 Foto Dit te Vennits Nielsen

2 2



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
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