
ÅBNINGSTIDER:
Man- fredag 13.30 - 17.30

Lørdag 9.30 - 12.00

Aut. Loewe forhandler

VI SÆTTER EN ÆRE I AT GIVE DIG
DEN BEDSTE RÅDGIVNING

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

Leif Henning

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

VELUDFØRT TØMRER- & 
SNEDKERARBEJDE

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

Få forsikring 
for alle pengene

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

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

… og overskuddet tilbage!

Klip ud

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

Åbningstider mandag til fredag 10.00 til 17.30

– her får du kattens meget for en hund

VIDSTE DU …
At du hos Agrosam får 
den 5. pose til HALV PRIS 
og den 10. pose GRATIS 
når du køber LIVE til 
din hund eller kat?

✔ 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 19 11. maj 2022 14. årgang  Løssalg: 5 kr. 

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

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

BYENS BEDSTE SERVICE,BYENS BEDSTE SERVICE,
INKL. REP AF STENSLAG INKL. REP AF STENSLAG 

OG RUDESKIFT OG RUDESKIFT 

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

Ta’ 3 liter

20,-

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
Onsdag den 11. maj kl. 14.30 Sangeftermiddag i Præstegården

Bededag den 13. maj kl. 11.00 Kon� rmation

Søndag den 15. maj kl. 11.00 Kon� rmation

Sangeftermiddag 
Onsdag den 11. maj kl 14.30 i 
Gråsten Præstegård

Asta Flyvholm Kjær underholder over emnet: 
“Kirkerundtur til Sønderborg Provsti's 26 
Folkekirker”

Pris kr. 50,- for kaffe og kage.

Alle er velkomne!

Hazelius & Hedin
Søndag den 15. maj kl. 15:00 

• Esbjörn Hazelius: sang, cittern, guitar

• Johan Hedin: nyckelharpa, sang

Ubesværet virtuositet, sådan beskriver den tyske radio Deutschlandfunk Kultur den 
svenske duo, der længe har været kendt af venner og kendere af håndlavet, mesterligt 
fortolket skandinavisk folkmusik. 

Esbjörn Hazelius og Johan Hedin spiller og synger de svenske folknumre med lidenskab, 
en sjælden lethed og unægteligt nærvær - det er umuligt ikke at blive rørt af det.

De besøgende bliver inviteret til at begive sig ud på en klangrejse med en masse 
forskellige facetter i den smukke Gråsten Slotskirke: inderlige toner, sprudlende 
danserytmer, melankolske melodier. Samtidig er deres spil altid båret af en blød 
sjælfuldhed og en ubesværet præcision, hvor de to musikere synes at smelte sammen til 
ét instrument.

Vi glæder os til at kunne efterkomme Deutschlandfunk Kulturs opfordring i 2022 og lade 
os overbevise om, at det svenske magasin “Lira” ikke overdriver, når de beskriver den 
sympatiske svenske folkduos musik som “musik på et overjordisk niveau”.

Billetter koster 170,- og kan købes i våbenhuset. 

Bededag, fredag den 13. maj 2022 kl. 11.00
i Gråsten Slotskirke kon� rmeres:
Amie Andersohn, Ahlefeldvej 12, 1. 6300 Gråsten
Cathrine Mau, Brinken 16. 6300 Gråsten
Chad Remee André Tappa Juul Henriksen, Konkel 20. 6300 Gråsten
Gustav Malthe Andersen
Ida Kristine Moritz-Jørgensen, Dalsmark 14. 6300 Gråsten
Jens Pedersen, Fredensgade 3, st. th. 6300 Gråsten
Jeppe Schlesinger Midtgaard, Dyrhøj 57. 6300 Gråsten
Jonas Aleksander Nielsen, Skovvej 15. 6300 Gråsten
Julijane Vadgaard Christensen
Liva Bøttger Songest, Sejrsvej 64. 6300 Gråsten
Lukas Wollesen, Grævlingevej 8. 6300 Gråsten
Lukas Timm Tygesen
Maia Julie Marie Bost-Jacobsen
Oliver Venderby, Orkangervej 7. 6300 Gråsten
Robin Holm Kaspersen
Thea Bakbo Kruse, Fiskbækvej 9. 6300 Gråsten
Thilde Cathrine Juul Hansen, Grævlingevej 4. 6300 Gråsten
Vanessa Høttges Christiansen, Sundgade 21, 1. . 6320 Egernsund
Victoria Emilie Terkelsen Jørgensen, Ahlefeldvej 5. 6300 Gråsten

Søndag den 15. maj 2022 kl. 11.00 i Gråsten Slotskirke kon� rmeres:
Amalie Juliane Danvad Fredbøg
Christoffer Blindbæk Schlüter, Kongevej 76. 6300 Gråsten
Christopher Horsbøll Hansen, Tørsbølgade 44. 6300 Gråsten
Frederikke Holm Burmeister, Kobberholmvej 19. 6300 Gråsten
Freja Krogh Olling Johannsson, Dyrkobbel 170. 6300 Gråsten
Helena Henriksen, Mågevej 30. 6300 Gråsten
Isabella Rosenberg Stjernholm
Jakob Falkenberg Dreyer
Julie Kjerside Lorenzen, Hundsbjerg 6. 6300 Gråsten
Lærke Bertelsen, Skovvej 3. 6300 Gråsten
Maja Brændekilde, Skovvej 8. 6300 Gråsten
Nanna Wienberg Petersen, Dyrhøj 29. 6300 Gråsten
Nicklas Good Hollænder, Harevej 10. 6300 Gråsten
Nicolaj Overgaard Hansen
Oscar Johannsen, Fiskbækvej 13. 6300 Gråsten
Rasmus Weiling Pehrsson Thybo Jensen, Jernbanegade 1, 2. . 6300 Gråsten
Simone Horsbøll Hansen, Tørsbølgade 44. 6300 Gråsten

Søndag den 22. maj 2022 kl. 9.30 i Adsbøl Kirke kon� rmeres:
Ditte Marie Banz Beierholm, Mågevej 7. 6300 Gråsten
Emeli Ellekilde Krause
Freya Grevsen Meilandt, Lyrskovvej 22. 6400 Sønderborg
Izabela Roksana Nastaly
Marcus Jean Høst, Ringgade 76, 1. tv. 6400 Sønderborg
So� e Heissel Iversen, Smedebakken 5. 6300 Gråsten
Søren Guldfeldt Nitz Madsen
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HVAD ER REST EFTER SORTERING?
Rest efter sortering er den container, der er beregnet til den 
sidste rest af dit affald efter grundig sortering.

HVORFOR SKIFTER DET NAVN?
Bare fordi affaldet kan brændes, betyder det ikke, at det skal 
til forbrænding. 
Vi vil gerne have vores kunder til at overveje, om deres 
affald i virkeligheden hører hjemme i en anden container, og 
dermed om det kan genanvendes.

HVAD SKAL TIL FORBRÆNDNING?
Den sidste rest man har tilbage efter grundig sortering 
er affald, som ikke kan genanvendes og derfor skal til 
forbrænding.

HVORDAN SKAL JEG SORTERE? 
Se hvor dit affald hører hjemme på sortering.sonfor.dk 

Pak din trailer rigtigt – find en oversigt over 
genbrugspladserne på sonfor.dk/paktrailer 

VIDSTE DU, AT ...
2/3 af det, der bliver afleveret til forbrænding, kan 
genanvendes?

Småt brændbart bliver til
REST EFTER SORTERING

Fejlsorteringer 
(kg pr. container)  Husk at aflevér det i: 

Op til 130 kg Farligt Affald  Miljøkasse eller Farligt Affald

Op til 110 kg Tegl og Beton  Tegl og Beton

Op til 265 kg Haveaffald  Haveaffald

Op til 268 kg Madaffald  Egen beholder til Madaffald

Op til 81 kg Jern  Metal

Op til 31 kg Rockwool  Ren Rockwool - til Mineraluld ellers til Deponi 

Op til 18 kg PVC  Hård PVC

Op til 275 kg Ren træ  Rette container til træ 

Op til 201 kg Pap  Pap – medmindre det er vådt eller beskidt

Op til 23 kg Flamingo  Flamingo

HER ER DE 10 VÆRSTE FEJLSORTERINGER:
Undersøgelser af vores Småt Brændbart containere viser, at 
der er en del affald, der bliver fejlsorteret og dermed afleveret 
til forbrænding.
Dette er affald, som kan genanvendes, og som kan være 
sundhedsskadelige for os ved forbrænding. 
Sammen skal vi blive bedre til at sortere, så vi får mest muligt 
ud af vores affald. Vi har derfor lavet en oversigt over de 
værste fejlsorteringer, så du kan se i hvilken container, dit 
affald hører hjemme.

