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Søndag den 17. april 2022 er det 50 år siden der var møde på 
DATS Ladegårdskov, hvor Det lille Teater blev stiftet

I DEN ANLEDNING INDBYDES 
TIL

RECEPTION 
Torsdag den 21. april fra kl. 16.00- 19.00

på Det lille Teater 
Ladegårdskov 14, Gråsten 

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

Det lille Teater fejrer 50-års jubilæum

Det lille Teater i Gråsten 
kan fejre 50-års 
jubilæum.
I spidsen for det lokale 
teater gennem de seneste 
22 år står formand Ole 
Gaul Nilum.

Han overtog formands-
posten efter Tage Nielsen, 
og det er Ole Gaul Nilum, 
der i dag trækker i rigtig 
mange tråde.

“Det var faktisk min 
kone, Ruth, der opfor-
drede mig til at engagere 
mig i Det lille Teater”, 
siger Ole Gaul Nilum, som 
kan se tilbage på mange 
spændende år med et 
teater i konstant rivende 
udvikling og forandring.

Det begyndte med 
en gruppe glade dan-
skere amatører, der spil-
lede på Det lille Teater i 
Flensborg, men som øn-
skede at løsrive sig, og ska-
be deres eget teater, som 
fik hjemsted i Gråsten.

Det var en stor op-
gave, som ihærdige 

ildsjæle på-

tog sig, men de havde 
viljen og troen på, at det 
ville lykkes.

Stiftende møde
Den 17. april 1972 holdt 
man stiftende generalfor-
samling. Omkring 30 tea-
terinteresserede mødte op, 
og allerede få dage efter 
kunne man nedsætte det 
første arbejdsudvalg.

Udvalget bestod af Poul 
Trier Hansen, Rinkenæs, 
Mads Erik Holst,  Avnbøl, 
og Lise Jensen, Ullerup. 
De fik samlet trådene 
og en større gruppe af 
frivillige.

Efter nogen tid blev 
teateret medlem af Den 
Sønderjyske Forsøgsscene.

Også dengang mærkede 
man tydeligt bureau-
kratiet. Man kunne ikke 
bare starte et teater. 
Der skulle en række til-
ladelser til, da teateret 
var ligestillet med anden 
foreningsvirksomhed.

Det lille Teater fik til 
huse på teaterskolen i den 

forhenværende hushold-
ningsskole i Elleygade, 
der var ejet af Dansk 
Amatørteaters Samvirke 
også kaldet DATS.

I København brændte 
Hotel Hafnia i 1973. Det 
var en brand, der skulle 
få indflydelse på Det lille 
Teater. Nye restriktioner 
omkring brandsikkerhed 
betød stærkt begrænsende 
muligheder for at drive 
teaterskolen i sin nuvæ-
rende form.

På den nedlagte skole 
i Ladegårdskov havde 
DATS sekretariat til huse. 
Det blev det nye sted, hvor 
man kunne fortsætte sine 
aktiviteter.

Gymnastiksal
I 1978 fik man i 
Ladegårdskov tilbudt den 
gamle gymnastiksal til 
teater. Nu lysnede det for 
teateret, selv om pladsen 
var trang.

Ved hjælp af fonde 
lykkedes i 1996 at købe 
den nedlagte skole. Det 

skete i forbindelse med, 
at DATS ønskede at flytte 
til Nygade i Gråsten. Efter 
overtagelsen trængte sko-
len i den grad til en kærlig 
hånd. Pengene var små, så 

der skulle tænkes kreativt, 
for at man kunne komme 
videre.

“Gråsten Kommune bak-
kede os op. Ikke kun som 
teater, men som et sted, 
hvor kulturen kunne få 
lov at udfolde sig.

Jeg er taknemmelige 
for den store hjælp, vi fik 
af den tidligere Gråsten 
Kommune. Det glemmer 
teateret aldrig”, fastslår 
Ole Gaul Nilum.

Ungdommen
Ungdommen var stærkt 
repræsenteret på Det lille 
Teater.

Grunden var nok, at 
en række skolelærere 
brændte for teateret. De 

formåede at fange interes-
sen hos de unge. Flere har 
siden trådt deres barnesko 
på teateret og gjort skue-
spillet til deres levevej.

Teateret har gennem 
årene formået at få meget 
ud af næsten ingenting. 
Her er ingen store tea-
tersale, faldende tæpper 
og imponerede kulisser. 
Teateret har med få vir-
kemidler skabt deres egen 
stil og deres eget intimtea-
ter. Her er publikum tæt 
på scenen.

Nærværet i salen gør 
enhver forestilling til en 
unik oplevelse. Publikum 
mærker virkelig pulsen 
både på og bag scenen.■

Ole Gaul Nilum har været 
formand for Det lille Teater 
i 22 år, som har været 
kendetegnet ved en kon-
stant rivende udvikling.
 Foto Søren Gülck

BovAvis
Tak fordi du handler lokalt



Det Lille Teater fejrer 50-års jubilæum

Stort tillykke til Det lille Teater
Der er al mulig grund 
til at kippe med flaget, 
råbe hurra og ønske til 
lykke til Det lille Teater 
i anledning af 50 års 
jubilæet. 
Teatret og dets mange 
ildsjæle har igennem 
årene formået at fastholde 
en prægtig kulturinstitu-
tion med højt niveau med 
mange kvaliteter.

Jeg stiftede første gang 
bekendtskab med Det lille 
Teater, da mine børn var 
små, og deres bedstemor 
– min mor – inviterede os 
med til en familieforestil-
ling. Jeg og min familie 
blev grebet af stemningen, 

stedet og det engagement, 
vi så tydeligt mærkede, 
og det er blevet til mange 
besøg i Ladegårdskov 
siden. 

Mange friluftsspil men 
også indendørs teaterstyk-
ker og revyforestillinger 
i den fine, intime sal har 
jeg oplevet, og jeg har 
altid glædet mig over store 
ambitioner og et højt ni-
veau. Det er imponerende, 
hvad I skaber i de ydmyge 
rammer.

En ganske særlig kultur 
kendetegner Det lille 
Teater. Det er underhold-
ning og oplevelser for 
os andre – vi kan nyde 

forestillingerne og de fine 
rammer. Men det er tyde-
ligt, at projektet også er for 
jer selv: teaterfællesskabet 
er jer en kilde til glæde, 
kreativitet og livskraft. 
Det er naturligt at nævne 
Anna og Arne Aabenhus, 
når talen falder på Det lille 
Teater. Deres betydning 
for teatret kan ikke over-
vurderes, men det er værd 
at tage hatten af for alle 
de frivillige ildsjæle, som 
siden har holdt og stadig 
holder fast i det liv og den 
sjæl, som er fundamentet 
for Det lille Teater.

I behersker kunsten at 
engagere børn og unge. 
I tager hånd om bygnin-
gerne og området her i 
Ladegårdskov. I formår at 

tiltrække både skuespil-
lere og praktiske ”grise” 
fra et stort område, fordi 
de oplever at komme ind i 
et værdifuldt fællesskab.

Ikke uden grund var 
det i 2015 Det lille Teater, 
der modtog Sønderborg 
Kommunes pris som 
”Årets forening”.

De seneste par år har 
kulturlivet tørstet, men 
I har udfoldet jer i det 
omfang, I kunne. Jeg er 
sikker på, I nu vil benytte 
de frie tøjler til at vende 
stærkt tilbage med spæn-
dende forestillinger, som 
vi kan glæde os til.

Hjertelig til lykke med 
jubilæet – og held og lykke 
de næste mange år. ■

Borgmester Erik Lauritzen. Foto af Søren Gülck

Gråstenerdreng med talent for skuespil
“Skuespil er et hånd-
værk og en kunstart. 
Hvis man skal frem i livet 
som skuespiller, skal det 
rette værktøj findes frem 
i værktøjskassen”
Det siger den gamle grå-
stenerdreng og skuespiller 
Lars Thiesgaard, der var 
søn af byens boghandler.

“Som ung knægt i 
Gråsten, hvor jeg er født 
i 1959, var jeg som andre 
drenge og piger bidt af at 
spille skolekomedie. Det 
betød meget for os, at vi 
havde nogle engageret 
lærere, der ville os og 
komedie”, mindes Lars 
Thiesgaard.

“Som sendt fra himlen 
fik vi nys om, at der kom 

en teaterskole til Gråsten 
skole. Det var det nyetab-
lerede teater på Elleygade, 
der også spillede teater 
på Gråsten Skole. Set i 
bakspejlet var det nok 
her Det lille Teater ryk-
kede i den rigtige retning 
med os mange børn og 
unge. Vi spillede et utal 
af teaterstykker, og nogle 
skrev og dramatiserede vi 
selv. Jeg har stadig mine 
gamle scrapbøger fra 
min første tid på skolens 
skrå brædder. Dem ser 
jeg indimellem tilbage på 
med stor glæde” siger Lars 
Thiesgaard, som mindes 
en stab af instruktører, der 
brændte for at lave unge 
teater.

Farvel til barndomsby
“Jeg skylder derfor flere af 
disse instruktører en stor 
tak. Det var dem, der lag-
de fundamentet til et langt 
liv med skuespil og hvor 
jeg kom til at lægge stem-
mer til en lang række vel-
kendte tegnefilm”, fortæl-
ler Lars Thiesgaard, som 
i 1978 blev indkaldt til at 
aftjene sin værnepligt.

“Jeg måtte sige farvel til 
teateret i Gråsten og min 

barndomsby, skønt de 
dagligt var i mine tanker, 
mens jeg sprang soldat.

Efter militæret, kom jeg 
på Journalisthøjskole. Det 
var langt fra de skrå bræd-

der, så jeg sprang hurtigt 
fra for at prøve teatervejen

Jeg havde truffet en 
stor beslutning, og den 
skulle prøves. Jeg søgte 
ind på skuespillerskolen 

i København, selvom jeg 
vidste, det ville blive mere 
end svært, men så var der 
andre skoler man kunne 
forsøge sig på rundt i 
landet.

Inden optagelse skulle 
jeg læse ved en anerkendt 
skuespiller. Jeg kontaktede 
skuespiller Oluf Ussing. 
Efter jeg var set an, sagde 
han ja til at læse med mig. 
Det var stort. Det gik over 
forventning og allerede i 
første forsøg på skoleop-
tagelse blev jeg optaget på 
skuespillerskolen”, erin-
drer Lars Thiesgaard, som 
efter skuespillerskolen 
blev uddannet som skue-
spiller på Odense Teater 
og senere ansat på Husets 
Teater i København, hvor 
han havde større og min-
dre roller. ■

Alice Wollsen 
styrer garderoben
Siger man kostumer og 
teatergarderobe, kommer 
man ikke uden om Alice 
Wollsen.
I mange år har hun syet. 
Da hun boede tæt ved Det 
lille Teater var det næsten 
naturligt, hun også blev en 

del af teaterets faste stab af 
frivillige.

“Det er kun få deciderede 
teaterkostumer, jeg har syet. 
Nok fordi meget af det tøj vi 
har i garderoben, kommer 
fra private. Til gengæld er der 
ofte brug for, at tøjet tilrettes 
til den enkelte skuespiller”, 
fortæller Alice Wollsen.

Selv om hun ikke har været 

med fra begyndelsen, har hun 
altid følt sig som en fast og 
naturlig del af fællesskabet.

“Jeg nyder at komme på 
teateret, og jeg håber at blive 
ved i mange år endnu”, siger 
Alice Wollsen, som har haft 
travlt med at flytte teaterets 
garderobe fra stuen og op 
under taget.

“Vi har haft fat i al tøj og 
effekter, som er blevet sorte-
ret. Det har været et kæmpe 
arbejde, men resultatet er 
blevet fantastisk”nævner, 
Alice Wollsen,. ■

Alice Wollsen. Foto Søren Gülck

Skuespilleren Lars 
Thiesgaard er gråstendreng, 
og har lagt stemme til hund-
redvis af tegneseriefigurer..
 Foto Søren Gülck
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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

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

Skilsmissesager

Bodelingsaftaler

Forældremyndighedsager

Sct. Pauli 28, 6310 Broager • Mobil 4079 1647

Vi køber

GULD – SØLV GULD – SØLV 
PLETSØLVPLETSØLV

Skiftende åbningstider.
Ring gerne for en aftale 
på 4079 1647

Kom forbi butikken 
og få et godt tilbud

DET ER ALDRIG FOR SENT AT

HULMURSISOLERE
• Lavere energiforbrug

lavere varmeregning
• Sundere bolig og 

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

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

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

Åbningstider mandag til fredag 10.00 til 17.30

NPK GØDNING 14-3-15
1 ps. af 15 kg  185,-
3 ps. af 15 kg  510,-
MOSFJERNER

5 kg 90,-

BovAvis
Læs ugens avis på

www.graastenavis.dk

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

www.pchristensenogsønner.dk – Følg os på 

TOPKAPNING OG TRÆFÆLDNINGTOPKAPNING OG TRÆFÆLDNING

Har du et træproblem, 
du skal have løst? 

Ring til os. 
Vi giver et 

uforpligtende tilbud.

Vi laver også 
alt indenfor 

transport- og 
entreprenør-

opgaver



Kirkesiden for
Gråsten og Adsbøl

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

Gudstjenester og aktiviteter i april
Søndag den 10. april  kl.  9.30 Gudstjeneste i Adsbøl kirke

Søndag den 10. april  kl. 11.00 Gudstjeneste i Gråsten Slotskirke

Tirsdag den 12. april  kl. 19.00 Filmaften i Præstegården

Onsdag den 13. april  kl. 14.30 Sangeftermiddag i Præstegården

Filmaften
‘En helt almindelig familie’ er en dansk � lm, der er 
bygget på instruktørens, Malou Reymanns, egen 
opvækst. Hovedpersonen Emma går igennem en 
tumultarisk tid, da hendes forældre bliver skilt, og 
hendes far skifter køn. Sideløbende har Emma 
et helt almindeligt ungdomsliv med fodbold og 
venskaber.

Tirsdag den 12. april kl. 19.00  

Alle er velkomne!

Sangeftermiddag 
En onsdag om måneden afholdes en hyggelig sangeftermiddag i Præstegården.

Vi synger fra Højskolesangbogen, hører gode historier, får en god snak over kaffen 
og ikke mindst; hyggeligt samvær et par timer.

Pris kr. 50,- for kaffe og kage.

