
ÅBNINGSTIDER:
Man- fredag 13.30 - 17.30

Lørdag 9.30 - 12.00

Aut. Loewe forhandler

VI SÆTTER EN ÆRE I AT GIVE DIG
DEN BEDSTE RÅDGIVNING

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

Leif Henning

✔ Vinduer og døre 

✔ Tagarbejde

✔ Forsikringsskader

✔ Om-og tilbygninger Troels Petersen Allan Clausen

VELUDFØRT TØMRER- & 
SNEDKERARBEJDE

Din garanti for godt håndværk

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

• 
• 

• 
• 
• 

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

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

✔ Optimering af indkomst- og skatteforhold

✔ Assistance med bogholderiopgaver

✔ Hjælp til forståelse af dine skatteforhold
og korrespondance med skattevæsenet

Både for virksomheder og private

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

ØKONOMI- OG SKATTERÅDGIVNING

Gråsten - Broager - Ragebøl - Sundeved - Padborg - Kruså - Frøslev - Holbøl - Kollund Uge 17 27. april 2022 14. årgang  Løssalg: 5 kr. 

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

Åbningstider mandag til fredag 10.00 til 17.30

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

5 kg 90,-

HÅNDVÆRK I 
VERDENSKLASSE

MALER & ENTREPRENØRFIRMA 
EINAR MORAN

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

Eff ektivitet, kvalitet, høj service og rimelige priser

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

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

*Maks. 6 liter pr. kunde 

FRIT VALG

GRÅSTEN

TORSDAGSTILBUD

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
Tirsdag den 26. april kl. 19.00 Menighedsrådsmøde i Præstegården

Søndag den 1. maj kl. 11.00 Gudstjeneste i Gråsten Slotskirke

Onsdag den 4. maj kl. 20.00 Fredsgudstjeneste i Gråsten Slotskirke

Fredag den 6. maj kl. 18.00 Fredagskoncert i Gråsten Slotskirke

Fredagskoncert
Fredag d. 6. maj 2022, kl. 18:00 
Gråsten Slotskirke, Slotsbakken 1 A, 6300 Gråsten 

Renæssance- og barokklang i Gråsten Slotskirken.

Medvirkende: Birgitte Parsing og Hannah Jakobsen, Viola da Gamba; 
Arne Gaardsted Jørgensen, lut; Dennis Bang Fick, continuo; Rut Boyschau, cembalo og orgel. 

Koncerten byder på sjov og alvor fra Prætorius, Ortiz, Dowland, Purcell med mere. 

Værkerne introduceres undervejs og krydres med små anekdoter. 

Fri entré 

4. Maj markeres over hele landet på forskellig vis.

I Gråsten lægges der kranse ved Paludan-Müller og mindemuren, 
hvorefter der er gudstjeneste i Gråsten Slotskirke kl 20.00.

Vi mindes dem der var og beder for freden nu.

Det lille Teater fejrede 50-års jubilæum med amatørteater
Af Gunnar Hat tesen

Fra nær og fjern mødte 
godt et halvt hundrede 
mennesker forleden op 
til reception på Det lille 
Teater i Ladegårdskov.
Anledningen var Det lille 
Teaters 50-års jubilæum. 

Det var afdøde Arne 
Aabenhus, der sammen 
med en gruppe teater-
interesserede personer 
fra Gråsten tog initiativ 
til dannelsen af Det lille 
Teater i 1972.

I sin jubilæumstale 

nævnte formand for Det 
lille Teater, Ole Gaul 
Nilum, at på det første 
møde tilkendegav godt 30 
personer, at de ønskede 
oprettet et amatørteater 
her i Gråsten.

Den første bestyrelse 
blev nedsat og bestod af 
tre personer Poul Trier 
Hansen som var formand, 
Mads Holst og Annelise T. 
Jensen.

Det lille Teater har 
gennem de fem år-
tier spillet omkring 250 
forestillinger. ■

Teaterinteresserede 
møde op på Det lille 
Teater i Ladegårdskov 
for at festlig-
holde 50-års jubilæet.
 Foto Ingrid Johannsen
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Tilbuddene gælder torsdag den 28. april til 
lørdag den 30. april 2022 eller så længe lager haves. 

Der tages forbehold for trykfejl.

DELIKATESSEN TILBYDER
Fiskeplade
Lyst brød, med æg & rejer, fiskefilet, 
fiskedelle og hjemmelavet rejesalat

FRUGT/GRØNT TILBYDER
Løs frugt
Vælg mellem æbler, pærer, bananer 
eller blommer

*Maks. 6 stk. pr. kunde pr. dag

FRIT VALG

TIL 2 PERSONER

SLAGTEREN TILBYDER
Grillbakke 
Med 4 stk. marineret grillkoteletter, 
4 stk. kyllingespyd og 4 stk. 
ringriderpølser

Pr. bk. 

99,-

Pr. stk. kun

2,-

Pr. stk. 

100,-

STOR FLASKE

Graasten ketchup, sennep 
eller remulade
800 g

Pr. stk. 

12,-

Fun saftevand
Flere varianter

500 ml

Knorr sauce
Flere varianter

Pulver

FRIT VALG

Pr. fl. 

695

Pr. stk. kun

895

GRÅSTEN

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

Gælder torsdag / fredag / lørdag

6 SKARPE
FRA DIN LOKALE 

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

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

Ansv. redaktør
Gunnar Hattesen

Telefon 21 16 06 83

redaktion@graastenavis.dk

Reporter
Søren Thygesen Kristensen

Telefon 27 36 04 12

Journalist
Lise Kristensen

Telefon 20 75 79 12

lik@graastenavis.dk

Mediechef
Ingrid Johannsen

Telefon 21 19 02 80

isj@graastenavis.dk

Fotograf
Jimmy Christensen

Telefon 29 25 95 50

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

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

 Følg os på Facebook

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

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

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

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

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

Mediekonsulent
Knud Petersen

Telefon 31 40 03 61

kp@graastenavis.dk

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

Frokost Jazz på Anker’s
Søndag den 29. maj kl. 12.00

Dørene åbnes kl. 11.00

kun

249,-

Byens hyggeligste spisested

Tjørnelunds Jazz Band
Medrivende, swingende og energisk jazz.

Snyd ikke dig selv for denne oplevelse

Program:

STOR LUKSUS SMØRREBRØDS BUFFET
3 slags sild: en hvid, en krydret og Ankers 

hjemmelavet æblesild samt hjemmelavet tilbehør
Tjørnelunds Jazz Band spiller

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

Tjørnelunds Jazz Band spiller
Ankers lune retter

Tjørnelunds Jazz Band spiller

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

77–året for Befrielsen i 1945 markeres i Gråsten
Af Gunnar Hat tesen

Efter to års pause kan 
4. maj komiteen traditi-
onen tro igen markerer 
befrielsen i 1945 i 
Gråsten.
“Vi mindes og ærer de 
mennesker fra vort om-
råde, som kæmpede og 
modsatte sig besættelses-
magten, og som omkom 
under 2. Verdenskrig”, 
siger 4. maj komiteens 
formand, Mogens P.C. 
Jacobsen, som peger på, 
at man mindes og æres 

oberst Paludan-Müller, 42 
grænsegendarmer samt 
Knud Vindel og Holger 

Biehl, som alle omkom i 
kamp og i KZ-lejre. 

Der deltager faner fra 
forskellige militære en-

heder og foreninger, samt 
ungdomskorpsene DDS 
og FDF.

Program
Der bydes velkommen 
kl. 19.45 ved mindemuren 
ved slottet. Herefter læg-
ning af kranse og blom-
ster, dels ved mindemuren 
for oberst Paludan-Müller, 

dels ved mindetavlen for 
omkomne gendarmer. 

Herefter er der minde-
gudstjeneste i Gråsten 
Slotskirke, hvor sogne-
præst Hanne Beierholm 
Christensen prædiker. 

Derefter bevæger faner 
og de fremmødte sig til 
Frihedsskulpturen ved 
rundkørslen Ahlefeldvej/
Kongevej, hvor borgme-
ster Erik Lauritzen byder 
velkommen. 

Efter fællessang taler 
provst emeritus Viggo 
Jacobsen, Flensborg, 

hvorefter der lægges 
blomster for de omkomne 
modstandsmænd. 

Gråstens to ungdoms-
korps, Det Danske 
Spejderkorps, DDS, og 
Frivilligt Drenge-Pige 
Forbund, FDF deltager 
med faner og fakler. 

Der er afslutning ved 4. 
maj komiteens formand, 
Mogens P.C. Jacobsen.

Aftenen afsluttes med 
“The last post”, som bliver 
spillet af trompeter fra 
Rinkenæs Brassorkester. ■

Frihedsskulpturen i Gråsten.
 Arkiv foto
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Sønderborg Varme A/S   ·   Nørrekobbel 54, Sønderborg   ·   Tlf. 7343 5000   ·   www.sfjv.dk

Så er vi klar med en tidsplan for 
udrulning af fjernvarme i Rinkenæs. 

Tidsplanen er et estimat. Forhold, 
som bl.a. vejrlig og manglende 
materialeleverancer, kan bevirke, 
at tidsplanen ændres. 

Du kan følge med på vores 
hjemmeside sfjv.dksfjv.dk.

Fjernvarmen Fjernvarmen 
er på vejer på vej

Er du én af de mange, der har forhåndstilmeldt 
sig, så kontakter vi dig, når ledningsnettet 
nærmer sig din bolig. 

Fik du ikke forhåndstilmeldt dig, så tøv ikke 
med at kontakte os.

Forventet tidsplan / udgave 01Forventet tidsplan / udgave 01

maj-oktober, 2022

oktober-februar, 2022/2023

oktober-marts, 2022/2023

februar-juli, 2023

marts-juni, 2023

juni-december, 2023

august-december, 2023

Rinkenæs, HovedtidsplanRinkenæs, Hovedtidsplan
Etablering fjernvarmeledningsnetEtablering fjernvarmeledningsnet
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Mandag–fredag kl. 10.00–17.30  •  Lørdag kl. 10.00–13.00

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

ÅbningstiderÅbningstider

Vind gode præmier 
-Handler du i uge 17
og 18 værdi op til 

1000,-

i uge 17 og 18

Forårs/sommernyheder

Kast terning:
slå en 6’er og 
få en gave

Kage fra 
Bageriet Kock

i uge 18

5 års fødselsdag5 års fødselsdag

Jane Hansen og Jonna Seemann fejrer fem års jubilæum med deres tøjbutik, 2dreams, på 
Torvet i Gråsten. Foto Ingrid Johannsen

Fem års jubilar 2dreams:

Jeg elsker mine kunder
Af Lise Kristensen

Første uge i maj har 
tøjbutikken 2dreams på 
Torvet i Gråsten fem års 
jubilæum. 
Indehaverne Jonna 
Seemann og Jane Hansen 
ønsker at fejre det, så 
der er kage til kunderne 
hele ugen, gode tilbud og 
konkurrencer, hvor man 
kan vinde lækre tekstiler, 
som man kommer til at se 
sommergodt ud i.

“Vi har de skønneste 
kunder, der kommer lang-
vejs fra for at handle her i 
butikken. Jeg elsker mine 
kunder. Vi har et fanta-
stisk sammenhold blandt 
butikkerne her i Gråsten. 
Det gør det hele værd,” 
siger Jonna Seemann, der 
ikke fortryder, hun gjorde 
sin hobby til sit arbejde for 
fem år siden.

Vigtigt folk handler lokalt
Veninden Jane Hansen 
kom fra et job som soci-
al- og sundhedsassistent, 
og Jonna Seemann selv 
havde en baggrund som 
kontoransat. Det er de to 
indehavere af 2dreams.