Nyt på genbrugspladserne:

Sønderborg Forsyning
Ellegårdvej 8 
6400 Sønderborg

Tlf: 8843 5300
info@sonfor.dk
www.sonfor.dk
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18 V BOREMASKINE 
R18DD5-220S
• Maks. drejningsmoment: 40 Nm • Omdr./min.: 0-400 / 0-1.400 
• Borekapacitet i stål/træ: 13/38 mm • Inkl. 1 stk 2,0 amp. batteri samt 
1 stk 5,0 amp. batteri samt lader
Nr. 274226

DANBØR MURBØR
Nr. 100892

49995

GODE FØDSELSDAGSTILBUD I

NILFISK HØJTRYKSRENSER 
CORE  125-5
• 125 bar
• Integreret kørevogn 
• Click and Clean tilbehørssystem 
Nr. 254869

ALTO ROOF CLEANER
MED TELESKOPSTANG 
Nr. 104155

ROOF CLEANER
RENGØRINGSMIDDEL - 5L
Nr. 188693

4994999595

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

STIVEX 
MALERSPRØJTE 
AKKU 18V  
Nr. 277142

5 liter5 liter

11995

10 kg10 kg

19995

FØDSELSDAGSPRISFØDSELSDAGSPRIS

79995

17995

1.299,-

1.095,-

84995

SKALCEM 100  HVID
• Kan påføres på leca, 
gasbeton, beton, pud-
sede og vandskurede 
mure o.l. 
• Diffusionsåben
Nr. 010243  

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

Pr. m2

6995
Frit leveret ved 

minimum 5 paller

UNIVERSALSTIGE 
HOBBY 4+3 TRIN
• lev. inkl platform
Nr. 100443

Mandag til fredag: 9:00-17:00  /  Lørdag: 9:00-13:00
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HELÅRS GØDNING  
7,5 KG
Nr. 255928

BYGMA PADBORG & GRÅSTEN
MURMALING  
• Vejrbestandig, alsidig facademaling • Giver et 
ensartet, helmat og smukt, kalket udseende
Nr. 122825  

KAN 

TONES I 

FLERE 

FARVER

SOKKELMALING HALVMAT
• Specialmaling til udendørs mineralske under-
lag • Specielt velegnet til mursokler af cement-
puds og beton
Nr. 141354  

UKRUDTSBRÆNDER 
• med vogn / excl gas
Nr. 256053

9,1 liter9,1 liter

69995

TRÆBESKYTTELSE 
SUPERDÆKKENDE
• Geléagtig konsistens, let at 
påføre • Velegnet til farveskift 
• Hæmmer mug og skimmel på 
overfladen • Fås i flere farver
Nr. 122791

9 liter9 liter

69995

3 liter3 liter

39995
KAN 

TONES I 

FLERE 

FARVER

SKARP 

PRIS

PLÆNEGØDNING 14 KG 
• Velegnet til plæner som mangler næring 
Nr. 177606

14995

54995

79,-

49995

39995

Gælder kun 
lagervarer

TØRRESTATIV TRYKIMP. TRÆ
• 70 x 70 mm trykimprægneret fyrretræ 
• 20 m plastbelagt wire • 8 kroge 
• Beregnet til nedgravning
Nr. 169515  

Tilbudende gælder til og med lørdag den 14. maj

20%20%
på al trådhegnpå al trådhegn

fra NSHfra NSH

18 V GRÆSTRIMMER 
OLT1832
• Justerbar klippebredde 
mellem 25-30 cm • Automatisk 
trådfremføring • Trimmertråd: 
1,6 mm • Softgreb for god 
komfort • Ekskl. batteri og 
lader
Nr. 188390  

2.995,-2.995,-

18 V PLÆNEKLIPPER 
RY18LMX40A-240
• Klippebredde: 40 cm  
• 6 klippehøjder: 20-70 mm 
• Opsamler: 50 L 
• Justerbart 
teleskop håndtag 
• Inkl. bioklip-prop, 
2 x 4,0 Ah  batteri og 
lader
Nr. 237091  
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Loppemarked ved 
Den Gamle Skomager, 
Nygade 13, Gråsten. 

Fredag den 13. maj 
fra kl. 10-15. 

Cafeen har åbent, hvor Morten 
laver lækkert mad og man kan 
købe sodavand, kaffe og kage. 

Kom forbi og besøg os.

Rigtig mange gode 
ting at købe.

STORT LOPPEMARKED
Klip ud og gem annoncen

Ekstra åbent for 
ekspedition af pas
Borgerservice Sønderborg, Gråsten og Nord-
borg har ekstra åbent for ekspeditioner ved-
rørende pas lørdag den 21. maj kl. 10-14.

Husk at bestille tid på 
www.sonderborgkommune.dk 
eller tlf. 88 72 64 00.

BORGERSERVICE

Bystrategi for Gråsten-Rinkenæs-Egernsund i høring
Bosætning og turisme 
er overskrifterne i det 
forslag til bystrategi 
for Gråsten-Rinkenæs-
Egernsund, som nu 
sendes i offentlig høring 
i seks uger. 
I høringsperioden invite-
res til borgermøde onsdag 
den 25. maj i BHJ-salen i 
Ahlmannsparken.

Bystrategien har til 
formål at udpege hvert 
områdes særpræg og po-
tentiale og på baggrund 

af det at sætte retning og 
ramme for den fremtidige 
udvikling.

I arbejdet med at udvikle 
forslaget til bystrategien 
er borgerne inddraget 
i en proces, der pga. 
COVID-19 foregik digi-
talt, ligesom et bykontor 
har været åbent, og der 
har været dialog med 
borgerforeningerne i 
Egernsund og Rinkenæs. 

Der er også afviklet 
workshops på Gråsten 

Skole, og et råd bestå-
ende af unge mellem 
13 og 20 år er kommet 
med input, ligesom 
Masterplanen, udarbejdet 
af Gråsten Forum i 2015, 
er taget med som grund-
lag for strategien.

“Vi lægger mange kræf-
ter i arbejdet med bystra-
tegierne, fordi vi ser et 
stort potentiale og forskel-
lige styrker i vores næst-
største byområder, som 
også fortjener opmærk-

somhed, synlighed og 
gode rammer for vækst. 
Heldigvis er borgerne med 
på det – det er fedt at få så 
mange forslag, initiativer 
og projekter. Det håber vi 
også, vi får, når en pulje 
penge giver mulighed for 
at realisere nogle af dem”, 
siger Kirsten Bachmann, 
formand for Teknik-, 
By- og Boligudvalget i 
Sønderborg Kommune.

Forslaget til bystrategi 
indeholder, på baggrund 

af input fra borgerne sam-
menholdt med masterpla-
nen, fire fokusområder: 
Styrket bosætning, styr-
kelse af infrastruktur og 
kulturelle sammenhænge 
i området, styrkelse af 
Gråsten Bymidte samt 
førsteklasses turistområde 
for naturoplevelser. 

“Gråsten, Rinkenæs og 
Egernsund indeholder 
en masse kvaliteter, som 
allerede gør området at-
traktivt for bosætning og 

turisme. Med bystrategien 
foretages en klar priorite-
ring, så vi har et redskab, 
som gør det lettere for 
både borgere og kommune 
at navigere, når fremtidige 
ideer og projekter opstår 
og skal prøves af”, siger 
Kristian Beuschau, næst-
formand i Teknik-, By- og 
Boligudvalget. ■

Kærligheden trak entreprenør til Sønderjylland
Af Lise Kristensen

46-årige Kim Larsen 
Agerskov er begyndt 
på en frisk her midt i 
40erne. 
Han er flyttet til 
Sønderjylland og startede 
i februar i år Fiskbæk 
Entreprise Aps, foreløbig 
med sig selv som eneste 
ansatte. 

Det er kæresten Liselotte, 
der fik den uddannede 
landmand og kloakmester 
til at rykke teltpælene op 
fra Fyn, hvor han stam-
mer fra.

“Vi har fået en søn, 
som nu er 14 ½ måned 
gammel,” fortæller den 

travle iværksætter, der har 
tre børn fra et tidligere 
ægteskab.

Nu har han og Liselotte, 
som stammer fra Dybbøl, 
erhvervet en landejen-
dom i Fiskbæk, hvorfra 
det daglige arbejde og 
familielivet udgår. Der er 
nok at se til som nystartet 
entreprenør.

“Jeg er autoriseret klo-
akmester og laver mindre 
betonstøbning, anlæg, 
gravearbejde, kloaksepa-
rering, rørvedligehold og 
kloakering samt udskyl og 
rensning af rør. Jeg er også 
certificeret rottespærre-
montør,” fortæller den 
46-årige, der i øjeblikket 

arbejder med at få det hele 
til at køre med hjemmesi-
der, papirarbejde, registre-
ringer foruden samværet 
med den lille efternøler, 
som fylder meget i hans 
og Liselottes tilværelse.

Apos
Kim Larsen Agerskov 
har arbejdet ved Munch 
Forsyningsledninger i 

Odense og været projekt-
leder på Odense Letbane, 
som netop er blevet god-
kendt og klar til at lægge 
fra land. Det stod ikke 
skrevet i kortene, at fyn-
boen skulle forlægge resi-
densen til Sønderjylland. 
Det fik Liselotte ham til.

“Jeg har fået en hel del 
arbejde hos Apos, der lige 
stod og manglede sådan 

en som mig til kloakering 
og rørarbejde. Jeg har en 
kassebil og en minigraver. 
Jeg kunne godt bruge en 
mand mere, men lige i 
øjeblikket koncentrerer 
jeg mig om at få virk-
somheden op at køre og 
grundlægge forretnings-
koncept og kundekreds, 
inden jeg vover mig ud i 
mere” fortæller tilflytteren 

med mod på nye private 
og faglige udfordringer.

Han startede som direk-
tør hos Simon Moos på 
Sydals, da han flyttede til 
Sønderjylland. Parret bo-
ede først i Blans, men har 
nu etableret sig på gården 
i Fiskbæk, hvor de lejer 
jorden ud. ■

Kim Larsen Agerskov er 
uddannet landmand, 
virksomhedsøkonom og har 
taget anlægsstruktøruddan-
nelse samt autorisering som 
kloakmester.
Han er uddannet rottespær-
remontør, og så er han far 
til fire. Det har han dog ikke 
certificering på. Det uddan-
ner man sig til hele livet, og 
man bliver aldrig helt færdig.
 Foto Ingrid Johannsen

Tak fordi du handler lokalt
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Tilbuddene gælder torsdag den 12. maj. 
Der tages forbehold for trykfejl.

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

*Så længe lager haves

Varme hveder
Pose med 6 stk.

6 stk.

20,-
TORSDAGSTILBUD

GRÅSTEN

Per Beierholm bliver 1. juni ansat i SuperBrugsen i Gråsten. Arkiv foto

En kommer og én går i SuperBrugsen Gråsten 
Af Lise Kristensen

Når 51-årige Pernille 
Flyger forlader Super-
Brugsen i Gråsten 
ved udgangen af maj 
for at blive uddeler 
på Lim fjord s øen Fur, 
bliver hendes afløser Per 
Beierholm, der kommer 
fra Super Brugsen i 
Augustenborg.
Den nytilkomne i Super-
Brugsen i Ulsnæs Centret 
har brugt Corona-tiden 
til at uddanne sig til som-
melier, så kunderne vil i 
fremtiden have mulighed 
for at hente vintips fra en 
sand ekspert. 