Onsdag den 13. april kl. 14.30 i Gråsten Præstegård

Alle er velkomne!

Påskedag er en glædens dag, fordi Jesus opstår efter sin død på korset. Maria 
Magdalene går sammen med et par andre kvinder til Jesu gravsted for at smøre 
salve på hans døde krop og opdager, at liget er borte. En eller to engle forkynder, 
at Jesus er opstået fra de døde. Kvinderne fortæller Jesu disciple, at han er 
opstanden.

Påskesøndag er der gudstjeneste i begge kirker med efterfølgende kaffe og 
påskeæg.

Påsken i Gråsten og Adsbøl
Skærtorsdag: Nadvergudstjeneste kl. 17.30

Langfredag: Gudstjeneste i Gråsten kl. 11.00

Langfredag: Koncert i Adsbøl kl. 15.00

Påskedag: Gudstjeneste i Adsbøl kl. 9.30

Påskedag: Gudstjeneste kl. 11.00 i Gråsten
Vi holder Skærtorsdagsgudstjenesten på en ny måde i år, idet vi spiser 
sammen i kirken efter gudstjenesten.

Vi tror, at en middag skærtorsdag aften i kombination med en gudstjeneste 
formidler og forkynder påsken til os i menigheden på en anderledes måde.

Der dækkes op i Slotskirken og efter gudstjenesten, som sognepræst Hanne 
Beierholm Christensen står for, serveres der lam med passende tilbehør, vin og 
kaffe efterfølgende.

Prisen er kr 75,- for en spisebillet, som kan købes på kirkekontoret.

Organist Rut E Boyschau spiller stille musik på cembaloet fra kl 17.00 indtil  
gudstjenesten starter.

Koncert
Langfredagskoncert, den 15. april kl. 15.00 i Adsbøl Kirke. 

Med Otto Andersen, cello og Rut-E. Boyschau, orgel og klaver. 

En klassisk koncert med et program som spænder fra Diego Ortiz, over Henry 
Purcell og Johann Sebastian Bach til romantikeren Gabriel Fauré. 

Alle er velkomne!
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Tilbuddene gælder torsdag den 7. april til 
lørdag den 9. april 2022 eller så længe lager haves. 

Der tages forbehold for trykfejl.

Spar

28-,

FRIT VALG

SLAGTEREN TILBYDER
Roastbeef

SLAGTEREN TILBYDER
Benløse fugle
600 g

4-5 stk.

6995

Pr. stk.

2995

½ kg

4995

Pepsi Max eller 
Faxe Kondi
1,5 liter

Pr. stk.

895
ekskl. pant

Coop Hel 
fersk kylling
1350 g

FRIT VALG

Pr. pk. 

15,-

Langelænder pølser
5-6 stk.

vælg mellem grill-, wiener- eller hotdog pølser

6 SKARPE
FRA DIN LOKALE 

SUPERBRUGS

GRÅSTEN

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

Gælder torsdag / fredag / lørdag

Amo hvedemel
2 kg

Pr. pk.

16,-
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MENU

1. Sandwich 62,- 
a. med kylling/bacon, karry dressing, 

salat-tomat-agurk-rå løg
b. med æg/Rejer, mayonnaise, 

salat, tomat, agurk
c. med Roastbeef, remoulade, ristet 

løg, peberrod, salat, surt
d. med salat, laks og grøn pesto

2. Skomagerens stjerneskud 122,- 
2 stk. pandestegt fi skefi let, røget laks, 
rejer, asparges, tomat, agurk, kaviar 
citron og skomagerens dressing

3. Rejemad 72,- 
Franskbrød med rejer, æg, tomat, 
mayonnaise, kaviar og citron.

4. Hjemmelavede Burger 80,- 
a. 180 g hakkebøf, ost, bacon, salat, 

tomat, løg, agurk og dressing.

b. 250 g hakkebøf 90,- 

5. Pariserbøf 120,- 
250 g hakkebøf på smørstegt 
franskbrød, peberrod, rødbeder, 
kapers, løg og æggeblomme

6. Sildetallerken 65,- 
3 slags sild, ½ æg, karrysalat og løgringe, 
3 halve Rugbrød, fedt og smør.

7. Uspecifi ceret smørrebrød 29,- 

8. Nachos

a. Med smeltet cheddarost 64,- 
b. Med smeltet cheddarost, syltede 

jalapenos og kyllingstykker 79,- 

Serveres med 3 slags dressing.

9. Croissanter 45,- 
a. Med rejesalat og en skål grøn salat.
b. Med hønsesalat og en skål grøn salat.
c. Med æggesalat og en skål grøn salat.

10. Ristet pølse 23,- 

11. Ristet Hotdog 29,- 

12. Fransk Hotdog 27,- 

13. Pommes frites 28,- 
(lavet i Airfreyer)

14. Børneburger 50,- 
100 g bøf, salat, agurk, ristet løg og ketchup

15. 5 stk. kylling nuggets 30,- 

16. Gammeldags Æblekage 35,- 

17. Rugbrødslagkage (brødtort) 30,- 

18. Andre kager 30,- 

Hver lørdag og søndag 
kl. 12.00-14.00 Frokostbuffet 110,- 
Spis hvad du kan af sild, æg, pålæg med 
tilbehør. Div små lune retter og tærter

Bestil bord på 7465 3365

ÅBNINGSTIDER CAFE 
11. APRIL-29. MAJ

Mandag-Søndag 
kl. 11.00-17.00

Køkken åbent kl. 11.30-16.30 
LUKKET tirsdag og onsdag

ÅBNINGSTIDER PUB

Mandag-Torsdag 
kl. 10.00-21.00

Fredag-Lørdag kl. 10.00-02.00

Søndag kl. 10.00-20.00

Nygade 13 - 6300 Gråsten

Så er vinteren ved at være forbi og forår og 
sommer på vej i dejlige Gråsten.

Vi har klar på Den Gamle Skomager til at åbne vores køkken igen.

Fra den 11. april til den 29. maj åbner vi som frokost 
cafe, derefter kommer der længere åbningstider.

Vi kører med vores gamle menukort plus der er kommet lidt nye ting på.

Hver lørdag og søndag kl. 12.00-14.00 har vi frokostbuffet.

Når vi nærmere os sommer kommer vores populære grillaftener.

Vi håber at se alle lokale og turister til en fantastisk sommer i Gråsten.

Som tidlige år så afholder vi sommerkoncerter 
hvis kommunen og naboer giver lov.

Følg med på vores facebook sider, og se 
hvad der ellers sker på Skomager.

Vi ses på Den Gamle Skomager

Genåbning af cafe mandag den 11. april

Skiftedag hos Gråsten Blomster
Af Gunnar Hat tesen

Gråstens ældste blomster-

butik, Gråsten Blomster, 
har skiftet chef.

Efter 22 år som indeha-
ver har Lis D. Mais over-

draget nøglerne til Anni 
Henry Christensen, som 
står klar med stor energi 

til at overtage den popu-
lære blomsterbutik.

Mange kiggede forbi 
i blomsterbutikken for 
at tage afsked med Lis 
Mains og hilse på den nye 
butikschef.

Butikken er i denne uge 
lukket for at genåbne med 
et nyt koncept. ■

Anni Henry Christensen og 
Lis Mains i samtale 
ved receptionen.
 Foto Ingrid Johannsen 

Sundsnæs 17A - 6300 Gråsten - Tlf. 7465 0303
Mandag-Fredag 9.00-17.00 Lørdag 9.00-13.00 samt døgnåbent

Kære familie, venner, kunder og 
forretningsforbindelser.

Tusind tak for den varme og hjertelige modtagelse.

En stor tak for alle gaver, hilsner og besøg, 
der var med til at gøre dagen festlig.

På gensyn
Gitte, Lone, Maria og Anni Henry Christensen

Tusind takTusind tak
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Pr. meter

3795
DOBBELTKLINK 
TRYKIMPRÆGNERET
• 32 x 150 mm 
• Standardlængde: 1,8 m
Nr. 104132  

Pr. meter

6195
TOPPROFIL 
TRYKIMPRÆGNERET
• 50 x 125 mm 
• Standardlængde: 3,9 m
Nr. 104133  

Pr. meter

7895
H-ENDESTOLPE 
TRYKIMPRÆGNERET
• 90 x 90 mm 
• Standardlængde: 2,7 m
Nr. 104135  

Pr. meter

8295
H-HJØRNESTOLPE 
TRYKIMPRÆGNERET
• 90 x 90 mm 
• Standardlængde: 2,7 m
Nr. 104136  

Pr. meter

7395
H-STOLPE 
TRYKIMPRÆGNERET
• 90 x 90 mm 
• Standardlængde: 2,7 m
Nr. 104134  

Samlet pris 1. fagSamlet pris 1. fag

1.390,-

Se monterings-
vejledning på 
bygma.dk/ft

NTR

NTR NTR

FT- HEGN, 1 FAG TRYKIMPRÆGNERET
• Længde brædder: 180 cm
• Hegnshøjde: 146 cm inkl.
• Topprofil og 4 cm luft under
• 11 stk 2-Sidet klink/brædder 32 x 150 x 1.800 mm
• 1 stk Topprofil 50 x 125 x 3.900 mm
• 2 stk H-Stolpe 90 x 90 x 2.700 mmPr. meterPr. meter

1495
Pr. meterPr. meter

495

18 V GRÆSTRIMMER OLT1832
• Uden batteri samt lader
• Justerbar klippebredde mel. 25-30 cm 
• Automatisk trådfrem føring 
• Trimmertråd: 1,6 mm 
• Softgreb for god komfort
Nr. 188390  

TERRASSEBRÆDDER 
TRYKIMPRÆGNERET 
• Fyr • 28 x 120 mm 
• Glat/Glat • Flere længder
Nr. 1075032125  

NTR

HEGNSBRÆDDER 
GRANIMPRÆGNERET
• Længde: 180, 210, 240 cm
• 16 x 100 mm 
Nr. 1186016100

4994999595

PR. STK. PR. STK. 

99999595

PR. PS. PR. PS. 

12129595

PLANKER CP
• 8 mm • 18 x 360 cm 
• Træstruktur 
Sort Nr. 193910
Hvid Nr. 193911
Antracit Nr. 193909 

Skarp 
pris

18 V BOREMASKINE 
R18DD5-220S
• Maks. drejningsmoment: 
40 Nm • Omdr./min.: 
0-400 / 0-1.400 
• Borekapacitet i stål/træ: 
13/38 mm • Inkl. 1 stk 2,0 
amp. batteri samt 1 stk 5,0 
amp. batteri samt lader
Nr. 274226

18 V BATTERIPAKKE 
R18DD5-220S
1 stk 2,0 amp. samt 
1 stk 4,0 amp. batteri
Nr. 275235

GRANITSKÆRVER
12 LTR.
grå eller sort

GÆLDER KUN I UGE 15

1.199,-1.199,-
99995

Inkl. 
1 x 2,0 Ah 

+  1x5 ,0 Ah 
batteri og 

lader

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

Tilbudende gælder til og med lørdag den 16. april
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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

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

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,-

Velbesøgt reception i ny frisørsalon
Af Gunnar Hat tesen

Dan Sparvath Jørgensen 
markerede åbningen 
af sin nye frisørsalon i 
Nygade i Gråsten med 
åbent hus for kunder, 
venner, familie og 
naboer. 
Der var stort rykind til 
drinks, snacks og andre 
lækkerier.

Dan Sparvath Jørgensen 
var overvældet og glad 
over den fine modtagelse i 
slotsbyen, hvor han allere-
de er kommet godt i gang 
med arbejdet. ■

Dan Sparvath Jørgensens forældre fra Holbøl var blandt de mange gratulanter.
 Foto Ingrid Johannsen

Louise Johnsen er nabo til Dan Sparvath Jørgensen på 
Stjernevej i Gråsten.

Dan Sparvath Jørgensen i snak med frisør Ulla Petersen, hvor han gennem fem år lejede en 
stol inden han flyttede i egne lokaler.
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Søndag 24. aprilKL. 12.00
Dørene åbnes kl. 11.00

kæmpe buffet 
3 slags sild: En hvid, en krydret og Anker’s 

hjemmelavet øl, sild samt hjemmelavet tilbehør.
Ole Valentin spiller 

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

Ole Valentin spiller
Anker’s lune retter
Ole Valentin spiller

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

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

stor luksus smørrebrødsbuffet
& live musik med ole valentin

kun

199,-

Byens hyggeligste spisested

Sangstemmen er i en klasse 
for sig. – Fyldig, rund og 

kontrolleret. Her kan man snakke 
om sjæl & indlevelse

Repertoiret: De rigtige 
evergreens, country 
og dansk musik fra 
80’erne og 90’erne

Torsdag den 28. april kl. 19.00
på Gråsten Landbrugsskole

GRÅSTEN

GENERAL-
FORSAMLING

Billetter udleveres mod fremvisning af gyldig medlemskort til Gråsten Brugsforening

Dagsorden:

1. Valg af ordstyrer og 
stemmetællere

2. Bestyrelsesberetning

3. Forelæggelse af årsregnskab

4. Indkomne forslag
– Forslag skal skriftligt 
meddeles formanden 14 dage 
før generalforsamlingen

5. Valg af medlemmer 
og suppleanter

6. Eventuelt

SuperBrugsen er vært med 
boller med pålæg 

Efter generalforsamling 
underholdning ved Claus Holm

Billetter 
afhentes 
i kasse 1

Ilse Blom går fra borde

Af Gunnar Hat tesen

Efter seks år som lands-
formand for Forenede 
Danske Zoneterapeuter 
(FDZ) ønskede Ilse Blom, 
Gråsten, ikke genvalg på 
foreningens generalfor-
samling i Odense.
På generalforsamlingen 

skete der en fusion mel-
lem Forenede Danske 
Zoneterapeuter (FDZ) og 
Danske Akupunktører 
(DA).

“Tværfagligheden og den 
fælles faglige forståelse vil 
komme både klienter og 
behandlere til gode. Og vi 
får lettere ved at blive hørt 

af politikerne, medierne 
og det etablerede sund-
hedsvæsen, når vi taler 
med én stemme”, siger Ilse 
Blom, som har arbejdet 
stærkt for fusionen. 

FDZ blev oprindelig 
dannet i 1983, mens DA 
blev stiftet i 2004. 