“Det er vigtigt, folk 
handler lokalt. Sørg for at 
gå ind i de lokale butikker, 
der er her, hvis du ønsker 
et fortsat butiksliv i byen. 
Det er bare så vigtigt. Man 
skal tælle de butikker, der 
er her, og ikke dem, der 
ikke er her,” siger Jonna 
Seemann med en kraftig 
opfordring til at se det 
halvt fyldte og ikke det 
halvtomme glas.

“Takket være vore trofa-
ste kunder har vi overlevet 
Corona-pandemien og 
er kommet godt i gang 
igen. Uden den støtte 
ville det være svært. Vi 
er naturligvis kede af, 

butikker som Sönnichsen 
Ure & Smykker flytter 
til Sønderborg. Os der er 
tilbage, må arbejde for 
fortsat at skabe liv i byen. 
Det gør vi meget for. 
Kunderne giver arbejds-
glæde. Vi har masser af 
turister, der kigger ind i 
løbet af højsæsonen. Jeg 
elsker at tale med menne-
sker og stå her hver dag. 
Det er det, vi går op i,” 
siger fem års fødselaren i 
betjening af dametøjskun-
der i størrelse 36-54.

Mange køber deres tøj på 
nettet i dag, så det gælder 
om at værdsætte en god 
snak og råd om, hvordan 
man kommer til at tage 
sig bedst muligt ud i de 
personlige gevandter. 
Holder man sig som kun-
de til det, kan 2dreams 
sætte kursen stilfuldt mod 
kommende års jubilæer og 
fødselsdage. ■
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VI FEJRER FØDSELSDAG 
MED EKSTRA GODE TILBUD

Lørdag den 30. april holder vi fødselsdag 
og har ekstra skarpe tilbud 

på cykler og tilbehør til dig, så kom og gør et kup! 

Vi glæder os til at se dig!

Se mere på fribikeshop.dk 

VIND DIN BONDu har nu chancen for at vinde 
beløbet på din bon tilbage,hvis du handler hos os fra d. 28. april - 11. maj 2022. Kom ind og hør nærmere!

Alsgade 2  •  6400 SØNDERBORG  •  Telefon 7442 5253 Borggade 3  •  6300 GRÅSTEN  •  Telefon 7465 1031

Nu kan du få støtte til
dit lokale fællesskab
Hos Sønderjysk Forsikring vil vi gerne være med til at støtte  
lokalområdet, de gode initiativer, sportsånden og ildsjælene.  
Derfor har vi oprettet en pulje på op til 250.000 kr. til at støtte 
det lokale fællesskab inden for foreninger, klubber og andre  
organisationer med fokus på sport og kultur. 

Så mangler du f.eks. tøj til håndbold- eller fodboldholdet,  udstyr 
til gymnastikforeningen, male- eller tegnegrej til den lokale  krea-
klub eller tilskud til et særligt arrangement, der samler  
lokalområdets beboere? 

Det eneste, du skal gøre, er at udfylde formularen på vores  
hjemmeside, hvor du beskriver, hvordan vi kan være med til at 
støtte lige præcis jeres fællesskab i Sønderborg Kommune.

Sådan ansøger du:  

Du skal være kunde hos Sønderjysk Forsikring for at kunne 
ansøge. 

Du kan ansøge om op til 10.000 kr. indtil 15.12.22.  
Ansøgningerne behandles løbende, så jo tidligere du ansøger, 
jo større chance har du for at sikre støtten til dit fællesskab.  

Du kan læse meget mere på vores hjemmeside:
www.soenderjysk.dk/lokalpulje
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KVÆRS SPORTSFEST
KOM OG STØT DET LOKALE 

PROGRAM 2022
Onsdag den 4. majOnsdag den 4. maj
Kl. 17.00-18.00 VI GENTAGER SUCCESEN
 Pizzaspisning i hallen Tilmelding senest 28. april, 

Conny: 22 32 09 35 eller Helga: 22 16 82 57 
Kværs Menighedsråd er vært med pizza 
+ 1 øl/vand. 
Alle er velkommen og vi håber 
du bliver lidt længere.

Kl. 18.30-19.00 Sportsgudtjeneste i hallen
ved Præst Elli Krog Foldager

Kl. 19.30-20.30 Musikalsk underholdning med 
Anders Munch
Anders synger sange fra Kim Larsens 
fantastiske katalog. Både de store 
klassikere, men også oversete perler. 
Anders � etter også nogle af sine egne 
sange ind. 
Se mere: www.andersmunch.dk

Torsdag den 5. majTorsdag den 5. maj
Kl. 19.00 Lotto i hallen ved Walkieklubben

• Tørvejr 
• Opvarmet
• Mere plads 

Fredag den 6. majFredag den 6. maj
Kl. 19.00-1.00 
“Helstegt pattegris” 
spisning i hallen
Pris 120,- kr.
Bindende tilmelding: (senest 
22. april) Sonja: 28 89 95 25 eller 
Conny: 22 32 09 35 
Musik: DJ Strand
Entre: Gratis

Lørdag den 7. majLørdag den 7. maj
Kl. 9.00-10.00 Morgenmad i hallen 

(Pris: 25,- kr. pr. person)
Kl. 10.00-12.00 Rundboldturnering

Tilmelding: Martin 
Eskildsen. 20 33 77 01

Kl. 12.00 1 Sildemad & 1 Snaps i 
hallen (Pris: 25,- kr. pr. person)

Kl. 12.00-15.30 Fodboldturnering 
Tilmelding: Jacob Asmussen, 42 44 64 54

Kl. 13.30 Trylle kunstner for børn og barnlige sjæle 
Indlevering af kage til kagekonkurrence

Kl. 14.30 Kagebord i hallen med Dusty Room 
ved Dorthe & Finn Låsholdt

Kl. 16.00-17.30 Cykelringridning
Kl. 17.30-18.30 Fælles spisning i hallen

(Pris: 30,- kr. pr. person) 
Kl. 18.30-19.30 Havetraktor Ringridning
Kl. 19.30-00.00 Bodega aften med HAPPY HOUR (20.00-21.00)

* Der tages forbehold for evt. ændringer eller fejl i programmet

Der må ikke nydes medbragte drikkevarer eller mad i hallen eller på 
sportspladsen. 
Der vil være legeplads og hoppeborg til børn på eget ansvar. 
Der vil alle dage kunne købes ka� e, vand, øl, kage, is, bom og pølser.
HUSK AT FØLG MED PÅ VORES FACEBOOKSIDE: KVÆRS SPORTSFEST

KTUIF ønsker alle en god sportsfest

Danmarks 
bedste Gas & 
Larsen show 
- Kim Larsen

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

Efter opsamling kører vi til Pejsegården i Brædstrup, 
hvor vi nyder en lækker 2-retters menu.
Derefter kører vi til Silkeborg, hvor vi nede 
ved havnen stiger ombord på verdens ældste 
aktive hjuldamper, Hjejlen, som er fra 1861.
Vi sejler den smukke tur på Silkeborg Søerne mod 
Himmelbjerget. Sejlturen varer godt en time og 
båden anløber kajen ved Hotel Juelsø og foden af 
Himmelbjerget, hvorfra bussen henter os. På toppen 
af Himmelbjerget nyder vi den storslåede udsigt.
Fra Himmelbjerget kører vi ad smukke 
veje til Låsby Kro, hvis historie går 300 år 
tilbage. Vi nyder atmosfæren fra en svunden 
tid og drikker ka� e og spiser kage.
Vi er hjemme ved 20-tiden efter en herlig dag.
Prisen inkluderer morgenka� e og rundstykke, 2 
retters middagsmad, sejltur på Silkeborg Søerne, 
entré på Himmelbjerget, ka� e og kage, bus og guide.

BovAvis

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 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9:20
Circle K, Rødekro . . . . . . . . . . . . 9:40
Samkørselspladsen
ved Hammelev . . . . . . . . . . . . . . 10:05
OK-tanken i Bramdrupdam  . . . 10:30

    1-dags bustur til 1-dags bustur til 

HimmelbjergetHimmelbjerget
      og sejlads på Silkeborg Søerneog sejlads på Silkeborg Søerne

Onsdag den 29. juniOnsdag den 29. juni

795,-

Ny hytte i Alnor Strandpark

Af Ingrid Johannsen

Alnor Strandpark har 
fået en ny hytte, som 
er det første af flere 
nye tiltag til udvikling 
af strandparken, som 
Gråsten Forum og 
lokale ildsjæle har været 
initiativtagere til.

Det næste tiltag bliver et 
større sandareal, hvor der 
kan spilles beachvolley og 
petanque samt et uden-
dørs træningsanlæg for 
større børn og voksne.

Desværre tændte unge 
mennesker bål i hytten i 
weekenden, men det er 
ikke meningen, da der står 

en grill uden for, og der er 
bålplads på stranden.

“Vi håber, at alle vil tage 
godt imod de nye facilite-
ter og i fællesskab værne 
om dem”, siger formand 
for Alnor Strandpark, 
Niels Christian Just. ■

Emil Frank på 5 år elsker at benytte 
Alnor Strandpark. Her nyder han 
den nye hytte med farfar og 
farmor, Hans Jørgen og Jane Frank, 
Gråsten. Foto Ingrid Johannsen
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GUDSTJENESTER
Søndag den 1. maj kl. 9.30
2. søndag eft er påske
ved sognepræst Frederik Birkler

Lørdag den 14. maj kl. 10.00
Konfi rmation
ved sognepræst Elli Krog Foldager

Søndag den 15. maj kl. 9.30
4. søndag eft er påske
ved sognepræst Elli Krog Foldager

Søndag den 5. juni kl. 9.30
Pinsedag 
ved sognepræst Elli Krog Foldager

NYHEDER
Kirkeklokkerne bliver tavse 
Så sker det endelig – kirkeklokken i Kværs 
bliver taget ned og ophængs-bommen 
repareres. Det er et projekt der har været 
længe undervejs, da ansøgninger, tilladelser 
og godkendelser først skulle være i orden. 

Uge 17 demonteres kirkeklokken og sendes til reparation, dette arbejde udføres 
af Tubalka A/S som er specialfi rma på kirkeklokkeområdet. Det er uvist, hvornår 
klokkerne igen er klar til at ringe. Det betyder at der i en periode ikke ringes i 
forbindelse med gudstjeneste ej heller vil der være time- og sol op/ned ringning.

Vikarpræst i Kværs sogn er indtil videre 
sognepræst Elli Elida Krog Foldager. Elli har 
allerede været præst til gudstjenesterne i Kværs 
de sidste par måneder. Kværs menighedsråd 
er rigtig glade for at Elli vil være vikarpræst 
og hun deltager i de aktiviteter, som er 
mulige for hende. Elli bor i Fredericia.

Konfi rmation i Kværs kirke
Lørdag den 14. maj 2022 kl. 10.00. I år er der 8 konfi rmander. Vi håber at alle i Kværs vil hejse fl aget på denne festdag. Kon� rmander:
Colin Sikawa Christensen Højtoft  36, Kværs
Kathrine Bonde Petersen Søndertoft  51, Tørsbøl
Magor Csiszar Undelevvej 6, Kruså
Maia Steff ens Olesen Midtløkke 16, Kliplev

Malthe Clement Hilmer Brombjerg 19, Broager
Mie Nissen Schmidt Felstedvej 33, Snurom
Mollie Johanne Glad (Schmidt) Tørsbølgade 70, Tørsbøl
Nanna Brinch Mortensen

AKTIVITETER
Sogneudfl ugt til Odense
Lørdag den 18. juni fra kl. 9:00-ca. 19:30. 
Husk tilmelding senest fredag den 1. maj til: 
Conny Lorenzen på tlf. eller sms 22 32 09 35 
Helga Nehrkorn på tlf. eller sms 22 16 82 57

Sportsgudtjeneste med 
e� erfølgende pizza

Onsdag den 4. maj kl. 17.00
I forbindelse med sportsfesten vil Kværs 
Menighedsråd fl ytte gudstjenesten fra kirken og 
invitere alle til gudstjeneste i Kværs hallen ved Elli 
Krog Foldager og Anders Munch. Eft er gudstjenesten 
serveres der pizza med enten én øl eller én vand. 
Arrangementet er gratis, men husk tilmelding senest 
den 28. april til: 
Conny Lorenzen via sms eller tlf: 22 32 09 35. 
Helga Nehrkorn via sms eller tlf: 22 16 82 57 

Kirkesiden for 
Kværs sogn

Kværs Kirke
– også din kirke

Kværs Sogn 
– også dit sogn

KONTAKT Vikar sognepræst
Elli Krog Foldager
Telefon 23 60 08 31
Mail ekf@km.dk

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

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

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

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

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

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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VIL DU MED PÅ VANDET?