“Jeg har været glad for 
samarbejdet med Pernille 
Flyger gennem syv år. Det 
er altid en udfordring at 
søge nyt kvalificeret per-
sonale. Det er mig en stor 
glæde at kunne byde Per 
Beierholm velkommen i 
SuperBrugsen Gråsten. Jeg 
ser meget frem til at ar-
bejde sammen med ham,” 

fortæller uddeler i Gråsten 
Jesper Thomsen om den 
store skiftedag 1. juni. 

Per Beierholm får ikke 
langt til arbejde. Han 
er gift med sognepræst 

Hanne Beierholm 
Christensen og bor i præ-
stegården. Per Beierholm 
er også præsident i Lions 
Club Sønderborg. 

SuperBrugsen Gråsten 

har 61 ansatte svarende til 
37 fuldtidsstillinger. Den 
populære dagligvarebutik 
kom ud af 2021 med et 
overskud på knap halvan-
den million kroner og har 

ligesom andre fødevarebu-
tikker haft en overordent-
lig god omsætning under 

Corona-pandemien, hvor 
kunderne for alvor fik be-
hov for at handle lokalt.  ■

FORSVARSFORBEHOLDET OG VU
Hvad handler forsvarsforbeholdet om? 
Og hvad er VU?
11. maj kl. 19.00

FRIHED I UDDANNELSERNE
Hvorfor er frihed i uddannelserne vigtigt?
22. juni kl. 19.00

SOMMERHYGGE OG KAMPAGNEUDVIKLING 
7. juli kl. 19.00 

Alle arrangementer foregår 
i Ungdomskulturhuset Mejeriet, 

Løngang 2, 6400 Sønderborg kl. 19.00

VU SØNDERBORG

VÆR MED I VENSTRES UNGDOM
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Frihed og fællesskab

D E B AT M Ø D E 
Skal vi afska� e 

Forsvarsforbeholdet?
Mandag 16. maj kl. 19.30

på Gråsten Landbrugsskole
Onsdag den 1. juni skal vi stemme om, hvorvidt det 

danske forsvarsforbehold skal afska� es eller bevares.

Hvad indeholder det forbehold, hvorfor har vi det og 
hvordan begrænser vi Putins indfl ydelse i Europa?

DELTAGERE:

Folketingsmedlem Ellen Trane Nørby (V)

Medlem af Europa-Parlamentet Peter Kofod (DF)

Debattørerne vil fortælle, hvorfor vi bør stemme 
henholdsvis ja eller nej til at ophæve forsvarsforbeholdet.

Debatmødet indledes med 
en kort beretning fra medlem 

af Europa-Parlamentet, 
Asger Christensen (V), som forleden på 

egen hånd besøgte Ukraine.  

Det er gratis at deltage, og arrangørerne 
er vært ved ka� e og kage.

Arrangører: Støttet af:

Det lille Teater i Gråstens far
Af Hanne Næsborg-Andersen

Historisk Forening har 
i anledning af Det lille 
Teaters 50 års jubilæum 
hele året arrangementer, 
der handler om Det lille 
Teater.
Onsdag d. 18. maj 
kl. 19.30 kan man derfor i 
Gråsten Arkiv på Nygade 
14 høre et foredrag ved 
Ole Aabenhus om hans 
far, med titlen: “Arne 
Aabenhus – fra fisker-
dreng til iværksætter”.

Arne Aabenhus, som var 
fiskersøn fra Djursland og 
læreruddannet, kom sam-
men med sin hustru Anna 
til Gråsten i 1948, hvor de 
sammen blev ansat på det 
daværende Folkunghus, 
senere Gigthospitalet. 

Da det gik konkurs, blev 
Arne ansat i folkeskolen, 
men arbejdede udenfor 
skoletid med teater og var 
med i mange forskellige 
sammenhænge. 

Egnsspil
I 1948 var han medstifter 
af DATS (Dansk Amatør 

Teater Samvirke). Han var 
med til at stifte Sønderjysk 
Forsøgsscene, var med i 
kredsen omkring Det lille 
Teater i Flensborg og brød 
i 1972 ud for sammen med 
andre at stifte Det lille 
Teater i Gråsten. 

Fra 1970érne var han 
primus motor i egnsspil. 
1982-84 spillede han en 
stor rolle i teglværks-
projektet, hvor der tre 
år i træk blev opført 
egnsspil om teglværker 
på Cathrinesminde 

Teglværk. Hans indsats 
for teatervirksomhed var 
unik og kan ikke overdri-
ves. Han blev ved sin død 
i 2008 kaldt “det folkelige 
teaters store pioner”.

Ved foredraget vil hans 
søn fortælle om sin far og 
hans liv, men også komme 
ind på sin mor Annas rol-
le i forløbet.

Der er gratis adgang for 
medlemmer, ikke med-
lemmer betaler 30 kr. pr. 
person. Kaffe og kage kan 
købes. ■

Arne Aabenhus var det folkelige teaters store pioner. Arkiv foto

Nye brandmænd i Gråsten
Gråsten Frivillige 
Brandværn har fået to 
nye brandmænd.
Det drejer sig om Søren 
Lucas og Sabrina Matzen, 

som begge har bestået 
grunduddannelse. 

Gennem de seneste må-
neder har de brugt deres 
weekender og aftener på 
at uddanne sig. Gennem 

deres uddannelse bliver 
de blandt andet udsat 
for håndtering af færd-
selsuheld og kemikalie 
udslip. ■

Søren Lucas er ny brandmand i Gråsten Frivillige Brandværn. Han er til daglig advokatfuld-
mægtig i advokatfirmaet Fink i Aabenraa.
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Hjertelig tillykke med kon� rmationen

Kære Simone og Kære Simone og 
ChristopherChristopher

Vi glæder os til at fejre Vi glæder os til at fejre 
jeres kon� rmation på jeres kon� rmation på 
søndag sammen med søndag sammen med 

venner og familievenner og familie
Kærlig hilsen mor og farKærlig hilsen mor og far

Denne lille gut skal kon� rmeres.Denne lille gut skal kon� rmeres.

Kære SebastianKære Sebastian

stort tillykkestort tillykke
med din kon� rmation med din kon� rmation 

den 14. maj 2022.den 14. maj 2022.
Vi elsker dig.Vi elsker dig.
Kærligst fraKærligst fra

Kamille & Kristo� erKamille & Kristo� er
Mor & TomMor & Tom

Kære NicolajKære Nicolaj

Stort tillykke Stort tillykke 
med kon� rmationen,med kon� rmationen,
Håber du får en dejlig Håber du får en dejlig 

og minderig dagog minderig dag
Glæder os til at fejre den Glæder os til at fejre den 

sammen med digsammen med dig
Momo og mofaMomo og mofa

Kære JonasKære Jonas

Et stort tillykke Et stort tillykke 
med din kon� rmationmed din kon� rmation

Du må have en rigtig dejlig dag Du må have en rigtig dejlig dag 
sammen med dine gæstersammen med dine gæster

Mange varmer ønsker til dig fraMange varmer ønsker til dig fra
morfar og mormormorfar og mormor

Kære So� eKære So� e

Hjertelig tillykke Hjertelig tillykke 
med din kon� rmation med din kon� rmation 

den 13. majden 13. maj
Vi glæder os til at fejre dig.Vi glæder os til at fejre dig.

Knus mor, far og CevinKnus mor, far og Cevin

Kære MelanieKære Melanie

Kæmpestort Kæmpestort 
tillykketillykke

med kon� rmationen. med kon� rmationen. 
Du ønskes en dejlig dag.Du ønskes en dejlig dag.

Vi elsker digVi elsker dig
mor, far og Nicklasmor, far og Nicklas

Kære NicolajKære Nicolaj
Du ønskes stort og Du ønskes stort og 

hjerteligt tillykke hjerteligt tillykke 
med din kon� rmation den 15. maj.med din kon� rmation den 15. maj.

Vi glæder os til at fejre dig Vi glæder os til at fejre dig 
på din store dag.på din store dag.

Kærlig hilsen, knus og kramKærlig hilsen, knus og kram
Caroline, mor og farCaroline, mor og far

Kære LivaKære Liva

Stort tillykke Stort tillykke 
med din kon� rmationmed din kon� rmation

Vi glæder os til at fejre digVi glæder os til at fejre dig

Ønskes du af Ønskes du af 
Farfar og FarmorFarfar og Farmor

Kære Sebastian Kære Sebastian 

Hjertelig tillykke Hjertelig tillykke 
med din kon� rmationen med din kon� rmationen 

den 14. maj den 14. maj 
glæder os til at fejre digglæder os til at fejre dig

Kærlig Hilsen Kærlig Hilsen 
K.S.P.T.T.I.M.TF.N.A.K.S.P.T.T.I.M.TF.N.A.

Kære smukke LivaKære smukke Liva
Vi ønsker dig stort tillykke med Vi ønsker dig stort tillykke med 
din kon� rmation den 13. maj.din kon� rmation den 13. maj.

Vi glæder os til at fejre dig.Vi glæder os til at fejre dig.

Vi elsker dig og er så stolte af dig.Vi elsker dig og er så stolte af dig.

Knus fra Stella, far og mor. Knus fra Stella, far og mor. 

Kære LukasKære Lukas
Vi ønsker dig Vi ønsker dig 

tillykke tillykke 
med din kon� rmation med din kon� rmation 

fredag den 13. maj 2022. fredag den 13. maj 2022. 
Vi glæder os til at fejre dig og Vi glæder os til at fejre dig og 
håber du får en fantastisk dag.håber du får en fantastisk dag.

Kærligst mor og far, brødre og mormorKærligst mor og far, brødre og mormor

Kære MariaKære Maria

Stort og Stort og 
hjertelig tillykkehjertelig tillykke
med din kon� rmation, jeg ønsker med din kon� rmation, jeg ønsker 

dig en super dejlig dag og de dig en super dejlig dag og de 
bedste ønsker for fremtiden.bedste ønsker for fremtiden.

