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Kvindelig forstærkning hos 
Hele Familiens Dyrlæge i Gråsten
Af Lise Kristensen

Når de firbenede venner 
har det skidt, eller der 
er behov for et godt råd 
til tandpleje og fodertil-
stand, er det vigtigt at 
have dygtige dyrlæger 
inden for rækkevidé.
Det behov indfrier Hele 
Familiens Dyrlæge, der 
startede i 2016 i Møgel
tønder og i maj 2020 
udvidede gesjæften til 
Kongevej i Gråsten. 

Fem kvindelige dyrlæger 
og en mandlig – stifte
ren af foretagendet Lars 
Kjær – arbejder inden for 
forskellige fagspecialer 
og står som garant for, 
der altid er hjælp at hente 
til hunde, katte, heste, 
kaniner, marsvin, lamaer 
og fugle som eksempelvis 
papegøjer. Ingen går for
gæves til familiedyrlægen, 
der henviser til andre, hvis 
den påkrævede ekspertise 
er at finde der.

“Vores målsætning er at 
yde dyrlægebehandling 
til overkommelige priser. 
Alle skal have råd til at 
lade deres dyr behandle. 
Vi har en passende stør
relse og vækster efter be
hov. Konceptet har vist sig 
at være meget efterspurgt. 
Vi får flere kunder hver 
dag,” siger smådyrsdyrlæ

ge og kompagnon 37årige 
Katrine Kierulff, der 
tilføjede virksomheden en 
SoMee dimension, da hun 
kom til for 4 år siden.

”Vi er gået fra 500 til 
3200 følgere på Facebook. 
Lars er den klassiske all
round dyrlæge,” siger hun.

Yngre dyrlæger
Yngre kvinder er kommet 
til med tiden. De har bred 
erfaring og specialiserer 
sig i alt fra øjne og tænder 
til hestens fysik. 

De seks dyrlæger deler 
gerne deres viden med 
hinanden.

“Jeg kan godt lide at 
være her. Stemningen og 
rytmen i det sønderjyske 
tiltaler mig,” fortæller 
den 32årige dyrlæge 
Susannah White med rød
der i Ros kilde nu bosid
dende i Sønderborg.

Hun er uddannet brand
mand og deltidsansat ved 
Bered skabet i Sønder
borg og Hele Familiens 
Dyrlæge.

Skemaet bliver tilrette
lagt, så indsatsen går op i 
en højere enhed.

“Jeg kan ikke rykke ud 
til en brand om natten 
og skulle operere et dyr 
om morgenen. Tingene 
skal passe sammen,” siger 
Susannah White, der er 

den perfekte akutdyrlæge 
og brandmand.

Hun har tidligere ar
bejdet ved Bered skabet 
i Tinglev og tog til 
København for at færdig
gøre sin uddannelse og 
vendte tilbage for nogen 
tid siden til dyrlægekli
nikken. Hun har et gade
kryds Sassi på 14 år.

“Jeg har været kvægdyr
læge i fem år og tre år i 
Fødevare styrelsen. Nu er 
jeg tilbage i dyrlægeprak
sis med lidt mindre dyr, 
hvor forskellen i værste 
fald er, køerne sparker, og 
smådyrene bider, fortæller 
35årige Kamilla König, 
der stammer fra Ribe og 
er ejer af en Abessiner 
racekat.

Katte og hunde
Hun kan godt lide nye 
udfordringer og er ved at 
specialisere sig inden for 
tænder, som er et stort 
fagområde for hovedklien
tellet hunde og katte.

“Man kan børste dyrets 
tænder med en børne
tandbørste, men er der 
først store belægninger 
på tænderne, skal der en 
dyrlæge til at fjerne dem, 
for så børster man oven på 
belægningen. Hunde kan 
få store tandproblemer. 
Evo lu tionen har lært dem, 
det er en svaghed at vise 

smerte, så de tilvænner sig 
ofte skavankerne, ligesom 
mennesker kan gå rundt 
med en dårlig hofte i lang 
tid uden at få noget gjort 
ved det,” fortæller Kamilla 
König, der har en stor 
opgave i arbejdet med 
dyrenes tandsundhed og 
på tærsklen til det nye år 
har rådgivet ejere af nyt
årsangste dyr, som har en 
hård tid ved årsskiftet.

Alle betragter det som 
en fordel, dyrlægerne 
har valgt Sønder jylland 
til og udveksler erfaring 
og ekspertise indbyrdes. 
Des perate dyreejere kan 
regne med, at kommer 
de ind med en halt hund, 
er der også nogen til at 
se på bisserne, hvis det 
viser sig at være en del af 
patientbilledet. 

Katrine Kierulff er kom
met til fra Værløse. Der er 
almindelig moro i praksis 
over, hvem der er bedst til 
at knække de sønderjyske 
sprogkoder, men også her 
hjælper klinikkens ansatte 
hinanden. Intet dyr har 
forladt klinikken med 
uforetet sag på grund af 
sprogproblemer. 