Åbent Hus 
Søndag den 1. maj kl. 10-14 
Torsdag den 5. maj kl. 17-20 

Gråsten Ro- og Kajakklub 
Emmas Have 14 - 6300 Gråsten 

www.grokk.dk

En fornøjelig eftermiddag 
med

Mark og Christoffer
Onsdag den 11. maj kl. 14.30
 i BHJ Salen Ahlmannsparken

med masser af musikalitet, sang og sønderjysk snak.
Arrangementet er hovedsageligt for 

sårbare ældre, som vi alle er.
Pris: 70,-  for alle

Prisen er inkl. kaffe og kage

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

eller til Anne Køcks, tlf. 23 34 09 05 gerne vis 
SMS senest mandag den 9. maj kl. 18.00

Gråsten

Drømmen om Amerika
den danske udvandring 

til Amerika
Onsdag den 18. maj kl. 14.30 – 16.30

i BHJ Salen Ahlmannsparken
Chr. Friis fortæller om den danske udvandring 
fra 1860 og frem til 1. Verdenskrig, hvor hver 
10. dansker udvandrede til Amerika. Vi får et 
historisk indblik i baggrunden og drømmen. 

Chr. Friis er cand.mag i idehistorie og 
underviser på Askov højskole.
Pris 70,-  kr. for medlemmer

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

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

eller til  Erling Nissen, tlf. 21 74 94 85, 
e-mail: nissenerling46@gmail.com 

senest mandag den 16. maj kl. 18.00.

Gråsten

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

www.hebru.dk

Sundsnæs 4
6300 Gråsten

Norgesvej 24
6100 Haderslev

Mail
mobler@hebru.dk

Telefon 
7460 8351

Sundsnæs 4,
6300 Gråsten

Norgesvej 24, 
6100 Haderslev

Telefon
7460 8351

Mail
mobler@hebru.dk

GRÅSTEN
HAVEKREDS

KOM VIDERE MED 
DIT DRIVHUS

Ahlmannsparken den 5. maj kl. 19.00
Lars Lund kendt fra avisernes havespalter, 

YouTube og bøger om drivhuse.

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

Der vil være inspiration til erfarne og nye drivhusejere.

Entre 30/60,-

FODBOLD– live– live
ÅRSBJERG idrætsanlæg

SERIE 2 – BOV IF
Lørdag den 30. april kl. 13.30

Øvrige kampe:
Torsdag 28. april kl. 19.15 Serie 4  – Hjordkær
Lørdag 30. april kl. 15.20 Serie 4  – FVB
Søndag 1. maj kl. 11.00 Serie 5 – BNS
Søndag 1. maj kl. 11.00 U 13 piger  – Team VAB
Søndag 1. maj kl. 14.00 U 15 drenge  – Ensted
Mandag 2. maj kl. 18.30 U 15 drenge  – Rødding

Gratis adgang til alle kampe, 
som alle spilles på Årsbjerg

Oldtimerprisen 2022
50.000 kr. er øremærket til lokale aktiviteter

Lions Club Broager-Gråsten påskønner initiativer, 
der hjælper borgere med behov og/eller styrker det 

sociale liv mellem mennesker i lokalområdet. 

Det sker med uddelingen af 50.000 kr. ved 
Oldtimerløbet den sidste weekend i maj.

Vi opfordrer derfor læserne til at indstille personer, 
grupper og/eller institutioner, der bidrager til at 

fremme projekter af medicinsk, kulturel og social 
art for borgere i Broager og Gråsten lokalområde.

Indstillingerne skal sendes til formanden 
for prisudvalget, Kristian Pallesen, 

Sletmarken 38, 6310 Broager eller (og helst) 
pr. mail til pallesen6310@gmail.com 

senest den 16. maj 2022.

Lions Club Broager-Gråsten  

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

“Cafe Ludvig”
Forfatter og instruktør

Sussie Pinholt

torsdag den 19. maj kl. 19.30
søndag den 22. maj kl. 15.00  
tirsdag den 24. maj kl. 19.30 
onsdag den 25. maj kl. 19.30

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

Genvalg i Sct. 
Georgs Gildet
Sct. Georg Gildet i 
Gråsten har afholdt 
sit årlige Gildeting 
(generalforsamling. 
Der var genvalg på samt-
lige poster. 

Det vil sige, at ledelsen 
stadig består af gildeme-
ster Ulla Larsen, gilde-
skatmester Per Lindtner, 
gildekansler Bjørn Bach-
Hansen, flagherold Preben 
Rauch og stavherold Birgit 
Moos.

Da den 23. april – der er 
Sct. Georgs Dag – er en 

søndag, havde gildet udsat 
deres Sct. Georgs Gildehal 
til mandag den 24., hvor 
gildebrødrene aflagde 
deres gildeløfte, lige som 
spejderne aflagde deres 
spejderløfte Sct. Georgs 
Dag.

Gildeaftenen blev lidt 
speciel, da flagherold 
Preben Rauch fik over-
rakt 50-års nålen af 
distriktsgildemester for 
Sønderjyllands distrikt, 
Hans Henrik Galle. ■

Gråstenpiger vandt 
guld i Holland
Gråsten Boldklub havde i 
påsken 45 ungdomsspil-
lere og ni ledere til fod-
boldstævne i Holland.

Det blev til en masse 
gode oplevelser.

Klubbens spillere fra 
U 12/13 pigeafdeling, U 

15–drengeafdelingen samt 
U 14-16 piger deltog i 
turneringen.

U 15 pigeholdene vandt 
guld og kom ubesejrede 
hjem, mens drengene ikke 
endte i toppen. ■

Det var glade, trætte og oplevelsesrige fodboldspillere, som 
havde fået et minde for livet med i bagagen.
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DIN LOKALE HÅNDVÆRKER

Tag på udflugt med Gråsten Rejser 
og Gråsten Avis. Se mere på

www.graastenavis.dk/rejser-og-udflugter
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
CVR: 39280973  •  Kardemommevej 9, Rinkenæs, 6300 Gråsten

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

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

1 1



GRÅSTEN SLOTSKIRKE
Søndag den 1. maj kl. 11.00

ved Hanne Beierholm Christensen

ADSBØL KIRKE
Søndag den 1. maj

Ingen gudstjeneste

KVÆRS KIRKE
Søndag den 1. maj kl. 9.30

ved Elli Krogh Foldager

BROAGER KIRKE
Søndag den 1. maj kl. 10.30

ved Stefan Klit Søndergaard
med diamant-konfirmander

EGERNSUND KIRKE
Søndag den 1. maj kl. 11.00
ved Liselotte Kirkegaard

RINKENÆS KORSKIRKE
Søndag den 1. maj

Vi henviser til omegnens kirker

NYBØL KIRKE
Søndag den 1. maj

ingen gudstjeneste

SOTTRUP KIRKE
Søndag den 1. maj kl. 11.00

ved Frederik Birkler

ULLERUP KIRKE
Søndag den 1. maj kl. 10.30

Konfirmation ved Lis-Ann Alexandra Rotem

TYSK GUDSTJENESTE
Sonntag, 1.5.

Kein Gottesdienst

GUDSTJENESTERGUDSTJENESTER

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

    Udover 25 ord, 1,-  pr. ord.

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

    eller
  

356495

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

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

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

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

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

TillykkeTillykke

Hjertelig tak Hjertelig tak 
for den store opmærksomhed for den store opmærksomhed 

ved min 90 års fødselsdag. ved min 90 års fødselsdag. 
Tak til familien for en dejlig eftermiddag. Tak til familien for en dejlig eftermiddag. 

Tak for alle besøg på dagen.Tak for alle besøg på dagen.
En uforglemmelig dag for mig.En uforglemmelig dag for mig.

Hilsen Helga Nissen, Hilsen Helga Nissen, 
Bryggen 12 i GråstenBryggen 12 i Gråsten

Kære MagnusKære Magnus
Stort tillykke med din Stort tillykke med din 

10 års fødselsdag10 års fødselsdag
Knus OldemorKnus Oldemor

BroagerBroager

Kære MagnusKære Magnus
Tillykke med din første Tillykke med din første 

runde fødselsdag. runde fødselsdag. 
Ønskes du af Ønskes du af 

Mor og Martin.Mor og Martin.

Kære Kære 
MikkelMikkel

Stort tillykke med din Stort tillykke med din 
10 års fødselsdag10 års fødselsdag

Knus OldemorKnus Oldemor
BroagerBroager

KONFIRMATION
Bededag, fredag den 13. maj 2022

kl. 10.00 i Rinkenæs Korskirke
Arthur Tomakjan, Stenvej 26B, Rinkenæs

Elliott Carsten Prip Andersen, 
Kværsgade 30, Kværs 

Iben Ihle, Buskmosevej 16, Rinkenæs

Jan Szyperski, Nørreto�  6, Kværs

Julie Clarisse Bjørnskov, Bakkegården 6, Rinkenæs

Mikkel Boye Brunsgaard, Borggade 18, 2., Gråsten

Pil Haahr Klausen, Hvedemarken 37, 
Rinkenæs

Rico Jessen, Ladegårdsvej 1, Kværs

So� e Klietsch Schnuchel 
Marcussen, 
Buskmosevej 6, Rinkenæs

www.rinkenæskirke.dk og  Rinkenæs Sogn

MARKERING 
AF DANMARKS 
BEFRIELSE
Onsdag den 4. maj
2022

I år er det 77 år siden, Danmark blev befriet 
efter 2. verdenskrig. Traditionen tro markeres 

4. maj i Gråsten med kranselægninger, 
mindegudstjeneste og mindehøjtidelighed.

Kl. 19.45 Arrangementet begynder ved 
oberst Paludan-Müllers mindemur 
og -tavle på Slotsbakken

Kl. 20.00 Mindegudstjeneste i Gråsten Slotskirke ved 
sognepræst Hanne Beierholm Christensen

Kl. 21.00 Mindehøjtidelighed ved frihedsstatuen ved 
rundkørslen Kongevej-Ahlefeldvej med 
velkomst ved borgmester Erik Lauritzen.
Tale ved provst emeritus Viggo Jacobsen. 
Kranselægning, faner, fakler og fællessange. 

4. maj-komiteen og Sønderborg Kommune

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

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

 

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

Advokaterne i Gråsten og Padborg

ADVOKATVAGTEN

Bestyrelse på 
plads
Gråsten Venstre har på 
et bestyrelsesmøde kon-
stitueret sig med Solveig 
Schwarz, Rinkenæs, som 
næstformand.
Kasserer blev Peter 
Brodersen, Alnor, mens 
Lillian Marcussen, 
Gråsten, blev sekretær. 

Per Beierholm og 
Johannes Nielsen er me-
nige bestyrelsesmedlem-

mer. Formand er Ingrid 
Johannsen.

Vælgerforeningen har 
siden årsskiftet oplevet 
10 procent fremgang i 
medlemstallet. ■

Solveig Schwarz. Arkiv foto
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Taksigelser

Dødsfald

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

www.lindegaardensbedemand.dk
Sønderborg, Gråsten & Aabenraa DØGNSERVICE:

29 29 86 68

Bedemand med hjertet

Hjertelig tak

for venlig deltagelse ved

Knud Erik Poulsens
i Gråsten Kapel. 