Kærligst morKærligst mor

Kære EmilieKære Emilie

Stort tillykke Stort tillykke 
med kon� rmationen med kon� rmationen 
søndag 15. maj 2022søndag 15. maj 2022

Håber du får en dejlig dag. Håber du får en dejlig dag. 
Vi glæder os til festenVi glæder os til festen

Knus Knus 
KAJTSSTOLSAKAJTSSTOLSA

Brevstemme til 
Folkeafstemning 
om det danske 
forsvarsforbehold i EU.
Hvis du ønsker at brevstemme før valget, 
kan du henvende dig i Borgerservice.
Medbringe gyldig legitimation 
(fx sundhedskort, pas eller kørekort) for at 
kunne brevstemme.
Der kan brevstemmes i Borgerservice i 
Gråsten i den almindelige åbningstid.

Borgerservice i Gråsten holder desuden 
ekstra åben lørdag den 21. maj 2022 
fra kl. 10-14.

BREVSTEMME

INGEN TIDSBESTILLING
Mandag-lørdag: 9.00 - 18.00
Søndag: LUKKET

Tlf. 4232 6303 
Borggade 4D - 6300 Gråsten

Herreklip 170,-
Drengeklip under 12 år 140,-
Pensionistklip 140,-
Dame 200,-
Varm voks 80,-
Facial 200,-
HVER. 6 KLIPNING ER GRATIS 

Tilbyder hjemmeklipning

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

Tak fordi du handler lokalt



GRÅSTEN SLOTSKIRKE
Bededag fredag den 13. maj kl. 11.00

Konfirmation
ved Hanne Beierholm Christensen

Søndag den 15. maj kl. 11.00
Konfirmation

ved Hanne Beierholm Christensen

ADSBØL KIRKE
Søndag den 15. maj 
Ingen gudstjeneste 

KVÆRS KIRKE
Lørdag den 14. maj kl. 10.00

Konfirmation ved Elli Krog Foldager

BROAGER KIRKE
Bededag, fredag den 13. maj – kl. 9.00

Konfirmation ved Stefan Klit Søndergaard
Bededag, fredag den 13. maj – kl. 11.00

Konfirmation ved Stefan Klit Søndergaard
Lørdag den 14. maj kl. 10.30

Konfirmation ved Malene Freksen
Søndag den 15. maj kl. 10.30
ved Stefan Klit Søndergaard

EGERNSUND KIRKE
Søndag den 15. maj kl. 11.00

konfirmation ved Lis-Ann Rotem

RINKENÆS KORSKIRKE
Fredag den 13. maj kl. 10.00

Konfirmation ved ved Marianne Østergård Petersen 
Søndag den 15. maj

Vi henviser til nabokirkerne

NYBØL KIRKE
Søndag den 15. maj 
Ingen gudstjeneste 

SOTTRUP KIRKE
Bededag den 13. maj kl. 10.00

Konfirmation ved Karen Møldrup Rasmussen
Søndag den 15. maj kl. 10.00

Konfirmation ved Karen Møldrup Rasmussen

ULLERUP KIRKE
Søndag den 15. maj 
Ingen gudstjeneste

TYSK GUDSTJENESTE
Sonntag, 15.5., 14 Uhr
Gottesdienst in Bau

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 Husk lykønskningen til konfirmation 
Bestil din annonce online på https://graastenavis.dk/indsend-annonce 

KONCERT MED 
CAPPELLA CLARA

"LYSET DER LIGE ER VENDT"
Rige lysfyldte klange vil fylde Rinkenæs Korskirke

Lørdag den 21. maj kl. 16.00
hvor de otte sønderborgkvinder i Cappella Clara 
giver koncert. Musikken varsler de lyse nætters 
komme og fremtidshåb med nordiske satser for 
kvindestemmer af bl.a. den norske komponist 
Knut Nystedt, � nske Mia Makaro�  og svenske 
Hugo Alfven. Der synges også satser fra suiten 
Musik ved Vandkanten, en af ensemblets egne 

kompositioner, der er blevet til i samarbejde mellem 
tre af sangerne, Katrine Schink, Ida 

Hymøller og Anne Agerskov.

Programmet dirigeres 
af Ida Hymøller og 

Anne Agerskov.

Gratis adgang

www.rinkenæskirke.dk og  Rinkenæs Sogn

Ældre i tra� kken
Onsdag den 1. juni kl. 14.30 – 16.30

på Restaurant ANKER´S,
Marina Fiskenæs, Gråsten

Jørgen Roed fra Tra� kstyrelsen fortæller og 
giver gode råd om at færdes i tra� kken, når man 

er blevet ældre. Kørekortfornyelse og reglerne 
omkring el-scootere o. lign. bliver gennemgået.

GF-forsikring kommer også og giver 
gode råd om forsikringer.

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 Anne Køcks, tlf. 23 34 09 05 gerne via 
SMS senest mandag den 30. 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

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. 16.00  
tirsdag den 24. maj kl. 19.30 
onsdag den 25. maj kl. 19.30

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

40 års fortjensttegn
Hjemmeværnets 
fortjensttegn i sølv 
er blevet tildelt Bodil 
Hansen og Gert Haurum. 
Fortjensttegnet tildeles 

frivillige i Hjemmeværnet 
for en fortjenstfuld og 
uselvisk indsats til gavn 
for Hjemmeværnet.
 Foto Ingrid Johannsen  
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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

Birthe Lauritzen, Rinkenæs, er død, 67 år. ■

Holger Jepsen, Broager, er død, 95 år. ■

Anja Schwarz, Nybøl, er død, 52 år. ■

Vores kære mor, svigermor, Bedste, farmor og oldemor

Birthe Lauritzen
“født Philipsen”

* 5. november 1954

er stille sovet ind efter længere tids sygdom

Rinkenæs, den 5. maj 2022

Tak for alt

Familien

Bisættelsen finder sted i Rinkenæs Korskirke
onsdag den 11. maj kl. 13.00

Vores kære mor, svigermor, Famo, Momo og oldemor

Gerda Nissen
* 11. september 1934    † 7. maj 2022

er stille sovet ind

På familiens vegne

Vibeke og Poul, Helle

Bisættelsen finder sted i Broager Kirke
tirsdag den 17. maj kl. 13.00

Min elskede hustru, 
vores kære mor, svigermor, mormor og oldemor

Hanne Petersen
* 25. september 1943

er stille sovet ind

Gråsten, den 7. maj 2022

I kærlig erindring

Hans
Nina og Kurt Conni og Kjeld

Kenneth, Anette og Trine og Mads
Karen

Begravelsen finder sted i stilhed

Skatkort på bordet
Gråsten Skatklub har holdt klubaften med 34 deltagere.

1. runde
1. Hans Jørgen Clausen 
Egernsund 1355 point
2. Luke Petersen 
Gråsten 1306 point
3. Lorenz Jefsen 
Aabenraa 1168 point
4. Rainer Hugger 
Flensborg 1142 point
5. Jens-Fredi Schulz 
Gråsten 1028 point
6. Preben Jensen 
Broager 969 point

2. runde
1. Jes Midtgaard 
Gråsten 1206 point
2. Harald Jørgensen 
Gråsten 1160 point
3. Lorenz Jefsen 
Aabenraa 1088 point
4. Gerd Sørensen 
Gråsten 995 point
5. Herluf Jørgensen 
Broager 989 point
6. Arne Mylin 
Broager 979 point

Befrielsen blev markeret i Gråsten
Af Gunnar Hat tesen

I Gråsten bliver 
Danmarks befrielse 4. 
maj 1945 traditionen tro 
højtideligholdt.
Godt et halvt hundrede 
mennesker mødte op ved 
kransenedlæggelse ved 
oberst Palludan Müllers 
mindemur. Derefter 
holdt sognepræst Hanne 
Beierholm Christensen 
gudstjeneste i slotskirken.

Ved 21-tiden var der 
mindehøjtidelighed ved 
frihedsstatuen, hvor 
der var taler af borg-
mester Erik Lauritzen, 
provst Viggo Jacobsen, 
Flensborg, som indledte 
med frihedsbudskabet, 
som radioens speaker, 
Johannes G. Sørensen, 
fredag 4. maj 1945 

meddelte, at de tyske 
tropper i Holland, 
Nordvesttyskland og 
Danmark havde overgivet 
sig. Formand for 4. maj 

komiteen, Mogens P.C. 
Jacobsen. glædede sig 
over, at arrangementet 
efter to års pause atter 
kunne holdes. ■

Mange mødte op for at 
markere befrielsen i 1945.
 Foto Ingrid Johannsen
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B R O A G E R

Konfi rmation i 
Egernsund Kirke

Søndag den 15. maj kl. 11

Jonas Godt Sørensen, Sundgade 61, 1. · 6320 Egernsund

Bastian Jonasson, Reefslagervænget 22 · 6320 Egernsund

Jonas Holm Marcussen, Teglparken 76 · 6320 Egernsund

Nicklas Holm Marcussen, Teglparken 76 · 6320 Egernsund

Lokalhistorisk Forening 
for Broagerland

inviterer ti l byvandring:

Sundgade/Storegade 
Egernsund

Tirsdag den 17. maj kl. 19.00

Bent Gundesen, Christi an Kronika, Johnny Semak m.fl . vil tage 
os med på en tur ad Sundgade i Egernsund. 

Vi starter fra Havnepladsen og går ti l “Den Gamle Skole”, hvor 
vi får kaff en. Her er du meget velkommen ti l at bidrage med 

historier og anekdoter fra det gamle Egernsund.
Pris: Guide, kaff e og kage 50,- kr. 

Tilmelding ikke nødvendig, du møder 
bare op på Havnepladsen.

HUSK OGSÅ ti lmeldingen ti l Mandøturen:
Søndag den 19. juni er der afgang 
med bus fra Broagerhus kl. 8.30.

Pris: Bus, Vadehavscentret (guidet rundvisning), 
Mandøbussen, middag og kaff e på Mandø 675,-kr.

Tilmelding ti l Valdemar Moldt: 
valdemarmoldt@gmail.com eller tlf. 2124 5342

Bestyrelsen 
www.broagerlandsarkiv.dk

Præmieskat i Broager
Ældre Sagen Broagers skatklub har afholdt præmieskat 
på Broagerhus.

