
Telefon 73 65 26 00

GRÅSTEN

Vi ønsker alle vores 
kunder en god påske

PÅSKEN åbningstider
Mandag - onsdag: kl. 7.00-20.00

Skærtorsdag: LUKKET

Langfredag: LUKKET

Påskelørdag: kl. 7.00-20.00

Påskedag (søndag): LUKKET

2. Påskedag (mandag): LUKKET

ÅBNINGSTIDER:
Man- fredag 13.30 - 17.30

Lørdag 9.30 - 12.00

Aut. Loewe forhandler

VI SÆTTER EN ÆRE I AT GIVE DIG
DEN BEDSTE RÅDGIVNING

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

Leif Henning

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

VELUDFØRT TØMRER- & 
SNEDKERARBEJDE

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

Få forsikring 
for alle pengene

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

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

… og overskuddet tilbage!

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

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

✔ Optimering af indkomst- og skatteforhold

✔ Assistance med bogholderiopgaver

✔ Hjælp til forståelse af dine skatteforhold
og korrespondance med skattevæsenet

Både for virksomheder og private

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

ØKONOMI- OG SKATTERÅDGIVNING

Gråsten - Broager - Ragebøl - Sundeved - Padborg - Kruså - Frøslev - Holbøl - Kollund Uge 15 13. april 2022 14. årgang  Løssalg: 5 kr. 

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

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

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

74 43 30 00

KØRESKOLE

KØREKORT
BIL & MC

HOLDSTART SØNDERBORG
Mandag den 11. april kl. 18.00
Onsdag den 4. maj kl. 16.00

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

NY AFDELING: Vestermarksvej 30, Kliplev 6200 Aabenraa

• Vagtpatrulje
• Alarmpatrulje
• Service/batteriskift 

på alarm
• Videoovervågning

www.securing.dk

Kontakt os og få 
en snak om jeres 
sikkerhed

Tlf.: 27 52 01 71 eller 
på info@securing.dk

Fiskenæsvej 2, 6300 Gråsten   

Tilmelding 
og tidsbestilling
 nødvendig på 

tlf. nr. 7365 0033

PRIS FOR BRUNCH & 
WELLNESS PR. PERS.

299 kr.

Hvornår har du sidst 
forkælet dig selv?

KOM TIL
BRUNCH & 
WELLNESS

HVER SØNDAG FRA KL. 9.00
Start dagen med brunch i 

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

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

udlån af badekåbe

BovAvis
Læs ugens avis på

www.graastenavis.dk



Kirkesiden for
Gråsten og Adsbøl

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

Gudstjenester og aktiviteter i april
Tirsdag den 12. april kl. 19.00 Filmaften i Præstegården

Onsdag den 13. april kl. 14.30 Sangeftermiddag i Præstegården

Skærtorsdag  kl. 17.30 Nadvergudstjeneste

Langfredag  kl. 11.00 Gudstjeneste i Gråsten

Langfredag  kl. 15.00 Koncert i Adsbøl

Påskedag  kl.  9.30 Gudstjeneste i Adsbøl

Påskedag kl. 11.00 Gudstjeneste i Gråsten

Søndag den 17. april kl.  9.30 Gudstjeneste i Adsbøl kirke

Søndag den 17. april kl. 11.00 Gudstjeneste i Gråsten Slotskirke

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.

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!

Golfklub holder åbent hus
Golfens Dag bliver i år 
afholdt søndag den 
24. april 2022. 
Hos Benniksgaard Golf 
Klub er man parat til at slå 
dørene op og invitere alle 
interesserede indenfor. 

“Både børn og voksne er 
velkomne til at kigge forbi, 

få en introduktion til spil-
let, hvor alle på tværs af 
alder, køn og niveau tak-
ket være det særlige han-
dicap-system kan spille 
mod hinanden”, fortæller 
golfklubbens formand, 
Finn Lunding Nielsen.

Det eneste, man skal 

have med er fornuftige 
sko og tøj, som man kan 
bevæge dig i. ■

Intereserede kan høre om 
golfspillet søndag den 
24. april. Arkiv foto
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Nederbyvej 76, Rinkenæs 6300 Gråsten www.rinkenaesvand.dk

Rinkenæs Vandværk
Indvielse og 

ÅBENT HUS
hos Rinkenæs Vandværkhos Rinkenæs Vandværk

den 22. april kl 14-18den 22. april kl 14-18
I anledning af det nye vandværk, vil vi gerne 

invitere til indvielse/åbent hus. 

Efter indvielsestalerne kl. 14, vil der være åbent hus 
med mulighed for at se, hvad der sker, inden du får 

vand i hanen og besigtige vandværket indefra.

Udover hjemmelavet vand, vil der blive 
serveret pølser, øl og sodavand.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen i Rinkenæs Vandværk

... læs mere på www.enjoyresorts.dk

JOB I SLOTSBYEN GRÅSTEN

Livredder 
til weekender og ferier
Til vores feriecenter i Gråsten søger vi servicemindede og enga-
gerede livreddere til vores team i Badelandet – med morskabs-
bassin, børnebassin, klatrevæg,  vandrutschebane, sauna’er og 
spa. 

Arbejdsområder
Du vil indgå i vores team bestående af kolleger fra de andre 
afdelinger i feriecentret. Dine ansvarsområder vil primært være:

·        Livredderfunktion
·        Opsyn med badegæster
.        Serviceopgaver/kvalitetssikring
·        Du arbejder primært i weekender samt i ferier
·        Du afløser ved sygdom og ferie

Det er en fordel, hvis du har erfaring fra et tilsvarende job og kan 
arbejde selvstændigt og udvise initiativ i dit job. Det er ikke et 
krav, at du har bestået Dansk Svømmeunions Bassinprøve – da 
vi sørger for, at du bliver uddannet.  

Min. alder er 18 år.

Om Enjoy Resorts Marina Fiskenæs 
Vi tilbyder ferieophold til danske og udenlandske gæster, der 
bor i vores 156 ferieboliger lige ved fjorden og skoven. I centret 
tilbyder vi også wellness, restaurant & bistro, fitnesscenter, 
børnebumler og lystbådehavn. 

Ansøgningen
Hvis du genkender dig selv i profilen, så er du velkommen til at 
kontakte os for mere information eller sende en ansøgning til 
Morten Sprogø på email til mortens@enjoyresorts.dk eller ringe 
på mobil 3034 0329 mandag til fredag kl. 9-12.

I forbindelse med jobsøgningen tillader vi os at indhente 
offentligt tilgængelig information om vores ansøgere på de 
sociale medier.

Vi afholder løbende samtaler.

Fiskenæsvej 2 • 6300 Gråsten • Tlf. +45 7365 0033

Pernille Flyger skifter job
Af Gunnar Hat tesen

51-årige souschef i 
SuperBrugsen i Gråsten, 
Pernille Flyger, skifter 
job.
Pr. 1. juni tiltræder hun 
en stilling som uddeler 
i Dagli’ Brugsen på 
Limfjordsøen Fur.

“Det er en udfordring, 
jeg ikke kunne sige nej 
til. Jeg er af natur tiltruk-
ket af nye udfordringer”, 
siger Pernille Flyger, der 
tiltrådte som souschef i 
Gråsten i 2014.

Pernille Flyger har 
siden 1996 haft job i 
Coop-koncernen. ■

Pernille Flyger tiltræder 
stilling som uddeler i Dagli’ 
Brugsen på Fur. Arkiv foto
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Søndag
24. april

2022

Golf - sport, natur og fælleskab
Kan du få bolden i hul på puttebanen?
Vil du se bolden flyve langt på drivingrangen?
Har du lyst til at spille på vores Par 3-bane?

Kom og hør hvorfor vi spiller golf, og hvad du kan opleve som ny
i Benniksgaard Golf Klub.
Vi har det sjovt både på og uden for golfbanen.

Golfudstyr kan du låne af os. Der er en goodiebag til alle.

Hold á max. 25 med guide hhv. kl. 10.00, 11.00, 12.00 og 13.00.
Deltagelse er gratis!

TILMELDING senest d. 18.4. til info@benniksgaard.dk
Oplys venligst navn, mail, telefonnr., og hvilket hold,
du ønsker at deltage på. Vi ses.

Benniksgaard Golf Klub
Sejrsvej 109, Rinkenæs, 6300 Gråsten

74 65 22 68

50 år med teater i smilets tjeneste
Af Gunnar Hat tesen

Det lille Teater i Gråsten 
fejrer torsdag 21. april 
sit 50-års jubilæum. Det 
sker med en reception 
i Ladegårdskov fra 
kl. 16.00-19.00
“De 50 år har budt på me-
get forskelligt siden Arne 

Aabenhus sammen med 
en gruppe teaterinteresse-
rede folk fra Gråsten tog 
initiativ til dannelse af Det 
lille Teater. Begyndelsen 
var meget beskeden. 
Teatret havde de første 
år hjemme på den davæ-
rende “Teaterskolen” på 
Ellygade i Gråsten”, for-

tæller Ole Gaul Nilum, der 
er formand for Det Lille 
Teater. .

I 1979 flyttede teatret til 
det nuværende domicil i 
Ladegårdskov. 

Siden er det gået stærkt, i 
dag råder Det lille Teater, 
som den eneste ama-
tørscene i Sønderjylland, 

over 2 sale og en stor 
udendørs spilleplads.