Den nye forening vil 
få 850 medlemmer og 
dermed blive den største 
af de 24 foreninger, der 
er med i den offentlige 
RAB-ordning. Det er 
den ordning, som skal 
sikre kvaliteten via bl.a. 
krav om efteruddannelse, 
klageadgang og opdateret 
førstehjælp. Fordi FDZ 
også er godkendt til at 
RAB-registrere massører 
og kranio-sakral tera-
peuter, kommer den nye 
forening til at omfatte i alt 
fire faggrupper. ■

Ilse Blom ønskede ikke 
genvalg til formandspost.
 Arkiv foto
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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.

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

Kendt par fejrer diamantbryllup
Af Gunnar Hat tesen

Dorthe og Jørgen 
Sørensen, Palægade 
4, Gråsten, sagde ja til 
hinanden for 60 år siden. 
Derfor kan det trofaste 
ægtepar  torsdag den 7. 
april fejre ikke mindre 
end et diamantbryllup.
Både Dorthe og Jørgen 
Sørensen er kendte ansig-
ter i byen.

Jørgen Sørensen stam-
mer fra Hammelev, men 
er opvokset i Kolding. 
Han blev som 16-årig 
ansat i postvæsenet. Han 
begyndte som postbud, 
blev assistent og senere 
overassistent., da han kom 
til Gråsten.

Jørgen Sørensen var i 
10 år formand for me-
nighedsrådet i Adsbøl og 
stod i spidsen for den store 
restaurering af kirken.

Han har været med i 
flaglauget, bestyrelses-
medlem i Frihedsfonden 
og aktiv i Venstre.

Dorthe Sørensen er 
født Otte og opvokset på 
en gård i Stursbøl ved 
Sommersted. Hendes 
fætter er den kendte 
kromand, Peter Otte, på 
Agerskov Kro.

Hun kom i 1958 i lære 
som postelev på Ribe 
Postkontor. Efter tre 
års læretid kom hun til 
Kolding, hvor hun mødte 
sin mand.

Ægteparret flyttede i 
1973 til Adsbøl, hvor de 
købte en smuk, mindre 
ejendom.

Gymnastik
Dorthe Sørensen var i en 
årrække ansat på Gråsten 
Postkontor. I 1983 blev 
hun tilknyttet Dansk 
Teater Samvirke, DATS, i 
Ladegårdskov., hvor Arne 
Aabenhus var hendes sto-
re læremester.

I 1988 blev hun an-
sat på Gråsten-Adsbøl 
Kirkekontor. Her virkede 

hun som bogholder og se-
kretær for sognepræsten.

I 25 år var hun formand 
for Gråsten Ældreklub, 
som arrangerede omkring 

15 arrangementer om året 
til stor glæde for de ældre.

Gymnastik har altid 
fyldt meget i hendes liv, 
og hun har været formand 

for Gråsten Idræts- og 
Gymnastikforening og 
gymnastikinstruktør i den 
store forening. 

I ægteskabet er der tre 
børn. Annelise er lærer 
og bor i Skodsbøl, Karen 
Marie er cand. psyk. og 

bor i Sorø og Claus er an-
sat i et EDB-firma og bor i 
Hillerød.

Diamantbrylluppet fejres 
med familie og venner på 
Agerskov Kro. ■
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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

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.

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

TRANSPORT

Tlf: 22 30 05 05
Alle former for transport udføres

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
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GRÅSTEN SLOTSKIRKE
Søndag den 10. april 
Ingen gudstjeneste

ADSBØL KIRKE
Søndag den 10. april kl. 9.30

ved Karen Møldrup Rasmussen

KVÆRS KIRKE
Søndag den 10. april 
Ingen gudstjeneste

BROAGER KIRKE
Søndag den 10. april kl. 10.30

ved Frederik Birkler

EGERNSUND KIRKE
Søndag den 10. april kl. 9.30

ved Marianne Østergaard Petersen

RINKENÆS KORSKIRKE
Søndag den 10. april kl. 9.30

ved Marianne Østergaard Petersen

NYBØL KIRKE
Søndag den 10. april
Ingen gudstjeneste

SOTTRUP KIRKE
Søndag den 10. april kl. 11.00

ved Karen Møldrup Rasmussen

ULLERUP KIRKE
Søndag den 10. april 

Vi henviser til nabokirkerne

TYSK GUDSTJENESTE
Sonntag, 10.4., 10.30 Uhr

Gottesdienst zur Konfirmation
in Gravenstein

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

afholder

Generalforsamling
Lørdag den 23. april kl. 10.00

i klublokalet, Ahlmannsparken
Dagsorden ifølge vedtægterne

Bestyrelsen

GRÅSTEN OG OMEGNS 
JAGTFORENING

Indkaldelse til 

ORDINÆR 
GENERALFORSAMLING 

Torsdag den 21. april 2022 kl 19:00
afholdes ved Kaj Hansen Gl. Kirkevej 37, 

6340 Kruså
Dagsorden ifølge vedtægter

Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 7 
dage før generalforsamlingen på mail lillsoe4@gmail.com

Bindende tilmelding senest den 18. april 2022 
til formanden på lillsoe4@gmail.com 

eller 2683 8936 gerne pr. sms
Husk bukkeopsats kåring af årets buk skudt i DK

Vel mødt 
bestyrelsen

PÅSKE 2022 
I RINKENÆS

10. april - Palmesøndag
Korskirken kl. 11.00 ved Marianne Østergård

14. april – Skærtorsdag
Korskirken kl. 9.30 ved Liselotte Kirkegaard

15. april – Langfredag
Korskirken kl. 19.00

“De 9 Læsninger - Jesu lidelse i ord og toner”
Liturgisk gudstjeneste med 

Dybbøl Kirkes Vokalensemble

17. april – Påskedag
Korskirken kl. 11.00

Festgudstjeneste ved Marianne Østergård
Kirkens kor medvirker

18. april – 2. påskedag
Rinkenæs gamle kirke kl. 11.00 

ved Marianne Østergård

Vel mødt!
Menighedsrådet

www.rinkenæskirke.dk og  Rinkenæs Sogn

Dansk-Tysk venskabsforening 
for kirkeligt samarbejde

inviterer til en 

Aften med vandring fra 
kirke til kirke i Rinkenæs

Onsdag den 27. april kl. 17- ca. 21
Vi mødes ved Korskirken og starter med en aftensang. 
Vi går/kører til Den gamle kirke og senere tilbage igen.

Turen er på 5,5 km i alt. 
Frede Ihle fortæller historien om begge kirker.

Foreningen byder på en sandwich og en vand.

Deltagelse er gratis, dog tilmelding af 
hensyn til bespisningen: SMS til Dieter Jessen 

tlf. 29 42 07 59 senest 26. april.

Alle er velkomne

Stort tillykkeStort tillykke
Vi siger tillykke Vi siger tillykke 

med 50-års fødselsdagen.med 50-års fødselsdagen.
Du holder dig godt.Du holder dig godt.

Kærlig hilsen fra Kærlig hilsen fra 
far, Ole og Kirsten far, Ole og Kirsten 

Kunsthuset 
i Rinkenæs

(Det gamle bageri ved tanken)
Brugskunst fra lokale håndværkere.

Smykker, filt, tasker, hatte m.m.

Åbner igen lørdag den 9. april
Åbent hver lørdag og søndag 
fra kl. 11 - 15 eller efter aftale.

Tlf. 2476 8574

Carla Sølbeck Fink, Ekensund
Drea Ahlberg Schmidt, Bau
Emil Andersen, Quars
Isabella Malou Simonsen, Nübbel
Jasmin Reichwald Kopp, Gravenstein
Jonas Jørgensen, Auenbüll
Jonas Ottosen Kleinschmidt, Ekensund
Kristian Laustsen, Gravenstein
Magnus Christian Gelstoft Frandsen, 
Gravenstein
Peter Philip Schwarz Jørgensen, Rinkenis
Sebastian Staadsen Petersen, Gravenstein

Gottesdienst zur 
Konfirmation 
Schlosskirche zu Gravenstein / Gråsten 
Slotskirke

Sonntag/søndag d. 10. April  
Uhr/kl. 10.30

Nordschleswigsche Gemeinde
Pfarrbezirk Gravenstein

Parkunderholdning 
De tre arrangører 
Rinkenæs Borger- og 
Familieforening, 
Rinkenæs Ungdoms- 
og Idrætsforening og 
Rinkenæs Frivillige 
Brandværn er efter to 
års pause igen trukket i 
arbejdstøjet for at arran-

gere parkunderholdning i 
Gartnerslugten.

De tre foreninger invite-
rer hver tirsdag i perioden 
fra den 28. juni til den 2. 
august til musik. Og i år er 
det en særlig sæson med 
25 års jubilæum. ■
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Læserbrev Dødsfald

Taksigelser

Tak fordi du handler lokalt

Sundsnæs 17A - 6300 Gråsten - Tlf. 7465 0303
Mandag-Fredag 9.00-17.00 Lørdag 9.00-13.00 samt døgnåbent

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

Hjertelig takHjertelig tak
for venlig deltagelse vedfor venlig deltagelse ved

Ove BuhrkallsOve Buhrkalls
bisættelsebisættelse

Tak for blomster og kranse, og jeres besøg den sidste tid.Tak for blomster og kranse, og jeres besøg den sidste tid.
Og tak til sognepræst Marianne Østergård Og tak til sognepræst Marianne Østergård 

Petersen for den � ne tale i kirkenPetersen for den � ne tale i kirken
På familiens vegnePå familiens vegne

KirstenKirsten

Hjertelig tak

for venlig deltagelse ved

Helge Ejvind Larsens
bisættelse i Egernsund Kirke.

Tak for hilsner og flotte blomster.

En særlig tak til Hjemmeplejen Fjord, Egernsund
for god og tryg pleje i den sidste tid.

På familiens vegne

Benny og Ina

Anne Nielsen,  
Gråsten, er død, 95 år. ■Gråstenskovene trænger til oprydning

Efter tre storme tror 
jeg nok, at man skal til 
at se lidt på oprydning 
af skovene omkring 
Gråsten. 
Det ser jo bare forfærde-
ligt ud, det ligger hulter til 
bulter. 

Jeg ved også godt, at 
man skal lade noget ligge 
til “billerne”, men der 
er mange større træer, 
som godt kunne give lidt 

varme i små hjem med 
brændeovn. 

Selvfølgelig skal man 
lade grenene ligge, og 
lave en god underskov, 
men det må ikke gå som i 
Harzen, hvor billerne nu 
har ødelagt og overtaget 
noget af den eksisterende 
gode skov. 

Men i denne fyringskrise 
var der jo sikkert mange, 
der har sav og trailer, så 

lad dog dem få en tur i 
skoven. 

Så får man ryddet op, 
uden at det koster de store 
penge og den alminde-
lige familie får træ til 
brændeovnen.

Selvfølgelig skal det sæt-
tes i system, men det har 
man da kunne gøre før. 

Kan da huske, at min far 
havde et samlerkort, som 

man fik ved skovridderen 
mod en mindre betaling.

Jeg tror, med den nu-
værende fyringskrise og 
priser på varmekilderne, 
er der sikkert mange der 
anskaffer sig en bræn-
deovn og her har de 
muligheden for at få noget 
billigt træ.

John Gregersen 

Adsbøl

Forening skifter navn
Kulturlandsbyen holdt 
forleden generalforsam-
ling på Naturskolen på 
Gråsten Landbrugsskole. 
Her besluttede de frem-

mødte medlemmer at 
godkende bestyrelsens 
forslag om at ændre 
vedtægterne.

Det betyder, at for-

eningen ikke længere 
har som formål at op-
rette et kulturcenter i 
den røde lade på Gråsten 
Landbrugs skole, og derfor 
heller ikke længere hedder 
Kulturlandsbyen6300. 

Foreningens formål er nu 
at støtte kultur i Gråsten 

området, så det nye navn 
er, logisk nok, Kultur i 
Gråsten.

“Bestyrelsen glæder 
sig til at gå i gang med 
arbejdet og konstituerer 
sig på førstkommende 
bestyrelsesmøde. Vi har 
allerede en del ideer i 
støbeskeen”, siger Hanne 
Næsborg-Andersen. ■

Hanne Næsborg-Andersen
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B R O A G E R

Broager

DANMARK SPISER SAMMEN 

Søndag den 24. april 2022 kl. 12.00 på Broagerhus. Dørene åbnes kl. 11.15
Menu: Kalvesteg stegt som vildt og hjemmelavet is.
Underholdning ved musikpædagog og organist Hannelore Nissen-Berdiin. 
Fællessange og causerier over friheden. Der er sange fra Højskolesangbogen 
og Ældresagens sangbog. Vi synger sammen og hører fortællinger om 
sangene og vi håber dette vil skabe en fornøjelig stemning.
Pris: kr. 75,-
Tilmelding: Der foretages tilmelding til Tove Uldall Beck på mail: 
tove.uldall@gmail.com eller telefon 5135 9550 fredag den 8. april kl. 15.00 – 18.00 
Seneste mail tilmelding 20. april kl. 18.00. Arrangementet er åbent for alle!

VANDRETUR HOLNIS (TYSKLAND) 

Lørdag den 30. april 2022
Turen er et “kør selv” arrangement, hvor også børn er velkomne. Vi mødes på P-pladsen 
ved Broager Kirke kl. 10.00 for samkørsel. Hele rundturen på Holnis er 10 km, 
men der er mulighed for at afkorte turen til 5 eller 7 km. Medbring pas, madpakke, 
drikkevarer, gode travesko og regntøj i tilfælde af regnvejr. Efter endt tur er der 
mulighed for på egen hånd evt. at besøge en af caféerne og få en kop kaffe eller andet.
Pris: Gratis
Tilmelding: Ingen tilmelding, bare mød ved kirken kl. 10.00. Har du bil og kan køre, 
er det fi nt. “Kør med” koster kr. 30,-  Turguider Margit Sørensen og Grethe Bischke.

CATHRINESMINDE TEGLVÆRKSSPIL 

Lørdag den 18. juni kl. 15.00
Ældresagen Broager har købt et antal billetter til årets teglværksspil 
“Enkeland”, der er baseret på roman af Karsten Skov af samme 
navn. Billetterne sælges efter “Først til Mølle” princippet.
Pris: kr. 75,-  (prisen er baseret på tilskud fra puljen “sårbare ældre”)
Tilmelding: Der foretages tilmelding til Tove Uldall Beck på mail: 
tove.uldall@gmail.com eller telefon 5135 9550 fredag den 8. april kl. 15.00 – 18.00 
Seneste mail tilmelding 10. juni 2022 kl. 18.00 Arrangementet er åbent for alle!