Nr. 1 Arne Mylin, Broager 2590 point
Nr. 2 Preben Jensen, Broager 2429 point
Nr. 3 Robert Pedersen, Gråsten 2396 point

BovAvis

Efter opsamling kører vi over Fyn til 
Langeland og sejler til Lolland. Efter middag 

i Maribo kører vi til det 600 år gamle 
rokokoslot, Gavnø Slot, ved Næstved.

Vi går tur i den eventyrlige slotspark, 
hvor vi får sat gang i sanseindtrykkene, 
når tulipanerne i tusindvis byder på et 

inferno af � otte farver og arter.

På Gavnø Slot får vi en historisk 
oplevelse, når vores guide tager os med på 
rundvisning i slottet blandt de enestående 

malerier og den store kunstsamling.

Prisen dækker bus, ka� e og rundstykke, 
sejlads Spodsbjerg-Tårs, middag i Maribo, 
entre til Gavnø Slot, rundvisning og ka� e 

og kage og sandwich på hjemturen.

Afgang

Alsion, Sønderborg. . . . . . . . . 7:00
Nybøl Kirke . . . . . . . . . . . . . . 7:15
Broager Kirke . . . . . . . . . . . . . 7:20
Elektrikeren Egernsund . . . . . 7:25
Ahlmannsparken, Gråsten . . . 7:30
Bageren Rinkenæs . . . . . . . . . 7:40
Annies Kiosk, Sønderhav . . . . 7:45
Bindzus, Kollund . . . . . . . . . . 7:50
Kruså Bankocenter  . . . . . . . . 7:55
Bov Kirke . . . . . . . . . . . . . . . .8:00
Samkørselspladsen
ved Kliplev . . . . . . . . . . . . . . . 8:15
Circle K, Rødekro . . . . . . . . . 8:35
Samkørselspladsen
ved Hammelev . . . . . . . . . . . . 8:55
OK-tanken
ved Bramdrupdam . . . . . . . . . 9:15

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

Fredag den 20. maj 895,-

           1-dags-tur til1-dags-tur til

TulipanfestivalTulipanfestival
på på Gavnø SlotGavnø Slot

10 års jubilæum hos dyrlæger

Dyrepraksis Pilegård i 
Broager fejrede 10 års 
jubilæum med rykind af 
gæster fra nær og fjern.
 Foto Knud Petersen

El skal erstatte naturgas

Natur-, Klima- og 
Miljøudvalget har 
godkendt, at Broager 
Fjernvarme erstatter to 
naturgaskedler med en 
elkedel, som samtidig er 

en grøn omstilling, for når 
elkedlen er i drift bliver 
der på el produceret ved-
varende energi.

Broager Fjernvarme 
søger om godkendelse 
af en 5 MW elkedel til 
erstatning for to eksiste-
rende gaskedler. Anlægget 
installeres i fjernvarme-
selskabets bygninger på 
Østergade 21 i Broager. 
Elkedlen ventes at være i 
drift, når der er et over-
skud af el produceret på 
vedvarende energi. Samlet 
set giver det en bespa-
relse på 6.419 ton CO2-
ækvivalenter over 20 år, 
hvis elkedlen kører 100 
procent på CO2-neutralt 
el.

Natur-, Klima- og 

Miljøudvalget har sagt ja 
til udskiftningen.

“Vi er glade for at kunne 
godkende forslaget om 
at reducere naturgas til 
fordel for el i Broager 
Fjernvarme. Med en 
truende klimakrise og 
stigende priser på olie og 
naturgas er fjernvarme 
det bedste alternativ for 
en grøn løsning for alle 
borgere i Sønderborg 
Kommune. Netop der-
for har vi Varmeplan 
2021 - vores plan for en 
sammenhængende, kol-
lektiv varmeforsyning i 
kommunen”, siger Asger 
Romme Andersen (EL), 
der er formand for Natur-, 
Klima- og Miljøudvalget.

Broager Fjernvarme 
forsyner i dag Broager 

med fjernvarme fra et 
produktionsanlæg med: 
en grundvandsvarme-
pumpe, tre gaskedler på 
hhv. 2,5, 4 og 6,3 MW, 
en gasmotor samt et 
solvarmeanlæg. Den nye 
elkedel skal erstatte de to 
mindste gaskedler. Der 
er en forventning om, at 
den fremtidige produktion 
fordeles således: 70 pct. fra 
grundvandsvarmepum-
pen, 10 pct. fra gasmotor, 
10 pct. fra elkedel og 
10 pct. fra solvarme.

Spare penge
Broager Fjernvarme 
vil med udskiftningen 
samtidig spare penge. 
8,685 mio. kr. over 20 år i 
forhold til den nuværen-
de drift, og for Broager 
Fjernvarmes forbrugere 
betyder det en gennem-
snitlig besparelse på 
512 kr./år inkl. moms.

“Ud over at vi siger ja 
til en grøn omstilling 
i Broager Fjernvarme, 
så glæder det mig også, 
at der her er tale om en 
økonomisk attraktiv 
beslutning for brugerne, 
der får varme fra Broager 
Fjernvarme. Det håber 
vi vil få endnu flere 
borgere til at forhøre sig 
om muligheden for at 
få fjernvarme i stedet 
for naturgas eller andre 
fossile varmekilder, for 
det er muligt - inden for 
de eksisterende fjernvar-
meområder – at blive nye 
fjernvarmekunder, selv 
om den aktuelle efter-
spørgsel nok giver længere 
ventetider end normalt”, 
siger Daniel Staugaard 
(V), der er næstformand 
i Natur-, Klima- og 
Miljøudvalget.  ■
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B R O A G E R

Broager 
Udviklingsforum

Borgermøde 
Tirsdag den 17. maj 2022 

kl. 19.00 på Broagerhus i Broager

Kommunens udspil til midtbyens fremtidige udseende!
Sønderborg Forsyning vil informere om kloakeringen i Broager

Skitser/tegninger over midtbyen udstilles på 
Broagerhus den 16. maj fra kl. 16.30 -18.00

Se mere på www.broager.dk
Alle er velkommen!

Bestyrelsen for Broager Udviklingsforum 

CATHRINESMINDES  
TEGLVÆRKSSPIL2022

ENKELAND
Teglværksspillet tager udgangspunkt i Karsten Skovs roman af samme navn og foregår 
under 1. verdenskrig, hvor over 30.000 sønderjyske mænd var indkaldt til krigen. 5.300 af 
disse mænd kom ikke tilbage. Manuskript Brian Wind-Hansen. Instruktion Kristian Hald.

15. 16. 17. og 18. juni kl. 19.30
18. juni kl. 15.00 / Billetsalg på www.cm-venner.dk
Teglværksspillet ”Enkeland” er støttet af følgende fonde : A.P. Møller Fonden, Alving Fonden, Dansk Kultursamfund af 
1910.  DATS – landsforeningen, Fabrikant Mads Clausens Fond, Grænseforeningen for København og Frederiksberg, 
Historisk Samfund For Als Og Sundeved, Konsul George Jorck og Hustru Emma Jorck’s Fond, Nordea Fonden, 
Sønderborg Kommune, Traugott Møllers Fond. Og har modtaget sponsorstøtte fra Linak A/S og Broager Sparekasse.

Broager
Ringriderforening

afholder

Forårsforsamling
Torsdag den 19. maj 2022 
kl. 19.00 på Broagerhus

DAGSORDEN:
Fremlæggelse af den kommende fest

Evt.

Alle er hjertelig velkommen

ÅRETS FEST AFHOLDES I DAGENE 
30. JUNI - 2. JULI 

25-års 
jubilæum
Mandag den 16. maj 
kan Helle Christiansen 
fejre 25-års jubilæum 
ved Broager Plejecenter 
som mentor og 
aktivitetspædagog. ■

Borgermøde på Broagerhus
Af Erik Krogh

Broager Udviklings forum 
inviterer lokalbefolk-
ningen til at give deres 
besyv med om kommu-
nens udspil til midtbyens 
fremtid. Det sker med 
udstilling på Broagerhus 
16. maj og borgermøde 
på Broagerhus tirsdag 
den 17. maj kl. 19.00.
“Det er utrolig vigtigt, at 
alle med en interesse og 
en mening om midtbyens 

fremtid i Broager møder 
op, så synspunkterne kan 
sendes ind til kommunen 
og blive en del af grund-
laget for den beslutning, 
som politikerne træffer 
omkring midtbyen og 
Torvets udformning, når 
Forsyningen er færdig 
med kloak-arbejdet om 
et par år”, siger Christel 

Leiendecker, der er 
formand for Broager 
Udviklingsforum.

Hun er enig i, at det kan 
synes som lidt af en haste-
sag, at kommunen ønsker 
sagen fremmet allerede 
nu, eftersom det vil vare et 
par år, før kloak-arbejdet 
er færdigt.

“Vi håber bare på, at vi 

med en så lang tidshori-
sont også kommer til at se 
både et gennemarbejdet 
forslag for selve Torvet og 
en langtidsplan for hele 
midtbyen. Her mener 
jeg området afgrænset af 
Storegade, Borgergade, 
Vestergade og Møllegade, 
hvor det er tydeligt, at 
der skabes rammer til at 
virkeliggøre bystrategien”, 
tilføjer formanden.

Borgermødet indledes 
med, at Sønderborg 
Forsyning fortæller om 
og besvarer spørgsmål om 
kloakeringen, tidsplan og 
priser.

Herefter bliver skitserne 
til midtbyens fremtid 
kommenteret. 

Det er disse skitser, 
borgerne kan se dagen før 
borgermødet kl. 16.30-
18.00 på Broagerhus. ■

Borgermødet drejer sig om 
udviklingen af midtbyen i 
Broager.

Narkokørsel 
i Broager
På Brovej i Broager blev 
der klokken 00:45 natten 
til fredag standset en per-
sonbil, hvor politiet skøn-
nede at føreren – en 24-
årig mand fra Sønderborg, 
var påvirket af narko.

Han indrømmede nar-
kokørsel og blev derfor 
sigtet og anholdt. 