Det lille Teater der i dag 
har omkring 130 medlem-
mer danner rammer om 
børnedrama, friluftsspil 
og egnsspil, moderne og 
klassisk drama på scenen, 
énaktere, helaftensforestil-
linger, dukketeatre, revy, 

sang og musik, ungdom-
steater, week-end’er med 
drama og drama-kursus.

Mange frivillige
Det lille Teater i Gråsten 
er åbent for alle, der har 
lyst til at dyrke amatørte-
atret, hvad enten det er på 
eller uden for scenen. 

Det drejer sig om tek-
nikere der kan lide at 
arbejde med lyd, sætte lys 

op, bygge scene, fremstille 
rekvisitter, folk der kan sy 
og finde på kostumer og 
folk der kan svinge ham-
mer og sav, skuespillere, 
instruktører og musikere, 
sangere – kort sagt alle, 
der synes, det kan være 
sjovt og spændende at ar-
bejde med amatørteater og 
som har lyst til at være en 
del af det fællesskab, som 
Det lille Teater byder på”, 
siger Ole Gaul Nilum, som 
peger på, at Det lille Teater 
gennem DATS har delta-
get i flere teaterfestivaler.

“Vi har repræsenteret 
Danmark ved verdenste-
aterfestivalen i Monaco 
i 1989Det var et højde-
punkt”, fastslår Ole Gaul 
Nilum.

Det er også blevet til 
en stribe andre festiva-
ler i Oslo, Södertälje, 
Helsingfors, Åbo, Pojo, 
Lillehammer, Kelme og 
Jonova.

Desuden har teateret 
deltaget i mange nationale 
festivaler. ■

Det lille Teater holder til i den 
gamle skole i Ladegårdskov.

PA S  PÅ
D A N M A R K

S T E M  J A
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Søndag 24. april KL. 12.00
Dørene åbnes kl. 11.00

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

hjemmelavet ølsild 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

Kværs Sogn skal se sig om efter en ny sognepræst
Af Lise Kristensen

Efter fire år som sog-
nepræst i Kværs er 
54-årige Helle Domino 
Asmussen stoppet med 
øjeblikkelig virkning som 
følge af en sygemelding.
“Jeg er holdt som sogne-
præst i Kværs, fordi jeg er 
gået ned med stress. Jeg 
skal finde ud af, hvad jeg 
nu gør. Foreløbig bliver jeg 
boende i præstegården til 
september,” fortæller Helle 
Domino Asmussen.

Hun kom fra en stilling 
som præst gennem 11 år i 
Rise Sogn ved Aabenraa, 
da hun i sommeren 2018 
tiltrådte i Kværs, der var 
blevet et selvstændigt 
sogn efter at være blevet 
løsrevet fra Gråsten. Helle 
Domino Asmussen skulle 
dog fortsat dele sit arbejde 
mellem Kværs, vikar-
gudstjenester i Gråsten 
og stillingen som hospi-
talspræst i Sønderborg. 
Det gav en del at lave 

ikke mindst gennem 
Corona-pandemien.

“Jeg har været sogne-
præst i 24 år. Jeg er glad 
for at være præst,” siger 

Kværs sjælesørger de se-
nere år.

Menigheden var glad, 
da hun ved sin tiltrædelse 
flyttede ind i præstegår-

den i Kværs, som det ellers 
havde været på tale at 
sælge, fordi det var svært 
at få en præst til at bo der 
fast. Helle Dominos præ-

stegerning i Kværs blev 
set som en stabilisering 
af embedet. Kværs havde 
ikke haft nogen fast præst 
længe, da hun kom til.

Aftalt fratræden
Hun så det også selv som 
en befrielse fra et opgør 
med en tidligere præste-
kollega i Rise Sogn.

“Min aftrædelse i Kværs 
er aftalt med biskop 
Marianne Christiansen. 
Jeg skal være vikarierende 
præst i stiftet i det om-
fang, min sygemelding 
giver mulighed for det. 
Der er nok at lave, for 
der mangler præster flere 
steder. Som stiftsvikar 
dækker man de huller, der 
opstår rundt omkring,” 
fortæller Helle Domino 
Asmussen.

Menighedsrådsformand 

i Kværs Lilian Jensen be-
kræfter, præsten stopper. 

Hun afventer nærmere 
fra biskoppen med hen-
syn til, hvem der bliver 
Helle Domino Asmussens 
afløser. 

Kværs Sogn har 816 
medlemmer ud af 972 
indbyggere. Trods den 
procentvis høje opbak-
ning til folkekirken er det 
et meget lille sogn.

Under titlen “Vi vil 
bryde tavsheden” har en 
gruppe kirkeligt ansatte 
ønsket at gøre opmærk-
som på dårligt arbejds-
miljø og lukketheden 
omkring det i den danske 
folkekirke. Forældede 
arbejdsgange, personlige 
uoverensstemmelser og 
en flad ikke altid over-
skuelig struktur har med 
jævne mellemrum givet 
overskrifter og høje røster 
under kirkehvælvingerne 
uden for kirketiden i den 
danske folkekirke. ■

Efter fire år stopper sogne-
præst i Kværs Sogn, Helle 
Domino Asmussen (i midten).
 Arkiv foto
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Tilmelding til 
Gråsten Avis/Bov Avis
på tlf. 2116 0683
rejser@graastenavis.dk

BovAvis

4. - 7. september 2022

Efterårstur til

Bornholm
med besøg på Christiansø

AFGANG
Kl. 7.00 Ahlmannsparken i Gråsten
Kl. 7.30 Circle K i Rødekro
Kl. 7.50 OK-tanken i Hammelev
Kl. 8.20 Hotel Scandic Kolding

Fire dage på Bornholm og Christiansø, hvor vi ser alle øens skønne steder. 

Oplev Hammershus, rundkirkerne, Dueodde og Rytterknægten. 
Derudover besøg på Bornholms Kunstmuseum og Svaneke Bryghus 
samt mange andre oplevelser i det lune efterårsvejr Vi bor på 
Tines Gjestehuz i Allinge. Turen er inkl. halvpension, hvor vi bl.a. 
skal prøve Nordbornholm Røgeris berømte � skebu� et. Transport 
i egen bus, rejseleder på hele turen og entreer er inkluderet.

Søndag: Udrejse fra Gråsten. Vi gør stop i Lund i Sverige, hvor vi ser byens berømte 
domkirke og går en tur i byens hyggelige gader. Derfra videre til Ystad, hvor vi sejler til 
Rønne. Ombord på færgen serveres dagens ret med drikkevarer. Efter ankomst til Rønne 
kører vi direkte til hotellet, hvor der er mulighed for en kop ka� e i hotellets dagligstue.

Mandag: Efter morgenmaden mødes vi kl. 9.30. Vi starter dagen med at slå et 
smut forbi Olsker Rundkirke og derefter besøger vi Nyker Rundkirke, hvor vi 
får en rundvisning i kirken. Herfra kører vi til Dueodde for at opleve Danmarks 
� neste sandstrand. Derfra går turen mod Hammershus, i besøgscenteret er 
der mulighed for at købe ka� e og kage og nyde udsigten til ruinen. Tilbage til 
hotellet i Allinge og kl. 18.30 er der middag på Nordbornholms Røgeri

Tirsdag: Efter morgenmaden mødes vi kl. 9.30 og starter dagen med at køre 
ned langs østkysten. Fra Gudhjem sejler vi 350 år tilbage i tiden og sejler ud til 
Ertholmene, som består af en række små øer, hvor Christiansø er den største.

Tilbage i Gudhjem fortsætter vi i vores bus og kører langs den 
klippefulde kyst til Bornholms Kunstmuseum.  Museet udstiller mange 
af øens malere og ligger lige ned til Helligdomsklipperne.

Aftenens middag er på Svaneke Bryghus kl. 18.30

Onsdag: Efter morgenmaden tjekker vi ud fra hotellet kl. 9.30. Vi kører mod øens 
største skov Almindingen, hvor vi går tur i Ekkodalen, ser Rokkestenen og Bornholms 
højeste punkt Rytterknægten. På vej gennem Almindingen forsøger vi at få et glimt af 
de bisonokser der er blevet sat ud, herefter Østerlars Rundkirke. Vi gør stop i Aakirkeby, 
hvor vi besøger Lehnsgaard, der producerer rapsolie og sennep. Herfra går det mod 
Nylars Rundkirke og Rønne. Her besøger vi 
Torvehal Bornholm, hvor der er mulighed 
for at købe bornholmske specialiteter eller 
få sig en frokost eller kop ka� e.

Kl. 16.30 tager vi færgen til Ystad og 
derfra går det via Sverige og Sjælland 
tilbage til Gråsten. Ombord på færgen 
serveres dagens ret med drikkevarer.

Vi bor på *** Hotel Sandvig 
Havn i Sandvig. Hotellet har 
en � ot havudsigt. Værelserne er 
alle med eget bad og toilet.

Tillæg for enkeltværelse 
er kr. 300,-

4.295,-

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

2. påskedag, mandag den 18. april

Påsketur til 
Kerteminde 

750,-

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

Den kongelige 
Køkkenhave blomstrer

I Den kongelige Køkkenhave kan man for tiden beundre et blomsterhav af påskens blomster 
. Foto Ingrid Johannsen
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Sejrsvej 101 • Rinkenæs • 6300 Gråsten • 73 11 58 45 • www.benniksgaardbutik.dk • info@benniksgaardbutik.dk

Nyhederne vælter ind...