Tak for de kærlige hilsner,
 de smukke blomster og kranse

Stor tak til
præst Hanne Beierholm Christensen 

for den meget smukke tale.
Stor tak til 

bedemand Jytte Sahl, Lindegaardens Bedemand 
for en professionel hjælp og din dejlige væremåde.

Venlig hilsen

Heidi og Allan

Mary Hansen,  
Dalsmark Plejehjem, 
Rinkenæs, er død, 87 år. ■

Peter Duus Andersen,  
Vester Sottrup, er død, 
88 år. ■

Robert Berg Jensen, 
Broager, er død, 85 år. ■

Bodil Lyck,  
Broager, er død, 86 år. ■

Knud Erik Poulsen,  
Gråsten, er død, 80 år. ■

41 spillede skat
Gråsten Skatklub samlede 41 deltagere til klubaften.

1. runde
1. Robert Petersen 
Gråsten 1489 point
2. Frede Hansen 
Sønderborg 1202 point
3. Jürgen Krüger 
Sønderborg 1194 point
4. Sven Eirdorf 
Gråsten 1187 point
5. Hans Peter Steffensen 
Gråsten 1137 point
6. Tage Jørgensen 
Broager 1129 point

2. runde
1. Jürgen Krüger 
Sønderborg 1343 point
2. Frede Hansen 
Sønderborg 1247 point
3. Morten Kristiansen 
Padborg 1199 point
4. Arne Mylin 
Broager 1125 point
5. Harald Jørgensen 
Gråsten 1069 point
6. Eli Hjort-Pedersen 
Gråsten 1050 point

Rinkenæs indviede nyt vandværk
Mange lokale kiggede 
forbi for at besigtige det 
nye vandværk indefra, 
da Rinkenæs Vandværk 
fredag holdt åbent hus.
Indvielsestalen blev holdt 
af byrådsmedlem Preben 
Storm (S).

Efter talerne var der 
mulighed for at se, hvad 
der sker, inden man får 
vandet i hanen og der 
blev serveret pølser, øl og 
sodavand. ■

 Foto Ingrid Johannsen
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Sogneeftermiddag
Torsdag den 5. maj

kl. 14 – 16
i præstegården

Tilmelding senest 2 dage før 
til Finn tlf. 23 66 96 63

Aktiviteter i Aktiviteter i 
Broager Sognegård   Broager Sognegård   

Forårssæsonen er snart slut – der er 
dog enkelte aktiviteter endnu.

Sognecafé Sognecafé 
Fredag den 29. april kl. 14:30 
Heike Korsemann Horne fortæller om sin 

bedstefar: Pastor Schmidt-Vodder.

Sogneaften Sogneaften 
Torsdag den 5. maj kl. 19:00 

“Årgang 0”. Sognepræst i Felsted: Maria Treshow-Kühl 
fortæller om sin medvirken i tv-serien.

HøjskolesangbogenHøjskolesangbogen
Fredag den 6. maj kl. 10:00 – 12:00 

SognecaféSognecafé
Fredag den 20. maj kl. 14:30 

med mødested ved Egernsund Kirke
Der er fortælling i kirken og efterfølgende 
eftermiddagska� e hos Ingeborg og Georg.

Adressen er: Teglbakken 43, 6320 Egernsund.
(Ring, hvis man ønsker kørsel: 

29 44 20 69 – senest onsdag den 18. maj)

Alle er velkommen
Sogneaften: Entré + ka� e og kage: 25,- kr.

Højskolesangbogen: 10,- kr.

EKIF har mistet medlemmer Af Lise Kristensen

“Det er ikke nogen 
hemmelighed, Coronaen 
har kostet os på med-
lemssiden. Det er svært 
at få folk i gang igen. I 
den betragtning synes 
jeg, tingene kører, no-
genlunde som de skal,” 
siger fodboldformand 
i Egernsund Kultur- og 
Idrætsforening Thore 
Naujeck.
To fodboldhold er 
trillet i gang igen. 
Kvindefodbolden er også 
genoptaget efter et par års 
uvished med pandemien. 

Ikke mindst kvindesiden 
tegner sig for stor akti-
vitet på boldbanerne i 
Egernsund.

“Vi ligger mellem 

Broager og Gråsten, hvor 
der også er aktive idræts-
foreninger. Det er nemme-
re at drive idrætsforening, 
når der også er en skole. 
Det må være kommunens 
højeste mål at støtte de 
frivillige foreninger. Fordi 
der er Tour de France, 
som selvfølgelig er en stor 
begivenhed, skal man ikke 
nedprioritere de frivillige,” 
siger fodboldformanden, 
der føler, han må løbe 
kommunen på dørene 
for at få gennemført selv 
småting.

“Der tales meget om vig-
tigheden af de frivilliges 
arbejde. Egernsund har 
en borgerforening og et 
brandvæsen, men kroen, 
bageren og butikslivet er 

der ikke mere. Det kræver 
hårdt arbejde at holde 
idrætslivet kørende. Vi 
spiller bold ved den gamle 
skole og har også en del 
aktiviteter i hallen.”

De mange idræts- og 
kulturaktiviteter i 
Egernsund er samlet i 
EKIF.

“Vi har U8, U7 og U6 
hold i fodbold. Foreningen 
har et herre- og et da-
mehold i i håndbold, så 
vi er på vej op i omdrej-
ninger. Med den rette 
ånd og en mere helhjertet 
kommunal opbakning, 
tror jeg, vi holder et 
stabilt aktivitetsniveau,” 
siger Thore Naujeck, 
der er ungdomskoor-
dinator i Bund deuts-
cher Nordschleswiger 
og har familiebånd i 
Egernsund. ■

Thore Naujeck Arkiv foto

Skelde GF er i god form
Af Lise Kristensen

Skelde Gymnastik-
forening har 380 med-
lemmer. Det er flere, end 
der er borgere i Skelde.
“Vi har et højt aktivitets-
niveau. Nogle deltager i 
flere ting som montainbi-
ke og gymcross, så jeg vil 
ikke udelukke, nogen bli-
ver talt med flere gange og 
så at sige går igen i med-
lemsstatistikken,” siger en 
tilfreds formand Thomas 
Hønholt Jacobsen.

Foreningen bruger 

Adventure Efterskolens 
hal i ti timer om ugen, 
når medlemmerne går til 
badminton, gymcross, 
børnegymnastik, vol-
leyball og andre former 
for adspredelser. Dertil 
kommer mountainbike 
hold, der kører i forskel-
lige sværhedsgrader, fod-
bold, dilettant, petanque 
og kortspil.

“Der bliver gjort et stort 
stykke arbejde. Vi har 
mange gode instruktører. 
Gymcross er pulstræning 
og styrketræning for 

alle over 18 år. Jeg synes, 
vi kan være rigtig godt 
tilfredse med aktivitetsni-
veauet,” siger formanden, 
der selv træner børne 
gymnastik hold og går til 
gymcross og fodbold.

“Vi har medlemmer 
og aktive i alderen 
0-90 år. Ikke mindst 
den ældre generation er 
meget aktiv med de årlige 
dilettant-forestillinger, 
petanque og kortspil,” 
fastslår formanden.

Fire nye bestyrelses-
medlemmer er kommet 

til med nye ideer og 
træningsmetoder.

“Vi har kæphesteridning. 
Det er en af vore besty-
relsesmedlemmer, der fik 
ideen efter at have set en 
video på youtube. Det er 
ridning på kæpheste for 
de yngste. De medbringer 
selv kæphesten,” siger 
Thomas Jacobsen, der ikke 
udelukker, der er tale om 
en kommende ringrider-
disciplin, og at nye ideer 
kommer til i den aktive 
forenings idekatalog. ■

Rainer Naujeck valgt som fungerende partiformand
Af Gunnar Hat tesen

Rainer Naujeck, 
Egernsund, er valgt som 
ny fungerende formand 
for Slesvigsk Parti.
Han har hidtil været par-
tiets næstformand.

Det blev besluttet på 
partiets årsmøde på 
Knivsbjerg. Efter at den 
hidtidige formand Carsten 
Leth Schmidt, Haderslev, 
ved årsskiftet meddelte, 
at han ikke ønsker at 
fortsætte som partile-

der, overtager Rainer 
Naujeck nu indtil videre 
roret. Han blev på års-
mødet også genvalgt som 
næstformand.

“Jeg er glad for den tillid 

forsamlingen har vist mig 
og jeg påtager mig gerne 
ansvaret. Denne løsning 
giver os tid til at finde en 
egnet afløser for Carsten”, 
udtaler Rainer Naujeck.

Carsten Leth Schmidt, 
byrådsmedlem i 
Haderslev, er efter kom-
munalvalget i november 
både blevet formand for 
udvalget for Teknik & 

Klima samt medlem af 
Økonomiudvalget, hvor-
for han besluttede ikke at 
genopstille som formand.

Ud over at indsætte 
Rainer Naujeck som 
fungerende formand 
besluttede partiets med-
lemmer også at nedsætte 
en arbejdsgruppe, der skal 
tilrettelægge en proces, 
så der senest til næste års 
generalforsamling kan 
præsenteres en ny kandi-
dat til formandsposten.

Samtidig gav forsam-

lingen grønt lys for en 
vedtægtsændring, der 
betyder, at Slesvigsk 
Parti fremover får to 
næstformænd, der sam-
men med formanden 
udgør partiets ledelse. 
Vedtægtsændringen skal 
dog endeligt godkendes 
på det tyske mindretals 
hovedorganisations dele-
geretmøde i maj.

Det er i øvrigt ikke før-
ste gang Rainer Naujeck 
indtager rollen som 
fungerende formand for 

Slesvigsk Parti. Allerede 
i 2012 sprang han til, da 
daværende formand Marit 
Jessen-Rüdiger af private 
årsager så sig nødsaget til 
at afgive formandsposten 
før tid. I slutningen af 
2012 blev Carsten Leth 
Schmidt valgt som for-
mand på en ekstraordinær 
generalforsamling.

Slesvigsk Parti er re-
præsenteret i byrådene i 
Sønderborg, Aabenraa, 
Tønder og Haderslev. ■

Rainer Naujeck er ny funge-
rende formand for Slesvigsk 
Parti.

Flot indsamling
Der var forleden 
mulighed for at støtte 
Kræftens Bekæmpelses 
landsindsamling vis 
kontanter, sms og 
MobilPay, da Broager 
Lokaludvalg var ude 
med raslebøssen.
“Vi fik et fantastisk flot 
indsamlingsresultat”, 

lyder det fra indsamlings-
leder Tage Jørgensen.

De 24 indsamlere fik 
indsamlet 38.000 kr til 
kræftsagen.

“Normalt bliver der 
indsamlet 1.000 kr. pr. 
indsamler, men det var 
væsentligt højere i år", 
siger Tage Jørgensen, som 
efterlyser 15-20 flere ind-
samlere næste år. ■
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Peter Larsen 
grå vac
Pose med 400 g.

Sun Lolly frys selv is
Mange varianter.
Pakke med 10 stk.

Kims chips
Mange varianter. Frit valg.

Knorr pasta- 
og risretter
Mange varianter. Frit valg.

Coop 
flødekartofler
Pakke med 800 g.

Matilde
kakao-
mælk
1 liter.
Max. 6 stk. 
pr. kunde
pr. dag, herefter 
normalprisen.

Graasten 
remoulade, 
sennep eller 
ketchup
800 g. Frit valg.

Flambe
grillbriketter
Pose med 2,5 kg.

Hørup 
kartoffelspegepølse

Coca Cola 
sodavand
Ramme med 24 dåser.
Frit valg.

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 28. og fredag 
den 29. april 2022. 
Der tages forbehold for ud-
solgte varer og trykfejl.