Bilisten er tidligere blevet 
frakendt retten til at køre 
bil. ■

Kathrine og Louise Pilegaard
Smedevej 8, 6310 Broager

Telefon 6075 6310
www.dyrepraksis.dk

DYREPRAKSISPilegaard                                        
  

Tusind takTusind tak
 for al opmærksomhed ved  for al opmærksomhed ved 

vores 10 års jubilæum, vores 10 års jubilæum, 
og tak ti l alle som kiggede forbiog tak ti l alle som kiggede forbi
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S U N D E V E D

Sigurd Barrett var 
trækplaster i Blans
Af Søren Gülck

Det var første gang, 
Eckersberg Friskole i 
Blans arrangerede en 
Børnefestival.
Festivalen har været længe 
under forberedelse og blev 
på alle måder en kæmpe 

succes med flere hundrede 
børn og voksne.

Rundt på skolen var 
der masser af aktiviteter. 
Det helt store trækplaster 
var kunstneren Sigurd 
Barrett, som trylle-
bandt publikum med sit 
videnskabsshow. ■

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

Konfirmander havde en 
dejlig dag

Nybøl Kirke var fyldt, der 
blev sunget, krammet og 
delt blomster ud, da 10 
konfirmander lørdag blev 

konfirmeret.

Årets konfirmander
Andreas Max Elneff

Sisse-Marie Henningsen 
Moldt
Helena Broholm Dall
Christoffer Gregersen 
Kjeldal
Phillip Dejgaard 
Frederiksen
Johan Søholm Bonefeld
Gustav Høyer Callesen
Alex Daniel Junkerfelt
Mathias Jun Madsen
Noah Klietsch Lenz ■

 Foto Søren Gülck

Brand i 
hus
Frivillige brandmænd 
fra Vester Sottrup, 
Broager og Ullerup ryk-
kede forleden ud et hus 
på Lundgaardsvej i Vester 
Sottrup, som stod i brand.

Ilden begyndte i et skur 
og bredte sig til huset ■

Gensyn efter 50 år i Ullerup Kirke
Konfirmanderne, der i 
1972 blev konfirmeret i 
Ullerup Kirke, er spredt 
for alle vinde, men det 
var ikke spor svært at 
finde dem alle.
Sognepræst Lis-Ann 
Rotem tog imod guld-
konfirmanderne i Ullerup 
Kirke. Derefter samledes 
holdet til middag, livshi-
storier og gode grin. ■

Gensynsglæden var stor, da 
guldkonfirmanderne satte 
hinanden stævne i Ullerup 
Kirke. Foto Søren Gülck

Faktaboks
De var til guldkonfirma-
tion i Ullerup Kirke:
Mona Hellesøe Jensen
Lajla Vinter Petersen
Kirsten Grue Sørensen
Kirsten Urban (Witt)
Lis Boytang Christensen
Hanne Clausen Frost
Inga Bladt
Lene Kappel (Lorenzen)
Helen Bladt Rudebeck
Marie Petersen 
(Lorenzen) 
Jette Ivy Stein
Thorkild Lorenzen
Flemming Bojsen
Karl Cristian Petersen
Henning Hess
Kim Petersen
Niels Jørgen Frederiksen
Ib Madsen
Svend Petersen
Henry Petersen
Finn Eduard Küseler

Eckersberg Friskole sum-
mede af liv, da der var 
Børnefestival på skolen.
 Foto Søren Gülck
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DIN LOKALE HÅNDVÆRKER

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

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

Ansv. redaktør
Gunnar Hattesen

Telefon 21 16 06 83

redaktion@graastenavis.dk

Reporter
Søren Thygesen Kristensen

Telefon 27 36 04 12

Journalist
Lise Kristensen

Telefon 20 75 79 12

lik@graastenavis.dk

Mediechef
Ingrid Johannsen

Telefon 21 19 02 80

isj@graastenavis.dk

Fotograf
Jimmy Christensen

Telefon 29 25 95 50

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

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

 Følg os på Facebook

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

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

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

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

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

Mediekonsulent
Knud Petersen

Telefon 31 40 03 61

kp@graastenavis.dk

Tag på udflugt 
med Gråsten 

Rejser 

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

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

+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!

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

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

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
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Hørt i byen
Kongehuset har instal-
leret to lade-standere 
ved Gråsten Slot til 
deres nye elbiler.

Pædagog ved Aabenraa 
Kommune, Anette 
Hauch Fenger, 
Rinkenæs, har fejret 
10 års jubilæum.

Borgerne i Kværs slip-
per alligevel ikke for 
klokkeklang til guds-
tjeneste søndag morgen 
og forud andre kirke-
lige handlinger. To af 
klokketårnets klokker 
er pillet ned, fordi de-
res ophæng er rustent 
og skal repareres, men 
en over 500 gammel 
klokke hænger stadig i 
tårnet. Den vil kirkens 
graver og kirketjener 
Michael Molzen nu 
betjene manuelt.

Tumleby Børnehave får 
en ny Børne Skulptur, 
som indvies torsdag 17. 
maj. Skulpuren er ud-
ført af kunstnergrup-
pen AZUR, som består 
af Vibeke Fonnesberg, 
Bente Sloth Møller, 
Alvaro Abreu og Lars 
Tholander.

Sanne Sørensen, der 
er medlem af GIG Løb 
og Motion, løb lørdag 
Lillebælt Maraton.

Ingrid Johannsen, 
Gråsten, er blevet ny-
valgt bestyrelsesmed-
lem i Sprogforeningen, 
der blev stiftet i 1880. 
Foreningens næstfor-
mand er Kristian Kjær, 
Munkemølle, der blev 
genvalgt til bestyrelsen.

Folketingsmedlem 
Benny Engelbrecht (S), 
Adsbøl, har kalenderen 
fyldt med debatmødet 
op til folkeafstemnin-
gen 1. juni, hvor han 
anbefaler at stemme ja.

Helene Lausten var 
forleden i Sønder-
jyllands Hallen for at 
se “Linde på Bjerget” 
med Sofie Linde og 
Rasmus Bjerg. ■

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

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

 

Kværs Tørsbøl sportsfest kom godt i gang
Af Lise Kristensen

Endelig kan der festes 
og slås til Søren igen 
uden nagende tvivl, om 
en pandemi sætter en 
stopper for løjerne. 
Det lod Kværs 
Tørsbøl Ungdoms- og 

Idrætsforening sig ikke 
sige to gange og bød der-
for den forløbne weekend 
til den sportsfest, der har 
ligget i dvale to år.

Onsdag var over 100 
mennesker til pizza i hal-
len med underholdning 
af Anders Munch, der 
har specialiseret sig i Kim 
Larsen sange og dermed 
mindes den store danske 
nationalskjald, der gik 
bort for tre et halvt år si-
den. Menighedsrådet stod 
for Æ Bøj denne aften.

Torsdag stod 
Walkieklubben for lott-
spil med flotte gevinster 
blandt andet to halve 
grise. Mere end halvandet 
hundrede lottospillere 
indfandt sig bag pladerne, 
så der var gevinst både 
til deltagerne og arran-

gørerne. Undgoms- og 
Idrætsforeningen står for 
salg af traktementet.

Dans
Fredag aften var menuen 
helstegt pattegris med 
fest og dans. 120 trådte 
dansen på halgulvet til ud 
på de små timer. Lørdag 
var der ingen chance for 
at gå sulten fra borden. 
Der var morgenmad i 
hallen, sildemadder og 
snaps til frokost, rund-
boldturnering i flere 
ombæringer, kagebord 
med kagekonkurrence om 
eftermiddagen og fælles-
spisning om aftenen. Der 
var cykelringridning og 
havetraktorringridning 
med pæn og engageret 
deltagelse.

“Jeg synes, alt gik rigtig 
fint. Det var en god week-
end, hvor en masse søde 
mennesker mødtes og var 
sammen på tværs af ge-
nerationer. Det var dejligt 
at kunne mødes igen. Vi 
brugte hallen i stedet for 
telt. Det gav god respons,” 
fortæller Sonja Eskildsen, 
der håber, den årligt tilba-
gevendende sportsfest nu 
kan gå over scenen hvert 
år, og at der ikke kommer 
flere pandemier i vejen.

Vejret kunne arrangører 
og de mange hundrede 
festdeltagere i Kværs ikke 

klage over. Solen skin-
nede over sommerlandet, 
da der var rundesang og 

bægerklang, cykelring-
ridning og rundbold i 
Kværs. ■

Anette Thaysen fra menig-
hedsrådet bød velkommen.

Fredag den 20. maj kl. 19.30
på Damms Gård, Felsted 

Mulighed for at få biksemad med spejlæg 
og tilbehør kl. 18.30 inden koncerten

Billetter og mad bestilles hos 
Hans Jørgen på 60924669 eller på 

vores hjemmeside KultDG.dk. 
Billetter kan desuden købes hos 

SPAR i Felsted eller ved indgangen.

BILLETPRIS
160,- 

MENU
60,-

Støttet af guitaristen 
Axel Jønsson

Kultur på Damms Gård, Felsted 
præsenterer en dejlig musikalsk oplevelse

Koncert med den finske sangerinde og musiker

MIRJA KLIPPEL
MIRJA præsenterer 

et musikalsk univers, 
der river én med i 

sine nordiske toner. 
Selvom MIRJA mest 
synger på engelsk, 

er man kun sjældent 
i tvivl om hendes 

nordiske herkomst

Vikarierende sognepræst Elli Elida Krog Foldager var med til 
få pizzaerne hurtigt op på de sultne sjæles tallerkner.
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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

Trekanten 16A
6300 Gråsten

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 19 11. maj 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 11. Kotelet i fad med ris

TORSDAG den 12. Stegt paneret fl æsk med persillesovs

FREDAG den 13. Rullesteg med grøntsager

LØRDAG den 14. Dansk bøf med rødbeder

SØNDAG den 15. Burger med pommes frites

MANDAG den 16. Svensk pølseret med rødbeder

TIRSDAG den 17. Millionbøf 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

Den store dag for konfirmanderne i Bov Kirke

Bov Kirke havde lørdag 
konfirmation med høj sol.
Her blev 15 piger og drenge 
konfirmeret. Uden for kirken 
så man stolte forældre. og 
der blev sagt tillykke med 
konfirmationen til de unge. 
 Foto Jimmy Christensen



KOLLUND KOLLUND 
KIRKEKIRKE

BOV BOV 
KIRKEKIRKE

HOLBØL HOLBØL 
KIRKEKIRKE

Søndag den 15. maj kl. 11.00
ved Marna Leila Vandsdal Egholm

Søndag den 15. maj kl. 9.30
ved Marna Leila Vandsdal Egholm

Bededag, fredag den 13. maj
kl. 10.00 ved Joan Arnbjarnardóttir
Søndag den 15. 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.