Åbent 
tirsdag - lørdag 9-17

søndag 9-12

Strandparkens Badebroforening gør klar til ny sæson

Af Gunnar Hat tesen

Strandparkens Badebro-
forening i Alnor gør 
klar til ny sæson, hvor 
badebroen sættes ud.
Formand for badebrofor-
eningen, Niels Chr. Just, 
nævnte i sin beretning, at 
Egon Callesen gerne vil 
give en hjælpende hånd 
med i det daglige.

Han nævnte desuden, 
der bliver sat ny trappe op.

Gråsten Forum arbejder 
fortsat videre med planer-
ne for Alnor Strandpark, 
og de første nye tiltag for-
ventes gennemført i løbet 
af 2022. Fhv. borgmester 
Bendt Olesen orienterede 
om planerne.

Niels Christian Just 
og Henrik Frost blev 

genvalgt tilbestyrelsen. 
Nyvalgt suppleant blev Eli 
Hjort-Pedersen. ■

Generalforsamlingen foregik på Förde-Schule. Foto Ingrid Johannsen 

Formand Niels Christian Just aflagde beretning.

Egon Callesen, Hans Amlund og den nyvalgte suppleant til bestyrelsen, Eli Hjort-Pedersen, Alnor.

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

 E-mail: blomszone@bbsyd.dk
Mobil: 20 57 48 08 www.blomszone.dk

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

 

Bendt Olesen redegjorde for planerne for Alnor Strandpark Foto Ingrid Johannsen 
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GRÅSTEN SLOTSKIRKE
Skærtorsdag den 14. april kl. 17.30

Nadvergudstjeneste ved Hanne Beierholm Christensen
med efterfølgende fællesspisning
Langfredag den 15. april kl. 11.00

ved Frederik Birkler
Påskedag søndag den 17. april kl. 11.00

ved Hanne Beierholm Christensen

ADSBØL KIRKE
Påskedag søndag den 17. april kl. 9.30

ved Hanne Beierholm Christensen

KVÆRS KIRKE
Skærtorsdag den 14. april kl. 19.00

ved Elli Krogh Foldager
med efterfølgende traktement

Påskedag søndag den 17. april kl. 9.30
ved Elli Krogh Foldager

BROAGER KIRKE
Skærtorsdag den 14. april kl. 19.30

ved Stefan Klit Søndergaard
Langfredag den 15. april kl. 10.30

ved Anders Raahauge
Påskedag søndag den 17. april kl. 10.30

ved Stefan Klit Søndergaard
2. påskedag mandag den 18. april kl. 9.00

ved Esbern Gaur Vernersen

EGERNSUND KIRKE
Skærtorsdag den 14. april kl. 11.00

ved Liselotte Kirkegaard
Langfredag, den 15. april kl. 11.00

ved Liselotte Kirkegaard
Påskedag søndag den 17. april kl. 11.00

ved Liselotte Kirkegaard

RINKENÆS KORSKIRKE
Skærtorsdag den 14. april kl. 9.30

ved Liselotte Kirkegaard
Langfredag den 15. april kl. 19.00

Liturgisk gudstjeneste ved Marianne Østergård Petersen
med Dybbøl Kirkes Vokalensemble

Påskedag søndag den 17. april kl. 11.00
Festgudstjeneste ved Marianne Østergård Petersen

RINKENÆS GAMLE KIRKE
2. påskedag mandag den 18. april kl. 11.00

ved Marianne Østergård Petersen

NYBØL KIRKE
Skærtorsdag den 14. april kl. 11.00
ved Karen Møldrup Rasmussen

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

SOTTRUP KIRKE
Langfredag den 15. april kl. 11.00

Liturgisk gudstjeneste ved Karen Møldrup Rasmussen
Påskedag søndag den 17. april kl. 9.30

ved Karen Møldrup Rasmussen
2. påskedag den 18. april kl. 11.00 
ved Karen Møldrup Rasmussen

ULLERUP KIRKE
Skærtorsdag den 14. april kl. 16.00

ved Lis-Ann Alexandra Rotem
Langfredag den 15. april kl. 10.30

Liturgisk gudstjeneste ved Lis-Ann Alexandra Rotem
Påskedag søndag den 17. april kl. 10.30

ved Lis-Ann Alexandra Rotem
Påskedag søndag den 17. april kl. 14.00

for den grønlandske menighed
ved Lis-Ann Alexandra Rotem

TYSK GUDSTJENESTE
Freitag, 15.4., 9.30 Uhr Gottesdienst 

zu Karfreitag in Gravenstein
Sonnabend, 16.4., 20 Uhr
Osternacht in Ekensund

Montag, 18.4., 10.30 Uhr, Gottesdienst
in Kollund mit anschließendem 

Ostereiersuchen und Osterspaziergang

GUDSTJENESTERGUDSTJENESTER

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

    Udover 25 ord, 1,-  pr. ord.

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

    eller
  

356495

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

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

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

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

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

TillykkeTillykke

Tak fordi du handler lokalt 

KLEZMERDUO 
Fredag den 22. april kl. 14.30

i Rinkenæs Korskirke
Koncerten er en musikfortælling om hyrdedrengen 

David, der overvinder kæmpen Goliath.

Vi indbyder til koncerten sammen 
med Rinkenæs skole, hvor 

eleverne i 0. til 3. klasse 
har arbejdet med 

fortællingen.

Alle er velkomne

www.rinkenæskirke.dk og  Rinkenæs Sogn

39 spillede skat
Gråsten Skatklub samlede 39 kortspillere til klubaften i 
Ahlmannsparken.

1. runde
1. Hans Peter  
Kruså 1152 point
2. Frede Hansen 
Sønderborg 988 point
3. Viggo Hansen 
Gråsten 974 point
4. Lorenz Jefsen 
Aabenraa 963 point
5. Jens Zachariassen 
Felsted 960 point
6. Herbert Jürgensen 
Broager 943 point

2. runde
1. Christian Skousen 
Holbøl 1143 point
2. Frede Jørgensen 
Gråsten 1142 point
3. Rainer Hugger 
Flensborg 1108 point
4. Finn Lorenzen 
Gråsten 1095 point
5. Robert Petersen 
Gråsten 1070 point
6. Preben Paulsen 
Aabenraa 1012 point

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

Gråstenæble til 
Olga Sørensen
Olga Sørensen fik 
forleden overrakt 
Gråsten æblet I keramik 
af formand for Gråsten 
Krolfklub, Inga Petersen.
Det skete ved den inden-
dørs sæsonafslutning.

Olga Sørensen modtog 
erkendtligheden fordi altid 
sørger for, at krolfspillerne 
får lidt gymnastik inden 
krolfspillet begynder. ■
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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

Hjertelig tak Hjertelig tak 
for venlig deltagelse vedfor venlig deltagelse ved

Ole Blindbæks Ole Blindbæks 
bisættelsebisættelse

På familiens vegnePå familiens vegne
Anna MargretheAnna Margrethe

En særlig tak for indsatsen til HjerteløberneEn særlig tak for indsatsen til Hjerteløberne

Vægmaleri i 
blomsterbutik

Gråsten Blomster får en ansigtsløf tning. Butikken er blevet smar t 

indret tet og Anni Henry Christensen er i fuld gang med at gøre klar 

til åbningen. Foto Ingrid Johannsen

Farvel til trofaste 
bestyrelsesmedlemmer

Efter 17 år som formand 
for Historisk Forening for 
Graasten By og Egn øn-
skede Bodil Gregersen, 
Rinkenæs, ikke genvalg 
på foreningens gene-
ralforsamling, der blev 
holdt på Det lille Teater.

Næstformand Hanne 
Næsborg-Andersen takke-
de den afgående formand 
for hendes store indsats.

“Du har gjort alt så godt. 
Du har det med at få 
tingene til at køre. Tak for 
de mange års indsats”, lød 
rosen fra Hanne Næsborg.

Der var også skulderklap 
til Birgitte Hell, der har 
siddet i bestyrelsen siden 
1989. I mange år var 
hun en pligtopfyldende 
sekretær. ■

Bodil Gregersen og Birgitte 
Hell blev takket for deres 
trofasthed over for Historisk 
Forening. 