BUSTUR MED ÉN OVERNATNING TIL SØHØJLANDET OG SAMSØ 

Tirsdag den 23. og onsdag den 24. august 2022 
Bustur med én overnatning. Turens højdepunkter er Kongernes Jelling, 
sejltur med Hjejlen, Skanderborg Slotskirke og ørundtur på Samsø.
Dag 1: Efter afgang fra Broager går turen mod Jelling. Undervejs stop for kaffe/
te og rundstykke. Vi oplever historien om vikingerne på stedet med runestene og 
jellingehøjene før turen går videre i det smukke landskab mod Silkeborg. I Silkeborg 
venter den smukke sejltur med Hjejlen med udsigt til Himmelbjerget. Frokostsandwich 
med 1øl/vand nydes et passende sted og turen fortsætter igennem det smukke sølandskab 
til Skanderborg, hvor vi ser resterne af Skanderborg Slot. Vi når vort overnatningssted i 
Odder på Montra Park Hotel sidst på eftermiddagen, og her venter os en 2-retters menu.
Dag 2: Efter god tid til morgenmaden kører vi til Hou Færgehavn og sejler til 
Samsø for en guidet rundtur på den naturskønne ø med det varierede landskab. 
På Samsø kommer vi bl.a. til den idylliske landsby Nordby. Fælles frokost på 
øen og efter en dejlig dag sejler vi kl. 18.15 retur til fastlandet. På færgen får vi 
skipperlapskovs med 1 øl/vand. Forventet hjemkomst til Broager ved 22-tiden.
Pris: Pr. person i dobbeltværelse kr. 2300,- Tillæg for enkeltværelse kr. 200,- 
Prisen dækker turen som beskrevet med måltider/drikkevarer.
Tilmelding: Der foretages tilmelding til Tove Uldall Beck på mail: 
tove.uldall@gmail.com eller telefon 5135 9550 fredag den 8. april kl. 15.00-18.00
eller fredag den 22. april kl. 15.00-18.00. Seneste mail tilmelding 10. juni 2022 kl. 18.00. 
Arrangementet er åbent for alle! Begrænset deltagerantal! Detaljeret program kan 
rekvireres på mail eller afhentes på Broagerhus, udstillingslokalet. 
Teknisk arrangør, Panter Rejser.

Broager

ROLD STORKRO FOR ÆLDRESAGENS MEDLEMMER 

Mandag den 20. juni - torsdag den 23. juni 2022
Dag 1: Afgang med bus kl. 8.00 fra Broager Kirke. Stop for kaffe/
rundstykke og frokost undervejs. Ankomst til Rold Storkro kl. ca. 17.00 for 
indlogering. Velkomst ved værtsparret kl. 18.00 med efterfølgende 2-retters 
middag med vine i Panoramarestauranten efterfulgt af kaffe/te.
Dag 2: Stor morgenbuffet fra kl. 7.00 – 10.00. Kl. 10.00 er der afgang til Salling og 
Jeppe Aakjærs kunstnerhjem i Jenle, hvor vi får guidet rundvisning og fortælling. Efter 
frokosten går turen videre til Spøttrup Borg, Danmarks bedst bevarede middelalderborg. 
Efter eftermiddagskaffen her går hjemturen med færgen til Hvalpsund og gennem 
Vesthimmerland tilbage til kroen. Her venter en ny 2-retters menu med vin.
Dag 3: Stor morgenbuffet fra kl. 7.00 – 10.00. Kl. 10.00 er der afgang til Vesterhavet 
og Skulpturparken i Hune, - et 20.000 m2 stort anlæg med skulpturer i mange 
slags materialer. Parken er indrettet med hyggelige sansehaver og farvestrålende 
beplantning. Her spiser vi frokost. Turen går videre til Voergaard Slot i Vendsyssel. 
Vi får en guidet rundvisning på det smukke renæssanceslot med den imponerende 
samling af franske kunstskatte. Hjemvendt til kroen står menuen på en 3-retters 
menu med krondyr som hovedret. Dertil vine. Om aftenen går vi en lille tur i 
skoven og tager forskud på Sct. Hansaften med bål ved Vælderskovhytten.
Dag 4: Efter morgenmaden kører vi til Rebilcenteret, hvor vi skal se det spændende 
projekt omkring ReganVest, kildetårnet og måske en tur i Tingbæk Kalkminer. 
Kl. ca. 12.30 tager vi afsked og sætter kursen sydover 
medbringende en lækker sandwich til at nyde undervejs.
Pris: Kr. 3800,-  pr. person i dobbeltværelse. Tillæg for enkeltværelse kr. 450,-
Tilmelding: Til Tove Hansen på mail: tove@egernsund.dk, eller tlf. 2032 1747. 
Seneste tilmelding  den 15. maj. Detaljeret program kan rekvireres. 
Oplysning om indbetaling og opkrævning følger.

Præmieskat i 
Broager
Der har været afholdt præmieskat på Broagerhus med 
følgende præmietagere:

Nr. 1 Kurt Jessen 2316 point
Nr. 2 Tage Jørgensen 2311 point
Nr. 3 Jens Clausen 2267 point
Nr. 4 Tøge Zachariassen 1727 point
Nr. 5 Preben Jensen 1607 point
Nr. 6 Herman Møller 1564 point

Autoværksted markerede fødselsdag

Morten Holmboe Andersen 
markerede fredag et års 
fødselsdagen for Auto 
Andersens flytning til et 
større, lysere og flottere 
værksted i Egernsund.
 Foto Ingrid Johannsen
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B R O A G E R

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

MØD OS PÅ 
FACEBOOK

Tilbudene gælder kun 
torsdag den 7. og fredag 
den 8. april 2022. 
Der tages forbehold for ud-
solgte varer og trykfejl.

Maxi Mus 
zinfandel
 Italien. Flaske med 75 cl.
Fantastisk flot, rund og 
velafbalanceret vin med 
intens rubinrød farve 
med et lilla skær samt en 
koncentreret duft med 
noter af modne frugter 
og krydderier. Smagen 
er blød og imødekom-
mende med god struktur 
efterfulgt af en lang og 
behagelig eftersmag.

Formfranskbrød
Fra bageren.

Slagterens grillpølser
Hjemmelavet.

Graasten
kartoffel-
salat
Bæger med 800 g.

Beauvais survarer
Flere varianter. Frit valg.

Tingleff 
Guld vac kaffe
Pose med 500 g.
Max. 8 poser pr. kunde
pr. dag, herefter normalprisen.

Hel Hørup 
sardel

Grimbergen
Flaske med 75 cl. Flere varianter.
Frit valg.

6 flasker

249,-

påske
med god

Fyld din

smag

 Italien. Flaske med 75 cl.
Fantastisk flot, rund og 
velafbalanceret vin med 
intens rubinrød farve 
med et lilla skær samt en 
koncentreret duft med 
noter af modne frugter 
og krydderier. Smagen 
er blød og imødekom-
mende med god struktur 
efterfulgt af en lang og 
behagelig eftersmag.Pr. stk.

12,-

Pr. stk.

59,-

15 stk.

90,-

Pr. stk.

15,-

Pr. pose

29,-Pr. glas

10,-

Pr. flaske

19,-
+pant

Husk 
generalfor-

samling 
tirsdag den 

26. april 
kl. 18.30

TILBUDENE GÆLDER TORSDAG OG FREDAG

Flere varianter. Frit valg.

Hel Hørup 
sardel

påske
smag

*Rabatten gælder ved køb over 200 kr. Enkelte varer er undtaget. 
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B R O A G E R

S U N D E V E D

SKELDE GYMNASTIKFORENING

Evt. spørgsmål, så ring til
Børge Hansen på tlf: 41 17 06 62

Alle er velkommen

PETANQUE
Starter onsdag den 6. april 2022 
kl. 14.00-16.00 på Skelde Stadion

Fiskerikontrollen finder 22 åleruser i Nybøl Nor
Af Gunnar Hat tesen 

Fiskerikontrollen har 
taget 22 ulovligt udsatte 
åleruser i bevaring, som 
blev fundet udenfor 
Bosbæk Hage ved 
Egernsund.
Da Fiskerikontrollen fre-
dag formiddag modtog en 
anmeldelse fra en borger 
om ulovlige åleruser ved 
Nybøl Nor, drog to fiske-

rikontrollører afsted for at 
følge op på anmeldelsen.

Her fandt fiskerikontrol-
lørerne frem til 2 stræk 
dobbelte åleruser, der 
hverken var mærket med 
flag eller tydelig identifi-
kation, som de skal være 
ifølge reglerne.

“Vi er rigtig glade for at 
modtage anmeldelser fra 
opmærksomme borgere, 
da redskaber som står 
uden flag og afmærknin-

ger, kan være svære at få 
øje på. Åleruserne i Nybøl 
Nor er formentlig blevet 
tømt regelmæssigt, da alle 
fiskene var i live. Ifølge 
reglerne skal åleruser som 
disse være tydeligt mærket 
med både vager og ID. 
Herudover gælder det, at 
fritidsfiskere maksimalt 
må anvende 6 redskaber 
ad gangen, hvoraf kun de 
3 må være garn.”, siger 
fiskerikontrollør Martin 
Rindom. 

Fiskerikontrollørerne 
bjærgede derfor de 22 
ulovlige åleruser, som 
indeholdt 18 torsk, 3 rød-
spætter, 2 skrubber og et 
meget stort antal ålekvab-
ber. Alle fisk blev genudsat 
i fjorden, og åleruserne 
blev taget i bevaring. 
Finder Fiskeristyrelsen 
frem til ejeren, kan denne 
forvente en bøde på op til 
7.500 kr. ■

Fiskerikontrollen fandt 22 
ulovlige åleruser ved Nybøl 
Nor.

Venstre på jagt efter ny 
folketingskandidat Af Gunnar Hat tesen

Venstres Kommune-
forening i Sønderborg 
Kommune er på jagt 
efter ny folketingskan-
didat efter Ellen Trane 
Nørby, der efter 17 år i 
Folketinget ønsker at 
koncentrere sig om sit 
arbejde som byrådsmed-
lem og politisk ordfører.
Det nævnte formanden, 
Karsten Schøn, på ge-
neralforsamlingen på 

Forsamlingsgården i 
Vester Sottrup.

Det blev en god aften 
med spørgelystne 
medlemmer, og den 
efterfølgende politiske 
debat blev indledt af 
Ellen Trane Nørby

Der er en udbredt 
forventning, at den nye 
folketingskandidat vil 
blive valgt på et opstil-
lingsmøde senest ved 
udgangen af maj. ■

1 6



S U N D E V E D

Tak fordi du handler lokalt

NYBØL 
VANDVÆRK

afholder

ORDINÆR 
GENERALFORSAMLING

Onsdag den 20. april 2022 kl. 19.00
I NYBØL KLUBHUS

Dagsorden ifølge vedtægterne

Bestyrelsen

TAMANUT KALAALLISUT NAALAGIARNEQ
Ullerup oqaluffi ani tikilluaqquneqarput poorskip ulluani 

Apriilip 17-niani 2022 nalunaaqutaq 14.00 
Kalaallisut tussiassuugut.
Oqaluffi mmi kingornatigullu kaffi soqatigiineqassooq.
Ulla Elvira Hermann aamma Lis-Ann Rotem 
ulloq taana palasiussapput.
Tamassi tikilluaritsi.

GRØNLANDSK GUDSTJENESTE FOR ALLE
Grønlandske menighed i Syddanmark 
fejrer højmesse i Ullerup Kirke 

Påskedag 17. april 2022 kl. 14.00
Efterfølgende er der kaffemik. 
Præsterne er Ulla Hermann & Lis-Ann Rotem
I skal være så velkommen, vi glæder os til at se jer.

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

 Sundeved Kulturelle Aktivitetsforening
afholder

Generalforsamling 
Onsdag den 20. april kl. 19.30

i Sundeved Rideklub
Legbjergvej 7B, 6400 Sønderborg

Vi byder på en mindre forfriskning.
Dagsorden ifølge vedtægter.

Tilmelding på tlf. 5135 6813 eller
på vmpetersen05@gmail.com

Alle er velkomne

Brand på slagteri
Ullerup Frivillige Brand-
værn rykkede forleden ud 
til slagteriet i Blans. Det 
samme gjorde tankvog-
nen fra Gråsten Frivillige 
Brandværn.

Årsagen var, at der havde 
været ild i en pumpe, men 
den havde personalet fået 
slukket. 

Brandmændene kølede 
pumpen ned og kørte der-
fra igen. ■

Genvalg
Katrine Svane 
Christiansen, Blans, 
er blevet genvalgt 
til bestyrelsen for 
Efterskoleforeningen.

Hun er formand for 
Sundeved Efterskole. ■

Mindesten for Troels Fink Af Gunnar Hat tesen

Ved Sandbjerg Gods 
afsløres der på lørdag 
en mindesten for fhv. 
generalkonsul, dr. phil. 
Troels Fink (1912-1999).
Troels Fink var histori-
ker og spillede en stor 
rolle i udarbejdelsen 
af København-Bonn 
Erklæringerne i 1955, 
som skabte rammerne 
for det danske mindretal 
i Sydslesvig og det tyske 
mindretal i Sønderjylland.

Fra 1942-1959 var 
han knyttet til Aarhus 
Universitet som undervi-

ser, først som lektor og fra 
1950 som professor.

Han var stærkt med-
virkende til, at Aarhus 
Universitet i 1954 fik for-
æret Sandbjerg Gods.

Fra 1959-1975 var han 
dansk generalkonsul 
i Flensborg. I 1976 fik 
han oprettet Institut for 
Grænseregionsforskning i 
Aabenraa. ■

Fhv. professor Troels Fink.
 Arkiv foto

Valg hos Venstre
På generalforsam-
lingen i Venstre i 
Sønderborg Kommune 
på Forsamlingsgården 
Sundeved blev Karsten 
Schøn, Sønderborg, gen-
valgt som formand.

Carsten Andersen, 

Sundeved, blev genvalgt til 
bestyrelsen.