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

Dødsfald
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

Padborg

Kruså
Kollund

Holbøl

Kliplev Kværs Gråsten
Egernsund

Rinkenæs Broager

Dybbøl

Ragebøl

Varnæs

Bovrup

Vester Sottrup
Felsted

Bjerndrup

Fårhus

Frøslev Bov

Ansvarshavende 
redaktør

Gunnar Hattesen
Telefon 21 16 06 83

gh@bovavis.dk

Lokalredaktør
Ditte Vennits Nielsen
Telefon 25 98 91 80

dvn@bovavis.dk

Mediechef
Ingrid Johannsen

Telefon 21 19 02 80
isj@bovavis.dk

Mediekonsulent
Knud Petersen

Telefon 31 40 03 61
kp@graastenavis.dk

Grafisk tilrettelæggelse
Hans-Ole Nielsen

Telefon 36 95 99 36
bovavis@graphos.dk

Grafisk tilrettelæggelse
Marta Serrano Sánchez

bovavis@graphos.dk

redaktion@bovavis.dk

OPLAG: 13.430

LEVERING:

FK Distribution

TRYK:

OTM Avistryk A/S

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

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

onsdag/torsdag

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

Bov og Kollund kirker

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

Koncertfortælling 
18. maj kl. 19.30 i Kollund Kirke

Karsten Holm besøger Kollund Kirke 
med “HISTORIEN OM CASH”. 

Her vil han fortælle Johnny Cash ś historie 
og synge sangene. Det gør han til eget guitar 

akkompagnement og backingmusik i forrygende 
kvalitet. Der vil være et lille traktement ved 
arrangementet, og det er gratis at deltage.

Læs mere www.karstenholm.dk

Menighedsmøde
Tirsdag den 24. maj kl. 17.30 

i Kirkeladen på Kirkevej 1, Bov
Menighedsrådet for Bov Sogn inviterer 
alle sognets medlemmer af folkekirken 

til det årlige MENIGHEDSMØDE.

Vi begynder med fællesspisning

Dagsorden
1. Valg af ordstyrer
2. Regnskab og budget 
3. Beretning for det forløbne år 
4. Orienterer om aktiviteter og planer 
5. Hils på Marna, vores nye sognepræst 
6. Valg af årets altervin 
7. Fra smedesøn i Felsted til provst i Flensborg 
8. Åben debat
9. Eventuelt

Med hensyn til aftensmaden bedes 
I tilmelde jer på www.bovsogn.dk, 

alternativt henvende jer til Kirkekontoret – 
telefon 7467 0917 senest fredag 20. maj.

Vi glæder os til at se mange af jer til en god drøftelse.

Med venlig hilsen og på gensyn
P.v.a. Bov menighedsråd

Erik Secher, formand 

Menighedsrådsmøde 
25. maj kl. 18.30 

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

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

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

Pinsegudstjeneste 
6. juni kl. 13.40 

på Padborg Friluftsscene, 
Østergade 50, 6330 Padborg

Padborg Brass spiller, når I ankommer i skoven 
fra kl. 13.40. Selve gudstjenesten starter kl. 

14.00 og bagefter står Frøslev Mandskor igen 
i år for fællessang. Der kan købes ka� e og 
kage ved arrangementet. Ses vi i skoven?

Læs mere på bovsogn.dk

Helmi Carlsen,  
Padborg, er død, 87 år. ■

Anna Elisabeth Andresen, 
Padborg, er død, 90 år. ■

Herluf Nielsen,  
Padborg, er død, 87 år. ■

Min kære hustru
vor kære mor, svigermor og farmor

Andrea Voltelen
* 30. august 1944

er stille sovet ind

Kruså, den 4. maj 2022

På familiens vegne

Jakob
Lars og Tina

Bisættelsen finder sted fra Bov Kirke
lørdag den 14. maj kl. 12.30

Nyvalg
Fårhus Forsamlingshus 
og Fårhus Borger- og 
Ungdomsforening har 
holdt generalforsamling. 
Ny suppleant i forsam-
lingshuset blev Henrik 
Kornbæk. 

Fårhus Borger- og 
Ungdomsforening ny-
valgte Svenja Klotz og 
Mads Thorsø Ries til 
bestyrelsen. ■
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Nybolig Padborg
Lena Schmüser & Andreas Thomsen Nøhr
Torvegade 1 · 6330 Padborg
6330@nybolig.dk · nybolig.dk · Tlf: 74671902

Kontakt Nybolig Padborg, hvis vi også skal sælge dit hus

Bov - Ellundvej 51

Solgt

Kruså - Buen 4

Solgt

Tinglev - Vestermarken 25

Solgt

Bov - Centrumsgaden 30

Solgt

Bylderup-Bov - Rens Bygade
21D

Solgt

Kruså - Udsigten 5

Solgt

NYHED

Villa, 1 fam.Padborg - Kildevej 5
Kontantpris: 1.195.000
Ejerudgift pr. md: 1.283
Udbetaling: 60.000
Brt/nt excl. ejerudg: 5.914/4.859
Sag: 09222

123 m2 1/4 1 880 m2 C 1968

NYHED

Villa, 1 fam.Bov - Ellundvej 2
Kontantpris: 1.545.000
Ejerudgift pr. md: 1.556
Udbetaling: 80.000
Brt/nt excl. ejerudg: 7.830/6.357
Sag: 10022

134 m2 1/4 1 792 m2 C 1977

NYHED

Villa, 1 fam.Terkelsbøl - Terkelsbøl Bygade 20
Kontantpris: 395.000
Ejerudgift pr. md: 1.219
Udbetaling: 25.000
Brt/nt excl. ejerudg: 2.025/1.643
Sag: 09522

128/67 m2 3/3 3 1.060 m2 F 1950/60

NYHED

Villa, 1 fam.Tandselle - Hulvej 9
Kontantpris: 4.595.000
Ejerudgift pr. md: 2.906
Udbetaling: 230.000
Brt/nt excl. ejerudg: 22.601/18.564
Sag: 10322

303/25 m2 2/3 2 7.487 m2 B 1700/98

NYHED

Villa, 1 fam.Kruså - Skovglimt 28
Kontantpris: 745.000
Ejerudgift pr. md: 1.509
Udbetaling: 40.000
Brt/nt excl. ejerudg: 3.704/3.043
Sag: 10722

154/56 m2 1/3 2 771 m2 F 1962/74

NYHED

Villa, 1 fam.Padborg - Valdemarsgade 15
Kontantpris: 1.195.000
Ejerudgift pr. md: 1.412
Udbetaling: 60.000
Brt/nt excl. ejerudg: 5.914/4.859
Sag: 11222

153/10 m2 2/4 2 820 m2 C 1931

Bov - Padborgvej 27

Solgt

Skal vi også
sælge din bolig?

Vi har netop solgt disse boliger.
Vil du også vide, hvad dit hjem er værd lige nu,

kommer vi gerne forbi og giver en gratis
og uforpligtende salgsvurdering.

Kontakt os, hvis det er tid
til et nyt hjem.

Padborg - Valdemarsgade 4

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

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

    Udover 25 ord, 1,-  pr. ord.

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

    eller
  

356495

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

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

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

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

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

TillykkeTillykke Husk lykønskningen til konfirmation 
Bestil din annonce online på https://graastenavis.dk/indsend-annonce 

Kære KatrinKære Katrin

Tillykke Tillykke 
med kon� rmationen med kon� rmationen 

fredag den 13. maj 2022.fredag den 13. maj 2022.
Vi ønsker dig en dejlig dag.Vi ønsker dig en dejlig dag.

Knus fra Mor & Far, Knus fra Mor & Far, 
Emir & FrejaEmir & Freja

Kontingentet blev sat op
Af Torben Ølholm

Historisk Forening for 
Bov og Holbøl Sogne er 
præget af kontinuitet. 
På generalforsamlingen 
blev formanden H.C. 
Jørgensen og hele besty-
relsen genvalgt. 

Ejgild Lund overtog 

hvervet som kasserer. 
Som nye revisorer valgtes 
Emmy Andersen og Jens 
Michelsen.

Og efter seks års debat 
og forsigtigt tilløb skred 
generalforsamlingen til 
handling og løftede kon-
tingentet fra 100 til 120 kr. 
om året.

Så kunne forsamlingen 
lytte til, historikeren, dr. 
phil. Lars Henningsens 
tankevækkende foredrag, 
“Kampen om de faldnes 
minde”. 

Beretningen om, hvor-
dan krige aldrig slutter 
helt. Hvordan mindesten 
kan blive et kampmiddel. 
Og hvordan den store 
historie kan fortælles i den 
lille. ■

Formand for Historisk 
Forening for Bov og Holbøl 
Sogne, H.C. Jørgensen.

thomsens 
Kom1 se og pr((Jv din nye bil 

thomsens[auto 

Altid over 300 pcene biler pa lager til netto-priser 
Se vares website 

Hovednummer: 70 60 20 33 

Bilvurdering 
K0b / salg 
Finansiering 
Leasing 
Forsikring 
K0reklar 

www.thomsens-auto.dk 

Kram, glæde og smil hos konfirmander

Smilene var store, da de 
nybagte konfirmander 
søndag efter gudstjeneste 
i Bov Kirke kunne omfavne 
deres fremmødte familier.
 Foto Dit te Vennits Nielsen
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SKRÆNTEN 26, 6340 KRUSÅ TLF. 74672010

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

Ny bestyrelsesformand for Padborg Transportcenter
Transportcentret ved 
den dansk-tyske grænse 
har med Susanne 
Provstgaard fået en 
yderst erfaren kvinde i 
spidsen for bestyrelsen. 
Med hendes massive erfa-
ring fra transportsektoren, 
bl.a. som partner af trans-
port- og logistikvirksom-
heden DTK Group Aps, 
tegner det fortsat positivt 
for Pad borg Trans port-
center i fremtiden.