Inge Blandt, Gråsten, er 
død, 83 år. ■
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B R O A G E R

Skat i Skelde
Skelde Gymnastikforening har afholdt afsluttende
præmieskat for vinterhalvåret med følgende 
præmietagere:

Nr. 1 Verner Hansen  2524 point
Nr. 2 Jens Clausen  1684 point
Nr. 3 Viggo Hansen  1658 point
Nr. 4 Robert Petersen  1640 point
Nr. 5 Tage Jørgensen  1604 point

Præmieskat 
i Broager
Ældre Sagen Broager har 
en skatklub, som har af-
holdt præmieskat.
Vinderne blev:

Nr. 1 Robert Persen, 
Gråsten 2748 point
Nr. 2 Preben Jensen, 
Broager 2191 point
Nr. 3 Herbert Jürgensen, 
Broager 1812 point

Kulturmåned 2022Kulturmåned 2022
på Cathrinesminde Teglværkpå Cathrinesminde Teglværk

Iller Strandvej 7, BroagerIller Strandvej 7, Broager

Fælles billet til alle fi re arrangementer: 

750,- plus gebyr

Alle arrangementer starter kl 19.30. Prisen er inkl. det sædvanlige 
traktement på Cathrinesminde Teglværk: Kaffepunch og fedtemadder

Billetbestilling: https://kultur maaned.safeticket.dk

Program
Den 10. maj: Journalist Simi Jan

Beretning fra verdens 
brændpunkter
180,- plus gebyr180,- plus gebyr

Den 18. maj: Nationalbankdirektør 
Lars Rohde

Op og nedture i dansk økonomi
180,- plus gebyr180,- plus gebyr

Den 24. maj: Savage Rose
Anisette og 7 andre 
musikere på scenen

250,- plus gebyr250,- plus gebyr
Den 31. maj: Alberte Winding

Lyse Nætter og andre 
følsomme sange
180,- plus gebyr180,- plus gebyr

Hovedsponsor: Hovedsponsor: Broager Sparekasse
Guldsponsorer: Sydbank, Home Broager-Sønderborg, PETERSEN Tegl
Sølvsponsorer: Bygma Sønderborg, Benniksgaard Hotel
Øvrige: Øvrige: Martin Iversen Sønderborg, BDO Revision, Korff Biler Guderup, 
BDN Bund Deutscher Nordschleswiger, Judica Advokaterne

Simi Jan og Savage Rose på Cathrinesminde Teglværk
Af Lise Kristensen

TV2’s korrespondent 
i verdens brænd-
punkter, Simi Jan, 
gæster Cathrinesminde 
Teglværk 10. maj for at 
fortælle om sit arbejde 
som international 
reporter. 
Den 18. maj fortæller 
nationalbankdirektør Lars 
Rohde om rigets finansiel-

le tilstand og op- og ned-
ture i dansk økonomi. 

24. maj optræder 
Anisette med Savage 
Rose og syv musikere på 
teglværket. 

31. maj går Alberte 
Winding over scenen med 
Lyse Nætter og andre føl-
somme sange. 

Den samlede pris for 
alle fire arrangementer 
er 750 kroner. Stykvis 
koster det 180 kroner at 
lytte med dog med den 
undtagelse, at entreind-
tægten for Savage Rose 
er 250 kroner. Foredrag 
og musik er led i arran-
gementet Kulturmåned 

på Cathrinesminde 
Teglværk.

“Det er mere eller min-
dre samme program, 
som vi havde tænkt os 
at afvikle sidste år, da 
Kulturmåned blev aflyst 
på grund af Corona. Poul 
Krebs kunne ikke komme, 
så vi har fundet en værdig 
afløser i Savage Rose,” for-
tæller Broagers tidligere 
borgmester Jørn Lehmann 
Petersen, der er primus 
motor i Kulturmåned.

“Vi startede i 1994 med 
at lave arrangementer på 
et højt kulturelt niveau 
med blandt andet Jørgen 
Haugsted Sørensen, der 
fortalte om sin skulptur 
ved teglværket, Erik 
Clausen, Per Arnoldi og 
Ib Michael,” fortæller 
Jørn Lehmann, der un-
derstreger, der traditionen 
tro er kaffepunch og fed-
temadder til sommerens 
sammenkomster.

“Kulturmåned plejer 
at være hvert andet år. 
Da vi aflyste i 2021, 
overvejer vi nu, om den 
finder sted igen næste år, 
eller vi venter til 2025. 
Arrangementerne er lagt 
på hverdagsaftner, så folk 

kan planlægge dem ind 
mellem weekender og hel-
ligdage. Publikum er glade 
for kulturbegivenhederne 
og trænger nok særligt nu 
her oven på pandemien 
til at komme ud og høre 
musik og foredrag. Det 
foregår inden dørs, men vi 
opfordrer altid til at have 
en pude og et tæppe med,” 
siger medarrangøren.

Det er hidtil lykkedes at 
finde stærke sponsorer til 
Kulturmåned.

“Det arbejder vi fortsat 
på, for det er ingen selv-
følge at få økonomien til 
at nå sammen fra gang til 
gang, selv om vi hidtil har 
haft velvillige bidragyde-
re,” siger Jørn Lehmann 
Petersen med opfordring 
til at sikre sig kulturelle 
vitaminer til sind og sjæl 
her ovenpå to år med 
COVID-19.

Savage Rose er tæt-
test på at være udsolgt. 
Scenekravene gør pladsen 
til publikum en anelse 
mere begrænset. Det kan 
fortsat lade sig gøre at 
erhverve billetter til alle 
fire arrangementer og til 
enkelte af dem. ■

Jørn Lehmann Petersen har stablet et spændende program på 
benene. Arkiv foto

Mand druknet i Flensborg Fjord To personer faldt fredag 
middag over bord fra en 

båd i Flensborg Fjord ved 
Egernsund.

Politiet fik meddelelsen 
kl. 12.31.

En redningshelikopter 
blev anmodet om as-
sistance. En mand blev 
samlet op med helikop-
ter og fløjet til Odense 
Universitetshospital. Den 
anden person blev sejlet 
til Flensborg Havn, for at 
blive indlagt på hospital. ■

Indbrud
Ved et indbrud i et som-
merhus i Vemmingbund 
blev der blandt andet 
stjålet en Playstation.
Gerningsmanden kom 
ind ved at brække 
hoveddøren op. ■
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B R O A G E R

S U N D E V E D

Besøg genbrugsbutikken i

VESTER SOTTRUP

MØBLER – TING – TØJ
og gør et godt køb

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

Tlf. 40 76 22 36 i åbningstiden

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

 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 vmpetersen55@gmail.com

Alle er velkomne

Nye kræfter i Lokalhistorisk Forening for Sundeved
Af Gunnar Hat tesen

Der skete en større ud-
skiftning i Lokalhistorisk 
Forening for Sundeved, 
der driver Lokalhistorisk 
Arkiv for Sundeved, på 
generalforsamlingen på 
den tidligere Bakkensbro 
Skole, som samlede 65 
deltagere.
Nyvalgt til bestyrelsen 
blev Hans Michelsen, 
Vester Snogbæk, 
Margrethe Haupt, Blans 
Østermark, Børge Moos, 

Nybøl og Folker Svane, 
Kobberholm.

Året var præget af 
Covid-19, men det lyk-
kedes foreningen at få 
udgivet sit årsskrift 2021 i 
november, der traditionen 
tro blev rigtig godt modta-
get af de 480 medlemmer. 

Der blev både aflagt 
beretning og regnskab for 
foreningens og arkivets 
virksomhed, hvilke blev 

énstemmigt godkendt af 
forsamlingen.

Æresmedlemmer
To afgående mangeårige 
bestyrelsesmedlemmer 
blev hædret med udnæv-
nelse til æresmedlemmer 
af foreningen og fik en 
vingave. Det var Frede 
Jensen, Vester Sottrup, 
og Arne Jessen, Nybøl, 
der begge har ydet en helt 
ekstraordinær indsats for 
forening og arkiv. 

Der var også stor tak for 

indsatsen og vingaver til 
den afgående formand, 
Povl C. Callesen, Brobøl 
og bestyrelsesmedlem 
Inge Jørgensen, Nybøl.

Efter generalforsamlin-
gen holdt pastor Jørgen 
Hanssen, Gredstedbro, 
et interessant og inspi-
rerende foredrag om sin 
oldefar, den navnkundige 
sønderjyske folkefører, 
H. P. Hanssen, med te-
maet: “Mellem Aabenraa 
og Berlin 1896-1920 via 
Askov”. ■

H.P. Hanssen, Nørremølle 
(1862-1936) Arkiv foto

Kræftens Bekæmpelse 
var på gaden 
Gunnar Hat tesen

Kræftens Bekæmpelse 
i Sundeved var forle-
den på gaden for at 
deltage i den årlige 
landsindsamling.
“De frivillige indsamlede i 
alt 62102 kr. på Sundeved”, 
oplyser Tine Wolff, som 

er synligt glad over 
indsamlingsresultatet. 

“Vi vil gerne takke alle 
indsamlerne for deres 

store indsats og borgerne 
i Sundeved for at tage 
godt imod os”, siger Tine 
Wolff. ■

Ny formand i Sundeved
Bestyrelsen for 
Lokalhistorisk Forening 
for Sundeved har konsti-
tueret sig med den hid-
tidige kasserer, Svend 
Jørgensen, Avnbøløsten, 
som ny formand.
Børge Moos, Nybøl, 
blev valgt som ny 
næstformand, mens 

Hans Michelsen, Vester 
Snogbæk, er ny arkivleder.

Margrethe Haupt, 
Blans Østermark er 
ny kasserer og Folker 
Svane, Kobberholm er ny 
sekretær. 

Peter Juel-Jespersen, 
Nybøl, fortsætter som 
redaktør og Henning 

Paulsen, Nybøl, som 
bestyrelsesmedlem ■

Cykelfærge får 100.000 kr.
Udvalget for Erhverv og 
Grøn Vækst har god-
kendt et 2-årigt pilot-
projekt for cykelfærge-
forbindelsen Egernsund 
til Langballigau. Det 
betyder daglige af-
gange med cykelfærgen 
mellem Danmark og 
Tyskland i sommerpe-
rioden. Færgedriften 
starter i ugen op til Tour 
de France-etapen den 3. 
juli, hvor Sønderborg er 
målby.
Foreningen Cykelfærgens 
Venner har lavet et 
2-årigt pilotprojekt for 
cykelfærgeforbindelsen 

mellem Egernsund og 
Langballigau i Tyskland. 
Formålet er at skabe et 
vedvarende vækstpoten-
tiale for cykelfærgeforbin-
delsen, og det skal bl.a. ske 
gennem samarbejde mel-
lem offentlige og private 
aktører på begge sider af 
grænsen, bedre oplevelser 
for cykel- og vandreturi-
ster, bæredygtig færgedrift 
og udvidelse af involve-
rede havne.