Nyvalgt blev Christian 
Jürgensen fra Broager. 
Solveig Schwarz, 
Rinkenæs, blev valgt som 
suppleant. ■
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DF opstiller Peter Kofod

Af Gunnar Hat tesen

Fhv. folketingsmedlem 
Jan Callesen, Nordborg, 
er blevet vraget som 
folketingskandidat 
for Dansk Folkeparti i 
Sønderborg-kredsen.
Partiets medlemmer har 
i stedet valgt 32-årige 
Peter Kofod som deres nye 
folketingskandidat.

Peter Kofod blev i 2019 
valgt som medlem af 
Europa-Parlamentet. Men 
han ønsker igen at vende 
tilbage til dansk politik.

Peter Kofod sad i  
Folketinget fra 2015 indtil 
2019, hvor han var partiets 
retsordfører. 

Peter Kofod er uddannet 
folkeskolelærer.  

Formand for DF’s lokal-
forening i Sønderborg, 
Hans Peter Toft, Gråsten, 
glæder sig over opstillin-
gen af Peter Kofod.

“Peter har altid været en 
særdeles flittig og tilgæn-
gelig  politikker, som har 
skabt resultater og synlig-
hed for DF ś politik”, siger 
Hans Peter Toft. ■

Hørt i byen
Farfars Køkken, 
som drev firma i den 
gamle stationsbygning 
i Gråsten,  er gået 
konkurs. 

130 løbere blev i lør-
dags sendt ud i det fine 
forårsvejr, da Gråsten -
skovene og en fyldt 
skovbund med anemo-
ner igen kunne danne 
rammerne for Slotssø-
løbet. Byrådsmedlem 
Charlotte Engelbrecht 
bød velkommen, hvor-
efter de første løbere 
blev sendt ud på en 
halvmaraton. Herefter 
fulgte børn og voksne 
som skulle ud på hen-
holdsvis 5 og 10 km 
ruterne. Tilsidst blev en 
stor flok sendt afsted på 
den gåvenlige familie-
rute, der med sine 3 km 
bød på poster for de 
yngste deltagere.

Birgitte Bille Schøning 
har haft en kæmpe løbe 
oplevelse. Hun var i 
weekenden i Berlin, 
hvor hun gennemførte 
en halv maraton.

Erhvervsmanden 
Ulrik Sandvei fejrede 
forleden sin 75-års fød-
selsdag med familie og 
venner i Mommark.

Benniksgaard Hotel i 
Rinkenæs har indført 
et energitillæg. Som 
følge af de stærkt 
stigende energipriser 
opkræver hotellet et til-
læg på 25 kr. pr. person 
pr. nat.

15-årige August Kock, 
Gråsten, vandt sølv ved 
DM i badminton.

Ældre Sagen i Gråsten 
sætter onsdag efter-
middag fokus på arv, 
testamente og fremtids-
fuldmagter i BHJ Salen 
i Ahlmannsparken, 
hvor advokat Jonna 
Hjeds fortæller. ■

Stillinger

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

Fodbehandling 
fra

385,-

Både i klinikken og ved 
udkørende behandlinger

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
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

Dokumenteret godt 
salg i området.

DIN LOKALE EJENDOMSMÆGLER

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

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

Boliger

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

Vi søger nye gode kollegaer på 
Den Gamle Kro Gråsten 

Servering
Til både selskabs- og 
a la carte servering

Kok eller dygtig 
køkkenmedhjælper
Du skal kunne begå dig i det 

traditionelle danske køkken og 
ikke være bange for at tage fat

Begge stillinger kan besættes 
som fuldtids eller delstids, 
timetal efter dine ønsker. 
Ingen sene aftensvagter

Ansøgning sendes til Doris
på mail@1747.dk

Slotsgade 6 · 6300 Gråsten · Tlf. 74 65 15 67
mail@1747.dk · www.1747.dk

Fik flot resultat
Helle Blindbæk sender en 
dybfølt tak til de 20 frivil-
lige i Gråsten og Omegn, 
der brugte en del af søn-
dagen på at samle ind til 
kræftsagen. 

I alt blev der samlet 

40.500 kroner ind til 
forskning i kræft, fore-
byggelse og støtte til de 
mange tusind mennesker, 
der hvert år får stillet en 
kræftdiagnose, samt deres 
pårørende. ■

Peter Kofod er opstillet som 
DF-folketingskandidat i 
Sønderborg-kredsen. Arkiv foto
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Hus og HaveHus og Have
Temasider

19

Stærke trailertilbud til foråret...Stærke trailertilbud til foråret...

205 S1
Udv. mål: 205x122 cm

Kun 5.625,-

220 S1
Udv. mål: 220x130 cm

Kun 6.550,-

756 A Stål
Udv. mål: 260x150 cm

Kun 10.995,-
Inkl. gratis udstyr
til alle modeller

Forbehold for fejl og ændringer.

Jørgen Petersen
Maskinforretning
Gl. Kirkevej 3, Rinkenæs · 6300 Gråsten · 74 65 11 74

Jørgen Petersen
Maskinforretning
Gl. Kirkevej 3, Rinkenæs · 6300 Gråsten · 74 65 11 74

Spølbækvej 4-6 | 6330 Padborg | Tlf: 74672790 | www.harm-mammen.dk | Post@Harm-Mammen.dk

Spar på kræfterne, hvis hækken/busken skal op eller haveaffaldet hentes.

Er pladsen til det har vi erfaringen i at hjælpe med havearbejdet.

Vi leverer jord til haven eller sand til terassen, 
og vi tager de tunge læs med grab/kran.

I forbindelse med byggeri afhenter vi murbrokker, 
og vi leverer byggematerialer, sand, sten og grus.

EN STOR HJÆLP EN STOR HJÆLP 
TIL HAVENTIL HAVEN

Følg os 

BESØG VORES BESØG VORES 
SELVAFHENTNINGSPLADS SELVAFHENTNINGSPLADS 
MED SAND OG GRUS 24/7MED SAND OG GRUS 24/7

VI UDFØRER ALT I:

• Entreprenøropgaver
• Nedbrydning
• Containerservice
• Kranservice

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

www.pchristensenogsønner.dk – Følg os på 

Vi 
leverer 

sand og 
grus

Fliselægger er vendt hjem til rødderne
Af Lise Kristensen

Murer Keld Wraae i 
Holbøl har arbejdet i 
Norge en del år. 
Med tiden har han opar-
bejdet en ikke ubetydelig 
ekspertise inden for 
fliselægning. 

Ikke så få badeværelser 
er blevet beklædt med fli-

ser lagt med Keld Wraaes 
kyndige hænder. Nu er 
han vendt tilbage til sine 
sønderjyske rødder og dri-
ver egen fliselæggerforret-
ning med udgangspunkt 
i barndommens bagland i 
Holbøl.

“Jeg har faktisk en del 
kontakter på Sjælland og 
har været specialiseret i 

flisearbejde i hvert fald 
den sidste snes år. Med 
tiden fik jeg flere opgaver 
her i det sønderjyske. Det 
fik mig til at starte for 
mig selv,” fortæller Keld 
Wraae, hvis arbejdsmotto 
er alt inden for murerar-
bejde med speciale i fliser.

“Folk kender mig fra 
mund til mund metoden. 
Jeg får flere opgaver, efter 
Teichert er stoppet som 
murer i Broager. Der var 
heller ikke noget murer-
firma her i Holbøl, før 
jeg kom,” fortæller Keld 
Wraae, hvis søn er lærer 
i Broager, mens datteren 
har uddannet sig inden 

for musikvidenskab i 
København og har udgivet 
flere musiske værker.

“Fliselægning er hårdt 
arbejde og kræver sin 

mand. Det er vigtigt 
at variere det siddende 
arbejde på knæene med 
andre arbejdspositioner og 
at sørge for at bevæge sig 

og holde sig i form,” siger 
fliselæggeren, der talrige 
nye badeværelser på sam-
vittigheden – ikke mindst 
under Corona pandemien, 
hvor kunderne for alvor 
har helliget sig hus og 
hjem. ■

Keld Wraae er ekspert inden 
for fliselægning. Arkiv foto

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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KONTAKT

Keld Wraae
Tlf. 40 74 66 31
keldwraae@hotmail.com

Alt inden for 
murerarbejde

SPECIALE: FLISER

Algebehandling 
af terrasser
• Dybderens og 

imprægnering af fl iser

• Kom af med fl isepest

• Alle typer belægningssten

• Giv beskyttelse og 
forlæng levetiden

—nu på 9. sæson i Gråsten

Ring til os på tlf. 4268 6263

Blandt Danmarks billigste

 FINALIST åres algebehandler 2022

Gråsten Algeservice
V. Jakob Skott

Er du sommerklar?Er du sommerklar?

www.graastenalgeservice.dk Jakob Skott

Anmeld Håndværker

Få iværksat en effektiv algebehandling nu!
—Af tag, gavle, facade og belægninger mv.

Før

Efter

Tilbud på algebehandling
af tage på maks. 300 kvm

Normalpris 1.495,- 

995,-
alt inkl.

Tilbuddet gælder frem til den 20. maj og er til alle 
bygninger med maks. højde til tagrenden på 3 meter

Biogassag langt fra et demokratisk skoleeksempel
Af Lise Kristensen

Ankestyrelsen har afvist 
at behandle klagen fra 
borgere i Kværs over 
forløbet omkring opfø-
relsen af et biogasanlæg 
i området, hvor der har 
været voldsomme pro-
tester mod store tank-
anlæg og medfølgende 
gylletransporter til 
arealerne ved Snurom.
“Jeg har talt med en venlig 
jurist i Ankestyrelsen. 
Hun kunne godt forstå 
vores frustration over at 
få banket et stort biogas-
anlæg op midt herude på 
landet på trods af, adskilli-
ge afgørelser og kendelser 
er gået bygherre Nature 
Energy og kommunen 
imod. Vi mener ikke, det 
er foregået på demokratisk 
vis. Borgerne er blevet 
ignoreret. Begrundelsen 
for afvisningen er ikke, 
at Ankestyrelsen er gået 
nærmere ind i sagens 
akter, for det er den 
ikke. Forklaringen er, 
Ankestyrelsen arbejder 
fremadrettet og ikke til-
bageskuende,” fortæller 
Hans Jørgen Vaarbjerg fra 
Nej tak til biogasanlæg i 
Kværs.

“Hvis den begrundelse 
skal tages som et udtryk 

for et velfungerende de-
mokratisk klagesystem, 
så ser det sort ud. Der 
findes nærmest ingen 
klageinstanser, der ikke 
tager otte måneder til to 
år om behandlingen af en 
klage, så hvis man ikke 
ser tilbage i forløbet, kan 
man ikke behandle klager 
overhovedet,” siger Hans 
Jørgen Vaarbjerg.

Ingen byggetilladelse
Sidste år fik klagere med-
hold i, miljørapporten var 
mangelfuld, fordi der ikke 
var redegjort for udled-
ninger til Kværsløkkebæk. 

Senere blev byggeriet 
af biogasanlægget stop-
pet af kommunen, fordi 
opførelsen af tanke var 
påbegyndt uden byggetil-
ladelse. Ekspropriation 
af jord til vej blev stillet i 
bero, fordi den ikke var 
foregået efter bogen.

Der er lavet en ny 
miljørapport, som der 
er indgivet klager over. 
Byggetilladelsen er kom-
met, og der er hen over 
årsskiftet opført yderligere 
fire tanke i Kværs. Nature 
Energy har løst problemet 
med ekspropriation ved 
at købe ejendom af de be-
rørte beboere, der således 
er købt ud.

“Jeg er ikke så forarget 
over biogasanlægget, som 
jeg er over den måde, 
borgerne er blevet be-
handlet på. Ligegyldigt 
hvad vi har fået medhold 
i, er klagesagerne hurtigt 
fejet af bordet, og byg-
geriet påbegyndt igen så 
hurtigt som muligt trods 
store protester,” siger Hans 
Jørgen Vaarbjerg.

Under den kommunale 
valgkamp sagde Venstres 
borgmesterkandidat Ellen 
Trane Nørby, at ingen i 

dag ville have placeret et 
biogasanlæg i Kværs.

“Det hjælper os ikke. Det 
er enighed blandt de store 
partier om biogassen, selv 
om den ikke anbefales af 
energieksperter og natur-
organisationer. Kritikere 
bliver banket på plads i 
den grønne energis hellige 
navn. Kværs er ikke sko-
leeksemplet på, hvordan 
man producerer grøn 
energi med borgernes 
opbakning. Vi overvejer 
at gå til Ombudsmanden,” 
siger landmanden fra 
Kværs.

Statstilskud
Kommer biogasanlæg-
get i gang i år, tilflyder 
der statstilskud til for-
målet. De er afskaffet 
med udgangen af 2022, 
så der opstod et sandt 
kapløb om at etablere 
biogasanlæg i en vældig 

fart, da staten afskaffede 
tilskudsmulighederne. 

Det har givet konkur-
rence med et biogasanlæg 
i Kliplev, der også appel-
lerer til landmændenes 
gunst om at få dem til at 
levere gylle til biogasan-
læggene tæt på hinanden i 
det sønderjyske. Klagerne 
er gået på frygten for tra-
fik, støj og lugt.

“Der er anløbet skibe i 
Aabenraa med fedtstoffer 
til biogasanlæg. Det er på 
tale at importere fiskeolie 
fra Norge, og der er søgt 
om at lave et anlæg til 
omdannelse af kakaobøn-
ner til gas. Kakaobønner 
bliver importeret fra 
Sydamerika,” siger Hans 
Jørgen Vaarbjerg, der er 
overbevist om, råstofferne 
til biogasanlægget i Kværs 
ikke kan hentes fra det 
nære opland.

Biogasanlægget skal 

omdanne 800.000 tons 
gylle og ajle og andet godt 
til naturgas til Sønderborg 
kommunes borgere i 
bestræbelserne på at være 
CO2 neutral i 2029. 

Krigen i Ukraine har 
forstærket fokus på at 
blive uafhængig af russisk 
gas. ■

Protesterne mod biogasan-
lægget i Kværs har været 
heftige, men tankanlæggene 
bliver opført for at leve op til 
den grønne dagsorden, så 
protester, anker og klagesa-
ger har ikke haft den store 
effekt for borgerne, der føler 
sig løbet over ende af den 
grønne bølge.