TILBUDENE GÆLDER TORSDAG OG FREDAG

4 pakker

90� 
Pr. pakke

10� 

Pr. pose

12� 

Pr. pakke

10� 

Pr. pakke

15� 

Pr. stk.

65� 
Pr. stk.

6� 

Pr. ramme

55� 
+pant

Pr. stk.

12� 

Pr. pose

20� 
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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

BLANS 
BØRNEFESTIVAL
22´

GRATIS

ALLE

kl. 10.00 
Pladsen og aktiviteter åbner
Skolens elever spiller musik
Mad og drikkevarer kan købes
Rundvisning for interesserede i skolen 
og børnehaven

kl.10.30 - 11.30 

Sigurd Barrett optræder
med sit nyeste show

kl. 13.00 
Pladsen lukker
TAK for i år og på gensyn

LØRDAG D. 7. MAJ 2022

Underholdning og aktiviteter for børn

... Eckersberg

A
rrangeret af Eckersberg Børneunivers / Eckersbergvej 1, Blans / 6400 Sønderborg

            er velkommen 
- børn, forældre, bedsteforældre og søskende

Avnbøl Ullerup har Danmarks næstbilligste vand
Af Lise Kristensen

Frits C. Friedrichsen er 
gået af som formand 
for Avnbøl Ullerup 
Vandværk efter 
14 år på posten og 28 år i 
bestyrelsen. 
Årsagen er, han er flyttet 
til Sydals og dermed ud af 
forsyningsområdet. Hans 
arvtager er tidligere næst-
formand Finn E. Küseler, 
Bojskovgård. 

Ny i bestyrelsen er Hans 
Alnor, Ullerupmark. 

I 2020 kom graveren ved 
Ullerup Kirke Bo Bonde, 
Ullerup, i bestyrelsen. 
Han har god forstand på 
de underjordiske forsy-
ningslinjer. Yderligere 

bestyrelsesmedlemmer 
er vandværksbestyrer, 
afdelingsleder hos Ovethi 
Kim Strange Nielsen, som 
blev valgt ind i bestyrelsen 
i 2018. Endelig er kasserer 
Povl C. Callesen, Brobøl, 
i bestyrelsen. Han blev 
valgt i 2015.

“Det er vigtigt at have 
nogle folk med forstand på 
teknik og vandforsyning, 
og nogen, der hurtigt er 
på stedet, hvis der er ure-
gelmæssigheder i vand-
forsyningen for eksempel 
en læk,” fortæller Povl C. 
Callesen.

Tre læk
Vandværket yder fire 
gange hvert år den eksklu-

sive service at tjekke for-
brugernes vandtilkobling, 
så det bliver opdaget, hvis 
private forbruger har brud 
på vandrørene. Sidste 
kontrol 21. april 2022 blev 
der opdaget tre læk, som 
forbrugerne ikke selv var 
opmærksom på. 

Avnbøl Ullerup 
Vandværk har 535 målere 
og leverer hvert år 150.000 

kubikmeter vand til sine 
forbrugere.

“Vi er Danmarks næst 
billigste vandværk. 17 
forbrugere aftager ca. 
70 procent af vandet. 
Storforbrugerne er især 
landmænd. Tidligere var 
vi det billigste vandværk, 
men vi har været nødt til 
at sætte vandprisen en 
anelse op for at have en 

buffer til uventede udgif-
ter” siger kassereren, der 
overvejer at sætte prisen 
ned igen fra 2023, for der-
med undgå at betale flere 
negative renter end højst 
nødvendigt.

Overskud
Vandværket havde i 2021 
et overskud på 150.000 
kroner. Indtægten var på 

681.535 kroner. Avnbøl 
Ullerup Vandværk har 
en egenkapital på 813.000 
kroner.

Den variable pris for en 
kubikmeter vand ligger 
på små tolv kroner, hvoraf 
de tre kroner er den reelle 
vandpris, mens resten er 
skatter og afgifter. 

Alle Avnbøl Ullerups 
vandforbrugere fik elek-
troniske vandmålere i 
2015. ■

Avnbøl Ullerup Vandværk fik 
overskud i 2021. Bestyrelsen 
overvejer at sænke prisen i 
2023, for dermed at undgå at 
betale flere negative renter.
 Arkiv foto

BovAvis

Efter opsamling kører vi til Hotel Vamdrup, 
hvor vi spiser middagsmad.

Derefter kører vi til Koldinghus, hvor vi ser udstillingen 
“Mary & Kronprinsesserne”, som er blevet til i 

anledning af Kronprinsesse Marys 50-års fødselsdag.
Udstillingen tegner et portræt af den danske 

kronprinsesse og hendes � re forgængere i 
Glücksborg-slægten. De besøgende kan se frem 
til blandt andet at opleve det berømte rubinsæt 

og Kronprinsesse Marys egne fotos.
I udstillingen vil de besøgende kunne opleve 
Kronprinsesse Mary fortælle om sin rolle og 
sine forgængere. Udstillingen fokuserer på, 

hvad det vil sige at være kronprinsesse.
Eftermiddagska� en og kage indtager 

vi på Hotel Skamlingsbanken.
Prisen inkluderer bus, guide, middag, 

entre til Koldinghus og eftermiddagska� e 
på Hotel Skamlingsbanken

Afgang
Alsion, Sønderborg. . . . . . . 9:30
Nybøl Kirke . . . . . . . . . . . . 9:45
Broager Kirke . . . . . . . . . . . 9:50
Elektrikeren Egernsund . . . 9:55
Ahlmannsparken, Gråsten 10:00
Bageren Rinkenæs . . . . . . 10:10
Annies Kiosk, Sønderhav . 10:15
Bindzus, Kollund . . . . . . . 10:20
Kruså Bankocenter  . . . . . 10:25
Bov Kirke . . . . . . . . . . . . . 10:30
Samkørselspladsen
ved Kliplev . . . . . . . . . . . . 10:45
Circle K, Rødekro . . . . . . 11:05
Samkørselspladsen
ved Hammelev . . . . . . . . . 11:35

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

Onsdag den 17. august

Mary og 
Kronprinsesserne 

695,-
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Følg med på kirkens hjemmeside: www.sottrup-kirke.dk & www.nyboel-kirke.dk

Menighedsmøde 
søndag den 22.maj kl.12.00 – efter gudstjenesten i Sottrup Kirke

Kom og hør hvad vi laver i kirkerne. Hvordan det er gået med 
sammenlægningen af de to menighedsråd. Hvordan det ser ud med 

økonomien, og hvad der er på bedding af spændende aktiviteter.

Menighedsrådet er vært med en ‘fedtemad’ og en øl / vand.

Lad pinsesolen danse!
I pinsen er der tradition for, at vi lægger kranse på kirkegår-
denes gravminder. I Sottrup sker det i år umiddelbart efter 
gudstjenesten Pinsedag, og i Nybøl sker det 2.Pinsedag fra 

morgenstunden, inden vi begiver os ud på en lille pinsevandring.

Pinsevandring:
2.Pinsedag vil vi gå på tur mellem de to kirker. Vi begynder i 

Nybøl kl. 8.00, hvor vi hejser fl aget og lægger kranse. Derefter 
vil vi gå over Stenderup til Sottrup Kirke, hvor der vil være en 

lille andagt kl. ca. 10.00. Efter andagten går vi tilbage til Nybøl. 
(Har man udfordringer med at gå tilbage til Nybøl, kan der arran-

geres noget kørsel). Kirken er vært med lidt kaffe og sødt.

Så � nd de gode travesko frem og gå med. 

Gudstjenesteliste MAJ
Søndag den  1. maj 2.s.e. påske kl. 11.00 ved Frederik Birkler Sottrup

Søndag den  8. maj Konfi rmation kl. 12.00 ved Karen Møldrup Rasmussen Sottrup

Søndag den  8. maj Konfi rmation kl. 10.00 ved Karen Møldrup Rasmussen Nybøl

Fredag den 13. maj Konfi rmation/
St. Bededag kl. 10.00 ved Karen Møldrup Rasmussen Sottrup

Søndag den 15. maj Konfi rmation kl. 10.00 ved Karen Møldrup Rasmussen Sottrup

Søndag den 22. maj 5.s.e. påske kl. 11.00 ved Karen Møldrup Rasmussen Sottrup

Søndag den 22. maj 5.s.e. påske kl.  9.30 ved Karen Møldrup Rasmussen Nybøl

Torsdag den 26. maj Kr. Himmelfart kl.  9.30 ved Lis-Ann Rotem Sottrup

Søndag den 29. maj 6.s.e. påske kl.  9.30 ved Lis-Ann Rotem Nybøl

Gudstjenesteliste JUNI
Søndag den  5. juni Pinsedag kl.  9.30 ved Karen Møldrup Rasmussen Sottrup

Søndag den  5. juni Pinsedag kl. 11.00 ved Karen Møldrup Rasmussen Nybøl

Mandag den  6. juni 2.pinsedag – 
vandring --- ved Karen Møldrup Rasmussen Sottrup

Mandag den  6. juni 2.pinsedag – 
vandring --- ved Karen Møldrup Rasmussen Nybøl

Søndag den 12. juni Trinitatissøndag kl. 11.00 ved Karen Møldrup Rasmussen Sottrup

Søndag den 12. juni Trinitatissøndag kl.  9.30 ved Karen Møldrup Rasmussen Nybøl

Søndag den 19. juni 1.s.e. trin. kl.  9.30 ved Lis-Ann Rotem Sottrup

Søndag den 26. juni 2.s.e. trin. kl.  9.30 ved Karen Møldrup Rasmussen Sottrup

Søndag den 26. juni 2.s.e. trin. kl. 11.00 ved Karen Møldrup Rasmussen Nybøl

Kon� rmationer 2022
– vi ønsker alle kon� rmander 
tillykke  med den store dag!

Søndag den 8.maj kl. 10.00 Nybøl Kirke

Andreas Max Elneff
Johan Søholm Bonefeld

Sisse-Marie 
Henningsen Moldt

Gustav Høyer Callesen
Helena Broholm Dall

Alex Daniel Junckerfelt

Christoffer 
Gregersen Kjeldal

Mathias Jun Madsen
Phillip Dejgaard 

Frederiksen
Noah Klietsch Lenz

Store Bededag den 13. maj kl. 10.00 Sottrup Kirke

Christoffer 
Christensen Lei

Malthe Halborg Nordbag
Magnus Halborg Nordbag

Anna Alnor
Benjamin Lauritzen 

Kokkedal
Clara Sørensen
Tobias Sørensen

Simone Skødt-Eriksen

Mathias Petersen
Mette Steg

Didde Marie Lind Jensen
Liva Foged Predstrup

Mads Petersen
Qonrad Ammitzbøll 

Gleerup
Katja Medum Bohsen
Freja Koch Jacobsen

Lea Stjernholm Hansen

Søndag den 15. maj kl. 10.00 Sottrup Kirke

Christian Appel Mielec
Marius Rantzau Møller

Laura Sofi a 
Amado Conrad

Asta Maria Rosenquist 
Hansen

Iben Bjørnbak Nielsen
Emilie Elisabeth 

Magnusson
Signe Westenholz 

Lorenzen
Annabella Riis Callesen

Signe Elisa Lorentzen
Line Lindgreen Hartvig

Malou Ludvigsen Damm
Silas Bram

Cecilie Sofi e Bram
Eya Christine 

Hoyer Sinnbeck
Frederik Døj Jensen
Maria Salomon Norn

Maddz Kristian Paulsen
Simone Bladt Vilsen

Der vil være mulighed for på kon� rmationsdagen at 
a� evere telegrammer m.m. i graverbygning i Nybøl 

og Sognehuset i Sottrup før og under gudstjenesten.

MAJ I SOTTRUP & NYBØL KIRKER

Børnefestival i Blans
Af Lise Kristensen

Eckersberg børneunivers 
inviterer til børnefestival 
lørdag 7. maj klokken 
10-13 på universets plads. 
Den kendte børneen-

tertainer Sigurd Barrett 
optræder med sit nyeste 
show, der handler om 
naturvidenskab.