I sommerperioden 
betyder det sejladser 
på ruten Egernsund til 
Langballigau med 4 dag-
lige afgange undtagen 

fredag. Hver fredag bliver 
der i stedet 3 afgange fra 
Egernsund til Flensborg 
via Sønderhav. Derudover 
vil der dagligt være mu-
lighed for eventsejlads fra 
kl. 18 til 21.

Startskuddet på somme-
rens sejlads over Flensborg 
Fjord sker i form af 
“Tour de Brunsnæs”, rute 
mellem Brunsnæs og 
Langballigau, som finder 
sted i uge 26. Det er ugen 
op til Tour de France-
etapen den 3. juli, hvor 
Sønderborg er målby.

Udvalget for Erhverv og 
Grøn Vækst har godkendt 

pilotprojektet for de næste 
to år – altså sæson 2022 
og 2023. Det er formand 
i Udvalget for Erhverv og 
Grøn Vækst, Kjeld Stærk 
(V), meget tilfreds med.

“Vi vil naturligvis 
gerne være til at støtte 
op om initiativet fra 

Cykelfærgens Venner. Det 
er et super godt projekt, 
der tilfører vores kommu-
ne endnu et erhvervs- og 
turismeaktiv. Cyklisme er 
en vigtig brik i den grønne 
omstilling. Samtidigt er 
der mange potentialer i 
både cykelfærgen, samt 

samarbejdet mellem of-
fentlige og private aktører 
på begge sider af grænsen. 
Det skal udvikles over de 
kommende år”, siger Kjeld 
Stærk. 

Udvalget har afsat 
100.000 kr. til projektet. ■

Cykelfærgen Rødsand over Flensborg Fjord er sikret i 2022 og 2023.
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DIN LOKALE HÅNDVÆRKER

Tag på udflugt 
med Gråsten 

Rejser 

DIN LOKALE HÅNDVÆRKER

Avisen er i din postkasse 
onsdag/torsdag og kan læses online 
mandag aften på hjemmesiden 
graastenavis.dk

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

Ansv. redaktør
Gunnar Hattesen

Telefon 21 16 06 83

redaktion@graastenavis.dk

Reporter
Søren Thygesen Kristensen

Telefon 27 36 04 12

Journalist
Lise Kristensen

Telefon 20 75 79 12

lik@graastenavis.dk

Mediechef
Ingrid Johannsen

Telefon 21 19 02 80

isj@graastenavis.dk

Fotograf
Jimmy Christensen

Telefon 29 25 95 50

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

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

 Følg os på Facebook

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

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

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

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

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

Mediekonsulent
Knud Petersen

Telefon 31 40 03 61

kp@graastenavis.dk

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

Dit værksted og servicebutik på vejen

Gisselmann
Kongevej 86, Gråsten · 74 65 01 70

Hvis din bil 
kunne vælge
Reparation og service 
af alle bilmærker

Kioskvarer og gaveartikler 
mv.

CVR 34 22 35 72

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

Tlf. 74 67 15 12 · vvs@bred.dk

Bred VVS ApS

Kosmoshus Træfældning

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

rodfræsning

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

– Kort fortalt, vi fælder alt –

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

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

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!

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

1 2



Hørt i byen
En 23-årig herboende 
afghansk mand blev 
lørdag anholdt i 
Gråsten og sigtet for 
overtrædelse af udlæn-
dingelovens bestem-
melse om menneske-
smugling ved at have 
bistået en afghansk 
mand med ulovlig ind-
rejse i Danmark. Den 
23-årige blev løsladt 
efter afhøring, men 
sigtelsen er opretholdt. 
Den afghanske mand 
har efterfølgende søgt 
om asyl.

Effekten af, at 1350 
tyske borgere er flyttet 
til Sønderjylland sidste 
år, skaber boom på de 
tyske skoler. På Förde-
Schule i Alnor betyder 
det fyldte klasselokaler 
og venteliste.

Efter 10 år som lærer 
på Rinkenæs Skole er 
Søren Holm Hansen 
gået på efterløn.

For tredje gang blev en 
55-årig bilist standset 
af politiet, fordi han 
kørte bil uden at have 
et kørekort. Bilisten, 
som er fra Gråsten, blev 
standset i Rinkenæs.

Brian Steffens Kock i 
Rinkenæs har indløst 
sin julegave fra sin 
kone, Tina, og de har 
været på Alsion for 
at se forestillingen 
“Michael learns to 
Rock”.

Rinkenæs Ungdoms- 
og Idrætsforening har 
modtaget 19.033,- kr 
fra benzinkunder i 
Gråsten og Rinkenæs.

Lokalhistorisk Arkiv i 
Gråsten modtog i 2021 
55 skriftlige henvendel-
ser, 45 personer aflagde 
besøg i arkivet og 9919 
besøgte arkivets 
hjemmeside. ■

arrangerer

Danmark spiser sammen 
(Søndagscafe)

Søndag den 1. maj kl. 12.00 
på Restaurant ANKER’S, 

Marina Fiskenæs, Gråsten
(dørene åbnes kl. 11.30)

Der er en positiv indvirkning på helbredet 
i at deltage i en fælles spisning.

Menu: Rosastegt kalve� let med vildtsauce, 
baconbønner, waldorfsalat, tyttebær og surt samt 

ristede karto� er
Dessert: Citronfromage med � ødeskum

Kaffe og småkager
1 øl/vand eller 1 glas vin

Pris i alt 110,- kr. 
Der er musikalsk underholdning

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

eller til Anne Køcks, tlf. 23 34 09 05 gerne via 
sms senest onsdag den 27. april kl. 18.00.

FIRS, FED OG FÆRDIG 
ELLER HVA?????

Onsdag den 4. maj 2021 kl. 14.30 – 16.30 
i BHJ Salen, Ahlmannsparken

Ved Anne Marie Hessellund Beanland. Om at nærme 
sig den fjerde alder! En humoristisk � losoferen over 

det at blive gammel, pensioneret og fri. Hvordan 
opfattes vi – det såkaldte grå guld – bliver vi usynlige?

Pris: 70,-  kr.- for medlemmer
 90,-  kr. for ikke-medlemmer

Priserne er inkl. kaffe og kage

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

eller til Anne Køcks, tlf. 23 34 09 05 gerne via 
sms senest mandag den 2. maj kl. 18.00

SE HER

Gråsten

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

www.hebru.dk

Sundsnæs 4
6300 Gråsten

Norgesvej 24
6100 Haderslev

Mail
mobler@hebru.dk

Telefon 
7460 8351

Sundsnæs 4,
6300 Gråsten

Norgesvej 24, 
6100 Haderslev

Telefon
7460 8351

Mail
mobler@hebru.dk

Nyvalg til Historisk Forening
På generalforsamlingen 
i Historisk Forening for 
Graasten By og egn 
blev Lone Jørgensen, 
Gråsten, nyvalgt til 
bestyrelsen.
Nyvalgt blev også Rasmus 
Johansen, Gråsten.

Genvalgt blev Lisbeth 
Kistrup, Hardy Johansen 
og Ib Krogh Nielsen.

Genvalgt som revisorer 
blev Hans Ludwigsen og 
Hans Jørgen Bollmann.

Foreningen har 440 
medlemmer. ■

Lone Jørgensen blev nyvalg 
til bestyrelsen.

Børnehavebørn øver at gå over vejen
I Rinkenæs øver børne-
havebørnene til gå-
prøven.De skønne børn 
skal gerne være sikker i 
trafikken til sidst i maj.
“Hvert år sidder nerverne 
uden på tøjet efter en 
tur på Sejrsvej sammen 
med de ihærdige elever. 
Børnene gør virkelig 
en stor indsat og gør 
deres bedste”, siger bør-
nehaveklasseleder Dorte 
Andresen.

Der køres stærkt på 
Sejrsvej, også meget 
stærkt, men bilisterne ser 
ofte ikke de små gule-
vestede poder. 

“Mange sidder og laver 
alt andet end at køre 
bil”, lyder det fra Dorte 
Andresen. ■

Magnus Schlott Rohwedder kommer trafiksikkert over vejen. Han følger nøje introduktionen 
og klarer opgaven til bravour.

Børnehaveklasseleder Dorte Andresen sidder sammen 
“#verdenssejestenulter” fra 0. klasse på Rinkenæs Skole og 
følger hver enkelt elev, som på egen hånd øver det lærte.
 Foto Ingrid Johannsen
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KONTAKT

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

Alt inden for 
murerarbejde

SPECIALE: FLISER

Kampagne 
pris

21.999,-
Spar 5.000,-

Kampagne 
pris

3.750,-
Spar 545,-

PARK 300M
med 85 cm combi klippebord

Normalpris 26.999,-

Multiclip 750S
46 cm klippebredde med træk

Normalpris 4.295,-

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

Carstens Maskinværksted
v/ Carsten Hansen

CVR: 39280973  •  Kardemommevej 9, Rinkenæs, 6300 Gråsten

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

Ebbesens efterfølger på vej ind i en ny epoke
Af Lise Kristensen

Mikael Ebbesen er godt 
kørende med det tøm-
rer- og snedkerfirma, 
han overtog fra sin far 
Keld Ebbesen. 
Mikael er netop fyldt 41 år 
og har ti års jubilæum 
som efterfølger denne 
sommer. Det skal selvføl-
gelig fejres, men hvordan 
ved han ikke endnu. 