Brødrene Henning og Lars 
Hansen, Felstedvej, afhæn-
dede deres familieejendom 
til Nature Energy, fordi de 
ellers ville sidde tilbage med 
en bolig, der ville blive stærkt 
plaget af gylletransporter til 
og fra biogasanlægget.
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Alt i murerarbejde
Småreparationer · Om- og tilbygning

Nybyggeri samt Hovedentrepriser

Industrivej 7, 6330 Padborg info@rudebeck-byg.dk

Tlf. 74 67 04 56 •   www.rudebeck-byg.dk   

Stødagervej 8 ∙ 6400 Sønderborg ∙ Tlf. 74 43 40 50 ∙ info@ssph.dk ∙ www.ssph.dk 

*Tilbuddene gælder så længe lager haves

Åbningstider
Mandag-Torsdag:  8.00 - 17.00    • Fredag: 8.00 - 17.30  
Lørdag: 9.00 - 12.00   • Søndag: Lukket

HUSQVARNA R214C
12,5 HK MOTOR 
94 cm klipper

20.999,-
inkl. moms

STIHL FSA 45
BATTERITRIMMER

895,-
Spar
280,-

Spar
6.000,-

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

Efter opsamling kører vi til Hou, hvor 
vi tager med færgen til Samsø. I den 
mondæne badeby Ballen får vi middag.
Vi oplever nogle af øens væsentligste seværdigheder.
Under busturen rundt på Samsø vil 
den lokale guide fortælle en masse om 
øens historie og dens historie.
På øen ligger en perlerække af 22 hyggelige 
landsbyer med hvert sit særpræg og charme.
Vi kommer naturligvis til Nordby, som er en rigtig 
hyggelig lille by med sine små, snørklede gader, 
charmerende gamle huse og bedårende gadekær
Forventet hjemkomst ved 22-tiden.
Prisen inkluderer bus, rundstykke og 
ka� e, færgeoverfart, middagsmad, lokal 
guide, eftermiddagska� e og kage.

BovAvis

Afgang
Alsion, Sønderborg  . . . . . . . . . . . 7:30
Nybøl Kirke . . . . . . . . . . . . . . . . . 7:45
Broager Kirke. . . . . . . . . . . . . . . . 7:50
Elektrikeren Egernsund . . . . . . . . 7:55
Ahlmannsparken, Gråsten . . . . . . 8:00
Bageren Rinkenæs . . . . . . . . . . . . 8:10
Annies Kiosk, Sønderhav . . . . . . . 8:15
Bindzus, Kollund . . . . . . . . . . . . . 8:20
Kruså Bankocenter  . . . . . . . . . . . 8:25
Bov Kirke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8:30
Samkørselspladsen ved Kliplev  . . 8:45
Circle K, Rødekro . . . . . . . . . . . . 9:05
Samkørselspladsen
ved Hammelev . . . . . . . . . . . . . . . 9:35
OK-tanken i Bramdrupdam  . . . 10:00

1-dags bustur til 1-dags bustur til 
Skønne SamsøSkønne Samsø

795,-2. pinsedag2. pinsedag
mandag den 6. junimandag den 6. juni
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Algebehandling

Fliserens

Ring og få

25%
rabat

Telefon: 61 80 61 61 rens@krusellsmultiservice.dk

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

ANLÆGSGARTNER
Nyanlæg af have og design

Vedligehold af have
Hækkeklipning

Græsslåning
Ukrudtsbekæmpelse

HUSK
at få lavet en sommeraftale
på vedligehold i haven

LT NATUR &
EJENDOMSSERVICE APS

LT Natur har rigeligt at se til i haven
Af Lise Kristensen

Siden makkerparret 
Dennis M. Lorenzen 
og Klaus Tranum 
startede LT Natur og 
Ejendomsservice i 
Kollund for 12 år siden, 
har de haft forrygende 
travlt. 
Folk skal have ordnet 
haver og klippet hæk og 
trimmet bede som aldrig 
før. 

Coronaen har givet kon-

centration om det nære. 
Der er ikke noget mere 
glædeligt og energigivende 
end at kigge ud på noget, 
der vokser og gror. 

Det sørger LT Naturs 
otte medarbejdere for.

“Jeg er udlært skov-
arbejder, og Klaus er 
mekaniker, så han står for 
maskinerne. Telefonerne 
kimer hele tiden,” fortæl-
ler Dennis M. Lorenzen, 
der er ved at tilrettelægge 
sommerens græsslånings- 

og haveindsatsprogram, 
som er fast arbejde i den 
lyse årstid.

“Vi står over for et 
omfattende projekt med 
anlæg af en stor have i 
Padborg-området. Folk 
vil have gjort noget ved 
de uden dørs arealer og 
opholdssteder, så de kan 
nyde en veltrimmet plæne 
og smukke blomster. Vi 
anlægger have og bede, 
der er lette at passe og 
vedligeholde. Vi har et 

naturnært koncept, der 
skaber liv i haven i form af 
blomster, bier og insekter,” 
siger Dennis M. Lorenzen 
med de grønne fingre.

Grønne områder
LT Natur har også opgaver 
for Aabenraa Kommune 
og større virksomheder, 
der gerne overlader 
pasningen af de grønne 

områder til professionelle. 
Det er også muligt at få 
udført mindre repara-
tioner på bygninger og 
anlæg.

“Vi har mest at lave 
med havearbejde, men vi 
har også ansat en tømrer 
og murer. Vi påtager os 
små og store opgaver, 
som anlæg af nye haver 
og rutineopgaver med 

almindelig havepasning. 
Corona-tiden har givet 
os meget at se til. Folk vil 
have shinet haven op. Det, 
tror jeg ikke, ændrer sig,” 
siger manden med kimen-
de telefoner fra haveejere i 
baggrunden.

Makkerparret er begge 
omkring de 40 og mener 
at have omstillet sig til den 
grønne bølge på det helt 
rigtige tidspunkt. ■

Dennis M. Lorenzen er den ene af to medejere af LT Natur og Ejendomsservice.
 Foto Ingrid Johannsen

 v/ Mikael Ebbesen
Fasanvænget 7 · 6310 Broager · Mobil: 40 79 02 60

ebbesen.byg@gmail.com 

www.byggefirmaet-keld-ebbesen.dk

BYGGEFIRMAET

KELD 
EBBESENS EFTF.

Mangler du en tømrer/snedker?



DÆK TIL ALLE BEHOV

Industrivej 14, 

6330 Padborg

(+45) 3080 8086

pdc@pdc-as.dk

KONTAKT DIN LOKALE 
DÆKSPECIALIST

www.padborg-dækcenter.dk

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

Fliserens

Spar

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

Tak fordi du handler lokalt

Padborg - Kruså - Frøslev - Holbøl - Kollund – Gråsten - Broager - Sundeved - Ragebøl Uge 14 6. april 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  6. Mørbradbøf med champignonsovs og grøntsager

TORSDAG den  7. Stegt paneret fl æsk med persillesovs

FREDAG den  8. Marineret nakke med salat

LØRDAG den  9. Dansk bøf med rødbeder

SØNDAG den 10. Burger med pommes frites

MANDAG den 11. Kyllingbryst med paprikasovs og salat

TIRSDAG den 12. Frikadeller med stuvede ærter og gulerødder

Kun 69,-

Padeltennis på vej til 
Grænsehallerne
Af Dit te Vennits Nielsen

Hvis alt går efter planen, 
åbner der 1. september 
to padeltennis baner ved 
Grænsehallerne i Kruså.
“Jeg har fået tilsagn fra 
25 lokaler virksomheder, 
som hver har givet spon-
sorat på 8.000 kr. Men jeg 
mangler stadig en del for 
at kunne realisere vores 
drøm om, at få padelten-
nis til Grænsehallerne”, 
fortæller Palle Hansen fra 
Kruså, der for tiden kører 
til Haderslev, Sønderborg 
eller Rødekro for at dyrke 
idrætsgrenen. 

Padeltennis er den stør-
ste og hurtigst voksende 
sportsgren. 

Padeltennis spilles med 
en padel ketsjer og en 

tennisbold på en 10 x 20 m 
indhegnet bane.

Ifølge Palle Hansen er 
det et hamrende sjovt spil 
og kan dyrkes af folk i alle 
aldre. 

Palle Hansen har sam-
men med halinspektør 
Dan Andresen fra 
Grænse  hallerne taget 
initiativet til at prøve at få 
den populære sportsgren 

til Kruså og lagt ind under 
Bov IF.

“Etableringen af to baner 
koster omkring 600.00 kr. 
Jeg har fået sponsorater 
ind på 250.000 kr. og 
Grænse hallerne samt Bov 
IF giver hver et tilskud 
på 100.000 kr. Det vil 
sige jeg lige nu mangler 
150.000 kr. for at kunne 
realisere to baner”, fortæl-
ler Palle Hansen.

Et sponsorat ligger på 
8.000 kr. ex moms, så 
Palle Hansen håber meget, 
at lokale virksomheder 
vil være med på idéen. 
Tilsagn om et sponsorat 
skal være givet inden 
den 1. juli, så banerne 
kan etableres omkring 
1. september. ■

Dan Andresen og Palle 
Hansen er i fuld sving 
med at skaffe penge 
til to padeltennisbaner. 
 Foto Dit te Vennits Nielsen

En kreds af borgere arbejder 
på at etablere få padel tennis 
til Grænsehallerne i Kruså.



KOLLUND KOLLUND 
KIRKEKIRKE

BOV BOV 
KIRKEKIRKE

HOLBØL HOLBØL 
KIRKEKIRKE

Søndag den 10. april kl. 11.00 
ved Kirsten Schmidt

Søndag den 10. april kl. 9.30
ved Kirsten Schmidt

Søndag den 10. 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.

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

Kontoret er ferielukket fra den 11. - 18. april, begge dage inkl. God påske

Din daglige samarbejdspartner
i erhvervs- og privatspørgsmål

ADVOKATFIRMAET BIRGIT THOMSEN

Padborg

Kruså
Kollund

Holbøl

Kliplev Kværs Gråsten
Egernsund

Rinkenæs Broager

Dybbøl

Ragebøl

Varnæs

Bovrup

Vester Sottrup
Felsted

Bjerndrup

Fårhus

Frøslev Bov

Ansvarshavende redaktør
Gunnar Hattesen

Telefon 21 16 06 83
gh@bovavis.dk

Lokalredaktør
Ditte Vennits Nielsen
Telefon 25 98 91 80

dvn@bovavis.dk

Mediechef
Ingrid Johannsen

Telefon 21 19 02 80
isj@bovavis.dk

Grafisk tilrettelæggelse
Hans-Ole Nielsen

Telefon 36 95 99 36
bovavis@graphos.dk

Grafisk tilrettelæggelse
Marta Serrano Sánchez

bovavis@graphos.dk

redaktion@bovavis.dk

OPLAG: 13.430

LEVERING:

FK Distribution

TRYK:

OTM Avistryk A/S

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

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

onsdag/torsdag

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

Rabøl Jørgensens Begravelsesforretning

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

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

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

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

Svend HedegaardRie Rabøl Jørgensen Martin Good

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

 

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

Bov-Padborg Begravelsesforretning
– en del af Rabøl Jørgensens Begravelsesforretninger

Rie Rabøl Jørgensen Martin GoodGunnar Petersen

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

v/ Kirsten Pedersen Madsen

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

post@kirstenogrejner.dk
www.kirstenogrejner.dk

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

Valg af 
bedemand er 
et spørgsmål 
om tillid

Gratis samtale med en erfaren advokat om skifte- og arveforholdende

Bov og Kollund kirker

Kirkekontoret, Padborgvej 40a, 6330 Padborg  Tlf. 7467 0917   www.bovsogn.dk Bov & Kollund kirker

Taizé - Andagt 
6. april kl. 19.30 i Bov Kirke

45 minutter med ro og tro, hvor lyset og fællessangen 
er i højsædet. Her vil være tid til at lytte og lade 
tankerne flyve samt tid til refleksion. Der vil være 

bøn, bibellæsning, salmer og lystænding

Palmesøndag
10. april kl. 11.00 i Bov Kirke

Palmesøndag kan du helt ekstraordinært komme med 
en tur rundt og gå på opdagelse i Bovs smukke, gamle 

præstegård. Det sker efter gudstjenesten kl. 11.00 

Skærtorsdag
14. april kl. 11.00

Vi holder gudstjeneste i Bov Kirke med sang og 
musik ved Jørgen Wittmaack og Micky Jürgensen

Langfredag
15. april kl. 15.00 i Kollund Kirke 

Vi holder gudstjeneste med musik 
ved cellist Gabriel Koeppen

Påskedag
17. april kl. 9.30 i Kollund kirke 

og kl. 11.00 i Bov Kirke
Vi holder gudstjenester med musik ved 

Gabriel Koeppen og Ulrike Stüve-Koeppen

Menighedsrådsmøde 
27. april kl. 18.30 i Kirkeladen 

på Kirkevej 1, Bov 
Menighedsrådsmøderne er åbne, o� entlige møder, 

så man er meget velkommen til at deltage, dog 
er punkter med personfølsomme oplysninger 

lukket for o� entligheden. I dagene op til mødet vil 
dagsordenen være tilgængelig på vores hjemmeside

Læs mere på bovsogn.dk

Åben præstegård i Bov Af Dit te Vennits Nielsen

Palmesøndag er der efter 
gudstjenesten i Bov Kirke 
mulighed for at se den 

smukke og bevaringsvær-
dige præstegård i Bov. 

Præstegården står 
nemlig i øjeblikket tom, 

efter sognepræst Maria 
Odgaard Møller forlod sin 
stilling.

Inden længe flytter 
der en ny præst ind i 
præstegården.

“Vi tror, at mange fra 
vores menighed kunne 
have et ønske om at se 
den smukke præstebolig. 
Derfor har vi mulighed 
for at invitere indenfor, 
inden den bliver malet 
og gjort klar til den 
nye kommende præst”, 
fortæller formand for 
Bov Menighedsråd, Erik 
Secher. 

For omkring 30 år siden 
nedbrændte præstebo-
ligen delvist, men den 
blev nænsomt genopført i 
gammel stil med moderne 
køkken. 