“Han optræder sammen 
med en guitarist og sætter 
toner på naturvidenska-

ben. Både det musikalske 
og det naturrelaterede 
passer godt til Blans Fri 
Skole Børnehave, for det 
beskæftiger vi os også 
meget med i undervisnin-
gen. Det er første gang, vi 

arrangerer børnefestival. 
Vi har engagerede støtter 
og forældreog løfter i flok. 
Halvdelen af vore elever 
kommer fra Blans, men vi 
har også børn fra Bovrup, 
Gråsten, Varnæs, Broager, 
Dybbøl, Sønderborg, 
Vester Sottrup og 
Aabenraa,” fortæller den 

ene af universets to ledere 
Marianne Bunde.

Der er i øjeblikket 40 
børn i børnehaven og 125 
børn i friskolen, som er en 
af Sønderborg Kommunes 
ældste. Børnefestivalen er 
et ønske om at blive ved 
med at forny sig selv gøre 
opmærksom på Blans som 

skole- og pasningssted 
midt mellem Aabenraa og 
Sønderborg.

Støtteforeningen står bag 
børnefestivalen, som også 
indebærer aktiviteter, mu-
sik af skolens elever, salg 
af mad og drikke samt 
rundvisning på skolen og i 
børnehaven. ■
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Boliger

Hørt i byen
Gråsten Frivillige 
Brandværn rykkede 
fredag formiddag til 
Kirkegårds vej i 
Gråsten, hvor der var 
brand på en træter-
rasse. Der havde været 
ild i en højtryksrenser, 
som stod på terrassen, 
men ejeren havde selv 
slukket ilden med 
en haveslange, inden 
der også gik brand i 
terrassen.

Karin Baum fejrede 
forleden sin 70-års 
fødselsdag med en 
sammenkomst for 
familie og venner på 
Rinkenæshus.

Efter 45 års ansættelse i 
SuperBrugsen i Gråsten 
modtog Jytte Moldt 
forleden Dronningens 
fortjenstmedalje.

Kultur i Syd har fået 
150 tilmeldinger til 
familiedistancen fra 
Gråsten til Sønderborg 
søndag den 29. maj. 
Ruten er på 17 km.

Den 1. juni 2022 skal 
danskerne stemme om 
forsvarsforbeholdet i en 
Folkeafstemning. Det 
er nu muligt at brev-
stemme i Borger service 
i Ahlmanns parken i 
Gråsten til og med lør-
dag den 28.maj 2022. 
Vælgere skal medbrin-
ge gyldig legitimation 
f. eks sundhedskort, 
pas eller kørekort for 
at kunne brevstemme. 
Der kan brevstem-
mes i den almindelige 
åbningstid.

Gråsten Handel har 
indkøbt 600 gule 
t-shirt. Tanken er, at 
de skal sælges i byens 
butikker for 150 kr. pr 
stk som optakt til Tour 
de France, der kommer 
til Gråsten 3. juli. ■

AKUT SØGNING
1 værelses lejlighed ønskes til leje. 

Har lille hund.

TELEFON 42 16 55 32

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. 6.30 Alsion i Sønderborg
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. 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,-

Turen arrangeres i samarbejde 
med Quorps Busser. 
Rejsegarantifonden nr. 2799

4.295,-

Pensionister 
fejrede jubilæum
Af Gunnar Hat tesen

Fredag eftermiddag fej-
rede Gråsten og Omegns 
Pensionistforening, 
at det var 80 år siden, 
foreningen blev stiftet.
Jubilæumsfesten blev 

holdt på Den Gamle 

Kro med godt 110 
deltagere.

Formand for den jubi-
lerende forening, Karin 
Martensen, bød velkom-
men til den store forsam-
ling, som både blev trakte-
ret med lækker mad, god 
underholdning og dans. ■

Stemningen var i top, humøret højt og maden fin, da Gråsten 
og Omegns Pensionistforening fejrede 80-års jubilæum.
 Foto Ingrid Johannsen
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Tømrerarbejde 
Hovedentreprenør
Tilbygninger
Tagarbejde

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

Se mere på www.byggemester.dk

SALG AF
 Køkkener
 Vinduer
 Døre

Havremarken 85
Holbøl, 6340 Kruså

ihle@post.tdcadsl.dkDANSKE MALERMESTRE

v/ malermester

Per Møller Ihle

Vi lægger vægt på 
folks tilfredshed

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

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

Fliserens

Spar

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

Tak fordi du handler lokalt

Padborg - Kruså - Frøslev - Holbøl - Kollund – Gråsten - Broager - Sundeved - Ragebøl Uge 17 27. 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 27. Boller i karry med ris og wookTai

TORSDAG den 28. Stegt paneret fl æsk med persillesovs

FREDAG den 29. Kalvesteg med bønner

LØRDAG den 30. Dansk bøf med rødbeder

SØNDAG den  1. Burger med pommes frites

MANDAG den  2. Stegt fi sk med aspargessovs og grøntsager

TIRSDAG den  3. Gullash med mos 

Pris 75,-

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

Marna Egholm bliver ny sognepræst i Bov
Af Dit te Vennits Nielsen

41-årige Marna Egholm 
bliver ny sognepræst i 
Bov Sogn.
Hun er netop blevet 
ordineret i Haderslev 
Domkirke. 

Marna Egholm stammer 
fra Færøerne ligesom den 
nye præst i Holbøl, Joan 
Arnbjarnardóttir. De to 
færinger har læst teologi 
sammen på Københavns 
Universitet.

Det var da også Joan 
Arnbjarnardóttir, der 
anbefalede Marna Egholm 
at søge det ledige embede i 
Bov Sogn.

“Vi er gode sparrings-
partnere og vil bruge 
hinanden fremadrettet”, 
fortæller Marna Egholm, 
der har en fortid som 
projektforsker og revisor i 
England. 

Kærligheden
Kærligheden bragte hen-
de til København, hvor 
hendes mand, Morten, er 
partner i revisionsfirmaet 
Beierholm. Sammen har 

de sønnen, Connor, på 
10 år. 

“Jeg har faktisk altid 
gerne ville læse teologi. 
Da jeg i 2015 en aften sad 
sammen med min mand 
og delte en flaske rødvin, 

spurgte han mig.: “Hvis 
du kunne vælge frit fra 
hylden, hvad kunne du så 
godt tænke dig?”

Da jeg svarede, at det var 
at være præst, fik han mig 
til at søge om optagelse 

på teologistudiet. Det har 
jeg ikke fortrudt”, siger 
Marna Egholm, som til-
føjer, at man skal huske at 
gøre det, man har lyst til.

Kop kaffe
Marna Egholm har de se-
neste mange år boet midt 
i centrum af København, 
men hun er ikke i tvivl 
om, at det er i Bov Sogn, 
hun vil stortrives. 

“Det er vigtigt, at man 
kommer hinanden ved, at 

man kan drikke en kop 
kaffe og snakke. Jeg værd-
sætter sammenholdet, og 
jeg vil være en aktiv del af 
foreningslivet og tænker 
på at melde mig ind i 
Kollund Roklub. Grund-
forudsætningen for, at 
man kan trives, er nemlig 
at benytte sig af de mulig-
heder, der er omkring én”, 
siger Marna Egholm, som 
altid har været en idræts 
pige. Hun har tidligere 
været professionel løber 
med 200 km i benene om 
ugen. 

Hun har vundet adskil-
lige løb og løber stadig 50 
km om ugen.

Marna Egholm indsættes 
i Kollund Kirke søndag 
den 1. maj kl. 10.00, hvor 
kirken samtidig fejrer 
50 års jubilæum med et 
års forsinkelse. ■

Marna Egholm indsættes på 
søndag som ny sognepræst i 
Kollund Kirke. Hun er idræts-
pige, og løber 50 km om 
ugen. Her ses hun i en kirke 
med en af hendes venner.
 Privat foto



Padborg

Kruså
Kollund

Holbøl
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Rinkenæs Broager
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Bovrup
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Gunnar Hattesen

Telefon 21 16 06 83
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Telefon 25 98 91 80
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Mediechef
Ingrid Johannsen

Telefon 21 19 02 80
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Grafisk tilrettelæggelse
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 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 
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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

KOLLUND KOLLUND 
KIRKEKIRKE

BOV BOV 
KIRKEKIRKE

HOLBØL HOLBØL 
KIRKEKIRKE

Søndag den 1. maj kl. 14.00
ved Kirsten Sønderby med 
indsættelse af kommende 
sognepræst Marna Leila 
Vandsdal Egholm

Søndag den 1. maj kl. 10.00
ved Kirsten Sønderby med 
indsættelse af kommende 
sognepræst Marna Leila Vandsdal 
Egholm samt 50 års jubilæum

Søndag den 1. maj 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.

Bov og Kollund kirker

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

Konfirmation 2022
Bov Kirke, Lørdag den 7. maj kl. 10.00

ved Kirsten Schmidt 
Alex Boye Kristiansen, Dammen 1, 2. th. 6330 Padborg
Isabell Kraack Carstesen, Buskhøjvej 21. 6330 Padborg

Julie Funk Elmholt, Valsbølgade 13. 6330 Padborg
Lea Anker Jessen, Havremarken 33. 6340 Kruså

Loke Brandt Stenstrup Schmidt, Hærvejen 54B. 6330 Padborg
Marcus Christian Boysen Gosch, Skrænten 3. 6340 Kruså
Mathias Gaarde Rasmussen, Volmersvej 3. 6330 Padborg
Mille Borring Hornshøj Paridaen, Skovglimt 13. 6340 Kruså

Natashia Schmidtke Eckeroth, Møllegården 13, 1. th. 6340 Kruså
Oliver Tamberg Haase, Kejsergade 7. 6330 Padborg

Samanta Louise Ambaine Nielsen, Ringgade 41. 6330 Padborg
Sander Gustav Michel, Grydehøjvej 6. 6330 Padborg

Sara Lindberg Simonsen, Parkvej 17. 6340 Kruså
Victoria Frederiksen, Lindevej 11. 6330 Padborg

Yasmin Hantusch, Teglgårdsvej 3. 6330 Padborg

Bov Kirke, Søndag den 8. maj kl. 10.00
ved Kirsten Schmidt

Anne Borring Simonsen, Hærvejen 54C. 6330 Padborg
Isabella Lind Pedersen, Skovglimt 39. 6340 Kruså
Kamila Nakato Jørgensen, Udsigten 2. 6340 Kruså

Karolina Babirye Jørgensen, Udsigten 2. 6340 Kruså
Kathrine Louise Hansen, Østerløkke 21. 6330 Padborg

Laura Sølvbjærg Nissen, Kragelundvej 14. 6330 Padborg
Lina Grevsen Pfersdor� , Grydehøjvej 30. 6330 Padborg

Lucca Fløe Rønde Zaedow, Engglimt 1. 6340 Kruså
Malthe Aksel Hammerich Hansen, Drosselvej 12. 6340 Kruså

Mia Schnoor, Centrumsgaden 103. 6330 Padborg
Milla Papke Hansen, Hanvedsgade 33. 6330 Padborg

Nikolina Lorenzen, Agerglimt 35. 6340 Kruså

Kollund Kirke, Fredag den 13. maj kl. 10.00
ved Kirsten Schmidt 

Alexander Stabel Schmidt, Bakkegårdsvej 23. 6340 Kruså
Celina Chanel Nielsen, Åbjerg 5. 6340 Kruså

Christian Hallingstad Cousin, Lærkevej 5. 6340 Kruså
Gustav Jonassen, Drosselvej 23. 6340 Kruså

Jonas Rasmussen Knudsen, Bakkegårdsvej 47. 6340 Kruså
Jonna Thea Boysen, Kummelefort 2B. 6340 Kruså

Katrin Bakowsky Thielsen, Klosterkløften 26. 6340 Kruså
Klara Kanstrup Nielsen, Bakkegårdsvej 57. 6340 Kruså

Lasse Mørk Holm, Midtkobbel 42. 6340 Kruså
Line Mørk Holm, Midtkobbel 42. 6340 Kruså

Nick Michel Johannsen, Havremarken 47. 6340 Kruså
Sissel Kirstine Nordentoft, Vinkelvej 1. 6340 Kruså

Bov Kirke, Torsdag den 26. maj kl. 10.00
ved Viggo Jacobsen

Casper Holm Larsen, Centrumsgaden 20. 6330 Padborg
Daniel List, Jernbanegade 10. 6330 Padborg

Nick Haas, Søndervejen 31. 6340 Kruså
Oliver Bendix Soelberg, Bygmarken 10. 6230 Rødekro

Kort på bordet i Padborg
Padborg Skatklub har holdt klubaften på Valdemarshus med 18 skatspillere. 