Foreløbig koncentrerer 
han sig om at følge op 
på de gode takter og den 
rivende udvikling, tøm-
rervirksomheden er i.

“Vi har haft virkelig gode 
tider med ordrebogen 
fyldt under Corona-
pandemien,” fortæller 
snedkermesteren, der 
laver alt fra større entre-
priser til udbedring af 
private huse, tilbygninger, 

terrasser og træværker i 
alskens udgaver.

Syv ansatte
Byggefirmaet Keld 
Ebbesens Efterfølger 
udskfiter tage og vinduer 
og påtager sig ind- og ud-
vendigt snedkerarbejde og 
vedligehold. Han har syv 
ansatte, der kører ud fra 
Broager og det værksted 

i Skodsbøl, som hans far 
etablerede i 1978.

Det stod ikke skrevet i 
kortene, Mikael Ebbesen 
skulle overtage sin fars 
virksomhed, der snart har 

et halvt århundrede på 
bagen.

“Egentlig ville jeg slet 
ikke være tømrer,” for-
tæller han, men tingene 
artede sig sådan, at han 

alligevel førte familievirk-
somheden videre, og det 
har han ikke fortrudt.

“Vi går ind i en ny tid 
nu med stigende priser, 
og vi skal samtidig finde 
ud af, hvor vi får træ og 
byggematerialer fra, noget 
branchen hidtil blandt 
andet har importeret fra 
Ukraine og Rusland.

Vi har ordrebogen fyldt 
et pænt stykke ind i frem-
tiden. Vi klager ikke og 
har altid fundet løsninger 
på ændringer i vilkårene,” 
fortæller Mikael Ebbesen, 
der spændt følger ud-
viklingen i tømrer- og 
byggebranchen.

Byggefirmaet kan 
kontaktes for et tilbud 
på snedker- og tøm-
rerarbejde i alle stør-
relsesordener og arter. 
Snedkervirksomheden 
påtager sig gerne special-
opgaver med individu-
elle ønsker. Det har været 
kendetegnende for virk-
somheden at tage særlige 
udfordringer op, og sådan 
vil det fortsat være. ■

Michael Ebbesen har 10-års 
jubilæum som chef for 
tømrer- og snedkerfirma.
 Arkiv foto
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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 

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,-
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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

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

Så er det tid til service 
og klargøring af din 
have/parkmaskine

TBN Service Padborg
Thomas B. Nielsen · Bovvej 45, Padborg

Tlf. 21 48 07 66 · tbnservice@outlook.dk 
Jeg henter og bringer gerne din maskine!

Multiclip 750 S er en effektiv og kraftfuld 
benzindrevet plæneklipper.

Multiclip-funktionen leverer en præcis 
klipning og findeler græsafklippet, før det 
spredes på plænen som naturlig gødning. 

Det særlige ergonomiske Fulcrum-styr kan 
justeres både i højden og til siden, så det er 
nemt at klippe helt tæt på mure og hække.

4.299 kr.
Inkl. moms

Kraftfuld STIGA-benzinmotor 
på 166 cm3

Selvkørende model

Klippebredde på 48 cm

Klippeskjold i galvaniseret stål 
sikrer en lang levetid

Multiclip-funktion for naturlig 
gødning af plænen

Fulcrum-styr, som kan justeres 
til siden 

Multiclip 750 S

Fuldendt
Baseret på mange års erfaring i haven.

MULTICLIP: 
Græsafklippet 
bliver 
omdannet 
til naturlig 
plænegødning.

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

HEINRICH  
T: 2941 1470

MORTEN  
T: 2683 6790KØKKEN · BAD · GARDEROBE

KØKKEN-
RENOVERINGOK

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

Ring og bestil tid til et gratis hjemmebesøg!

Danmarks eneste landsdækkende kæde – din garanti for tryghed og kvalitet

Nye låger
– monteret på 1 dag

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

HEINRICH  
T: 2941 1470

MORTEN  
T: 2683 6790KØKKEN · BAD · GARDEROBE

KØKKEN-
RENOVERINGOK

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

Ring og bestil tid til et gratis hjemmebesøg!

Danmarks eneste landsdækkende kæde – din garanti for tryghed og kvalitet

Nye låger
– monteret på 1 dag

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

HEINRICH  
T: 2941 1470

MORTEN  
T: 2683 6790KØKKEN · BAD · GARDEROBE

KØKKEN-
RENOVERINGOK

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

Ring og bestil tid til et gratis hjemmebesøg!

Danmarks eneste landsdækkende kæde – din garanti for tryghed og kvalitet

Nye låger
– monteret på 1 dag

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



Tømrerarbejde 
Hovedentreprenør
Tilbygninger
Tagarbejde

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

Se mere på www.byggemester.dk

SALG AF
 Køkkener
 Vinduer
 Døre

Havremarken 85
Holbøl, 6340 Kruså

ihle@post.tdcadsl.dkDANSKE MALERMESTRE

v/ malermester

Per Møller Ihle

Vi lægger vægt på 
folks tilfredshed

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

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

Fliserens

Spar

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

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

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

Krone- brobehandlinger,
Implantater og
Narkosebehandling

Tak fordi du handler lokalt

Padborg - Kruså - Frøslev - Holbøl - Kollund – Gråsten - Broager - Sundeved - Ragebøl Uge 15 13. 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 13. Kotelet i fad med ris

TORSDAG den 14. Stegt paneret fl æsk med persillesovs

FREDAG den 15. Dansk bøf med rødbeder

LØRDAG den 16. Dansk bøf med rødbeder

SØNDAG den 17. Burger med pommes frites

MANDAG den 18. Frikadeller med rødkal

TIRSDAG den 19. Millionbøf med mos

Kun 69,-

Bov IF Fodbold får ny formand og ny bestyrelse
Af Dit te Vennits Nielsen

Det blev en lettelsens 
dag, da der var ekstraor-
dinær generalforsamling 
i Bov IF Fodbold. 
Det lykkedes nemlig at 
finde seks nye bestyrelses-
medlemmer, og derfor kan 
den succesrige afdeling 
fortsætte.

Ny formand blev Lars 
Andersen.Han afløser 
Frank Thietje, der har 
været formand siden 2013. 
Tietje har til september 
været medlem af Bov IF i 
50 år.

Næstformand og sekre-
tær blev Jacob Hytting.

Kasserer blev Erik 
Elmholt, seniorformand 
blev Nikolaj Gram, mens 
Karsten Jakobsen får an-
svaret for ungeudvalg og 
materialer og tøj.

Kontakten til spon-
sorer varetages af Lars 
Christensen, mens Betina 
Boysen er valgt som me-
nigt bestyrelsesmedlem.  ■

Den afgående formand i Bov 
IF Fodbold, Frank Thietje, fik 
overrakt en velfortjent gave 
af kasserer Erik Elmholt og 
seniorformand Nikolaj Gram. 



KOLLUND KOLLUND 
KIRKEKIRKE

BOV BOV 
KIRKEKIRKE

HOLBØL HOLBØL 
KIRKEKIRKE

Skærtorsdag den 14. april kl. 11.00
ved Kirsten Schmidt
Påskedag den 17. april kl. 11.00
ved Kirsten Schmidt

Langfredag den 15. april kl. 15.00
ved Kirsten Schmidt
Påskedag den 17. april kl. 9.30
ved Kirsten Schmidt

Skærtorsdag den 14. april kl. 10.00
ved Joan Arnbjarnardóttir
Langfredag den 15. april kl. 17.00
Meditationsgudstjeneste ved 
Joan Arnbjarnardóttir
Påskesøndag den 17. april kl. 10.00
med dåb ved Joan Arnbjarnardóttir
2. påskedag mandag den 18. april 
kl. 10.00 Familiegudstjeneste 
ved Joan Arnbjarnardóttir

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

Dødsfald

Tak fordi du 
handler lokalt

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

Lions Club Bov støtter 
Ukraines folk i nød Af Gunnar Hat tesen

Lions Club Bov har 
ekstraordinært givet 
penge til den nødlidende 
befolkning i Ukraine og 
til lokale projekter for 
både unge, ældre og 
handikappede. 
Der har ikke været så 
mange penge at dele ud 
af i år, som der plejer, 
men løverne er alligevel 
tilfredse. 

“Selv om vi kun har haft 
råd til at hjælpe med ca. 
halvdelen af det samlede 

beløb, som vi plejer at 
donere til velgørenhed, er 
vi tilfredse. Vores arbejde 
har nemlig stort set ligget 
stille i de seneste to år på 
grund af coronaen, så det 
er rart at komme i gang 
igen.” forklarer præsident 
for Lions Club Bov, Allan 
Greve.

“Normalt støtter vi 
nødhjælps arbejde i 
udlandet gennem Lions 
Katastrofehjælp, hvor vi 
hvert år donerer et fast 
beløb. Lions hjælper så 
rundt omkring i hele 
verdenen, hvor katastrofer 
hærger. I år er der desvær-
re brug for en del midler i 
Ukraine, og derfor har vi 
gennem Lions Danmark 
støttet den humanitære 
indsats i Ukraine med en 
ekstraordinær donation.” 

fortæller Alan Greve og 
tilføjer, at Lions Danmark 
har et samarbejde med en 
række polske Lions klub-
ber, som yder humanitær 
hjælp til det krigsramte 
Ukraine, og det er her, 
Lion Club Bov mener, at 
man kan være med til at 
gøre en forskel.