Arne Bondo Andersen, 
som har stor indsigt i den 
historiske bygning, vil vise 
rundt. ■

Palmesøndag er der åbent hus i Bov Præstegård. Arkiv foto

2 4



PÅSKETILBUD FRA PALLEPÅSKETILBUD FRA PALLE

TORVEGADE 15-19 6330 PADBORG TELEFON 74 67 32 32

Jeans
FLERE MODELLER
PR. STK 400,-

T-shirts
FLERE MODELLER

PR. STK 200,-

Polo-shirts
MANGE FARVER
PR. STK 300,-

PÅSKEPRISPÅSKEPRIS

2 STK 2 STK 600,-600,-
PÅSKEPRISPÅSKEPRIS

2 STK 2 STK 300,-300,- PÅSKEPRISPÅSKEPRIS

2 STK 2 STK 500,-500,-

Jensen
URE - GULD - SØLV

Landsdækkende bytteservice

Torvegade 23 - Padborg - Tlf. 74 67 32 74

Jensen
URE - GULD - SØLV

Landsdækkende bytteservice

Storegade 10 - Aabenraa - Tlf. 74 62 26 73

FRA 299,- FRA 199,-

399,- 399,-349,-

Inspiration til kon� rmation

2 5
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BOOK DIN GRATIS SYNSTEST ONLINE: optik-hallmann.com
 Aabenraa, Søndergade 6,  74 62 34 70      Sønderborg, Perlegade 63,  74 42 23 00       Padborg, Torvegade 4,  74 67 30 70

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

    Udover 25 ord, 1,-  pr. ord.

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

    eller
  

356495

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

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

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

Kuponen kan udfyldes på www.graastenavis.dk, 
sendes som e-mail på: annonce@bovavis.dk.

Den kan også a� everes i postkassen på: Bovvej 45 i Padborg.

TillykkeTillykke

Der indkaldes til 

Ordinær generalforsamling
Torsdag 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

Historisk Forening 
for Bov og Holbøl Sogne

afholder

Generalforsamling
Torsdag den 28. april 2022 
kl. 19.00 på Oldemorstoft

Dagsorden ifølge vedtægterne

Dagsorden kan ses på www.bovhistorie.dk

Forslag til behandling skal være form. HC Jørgensen 
i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Efter generalforsamlingen er der foredrag 
ved historiker, dr. phil. Lars Henningsen: 

Kampen om de faldnes minde

Kaffe/te med kage 60,- kr.

HÆRHJEMMEVÆRNSDISTRIKT
SYD- OG SØNDERJYLLAND

Søgårdlejren 9. april 2012Søgårdlejren 9. april 2022
Mindehøjtideligheder for de faldne 
fra 9. april 1940 gennemføres i og 
omkring Søgårdlejren efter følgende 
program:

Kl. 08.00 Flaghejsning i Søgårdlejren
Kl. 08.10 Kransenedlæggelse i Søgårdlejren
Kl. 08.20 Fælles transport til Hokkerup
Kl. 08.30 Mindehøjtidelighed for kampen ved Hokkerup
Kl. 09.00 Mindehøjtidelighed for kampen ved Lundtoftebjerg
Kl. 09.30 Mindehøjtidelighed for kampen
 ved Sønder Hostrup
Kl. 09.45 Mindehøjtidelighed for kampen ved Bjergskov
Kl. 10.00 Mindehøjtidelighed ved obelisken
 Mindehøjtidelighed i porten
 til avlsbygningen (B.3)
Kl. 10.15 Kaffe i kantinen
Kl. 11.00 Afslutning

HÆRHJEMMEVÆRNSDISTRIKT
SYD- OG SØNDERJYLLAND

Multi
Generalforsamling

Fårhus Borger og Ungdomsforening
Fårhus Forsamlingshus I/S

og støtteforeningerne
afholder ordinær generalforsamling i Forsamlingshuset

Onsdag den 20. april kl. 19.00
(uge 16)

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Efterfølgende kaffe og kage.

Bestyrelserne

Musical trak fulde huse 
på efterskole

Elever fra Frøslevlejrens 
Efterskole opførte Game 
of Pirates for fulde huse. 
Skuespillere, scenografi, 
kostumer, teknik, musik 

og catering fungerede godt 
sammen og publikum fik 
en fantastisk oplevelse. 

Der blev indsamlet 
26.000 kr til Ukraine i 
entreindtægter. ■

 Foto Dit te Vennits Nielsen
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Vi ønsker Ditte velkommen tilbage den 
11. april efter endt barsel med nogle gode

PÅSKETILBUD

Jernbanegade 18 · 6330 Padborg · Tlf. 74 67 23 28

Shampoo 
& balsam i 
gaveæske

Styling serie 
samt shampoo 
& conditioner

Tilbuddene gælder fra mandag den 11. april til onsdag den 13. april

Tilbudspris 450,-

Køb to produkter og få 1 gratis

eller få 20% rabat 

Nyt produkt i salonen

Klaus List ny 
servicemedarbejder
Af Dit te Vennits Nielsen

Klaus List har over-
taget jobbet som 
servicemedarbejder i 
Grænsehallerne efter 
Peter Matthissen.
Han er en myndig og be-
stemt mand. Når han siger 
tingene anden gang, ved 

de unge mennesker godt, 
at han mener det.

60-årige Klaus List 
har prøvet lidt af hvert 
i sit arbejdsliv. Han er 
udlært murer, har været 
bankbetjent i Sydbank, 
kørt lastbil og så har han 
i over 20 år været en del 
af Bov CC. De seneste 

mange år har han været 
næstformand.

“Jobbet som service-
medarbejder og alt-mulig-
mand passer mig fint. Jeg 
kan godt lide kontakten 
med mennesker, og så 
kender jeg jo stort set alle 
her”, siger Klaus List, som 
er en ud af syv medarbej-
dere i Grænsehallerne. ■

Klaus List er blevet ansat som servicemedarbejder i Grænsehallerne. Foto Dit te Vennits Nielsen

Ren by i Padborg I Padborg har en gruppe 
borgere sørget for, at 
byen blev gjort ren. 
De tog en tørn med hand-
sker, tænger og poser og 
samlede skidt op i grøf-
tekanter, på fortove og i 
krat. 

I Industriområdet fik 
de hjælp af 30 børn fra 
Julemærkehjemmet. 

Derfor har DTK og H.P. 
Therkelsen doneret penge 
til Fjordmark, som tak for 
hjælpen. Krone Fleet har 
sammen med ITD doneret 
penge til Bov IF fodbold 
U 11 drenge, som ligeledes 
har været ude at samle 
skidt i naturen. ■

Der blev grillet pølser efter 
indsamling af affald.

Travlhed i Lokalforening 
for Bov, Smedeby og Kruså
Af Dit te Vennits Nielsen

Lokalforening Bov, 
Smedeby, Kruså får sat 
et cykelstativ op ved 
busholdepladsen ved 
grænsen i Kruså.
Det oplyste formanden, 
Mogens Therkelsen, 
på foreningens 
generalforsamling.

Desuden arbejder man 
på renovering af stier i 
området samt tunnellen 
ved det gamle rådhus i 
Bov.

Ved Fjordskolen ønsker 

man at etablere et bålsted 
samt andre udendørs 
aktiviteter. Derudover er 
det lykkedes at få Skov- og 
Naturstyrelsen med på 
at udbedre udsigtsplat-
formen på Møllesøen. 
Arbejdet udføres af 
frivillige, mens styrelsen 
betaler materialerne.

Mogens Therkelsen om-
tale det meget omstridte 
regnvandsbassin, der er 
planlagt i et rekreativt 
område bag Udsigten i 
Kruså.

Efter generalforsamlin-

gen består bestyrelsen af 
Mogens Therkelsen som 
formand. næstformand 
er Monika Jensen, mens 
Melanie Krumbügel er 
sekretær.

Kaj Kästner er kasserer. 
Nyt bestyrelsesmedlem 
blev Alex Jørgensen, som 
afløser Kim Klintø. De øv-
rige bestyrelsesmedlem-
mer er Kenneth Jacobsen 
og Leif Andersen. 
Suppleanter er Heike 
Lorentsen og Hans Chr. 
Thordsen. ■

Lokalforeningen for Bov, Smedeby, Kruså holdt sin første ordinære generalforsamling med 20 
deltagere.
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Hørt ved Lyren
Ved modtagecentret for 
ukrainske flygtninge i 
Bov har omkring 700 
ukrainere fået hjælp 
til at søge asyl. Mellem 
5.-7.000 flygtninge har 
været igennem centret 
og er blevet hjulpet 
videre. 

Børnehuset Evigglad 
deltager i "Børn løber 
for børn" på fredag. 
Team Rynkeby står bag 
arrangementet, hvor 
der bliver samlet ind til 
Børnelungefonden. 

Padborg frivillige 
Brand værn blev kaldt 
ud til en brand i Frøslev 
Plantage. Flere borgere 
var bekymrede, men 
det viste sig at være en 
lovlig afbrænding fore-
taget af Naturstyrelsen 
for at give lyngen bedre 
grovilkår.

Vesterbæk Motocross 
Club har afholdt 
vinterturnering med 
godt 100 motocross 
kørere fordelt på flere 
klasser. Den lokale kø-
rer, Nicolai Skovbjerg, 
vandt suverænt hans 
klasse.

Ved indsamlingen til 
Kræftens Bekæmpelse 
blev der i gamle Bov 
Kommune bidra-
get med 86.479 kr. 
Rekorden fra sidste år 
blev dermed slået. 

Christoffer Adsersen 
deltog sammen med sin 
mor, Hanne Adsersen, 
fra Bov og lillesøster 
Sofie i tv-programmet 
Versus. Desværre fik 
de ingen gevinst med 
hjem. 

9. årgang fra Lyreskov-
skolen har valgfaget 
alpin ski. Årgangen har 
derfor været på skiferie 
i Østrig. Det blev en 
kæmpe succes. ■

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

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

VI HJÆLPER
 UNGE OG VOKSNE
UDSATTE BØRN

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

BLÅ KORS GENBRUG
Okslundvej 3, Padborg

30 91 30 28

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

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

FRISØR

Jernbanegade 40 · Padborg

+45 2169 8884

Birte Bladt

Salonen er lukket mandag og lørdag

Skat i 
Holbøl
Der er blevet spillet skat 
på Holbøl Landbohjem 
med 19 deltagere.

Nr. 1 Hans Emil Nissen, 
Holbøl 2777 point
Nr. 2 Torben Ries, 
Padborg 1851 point
Nr. 3 Gerd Sørensen, 
Gråsten 1766 point
Nr. 4 Lorens Jefsen, 
Aabenraa 1750 point

Skatkort på bordet
Padborg Skatklub har holdt klubaften med 16 deltagere

1. runde
Nr. 1 Svend Åge Thielsen 1.170 point
Nr. 2 Orla Moshage 1.145 point
Nr. 3 Robert Everhan 1.022 point

2. runde
Nr. 1 Jan Petersen 1.082 point
Nr. 2 Hans Emil Nissen 1.080 point
Nr. 3 Jes Peter Hansen 756 poin

Formand for Valdemarshus:

Tag del i den daglige drift 
Af Dit te Vennits Nielsen

Formand for 
Valdemarshus, Carlo 
Jensen, opfordrede på 
husets generalforsam-
ling medlemmerne til i 
større grad at tage del i 
den daglige drift.
“Valdemarshus er et ak-
tivitetshus - ikke noget 

hotel - husk det”, lød den 
løftede pegefinger fra 
Carlo Jensen, som håbede 
på, at få det samme gode 
forhold til det nye byråd, 
som huset havde haft med 
det gamle.

“Bestyrelsen efterlyser 
input fra vores 500 med-
lemmer. På den måde 
kan I alle være med til 

at bestemme, hvad der 
skal ske. Og så vil vi 
brokkehovederme til livs. 
Kom til mig, så finder vi 
en løsning”, sagde Carlo 
Jensen, som efterlyste kon-
struktive idéer i stedet for 
destruktive.

Genvalg
Regnskabet viste et lille 

overskud, men det får ben 
at gå på i 2022.

Til bestyrelsen var der 
genvalg. Det betyder, at 
Carlo Jensen fortsætter 
som formand. Genvalgt 
blev også Anna-Marie 
Larsen, Erik Nielsen og 
Kaj Kästner. Suppleant 
blev Bente Rasmussen.

Carlo Jensen blev også 
genvalgt som formand 
i brugerrådet. Genvalg 
var der også til Karin 
Andersen og Giesela 

Paulsen. Ud trådte 
Renate Oltrop og Merete 
V. Nielsen. Bestyrelsen 
består desuden af Arthur 
Beauschau, Heniz Paulsen 
og Henning Jacobsen. 
Suppleant blev Lillian 
Clarckson.

Henning Jacobsen blev 
genvalgt som revisor. 
Nyvalgt revisor blev Linda 
Seeberg, som afløser 
Birthe Andresen. ■

Der var 80 deltagere til årets generalforsamling på Valdemarshus. 
Formanden Carlo Jensen løftede i sin beretning en pegefinger 
til medlemmerne. Valdemarshus er et aktivitetshus. Ikke 
noget hotel.

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

Padborg 
Genbrugsbutik

Overskudet går 
Julmærkehjemmet i Kollund
Tværgade 1B, 6330Padborg

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

Vi afhenter møbler og 
tømmer dødsboerGRATIS

Vi mangler frivillige

Tak fordi du 
handler lokalt
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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
• Hækklipning
• Træfældning
• Stubbe fræsning
• Topkapning
• Algerens og imprægnering

LT NATUR &
EJENDOMSSERVICE APS

Murer- samt tømrerafdeling: kontakt os for mere info

CVR 34 22 35 72

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

Bred VVS ApS

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

Udsolgt til sønderjysk kaffebord
Af Dit te Vennits Nielsen

Ældre Sagen i Bov 
bød på sønderjyske 
kaffebord og foredrag 
ved direktør i Bolig 
Syd, Peder Damgaard i 
Grænsehallerne.
Peder Damgaard fortalte 
om Bolig Syds mange bo-
liger rundt i kommunen. 
De fleste boliger ligger i 
Bov og Padborg. 

Økonomien og frem-
tidsvisioner med bynære 

seniorboliger samt et 
sundhedshus blev også 
berørt, og der var gode 
input fra salen. 

Det sønderjyske 
Kaffebord var meget vel-
smagende, så folk gik både 

mætte og tilfredse hjem 
sidst på eftermiddagen. 