1. runde
Nr. 1. Svend Åge Jessen 1.342 point
Nr. 2. Torben Ries 1.024 point
Nr. 3. Hans Bonde 1.021 point
Nr. 4. Benny stensdal 926 point

2. runde
Nr. 1. Gynther Bonnichsen 1.210 point
Nr. 2. Konrad Hesse 1.027point
Nr. 3. Åge Juhl 998 point
Nr. 4. Kris Nissen 955 point

Bent Jacobsen,  
Padborg, er død, 66 år. ■

Louise Margrethe Paulsen, 
Kruså, er død, 88 år. ■

Birthe Hockerup Nielsen, 
Bov, er død, 63 år. ■

Dødsfald
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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

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 

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

Kom med på vandet i en robåd 
og få gode oplevelser 

Søndag den 8. maj 
kl. 13-16 

på Flensborg Fjord

Se mere her: 
www.kollundroklub.dk

Guldkonfirmation 
i Holbøl Af Gunnar Hat tesen

Det at fejre 50-års 
jubilæum for sin kon-
firmation er en udbredt 
tradition i Sønderjylland.
I Holbøl Kirke fejrede 
konfirmander fra årgang 
1972 guldkonfirmation.

“Det blev en skøn og 
minderig dag”, fortæller 
Finn L. Nielsen.

Det var lykkedes at sam-

le 26 ud af i alt 31 konfir-
mander i Holbøl Kirke 
med efterfølgende middag 
på Holbøl Landbohjem. 

Sognepræst Joan 
Arnbjarnardóttir holdt 
en fin prædiken efterfulgt 
at fremvisning af kon-
firmandstuen og Helle 
Papendick Nielsen sørgede 

for rundvisning på Holbøl 
Skole. 

Udover guldkonfirman-
derne deltog også den 
tidligere klasselærer fra 
Holbøl Skole, Svend Åge 
Toft.

“En enkelt af konfir-

manderne er død, og med 
blot fire afbud, må man 
med den store opbakning 
betegne holdet som en 
god årgang”, siger Finn L. 
Nielsen. ■

 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 Ulla Ravn (Christiansen), Annelise Sønnichsen (Olsen), Inge 
Marie Kramer (Jespersen), Susanne Clausen (Weinkauf), Lis 
Hell (Thams), Krista Rodenberg Petersen (Clausen), Flemming 
Nissen, Finn Ketelsen, Dan Filtenborg (Nissen), Ove Wiuff, 
Jytte Moldt (Rossen), Randy Staffensen (Jessen), Elly Hansen 
(Kudsk), Lorenz Christensen, Leif Lorenzen, Jørn Wrang, 
Manfredt Ziethen, Henrik Hauberg Jensen, Holger Hansen, 
Jan Knudsen, Jette Besendahl (Larsen), Hans Egon Møller, 
Preben Poulsen, Arne Granberg, Finn L. Nielsen, Svend Nørr 
og klasselærer Sv. Å. Toft.
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Opvarm din bolig med grøn energi
Med Vaillants fremtidssikre og klimavenlige luft til vand varmepumpe får du den bedste varmekomfort til din bolig 
- i tysk kvalitet. Samtidig tager du hensyn til miljøet og sparer mange penge på din varmeregning. 

Varmepumpen byder på et utroligt lavt strømforbrug, effektiv drift ned til -25° C, imponerende lavt lydniveau samt nem 
og enkel betjening - også via App. Indendøre monteres alt-i-1 uniten med integreret varmtvandsbeholder på 190 liter. 

Kontakt os for et godt og uforpligtende tilbud.

Ring og få et super 
varmepumpetilbud! 

Bred VVS ApS                     CVR 34 22 35 72       

Bred VVS ApS / Gråsten VVS
Nørrevej 45 C / Ahlmannsvej 12 b

Tlf. 74 67 15 12 / vvs@bred.dk

Spar op til 
50% på dit 

varmebudget

Gudstjenester i Holbøl for maj 
SØNDAG DEN 1. MAJ KL. 10.00

Gudstjeneste ved Joan Arnbjarnardóttir

SØNDAG DEN 8. MAJ KL. 10.00
Konfi rmationsgudstjeneste ved Joan Arnbjarnardóttir

BEDEDAG, FREDAG DEN 13. MAJ KL. 10.00
Gudstjeneste ved Joan Arnbjarnardóttir

SØNDAG DEN 15. MAJ KL. 10.00
Gudstjeneste ved Joan Arnbjarnardóttir

SØNDAG DEN 22. MAJ KL. 9.30
Gudstjeneste ved Theresia Treschow Kühl

KRISTI HIMMELFARTSDAG,
TORSDAG DEN 26. MAJ KL. 10.00

Familiegudstjeneste ved Joan Arnbjarnardóttir

29. MAJ KL. 10.00
Gudstjeneste ved Joan Arnbjarnardóttir

www.holbolkirke.dk

 

KOLLUND KIRKE FEJRER 
50 ÅRS JUBILÆUM 

MED 1 ÅRS FORSINKELSE 

Den 1. maj kl. 10.00 med: 
• Festgudstjeneste  

• Sang og musik ved blandt  
andre Kollund Koret  

• Indsættelse af sognepræst 
Marna Leila Vandsdal Egholm 

• Godt til ganen 

 Vel mødt! 

Kirkekontoret, Padborgvej 40a, 6330 Padborg    Tlf.: 74670917 www.bovsogn.dk 
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            MINDEHØJTIDELIGHED 4. MAJ 2022  
I FRØSLEVLEJREN  

TIL MINDE OM DANMARKS BEFRIELSE 1945  

 

PROGRAM FOR AFTENEN:  
 

Kl. 20.20  
Velkomsttale v. formand for D.s.i. Frøslevlejren, Borgmester Jan Riber 
Jakobsen 
 
 

Kl. 20.31 
Borgmesteren og Frøslevlejrens Venner lægger blomster og kranse 
ved mindestenen og ”Last Post” blæses 
 
 

Kl. 20.34 
Frihedsbudskabet fra BBC den 4. maj 1945 lyder i lejren 
Dannebrog hejses, og vi synger ”Altid frejdig, når du går”  
 
Kl. 20.40 
Mindeandagt  
Efter mindeandagten synger vi ”En lærke letted” 
 
Kl. 20.50 
Kaffebord og fællessang i Barak W7 under ledelse af Frøslevlejrens           
Efterskole (50 kr. pr. person) 

 

SÆRLIGT I ÅR - OPLEV HELE FRØSLEVLEJREN 4. MAJ 2022  
 
Nationalmuseet giver rundvisninger kl. 11.00, 13.00 og 15.00 i udstillingsbarak-
kerne. Varighed ca. 1½ time. Pris: 120 kr. pr. person. Tilmelding nødvendig til 
Frøslevlejrens Museum på 41 20 60 53. 
Gratis udendørs rundvisning ”Fra port til port” kl. 16.00, 17.00, 18.00 og 19.00. 
Rundvisningen varer ca. 40 minutter. Alle rundvisninger starter ved Barak H6. 
 
Beredskabsforbundet fortæller om borgerberedskabet og forbundet i Syddan-
mark i Barak H1. 
 
FN Museet fortæller om de fredsbevarende styrkers aktiviteter rundt om i ver-
den i Barak 46. 
 
Amnesty International sætter fokus på deres daglige arbejde og udstiller blandt 
andet Jens Galschiøts flygtninge-skulpturer i Barak W6. 
 
Hjemmeværnsmuseet præsenterer Hær-, Flyver- og Marinehjemmeværnet. Du 
kan møde en hundefører med en af de hunde, der hjælper politiet. Det sker ved 
Barak H2. 
 
Frøslevlejrens Efterskole sørger for aftensmad mellem kl. 17 og 19 til 70 kr. pr. 
person. Kl. 19 viser elever uddrag af deres forestilling i Barak K14. 

Genvalg i Padborg Vandværk
Formand for Padborg 
Vandværk, Jens Ove 
Rasmussen blev 
genvalgt, da der var 
generalforsamling.
Desuden blev næst-
formanden Annette 
Vesterholt genvalgt.

De tre øvrige bestyrel-
sesmedlemmer er Monika 
Jensen, Børge V. Nielsen 
og Jes F. Petersen. ■

Der deltog 24 andelshavere i 
generalforsamling i Padborg 
Vandværk på Bov Kro.

Bestyrelsen blev genvalgt i Padborg Vandværk  
 Foto: Dit te Vennits Nielsen

Ny motorik bane i 
Kollund Naturunivers
Af Peder J . Jensen

Kollund Naturunivers har 
fået en ny motorik bane.
Snoren blev klippet af 
Betty Dideriksen assisteret 
af Dicte Kold Olesen.

Kollund Naturunivers 
er et samarbejde mel-
lem Naturstyrelsen og 
Lokalforeningen for 
Kollund, Sønderhav og 
Rønshoved.

Motorikbanen er den 

foreløbige sidste inve-
stering i et område, der 
rummer samlingshytte, 
bålhytte, fem sheltere 
og en meget velbesøgt 
hundeskov.

Området er på 12 hektar, 
er delvis tilplantet og der 
er anlagt en lille sø.

Motorikbanen er anlagt 
med støtte fra Nykredits 
Fond, BHJ Fonden og 
Mads Clausens Fond. ■

Betty Dideriksen og Dicte Kold Olesen indviede den nye 
motorik bane i Kollund. Foto Peder J . Jensen 

Marchforeningen er 
vækket fra Corona dvalen

Nu har vi de ugentlige naturvandringer igen.

Mandag den 2. maj kl. 19.00
Sønderhav skovene.

Vi mødes på P pladsen i Sønderhav ved det o� . Toilet.

Vel mødt
Susanne Provstgaard

Formand.

Grænseegnens 
Marchforening
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Å B E N  I N V I TAT I O N  T I L

SUNDAX MOTIONS TOUR 2022
S Ø N D A G  D E N  1 2 .  J U N I  2 0 2 2

Al le  kan de l tage i  s i t  ege t  tempo og a l le  v inder !

KL. 12:30 - 15:30
I MÅLOMRÅDET

Tilskuere 
og heppekor 

er meget 
velkomne!

DER ER FÆLLES VELKOMST KL.  10.00

Arrangør: Medarrangører:

Padborg
Vandrelaug

PROGRAM CYKLING
Ruterne er afmærket af BOV CC og alle cykler 
kan bruges.

Kl. 10:00 ...................... Start 73 km rute
Kl. 10:20 ...................... Start 50 km rute
Kl. 10:30 ...................... Start 22 km rute

Alle ruterne - både til cykelløb og løb - starter fra Sundax International på Molevej 2 i Kollund
Mødetid fra kl. 9:30. Alle er velkomne!
Fra kl. 12:30 til 15:30 er der livemusik i målområdet ved bandet CAMP.