Katastrofe
Den ekstraordinære hjælp 
til Ukraine har ganske vist 
betydet, at der ikke har 
været så mange midler til 
lokale formål, men hos 
Lions i Bov føler de, at det 
er det rigtige at gøre. 

“Det er en katastrofe, der 
sker lige ude foran vores 
egen dør, så det er klart, at 
vi skal træde til og hjælpe. 
Og så håber vi, at corona-
en er kommet så meget på 
afstand, at vi kan komme i 
gang med vores klubarbej-
de og tjene penge, som vi 
kan bruge på velgørende 
projekter igen til næste 
forår”, siger Allan Greve. ■

Præsident for Lions Club Bov, 
Allan Greve. Arkiv foto

Tulipaner i 
Padborg

Tulipaner pryder vejsiderne langs Østre Viaduktvej i Padborg 
 Foto Dit te Vennits Nielsen

Vores kære far, svigerfar, morfar og farfarVores kære far, svigerfar, morfar og farfar

Leif Christian AndersenLeif Christian Andersen
* født 12. august 1947* født 12. august 1947

er stille sovet inder stille sovet ind
† Smedeby den 7. april 2022† Smedeby den 7. april 2022

Elsket og savnetElsket og savnet
FamilienFamilien

Bisættelsen � nder sted i Bov Kirke Bisættelsen � nder sted i Bov Kirke 
onsdag den 13. april kl. 10onsdag den 13. april kl. 10

I stedet for evt. blomster kan man betænke I stedet for evt. blomster kan man betænke 
Kræftens Bekæmpelse reg. 3001 konto 0001155Kræftens Bekæmpelse reg. 3001 konto 0001155

mrk. Leif Christian Andersenmrk. Leif Christian Andersen

Læserbrev

Flyt postbutik i 
SuperBrugsen
Det er på høje tid, der 
sker en forandring i 
Super Brugsen Padborg.
Jeg mener ikke, det kan 
være meningen, at ældre, 

som skal sende en pakke 
eller lignende, skal bruge 
en GPS for at finde frem 
til postafdelingen inde i 
forretningen. 

Jeg synes ikke, det er 
særligt gennemtænkt, og 
slet ikke, når der bliver 
rodet rundt i butikken. 
Jeg ved, at jeg ikke er 
alene om den mening og 
at mange andre synes det 
samme.

Det er et stort problem 
for dem, der bl.a. bruger 
rollator. De skal trave 
hele butikken rundt in-
den de kommer hen til 
postbutikken.

Noget må der gøres! Det 
hele drejer sig kun om 
profit i Super Brugsens 
favør.

Apoteket fik en god 
plads. Så nu mangler man 
kun at flytte postbutikken.

Steen Rolf Ries 

Kildekobbel 48, Kollund
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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

KRUSÅ HUSMODERFORENING
inviterer sine medlemmer til besøg hos

LOPPEHUSET OG 
KONTORET I KRUSÅ
Torsdag den 28. april kl. 19.00

Sønderborgvej 2 – 4, Kruså
Jette fra Loppehuset vil fortælle om 

vilkårene for leje af en stand.
Muligvis har du/I også nogle lopper 
(ting og sager) som ønskes solgt.

Der er mange “lopper” til salg, så måske 
kan der gøres en god handel.

Vi afslutter aftenen med et glas vin, 
øl eller en vand på Kontoret.

Pris kr. 50,- 
Tilmelding til Tove på SMS/tlf. 21 48 00 15 

fra 19. til 22. april.
Bemærk venligst; Det er døren ud til P-pladsen 

på Åbjerg som er åben denne aften.  

 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

Else Jacobsen Else Jacobsen 
90 års fødselsdag90 års fødselsdag

Jeg fylder 90 år, den 18. april.Jeg fylder 90 år, den 18. april.
Har du lyst til at ønske mig Har du lyst til at ønske mig 

tillykke, vil det glæde mig meget.tillykke, vil det glæde mig meget.
Der er ka� e og kage Der er ka� e og kage 
fra kl. 14.00 - 16.00 fra kl. 14.00 - 16.00 

på Holbøl Landbohjem.på Holbøl Landbohjem.
Ring eller sms til 40 82 14 84Ring eller sms til 40 82 14 84

 hvis du kommer. hvis du kommer.

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

Grænsehallerne kan meget mere end sport 

Vi hjælper gerne med at finde den rette løsning 

Børne-
fødselsdag 

Overnatning 

Mad ud af 
huset  

Service- 
udlejning 

Idræt 

Familie- 
fester 

- plads til al
le!

Fritids- og aktivitetscentret

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

Hjemmeside www.gransehallerne.dk - Facebook

Vi hjælper gerne med at 
fi nde den rett e løsning

Grænsehallerne kan meget mere end sport 

Tak fordi du handler lokalt 

STORTSTORT
LOPPE-LOPPE-

MARKEDMARKED

Lopper fra mange indsamlinger, 
flere dødsboer og igen mange 
gode brugte møbler, samt nye 

ting fra forretningsophør.

afholdes

Lørdag den 23. og Lørdag den 23. og 
søndag den 24. aprilsøndag den 24. april

Begge dage fra 10 - 16Begge dage fra 10 - 16

Vilsbæk-Huset
Vilsbækvej 34 b, 6330 Padborg.

Evt. henvendelse på tlf. 20 83 76 63.

Elever laver bankospil til fordel 
for Ukraine

Af Gunnar Hat tesen

Eleverne i 10. årgang på 
Frøslevlejrens Efterskole 
arrangerer tirsdag den 
26. april kl. 19.30-21.00 
et bankospil til fordel for 
Ukraine. 
“Situationen i Ukraine har 
udviklet sig til det værre, 

så de har brug for hjælp”, 
lyder det fra eleverne.

Overskuddet går ube-
skåret til Ukraine gennem 
Dansk Røde Kors. 

På efterskolen er der 
plads til 200 mennesker.

En plade koster 40 kr. 
og der kan købes kaffe og 
kage ■

Elever på Frøslevlejrens Efterskole arrangerer tirsdag den 26. aprilbankospil til fordel for Ukraine.
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En kendt Venstremand er gået bort
Af Dit te Vennits Nielsen

Fhv. speditør Leif 
Andersen, Smedeby, er 
død, 74 år. 
Han bukkede torsdag af-
ten under for kræften efter 
et halvt års sygdom.

Leif Andersen stammede 
fra Haderslev.

Efter tiden i forsvaret, 
hvor han avancerede til 
sergent, blev han udlært 
speditør. 

Han blev gift med 
Christa, som han fik to 
sønner, Henrik og Jesper, 
med. Christa var kusine til 
Arne og Bent Roost. 

Leif arbejdede ved NC 
Kloster i Haderslev og 
Arne Roost fik lokket Leif 
Andersen til Schenker & 
Co. i Padborg. Han flyt-
tede til Kragelund, og var 
meget aktiv i foreningsli-
vet i Fårhus og speakede 
gerne til diverse arrange-
menter. Han hjalp også 
altid de omkringliggende 
gårde i høsten.

Livet igennem fastholdt 
han de tætte relationer 
med vennerne i Fårhus.

Da Roost Spedition blev 
etableret i 1984, fik Leif 
andel i firmaet. Da firmaet 
blev solgt til DTK i 2005, 
fulgte Leif med og arbej-
dede i firmaet nogle år. 

Efter skilsmissen fra 

Christa blev Leif gift med 
Ina, og parret boede i 
mange år i Smedeby. Ina 
var en kendt person i 
Padborg, da hun i flere år 
arbejdede ved Bager Bang 
og senere ved bageren i 
Super Brugsen i Padborg. 
Igennem hende fik Leif 4 
bonusbørn.

Byrådsmedlem
Leif Andersen blev valgt 
ind i Bov Byråd i 1989 for 
Venstre. Han var med i 
Bov Byråd igennem 16 år. 
Han bestred flere poster, 
var partiets gruppefor-
mand, var en fantastisk 
formidler og en dygtig 

politisk håndværker, 
som opnåede mange 
resultater til gavn for 
borgerne i Bov Kommune. 
Organisatorisk var han 
formand for Bov Venstre, 
sad i kredsbestyrelsen i 
Venstre i Løgumkloster-
kredsen og senere i 
Aabenraa-kredsen, hvor 
han var formand for 
kandidatudvalget til 
Folketinget.

I sine unge dage var 
Leif en ivrig rytter. Han 
vandt dressurridning i 
Haderslev Rideklub og red 
også jagtridning. 

Han var en selskabspa-
pegøje og var altid den 
sidste, der tog hjem fra en 
god fest.

Desuden var han en 
livsnyder og elskede god 
mad og rødvin. I mange 
år var han medlem af en 
lokal madklub.