Thomas Dohn og 
Christian Cosmus stod for 
det musikalske indslag. ■

Direktør Peder Damgaard fortalte om Bolig Syds boliger i Padborg og Bov.
 Foto Dit te Vennits Nielsen

C-RO dag hos Bentes Shop Af Dit te Vennits Nielsen

Hos Bentes Shop i 
Padborg Torvecenter 
kan man torsdag den 
7. april mellem kl. 10 og 
14 møde en sælger fra 
C-RO.
“Sælgeren vil servicere vo-
res kunder med kvalitets-
bukser fra C-RO, som er 
et af de førende mærker”, 
fortæller butiksindehaver 
Bente Smedegaard.

Pigerne står klar i butik-

ken til at hjælpe kunderne, 
og der vil være en kon-
kurrence med en præmie 
på højkant, hvor man kan 
vinde et par nye C-RO 
bukser. ■

Anette Buchtrup Jensen fra 
Bentes Shop viser et par af 
de nye flotte C-RO bukser.
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Det Lille Teater fejrer 50-års jubilæum

Cristoffer Brodersen er født til musik og teater
Den kendte musiker, 
Christoffer Brodersen, 
har trådt sine barne- og 
ungdomssko på Det Lille 
Teater.
“Jeg fik musikken og tea-
teret ind med modermæl-
ken. Teaterinteressen har 
jeg fra min mor, Margit, 
der er en del af Det lille 
Teater. Musikinteressen 
fik jeg fra min far, Peter 
Brodersen.

Som barn var jeg med 
i flere forestillinger. Som 
12-årig skrev jeg min før-
ste sang, som jeg også satte 
musik til, selv om jeg kun 
beherskede tre akkorder 
på min guitar. Men det 
var nok til en sang den-
gang”, erindrer Christoffer 
Brodersen, som i teenage-

årene fandt sammen i en 
musikgruppe. 

“Vi mødtes ofte for 
at sidde og jamme og 
udvikle os musikalsk. 

Side  løbende spillede jeg 
i 1990’erne med på Det 
Lille Teater. Nogle af de 
forestillinger jeg huske 
tydeligst var Ronja Røver-

datter, Gen foreningsspil 
i 1994 og et herligt som-
merspil fyldt med sang 
og musik”, fortæller 
Christoffer Brodersen, 

som blev uddannet på 
musicalakademiet i 
Fredericia, på den første 
årgang i skolens historie.

“Det var en fantastisk 
tid, jeg nyder at tænke 
tilbage på. I over 20 år har 
jeg nu medvirket i musi-
cals og teaterkoncerter”, 
fortæller gråstenerdren-
gen, som i en årrække var 
forsanger i vokalgruppen 

Basix, der med stor succes 
var på turné i flere lande.

Hjemstavn
Selv om Christoffer 
Brodersen har stifte fami-
lie og er flyttet til Køben-
havn, glemmer han ikke 
min sønderjyske rødder. 

“Jeg er ofte hjemme for 
at optræde, og jeg nyder 
at kigge ind på Det Lille 
Teater til en snak. Jeg 
underholder gerne på 
sønderjysk. Det har i den 
grad overrasket mange og 
har åbnet nye døre i min 
karriere”, siger Christoffer 
Brodersen, som er den 
ene del af duoen ”Mark og 
Christoffer”. ■

Christoffer Brodersen er barn 
af Det lille Teater. 
 Foto Søren Gülck

Et kig bagved kulissen
Når publikum sætter 
sig til rette på Det Lille 
Teater for at nyde en 
forestilling, er det ofte 
skuespillerne, der får 
applausen. Men bag ku-
lissen står, der folk der 
styrer scenografien, lys 
og lyd. Det er dem, der 
får forestillingen til at gå 
op i en højere enhed.
Fini Dyrgaard, der er født 
på Endelave og uddannet 
dekoratør, har været med 
fra start i 1972. 

For Fini Dyrgaard har de 
50 år været en lang, spæn-
dende og meningsfyldt 
rejse.

“Når jeg ser tilbage, er 
der flere ting, man kan 
grine ad i dag. Jeg husker 
tydeligt, da vi flyttede fra 
Flens borg til Grå sten og 
startede op i Elly gade. 
Der har jeg har smurt 
meget maling på væggene. 
Vi spillede på ølkasser 
og træplader og hvad vi 
havde ved hånden. Pen-
gene var små, men til 
gengæld var humøret højt 
og idéerne mange”, husker 
Fini Dyrgaard, som også 

husker tiden på Gråsten 
Skole.

“Her spillede vi i forskel-
lige lokaler, fik oplevelser 
og muligheder, som aldrig 
kommer igen”, lyder det 
fra Fini Dyrgaard.

Spillede i svømmingpool
På Gråsten Skole var der 
en swimmingpool, som 
blev tømt for vand. Poolen 
var simpelthen blevet for 
dyrt og for lille. 

“Inden den skulle fyldes 
med sand, fik vi den idé, 
at spille et stykke i bunden 
af den tomme swimming-
pool. Det blev en succes, 
hvor skuespillerne var 
i bunden og publikum 
stod oppe på kanten for 
at opleve stykket. Det var 
det, man kunne kalde at 
komme i den omvendte 
verden”, mindes vetera-
nen, som har spillet med 
i flere forestillinger, men 
det er scenearbejdet og 
teknikken, han brænder 
for.

Når tæppet er gået, er det 
Fini Dyrgaard, der styrer 
teknik og lys. Det skal 

gerne ske, så det falder 
naturligt for publikum. 

“Vi har mange farver på 
lyset, for at kunne skabe 
de helt rette stemninger på 
scenen. Scene er ikke stor, 
så de store scenografier og 
kulisser kan vi ikke bruge. 
Vi er derfor gået ad den 
minimalistiske vej, hvor 
vi med enkelte effekter 

alligevel kan skabe stor 
virkning”, understreger 
Fini Dyrgaard. ■

Fini Dyrgaard har været med 
siden 1972, og har ansvaret 
for scenen.  Foto Søren Gülck

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

www.lilleteater.dk

Forestillinger på 
Det lille Teater

Repertoiret i jubilæumsåret 2022:
• ”Marie”, Forestilling om Marie Grubbe og Ludvig Holberg, skrevet 

af Lærke Sanderhoff , instrueret af Else Nielsen og Bodil Schäfer
• ”Jeppe og de andre på bjerget”, jubilæumsforestilling, skrevet af 

Ludvig Holberg, bearbejdet og instrueret af Svend Aage Wolff 
• ”Cafe Ludvig”, skrevet og instrueret af Sussi Pinholdt
• ”Alice i Eventyrland”, musical af Jens E. Hansen, komponist 

Jacob Kragh. Udendørs familieforestilling
• ”Stærke Danske kvinder”, en montage om kvinder, der igennem 

historien har sat stærke aftryk på kvinders vilkår, skrevet og 
instrueret af Inger Jacobsen og Anne Marie Brodersen

• ”Ud ad en blind vej”, en anderledes musikalsk forestilling fra et brunt 
værtshus. Skrevet og instrueret af Jens Jørgensen, 
Carsten Nygaard, Dorthe Fjeldgaard og Pia Nielsen
• ”Sammentræf”, instrueret af Ruth 
Gaul Nilum gruppen Teater om dagen, 
Ungdomsgruppen med dramatik
• Juleforestilling med børn og voksne
• Dukkegruppen juleforestilling og andre forestillinger

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

En sand teaterveteran
Bodil Schæfer er en sand 
veteran, når det drejer 
sig om amatørteater.
Hun er rundt om alle tea-
terets facetter.

Bodil Schæfer begyndte 
som helt ung sin kar-
riere på Det lille Teater i 
Flensborg, som også Anna 
og Arne Aabenhus, Fini 
Dyrgaard og Mads Holst 
var en del af.

Hun havde sine drømme 
indenfor teaterverden, 
men da repertoiret på tea-
tret i Flensborg ikke var 
lige det som fangede, søgte 
Bodil Schæfer sammen 
med det øvrige firkløver 

tilbage til den danske side 
af grænsen.

Her stod man på bar 
bund. Det var bestemt en 
udfordring, men de fik 
med succes søgt lokaler i 
Gråsten.

Her begyndte det
I Elleygade stod den luk-
kede Gråsten Hus hold-
nings skole tom. Her lagde 
DATS billet ind på nogle 
lokaler, der blev begyn-
delsen til Det lille Teater i 
Gråsten.

Syltekøkkenet kunne 
bruges som teatersal, 
og med en Marshall-

pavillonen som rekvisit, 
var fundamentet lagt.

Stedet blev hurtigt for 
småt, så man fik også lo-
kaler på Gråsten Skole.

I landsbyskolen 
Ladegårdskov, som var 
ejet af DATS og delvist 
blev brugt som sekretariat, 
viste der sig nye mulighe-
der. Skolen var tidligere 
lejet ud til tekstilprodukti-
on, men firmaet var luk-
ket. Skolen blev ombygget,  
udvidet af flere omgange 
og blev den nye faste base 
for Det lille Teater.

Bodil Schæfer var 
med på hele rejsen. Når 
det lykkedes, var det 

fordi hun var lidt af en 
tusindkunstner.

Bodil Schæfer var alle 
steder. Hun spillede teater, 
sufflør, sminkør, syerske, 
og instruktør. Efterhånden 
som hun fik rutine, dra-
matiserede hun flere bøger 
til teaterstykker.

“Noget af det der har 
ligget mit hjerte nær er 
børne- og ungdomsgrup-
perne. Når jeg ser tilbage, 
er det disse grupper og 
dukketeateret, som har 

betydet mest for mig”, 
siger Bodil Schæfer, som 
nævner, at rejsen gen-
nem de 50 år har været 
fantastisk. 

“Det har i den grad været 
udviklende. Ikke kun for 
mig, men for alle der har 
være med”, siger Bodil 
Schæfer. ■

Bodil Schæfer har været med 
på hele rejsen fra Elleygade i 
Gråsten til den gamle skole i 
Ladegårdskov. 
 Foto Søren Gülck

Arne Aabenhus var en markant skikkelse
Skuespilleren Jette 
Sophie Sievertsen er et 
barn af Det lille Teater. 
“Som barn gik jeg på den 
lokale kommuneskole i 
Gråsten. Jeg var så hel-
dig dengang, at skolens 
viceinspektør hed Arne 
Aabenhus. Det betød, at 
hvis man fik ham som 
vikar engang imellem, fik 
man også sit første møde 
med drama og teater. 
Hans fortællinger tændte 
lys i øjnene og vakte nys-
gerrigheden til live i mig”, 
husker Jette Sivertsen.

For hende åbnede der sig 
en ny verden og hun meld-
te sig til at gå til teater.

“En af vores lærere 
var instruktør Wilfried 
Schäfer, som var forud for 

sin tid. Vi følte, mærkede 
og gravede dybt i vores 
sjæle, for at være så auten-

tiske som muligt, når vi 
skulle finde ind til en rol-
le. Den tids method acting 
vil jeg mene. Der var et 
godt og vigtigt sammen-
hold på teatret. Vi spillede 
børneforestillinger blandt 
andet Molly Munter og 
kæmpen Jop Jop. Vi spil-
lede politisk teater om 
flygtninge fra Uganda. 

Vi var en gruppe af børn 
og voksne, som elskede 
teatret og dets væsen. 
Anna og Arne Aabenhus 
betød meget for mig og 
min lyst til at forsøge at gå 
den professionelle vej og 
blive skuespiller. Men også 
flere af lærerne på Gråsten 
Skole var aktive derude. 
Det husker jeg med glæde. 
Da jeg gæstede Det Lille 
Teater sidste år med 
De Damers forestilling 
”Boarde med Blæsten” 
kom nogle af mine gamle 
lærere ud og så forestil-
lingen. Det betyder så 
meget, at noget vi skabte 
dengang, stadigt sidder så 

dybt i hjertet”, siger Jette 
Sievertsen, som husker, at 
den første tekst hun gik 
op i til optagelsesprøven 
i København hedder” 
Kysset” og er skrevet af 
Hjalmar Söderberg og 
oversat af Arne Aabenhus.

“Jeg kom ind på skue-
spillerskolen ved Aarhus 
Teater i 1983 og har været 
professionel siden 1986. 
Jeg lever stadig af mit fag 
med en noget udvidet 
parlette. Teater, tegnefilm, 
film, tv og speaks. Jeg er 
sikker på, at det at have 
haft sin gang på Det lille 
Teater og møde voksne, 
der tog en alvorligt, har 
haft en stor andel i mit 
valg af fag”, siger Jette 
Sievertsen. ■

Det lille Teater der blev stort
Jeg må knibe mig selv i 
armen, når jeg tænker 
på, hvad Det lille Teater 
får sat på benene af 
teaterstykker, musicals 
og andre aktiviteter og 
hvor mange frivillige, der 
hjælper til.
Som borgmester fra 2010-
2014 fik jeg forskellige 
invitationer til arran-

gementerne på Det lille 
Teater. Jeg har altid nydt 
at se forestillingerne både 
indendørs tæt på scenen, 
og de udendørs forestil-
linger spillet af forskellige 
aldersgrupper, også børn.
Som Det lille Teater selv 
skriver:

“Vi er en forening af 
teatertosser, som har valgt 

at bruge en del af vores tid 
inden for teaterverdenens 
mange spændende mulig-
heder på amatørbasis”.

Jeg har virkelig kunnet 
fornemme, at det, de siger 
her, også er deres DNA.

Når så samtidig den 
18-årige sønderborger 
Mikkel Klinge Vandkær 
Thomsen løb med før-

stepladsen i Best Young 
Actor ved Oniros Film 
Awards 2022 i New York. 
En ung mand, der havde 
sin første rolle som bare 
syvårig i forestillingen 
‘Obersten’ på Det lille 
Teater i Gråsten, så kan de 
på Det lille Teater noget 
meget livgivende og være 
utrolig stolte.

Jeg vil gerne sige tak til 
jer alle for alt det, I skaber, 
og håber, I vil vedblive 
med, at lave mange for-
skellige og ikke mindst 
kreative forestillinger i 
årene, der kommer.

Stort tillykke til Det lille 
Teater. ■

Aase Nyegaard
Tidligere borgmester i 
Sønderborg Kommune

Jette Sophie Sievertsen har 
været professionel skuespil-
ler siden 1986. Hun trådte 
sine barnesko i Det lille 
Teater. Foto af Søren Gülck