Padborg Transportcenter 
består af knap 100 aktive 
medlemsvirksomheder. 
Susanne Provstgaard er 

et velkendt ansigt i lokal-
samfundet, da hun også 
er medlem af byrådet i 

Aabenraas Kommune for 
Venstre.

Susanne Provstgaard 
afløser Peter Therkelsen, 

som de seneste syv år har 
siddet i formandsstolen 
for Pad borg Transport-
centers bestyrelse. Han 
vil fremover fortsætte 
som mening medlem 
af bestyrelsen og bidra-
ge til udviklingen af 
transportcentret.

Som medlem af besty-
relsen ved foreningens 
oprettelse har Susanne 
Provstgaard et indgående 
kendskab til Pad borg 
Transport center, ligesom 
hun har stor erfaring fra 
lignende virksomheder i 
transportsektoren.

Sammen med sin mand 
har hun bygget trans-
port- og logistikvirksom-
heden DTK Group ApS 
i Padborg op fra bunden 
og som i dag har tæt på 
en milliardomsætning. I 
2021 trak hun sig tilbage 
fra den daglige drift fra 
virksomheden, men sidder 
forsat som bestyrelsesfor-
mand i Dansk Trans  port 
Kompagni A/S, ligesom 
hun sidder i bestyrelsen 
for DTK Group.

Hun har også tidligere 
har været en del af besty-
relsen i Business Aabenraa 

og medlem af repræsen-
tantskabet i Jyske Bank.

I sin rolle som besty-
relsesformand i Padborg 
Trans port center kommer 
Susanne Provstgaard til 
at fortsætte den positive 
udvikling, som transport-
centret har været igennem 
siden etableringen i 2015. 
Ud vik lingen har placeret 
transportcenteret som 
en central de af dansk og 
international transport og 
logistik. ■

Ny formand for Padborg 
Transportcenter er Susanne 
Provstgaard.

PADBORG 
SANGKORS

Forårs- og 80-Års 
JUBILÆUMSKONCERT

Tirsdag den 17. maj 2022 
kl. 19.30 i Multisalen 

på Lyreskovskolen 
afholder

Padborg Sangkor deres 
80-års jubilæumskoncert.
Derudover medvirker:

Tinglev Brandværns Orkester
Damekoret EKKO fra Aabenraa

Klaverledsagelse Judith Brandenhof

Arrangementet: 
Padborg Sangkor

Medlem af Danske Folkekor

Bov Lokalråd 
inviterer til

BORGERMØDE
Torsdag den 19. maj kl. 19 - 21

I GRÆNSEHALLERNE
Orientering om 

områdefornyelsesprogrammet 
for Lyreområdet

Efterfl g. Lokalrådets generalforsamling

Vel mødt.

Invitation til byrådets velkomstreception

Byrådet inviterer kommunens erhvervsliv, institutioner og øvrige samarbejdspartnere til

Velkomstreception fredag den 25. marts 2022 kl. 14.00 – 16.00

i byrådssalen på Aabenraa Rådhus, Skelbækvej 2, Aabenraa. 

Gæstetaler
Talsmand for den danske Tour de France-start, Alex Pedersen, fortæller om Tour de France 
2022. 

Jan Riber Jakobsen
Borgmester

Naturvandring
Alle kan være med og gå i sit eget tempo.

Mandag den 16. maj kl. 19.00 
Turen er i Kelstrup Plantage.

Mødested ved Naturskolen, Stokkebrovej 1B, Hønsnap.

Vel mødt
Susanne Provstgaard

Formand.

Grænseegnens 
Marchforening

Padborg Sangkor fejrer 80 års fødselsdag
Af Dit te Vennits Nielsen

Padborg Sangkor 
afholder deres tradi-
tionelle forårskoncert 
i Multisalen på 
Lyreskovskolen tirsdag 
den 17. maj kl. 19.30.
I år fejrer man også for-
eningen 80-års fødselsdag.

Koret blev opret-
tet i februar 1942. 
Dengang som en del af 
Padborg Ungdoms- og 
Foredragsforening. 

Efter nogle år anmode-
de korets bestyrelse om 
at blive udskilt og blive 

en selvstændig forening 
med egne vedtægter. 
Efter forhandlinger med 
Ungdomsforeningen blev 
det en realitet.

“Som et kuriosum kan 
jeg nævne, at man også 
overtog klaveret. Det er 

på forunderlig vis bort-
kommet på et eller andet 
tidspunkt og ikke fundet 

siden”, fortæller næstfor-
manden Ahti Hakala.

Gennem årene har der 
været mange dirigenter. 

“Når en dirigent får 
nyt arbejde og er nødt 
til at forlade koret, er det 
generelt et temmelig stort 
problem at skaffe en ny di-
rigent. De hænger nemlig 
ikke på træerne”, fortæller 
Ahti Hakala.

Mangler sangere
Gennem årtierne er der 
blevet sunget mange 
spændende sange. Fra 
fædrelandssange, salmer, 

viser, gospels, traditionelle 
spirituelles til folkesange 
med værker af Mozart, 
Bach og Beethoven. Men 
også nyere sange fra 
ABBA, Beach Boys og The 
Beatles har været fremført.

“Vi har desværre et 
problem med at hverve 
nye sangere til koret. Folk 
har så mange tilbud at 
vælge imellem. Men vi vil 
gerne give et tilbud om at 
melde sig ind i Padborg 
Sangkor”, siger Ahti 
Hakala. ■

Padborg Sangkor fylder 80 
år. Her er et billede fra 1973.
 Arkiv foto
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23 spillede skat
Padborg Skatklub har holdt klubaften med 23 
skatspillere på Valdemarshus.

1. runde
Nr. 1 Orla Rodenberg 1.117 point
Nr. 2 Svend Christiansen 1.058 point
Nr. 3 Åge Juhl 1.006 point
Nr. 4 Torben Ries 964 point

2. runde
Nr. 1 Åge Juhl 1.290 point
Nr. 2 Orla Moshage 1.237 point
Nr. 3 Orla Rodenberg 1.147 point
Nr. 4 Torben Ries 1.016 point

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 

Tennis klar til 
ny sæson
Bov IF Tennis har holdt 
standerhejsning med 
åbent hus for nye og gamle 
spillere.

Der var et fint fremmø-
de, og der blev spillet ten-
nis på kryds og tværs.  ■

Dokumenteret godt 
salg i området.

DIN LOKALE EJENDOMSMÆGLER

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

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

Boliger

Generalforsamling i Bov Venstre
Bov Venstre holder eks-
traordinær generalfor-
samling mandag den 16. 
maj kl. 19.00 for at finde 
en ny formand, efter Leif 
Andersens alt for tidligt 
gik bort.

Generalforsamlingen 
holdes ved H.P. 
Therkelsen. 

Efter den ekstraordi-
nære generalforsamling 
taler folketingsmedlem 
Hans Chr. Schmidt om 
fordelene ved at afskaffe 
forsvarsforbeholdet. 

“Vi håber, mange møder 
op”, siger næstformand 
i vælgerforeningen, Jens 
Boddum. ■

4. maj blev fejret i Frøslevlejren
Det blev en smuk 4. maj 
i Frøslevlejren med fug-
lesang, solskin, taler og 
kransenedlæggelse.

Borgmester og formand 
for Frøslevlejren, Jan Riber 
Jakobsen, indledte afte-
nen med en tale, og den 
nye sognepræst, Marna 
Egholm, holdt sin første 
mindeandagt. ■
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Ringridere gør klar til 
100-års jubilæum
Bov Ringriderforening 
gør klar til 100 års jubi-
læumsfesten den tredje 
weekend i juni, hvor alle 
sejl er sat ind på en god 
og festlig byfest.
Det oplyste forman-
den, Mads Larsen, på 
generalforsamlingen.

På generalforsamlingen 
genvalgt til bestyrelsen 

blev formanden Mads 
Larsen, Edel Larsen og 
Mette Weber, Kamilla 
Mørck og Charlotte Tot 
Larsen. Suppleanter blev 
Iver Mørck og Svend-Erik 
Petersen.

Om fremtiden var for-
manden Mads Larsen en 
smule pessimistisk, fordi 

der bliver færre sønderjy-
ske ringridere.

“Til næste års generalfor-
samling må vi se, hvad der 
sker. Vi ved, at de fleste 
træder ud af bestyrelsen. 
Hvis ingen andre vil 
overtage bestyrelsesarbej-
det, bliver enden nok, at 
foreningen bliver opløst”, 
sagde Mads Larsen. ■

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
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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

Borgermøde i Kruså

Af Dit te Vennits Nielsen

Aabenraa Kommune 
investerer i lokalområ-
det og har afsat et stort 
beløb til områdefornyel-
se i Lyreområdet. 
Borgerne inviteres 
derfor torsdag den 19. 
maj kl. 19.00-21,00 i 
Grænsehallerne i Kruså til 

at komme og høre om de 
konkrete planer.

“Der har været nedsat 
nogle arbejdsgrupper, 
som har samlet op på 
idéerne fra borger-
ne. Medarbejdere fra 
Aabenraa Kommune har 
efterfølgende arbejdet med 
idéerne, og er nu klar til 
at oplyse om det konkrete 

program. Vi håber, at 
rigtigt mange vil komme 
og være nysgerrige på de 
store investeringer, der 
bliver brugt i vores lokal-
område”, siger formanden 
fra Bov Lokalråd. Jens 
Boddum. 

Efter borgermødet 
afholdes Lokalrådets 
generalforsamling. ■

Formand for Bov Lokalråd, Jens Boddum. Arkiv foto
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