De sidste par år dannede 
Leif par med Susanne 
Piper, efter Ina døde af 
kræft. ■

TRÆNINGSTIDERTRÆNINGSTIDER
Træningstider for BOV IF Fodbold Træningstider for BOV IF Fodbold 

UDENDØRS 2022
Årgang Tidspunkt Træner Telefon Opstart

U-6 + U-7 
drenge Onsdag 16.30 - 17.30 Henrik Lind

(Jesper Damm Hansen) 22 44 15 35 Kunst

U-8 drenge Tirsdag 17.00 - 18.00 Michael Mørck
(Karsten Jacobsen) 24 90 55 11

Kunst
(Efter 
påske)

U-9 drenge 
5 mands Mandag og onsdag 17.00 - 18.15 Torben Thomsen 61 20 09 22

(Efter 
påske)

U-6 + U-7 
+ U-8 Piger

5 mands
Onsdag 16.30 - 17.30 Anne Christine Jessen

Birgitte Post
22 73 52 63
27 51 82 10

(Efter 
påske)

U-10 drenge
5 mands Mandag og onsdag 18.00 - 19.00 Jonas Iversen

Christian Bo Boysen 42 58 22 58
(Efter 
påske)

U-11 drenge
8 mands Tirsdag og torsdag 17.30 - 19.00 Bernhard Putzer

Lars Thomsen 25 76 04 03
(Efter 
påske)

U-13 drenge
8 mands Tirsdag og torsdag 17.30 - 18.30

Peter Grube Hansen
Kasper Wrang

Marcus Aagaard

40 40 27 06
30 29 26 89
21 99 79 64

(Efter 
påske)

U-15 drenge
11 mands Tirsdag og torsdag 17.30-19.00 Poul Pedersen

Michael Justesen
20 26 47 15
22 46 69 00

(Efter 
påske)

Herre Senior
11 mands Tirsdag og torsdag 19.00 - 21.00 Christian Bischoff

Lars Andersen

0049 160 
9624 7285
22 41 21 78

(Efter 
påske)

Målmandstræ-
ning. Ungdom Tirsdag 16.00 - 18.00 Per Bo Pirschler

per-bo@hotmail.de
0049 176 

789 807 65
(Efter 
påske)

Koncert med Koncert med 

DET NY TONEFILMSORKESTERDET NY TONEFILMSORKESTER  
der består af 32 musikere og solister, der spiller kendte melodier fra der består af 32 musikere og solister, der spiller kendte melodier fra 
Matador og andre populære danske lystspil, bl.a. Sommer i Tyrol.Matador og andre populære danske lystspil, bl.a. Sommer i Tyrol.

BilletterBilletter á kr. 100,-  á kr. 100,- 
kan købes på vejbek/medborgerhus/arrangement kan købes på vejbek/medborgerhus/arrangement 

eller kgd@it.dk eller mobil 24 89 70 25.eller kgd@it.dk eller mobil 24 89 70 25.

Tag naboer og venner med til en humørfyldt Tag naboer og venner med til en humørfyldt 
eft ermiddag med masser af god musik.eft ermiddag med masser af god musik.

Arrangør:Arrangør:

MUSIKKEN I MUSIKKEN I 
MATADORMATADOR

SØNDAG, DEN 1. MAJ 2022 
KL. 15.00 – 17.00

I FRØSLEVLEJRENS TEATERSAL

Mindeord

Leif var en 
dygtig speditør

Leif Andersen, Smedeby, 
er gået bort.
Han var igennem sin 
erhvervskarriere en meget 
værdsat og dygtig speditør 
og samarbejdspartner 
i transportbranchen i 
Padborg.

Som daværende partner 
i Roost Spedition, der 
blev etableret i 1984, var 
han den bærende kraft i 
virksomhedens store spe-
ciale inden for logistik og 
transport af cykler, motor-
cykler og knallerter.

Med sin empatiske til-
gang og vindende væsen 
var Leif Andersen altid 
utroligt vellidt af sine 
kunder. 

Med de bedste ser-
vice- og transportløs-
ninger opbyggede han 
tætte personlige relati-
oner til sine kunder og 
samarbejdspartnere.

Æret være hans minde.

Susanne D. Provstgaard  

Par tner & bestyrelsesformand i 

DTK A/S 

Byrådsmedlem for Venstre 

Kollund

Leif Andersen var en trofast 
Venstremand, 16 år medlem 
af Bov Byråd og speditør i 
Padborg. Arkiv foto
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Hørt ved Lyren
En lastbil væltede forle-
den i rundkørslen ved 
Lyren i Padborg. Vejen 
var derfor spærret i 
flere timer.

Frøslevlejrens Efterskole 
fik samlet 32.581 kr. ind 
i forbindelse med deres 
musical. Pengene kom 
fra billetsalg og fra salg 
af spisning og drikke-
varer. Pengene går til 
Ukraine, og der samles 
fortsat penge ind på 
mobile pay 602680.

Høkeren i Holbøl fik 
besøg af elever fra 
Søgaard Fri skole. Der 
var madkundskab 
på programmet, så 
eleverne handlede ind 
med hjælp fra købmand 
Bjarne Nissen.

Guldsmed Rie Meyer 
har indsamlet 23.000 
kr. til Røde Kors i 
forbindelse med krigen 
i Ukraine. Salget er sket 
gennem det smykke 
Fredsduen.

Mette Larsen, der har 
været skolebestyrelses-
formand på Fjord skolen 
siden 2016, har trukket 
sin søn ud af skolen. 
Hun kan derfor ikke 
længere fortsætte på 
formandsposten. 

Det gamle gartner 
Henriksen er netop 
blevet sat til salg på 
Volmers vej i Padborg.

SFO'en på Lyreskov-
skolen hyggede sig med 
varm kakao og bål på 
shelterpladsen ved sko-
len inden påskeferien.

I krydset mellem 
Omfartsvejen og Hær-
vejen i Padborg blev 
en 25-årige cyklist fra 
Aabenraa ramt af en 
bil, da han skal svinge 
til venstre ad Hær vejen. 
Bilen forsatte ligeud 
krydset, da cyklisten 
svinger til venstre. Og 
efterfølgende kørte 
bilen fra stedet. Derfor 
er føreren af bilen nu 
efterlyst af politiet. ■

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

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

SKRÆNTEN 26, 6340 KRUSÅ TLF. 74672010

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

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

Atter generalforsamling i Historisk Forening
Af Torben Ølholm

To år med coronaepide-
mi har været hårde for 
det danske foreningsliv. 
Det gælder også Historisk 
Forening for Bov og 
Holbøl Sogne. Men nu lys-
ner det. Efter to års pause 
kan foreningen torsdag 

den 28. april kl. 19.00 
atter holde generalfor-
samling. Og traditionen 
tro bliver det på Museet 
Oldemorstoft.

Aftenens taler er hi-
storikeren, dr. Phil. Lars 
Henningsen, hvis foredrag 
bærer titlen: “Kampen om 
de faldnes minde”.

Hvert sogn i Nord- og 
Sydslesvig har sit min-
desmærke over de faldne 
i 1. Verdenskrig. I en del 
sogne fremkaldte de strid. 
Danske sønderjyder så 
de faldne som ofre for en 
sag, der ikke var deres. 
Tysksindede så soldaterne 

som helte faldet for det 
tyske fædreland. 

Først i 2018, i 100 året for 
freden, blev mindesmær-
kerne igen fælles sam-
lingssteder for mindretal 
og flertal.

Foredraget fortæller 
om de dramatiske stri-
digheder, som de blev 
centrum i.

Og hvad angår tradi-
tioner: For mange af 
foreningens medlemmer 
er det sikkert betryggende 
at vide, at der atter i år 
ved generalforsamlingen 
serveres kaffe og the med 
den gode sønderjyske 
brødtorte. Næsten alt er 
ved det gamle. ■

Hvert sogn i Nord- og Sydslesvig har sine mindesmærker over 
faldne i 1. Verdenskrig.
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Hos os er kvalitet og service i Højsæde

Danske Malermestre

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

tlf. 20 47 85 63

Hos os er kvalitet og service i Højsæde

Danske Malermestre

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

tlf. 20 47 85 63

Hos os er kvalitet og service i Højsæde
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og få et uforpligtende tilbud på

tlf. 20 47 85 63
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skal der males - ude eller inde - så ring til MalermesterMomme
og få et uforpligtende tilbud på

tlf. 20 47 85 63

Hos os er kvalitet og service i Højsæde

Danske Malermestre

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

tlf. 20 47 85 63

Hos os er kvalitet og service i Højsæde

Danske Malermestre

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

tlf. 20 47 85 63

Hos os er kvalitet og service i Højsæde

Danske Malermestre

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

tlf. 20 47 85 63

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

Hugo Sisseck Boligudstyr

50 års
erfaring

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

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

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

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

Salg & service
af hårde hvidevarer

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

Se elis.dk for aktuelle tilbud
Alt i servicesalg •

Elis’ hvidevarer
ved Norman Rudbeck

Alt indenfor hårde hvidevarer
Salg-Service-Reparationer

Telefon 7467 8799
Mobil 4082 4939

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

• El-installationer

• Reparationer 

• Industriservice

• IHC/wireless

• Tyverisikring

• Varmepumpeservice

• Parabol/antenneanlæg

• Tele/data installationer

• Energirådgivning

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

Norman 
Rudbeck

DIN LOKALE HÅNDVÆRKER

Design to Shape Light
louispoulsen.com

 New

Design to Shape Light
louispoulsen.com

 New

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

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

- plads til al
le!

Fritids- og aktivitetscentret

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

LOPPEMARKED                         
Grænsehallerne 

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

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

                  
    

 
 
 

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
Harkærvej 13 - 6340 Kruså 
Tlf. 74 67 14 14  
kontor@gransehallerne.dk 

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

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

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