PROGRAM LØB
Ruten er afmærket af Bov IF Løb & Motion
og går igennem Kollund skov.

Kl. 10:00 ...................... Start Halvmarathon
Kl. 10:20 ...................... Start 5 og 10 km

PROGRAM VANDRETUR
Ruterne går rundt i det naturskønne område 
omkring Kollund.

Kl. 10:10 ...................... Start 8,5 km rute
Kl. 10:20 ...................... Start 5,1 km rute
Kl. 10:30 ...................... Start 3,1 km rute

SIDSTE TILMELDING: MANDAG, 6. JUNI PÅ SUNDAX@SUNDAX.COM

Der er gratis kaffe/te fra kl. 12:00 og KBU sælger pølser + 
øl/vin/sodavand i målområdet.

Sundax tilbyder gratis pitstop med forfriskninger til cyklisterne 
på stranden i Vemmingbund (gælder 50 km og 73 km ruterne) 
og til løberne og vandrerne ved Sundax i Kollund.

Deltagelse er gratis for både deltagere i cykling, løb og vandring, men tilmelding nødvendig.
Der er medalje til alle løbere der gennemfører.

CYKLISTER: 

HUSK HJELM

Tlf.nr. 7467 2328 eller mobil 3066 2528

Åbningstider:
Mandag: Åben efter aftale- tlf. lukket.
Tirsdag, onsdag, torsdag og fredag: 

kl. 8.30-17.30
Lørdag kl. 8-12

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

Der vil være lidt godt til ganen.

Vi håber at se venner, familie, gamle 

såvel som nye kunder.

Sara Thuesen overtager Salon Søs efter Lis Pedersen

Derfor indbyder vi til 

RECEPTION
Lørdag den 30. april kl. 12-15

Sara Thuesen overtager 
Salon Søs
Af Dit te Vennits Nielsen

34-årige Sara Thuesen 
tager saksen i egen 
hånd.
Hun overtager Salon 
Søs i Padborg efter Lis 
Pedersen, som har drevet 
salonen i 23 år.

“Jeg synes, de unge skal 
frem og vise hvad de kan. 
Jeg var i lære her i salonen 
ligesom Sara har været, og 
nu gentager succesen sig”, 
siger Lis Pedersen, som 
fortsætter sit gode arbejde 
og indgår i teamet af fem 
dygtige frisører.

Det har længe ligget i 
kortene, at Sara Thuesen 
skulle overtage salonen. 
Nu bød lejligheden sig, og 
begge parter er glade og 
tilfredse. 

Salonen får inden længe 
en make-over og der 
kommer nogle nye til-

tag, blandt andet online 
booking.

Salon Søs blev grundlagt 
i 1976 af Søs Ragn.

Der er overdragelsesre-
ception i salonen lørdag 
30. april mellem kl. 12.00 
og 15.00. ■

Sara Thuesen overtager Salon Søs. Foto Dit te Vennits Nielsen
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Hørt ved Lyren
U11 piger fra Bov IF 
Håndbold vandt guld, 
da holdet deltog i den 
traditionsrige Morsø 
Cup. Pigerne blev 
modtaget med en flot 
flagallé, da de ankom 
til Grænsehallerne iført 
deres Bov IF trænings-
dragter og med guld-
medalje om halsen. 

En 32-årig kending 
af politiet er blevet 
varetægtsfængslet i 
fire uger efter et groft 
overfald på en 24 årig 
ung mand. Overfaldet 
skete ved Hasselhaven 
i Padborg. Offeret 
blev helt umotiveret 
slået i hovedet af over-
faldsmanden ved en 
privat fest, hvorfor den 
24-årige forlod festen. 
Gerningsmanden satte 
efterfølgende efter ham 
på knallert, overfaldt 
ham og røvede hans 
penge. Politiet fandt 
hurtigt frem til 
gerningsmanden på 
hans arbejde og arre-
sterede ham.

Lederen af Fjordskolen 
i Kruså, Jens Boddum, 
havde forleden inviteret 
Aabenraa byråd til 
besigtigelse af spe-
cialskolen, der er ramt 
af skimmel og fugt. 
Det vil koste 52 milli-
oner kroner på ekstra 
renovering at ordne 
indeklimaproblemerne.  

Loppemarkedet i 
Vilsbæk gav et over-
skud på 45.000 kr. 
Begge dage var godt 
besøgt, og søndag aften 
var der stort ryddet helt 
op. De frivillige kunne 
efterfølgende nyde et 
godt måltid mad.

Else Jacobsen, 
Rønshave Plejecenter, 
fejrede forleden sin 
90 års fødselsdag, ■

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

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

salgsvurdering.

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

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

Boliger

HUSK  Ordinær generalforsamling
Torsdag den 28. april 2022 kl. 19.00

på Kollundhus
Vandværket er vært med lidt lækkert smørrebrød

HERREFRISØR/
BARBERSHOP

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

Med og uden tidsbestilling
Tlf. 51 43 97 75

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

1. MANDAG i hver måned
kl. 9.00 -17.30

KRUSÅ HUSMODERFORENING
Inviterer sine medlemmer på udfl ugt til

Ribe og Marsk Tårnet
Tirsdag den 24. maj kl. 9.00 

fra Grænsehallerne
Bussen kører til Ribe, hvor to guider tager gruppen 

med rundt i den historiske by, med gamle huse 
og gader der emmer af historier og myter. 

Vi besøger Ribe Domkirke.
Efter en dejlig to retters middag i hjertet af 

byen, går turen til Marsk Camp med mulighed 
for at bestige det 146 trin høje tårn.

Kaffe og brødtorte nydes, inden turen atter går 
mod Kruså. Forventet hjemkomst kl. 17.00.
Pris kr. 575,- indbetales ved tilmelding på 

konto 8065-1057665 eller mobilepay 23 67 70 31.
Tilmelding til Rita på SMS/tlf. 29 44 49 16 fra 2. til 6. maj.

Venstre Bov
afholder

E K S T R A O R D I N Æ R
G E N E R A L F O R S A M L I N G

MANDAG DEN 16. MAJ KL. 19.00 
VED H.P. THERKELSEN A/S, 
EKSPORTVEJ 1, PADBORG

DAGSORDEN:
Valg af dirigent
Valg af formand

Evt.

Mød tidl. minister og
folketingsmedlem

Hans Chr. Schmidt og hør
om forsvarsforbeholdet

Vel mødt - alle medlemmer er velkomne.

På bestyrelsens vegne
Ditte Vennits Nielsen, sekretær

Frihed og fællesskabB O V

Tak fordi du handler lokalt 

Dygtige skytter på 
Lyreskovskolen
Af Dit te Vennits Nielsen

Elever fra 7a og 7b fra 
Lyreskovskolen har sam-
men med deres lærer, 
Maria Moesgaard, haft 
skydning på skemaet.
Skydningen foregik 

ved Grænseegnens 
Skytteforening 
på Harkærvej ved 
Grænsehallerne i Kruså. 

9 elever fik guld, sølv og 
bronze for deres præsta-
tioner, mens den sidste 
elev fik en guldmedalje for 
sit mod. Hun overvandt 
frygten og endte med at 

syntes, det var sjovt at 
skyde.

Lærerne fra 
Lyreskovskolen har nu 
lagt en biathlon i støbe-
skeen, hvor eleverne skal 
løbe nogle ture i Kruså 
forbundet ind i mellem 
med skydning. ■

Der blev hængt guld-, sølv- 
og bronzemedaljer om 
halsen på dygtige skytter fra 
Lyreskovskolen.
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Kvalitet og smertefri 
behandling til tyske priser!

DIN DANSKE 
TANDLÆGE
I FLENSBORG

Zoom blegning  2.500,-  |  Krone fra  4.200,-  |  Implantat med krone fra  12.000,-

Holm 9 • DE 24937 Flensborg

25 678454 holm9.net

Hos os er kvalitet og service i Højsæde

Danske Malermestre

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

tlf. 20 47 85 63

Hos os er kvalitet og service i Højsæde

Danske Malermestre

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

tlf. 20 47 85 63

Hos os er kvalitet og service i Højsæde

Danske Malermestre

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

tlf. 20 47 85 63

Hos os er kvalitet og service i Højsæde

Danske Malermestre

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

tlf. 20 47 85 63

Hos os er kvalitet og service i Højsæde

Danske Malermestre

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

tlf. 20 47 85 63

Hos os er kvalitet og service i Højsæde

Danske Malermestre

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

tlf. 20 47 85 63

Hos os er kvalitet og service i Højsæde

Danske Malermestre

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

tlf. 20 47 85 63

Tak fordi du handler lokalt 

Nørregade 39 • 6330 Padborg · Tlf. 74 67 19 54· padborg@garant.nu

Hugo Sisseck Boligudstyr

50 års
erfaring

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

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

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

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

Salg & service
af hårde hvidevarer

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

Se elis.dk for aktuelle tilbud
Alt i servicesalg •

Elis’ hvidevarer
ved Norman Rudbeck

Alt indenfor hårde hvidevarer
Salg-Service-Reparationer

Telefon 7467 8799
Mobil 4082 4939

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

• El-installationer

• Reparationer 

• Industriservice

• IHC/wireless

• Tyverisikring

• Varmepumpeservice

• Parabol/antenneanlæg

• Tele/data installationer

• Energirådgivning

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

Norman 
Rudbeck

DIN LOKALE HÅNDVÆRKER

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

Rettelse
Det var ikke René Gosch, 
som overtog tømrerfir-
maet Henning Berg, som 
det fejlagtigt stod i artikel 
i sidste uge. Han var deri-
mod ansat i firmaet, inden 
han blev selvstændig.

Vi beklager. ■

Udskiftning i Grænseegnens 
Marchforening
Af Peder J . Jensen

Grænseegnens March-
forening har på en 
ekstraordinær gene-
ralforsamling valgt ny 
bestyrelse.
Formanden, Lone Lundin, 
kunne fortælle om endnu 
et år i coronaens skygge.

Grænsemarchen i 2021 
måtte også aflyses, og det 
var andet år i træk.

I 2020 skulle 
Grænsemarchen være 
afholdt for 50. gang, så 
aflysningen var en bitter 
pille.

Den samlede bestyrelse 
har mistet motivationen 

på grund af de mange 
forhindringer, og modtog 
ikke genvalg.

Nyvalgt blev Jimmi 
Jeppesen, Per Johannsen, 
Susanne Provstgaard, 
Randi Kande, Nanna Fink 
og Peder J. Jensen. ■

Ny formand i marchforening
Af Peder J . Jensen

Grænseegnens 
Marchforening har valgt 
Susanne Provstgaard 
som ny formand.
Randi Kande blev nyvalgt 
som næstformand.

Peder J. Jensen blev 
nyvalgt som sekretær og 
kasserer.

Den nyvalgte bestyrelses 
har besluttet at aflyse 
Grænsemarchen 2022. 
Marchen var berammet 
til afvikling 21.-22. maj, 
og bestyrelsen fandt det 
umuligt med så kort var-

sel at sikre en ordentlig 
afvikling.

Bestyrelsen besluttede 
hurtigst muligt at gen-
optage organiseringen af 

ugentlige naturvandringer 
i sommerhalvåret.

Grænsemarchen 
2023 bliver den 50. 
Grænsemarch, og det er 
bestyrelsens plan, at alle 
kræfter sættes ind på at få 
en jubilæumsmarch, der 
kan tiltrække deltagere fra 
nær og fjern.

Grænsemarchen har 
traditionelt tiltrukket del-
tagere fra hele Europa. ■

Ny formand Susanne 
Provstgaard. Arkiv foto

RECEPTION
Fredag den 29. april 2022 fra kl. 12-15 
på Nørregade 36, st th, 6330 Padborg

Åbningstider: alle hverdage fra kl. 9-15.
Tlf.: 71 92 01 09

Der 
serveres 
ringrider, 
sodavand, 
kaffe og 

kage
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