Når det kommer til diag
nosticering, rådgivning og 
smertelindring af hjem
mets firbenede venner, fin
des ingen sprogbarrierer. ■

Susannah White fordeler sin 
professionelle indsats mel
lem brandværnet i Sønder
borg og Hele Familiens 
Dyr læge i Møgel tønder 
og Gråsten, så hun er den 
perfekte akutmediciner for 
husets firbenede venner.

Kamilla König har været 
kvægdyrlæge og hos 
Fødevarestyrelsen og er 
tilbage i praksis hos dyrene 
og deres ejere, som hun ikke 
mindst er behjælpelig med at 
sikre husdyrene en ordentlig 
tandpleje og et  liv  med 
sunde bisser.

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 

Aktiviteter 

Søndag den 15. januar kl. 11.00 
Gudstjeneste i Adsbøl kirke

Søndag den 22. januar kl 11.00 
Gudstjeneste i Adsbøl kirke

Gråsten Slotskirke er lukket 
de første 6 uger fra den 1. januar 2023

Gudstjenesterne vil være i Adsbøl Kirke kl. 11.00.

Vi har indsat gratis kirkebus for kirkegængerne og den 
kører hver søndag kl. 10.30 fra busparkeringspladsen på 
Slotsbakken, Gråsten og retur igen efter gudstjenesten.

Benniksgaard anneks i luksus
udgave til 4,5 millioner kroner
Af Lise Kristensen

Benniksgaard Hotel har 
en tiltrækkende belig-
genhed med imposante 
historiske bygninger ud 
mod Sejrsvej i Rinkenæs.
I 2015 erhvervede hotellets 
ejer Mads Friis den tidli
gere efterskole på den an
den side af vejen og gjorde 
den til hotelanneks med et 
halvt hundrede værelser. 

Her husede han blandt 
andet udstationerede 
politibetjente, da græn
sebevogtningen var på sit 
højeste for nogle år siden. 
Nu har den foretagsomme 

hotelejer moderniseret og 
optimeret annekset for 4,5 
millioner kroner.

Værelserne på 1. sal er sat 
gennemgribende i stand 
med trægulve, nye møbler, 
gedigne senge og veludsty
rede badeværelser. Lydene 
er dæmpede, så man ikke 
lægger mærke til trafikken 
uden for, men kan hvile, 
se TV, slappe af og sove 
uforstyrret.

“Jeg vil give folk ople
velser. De nyindrettede 
værelser er en optimering, 
som man få del i med en 
opgradering af de andre 
værelser i huset. Både 
gæsterne på hotellet over 
for og på 2. sal kan købe 
ekstra luksus til i de nye 
værelser,” fortæller Mads 
Friis, der har haft en travl 
sommer som bygherre.

“Energikrisen og in
flationen er selvfølgelig 
hård ved branchen. Vi 
har enormt forhøjede om
kostninger. Det drejer sig 

om flere millioner,” siger 
Mads Friis, der har tænkt 
sig at investere sig ud af 
samfundsmæssigt trange 
tider.

Blikfang
Han går i gang med at 
indrette anneksets gang 
og opholdsarealer, så de 
tager sig mere indbydende 
og måske lidt mindre 
efterskoleagtige ud. 
Meningen med hele gal
skaben er at gøre den tid
ligere skolebygning til et 
lige så attraktivt blikfang 
som Benniksgaard med 
lys og indbydende facade, 
der drager blikket og den 
potentielle gæst på jagt 
efter et overnatningssted. 

Udefra er det svært at 
se, den bleggulde bygning 
rummer attraktive værel
ser og smukt interiør. Det 

arbejder han på at give ud
tryk for udadtil. Annekset 
er ikke sekundært, men 
fuldt ud på højde med 
hovedkomplekset.

“Vore medarbejdere er af 
16 forskellige nationalite
ter. Jeg vil gøre en indsats 
for, medarbejderne får 
værelser, der er stil over. 
De skal have en ordentlig 
hverdag og gode rammer 
at opholde sig i,” siger 
hotelejeren, der driver 
Benniksgaard i anden 
Friis generation.

Nationaliteter som 
Ukraine, Cambodia, 
Sydamerika og Rumænien 
er repræsenteret i 
medarbejderstaben.

128 værelser
I Rinkenæs tæller det 
friiske hoteldomæne 128 
værelser fordelt på begge 
sider af Sejsvej. Desuden 
er Mads Friis forpagter af 
Hotel 6400 i det tidligere 
kursuscenter Solglimt i 
Sønderborg.

I 2021 erhvervede 

Mads Friis Sønderborg 
Danhostel, hvis 50 væ
relser er total renoveret 
for fire millioner kroner i 
2022 og drives videre som 
et moderne Danhostel. 
Han ligger ikke på den 
lade side, men forsøger 
hele tiden at se nye mu
ligheder og optimere 
Benniksgaard. Det er ikke 
let med stigende håndvær
ker og energipriser.

“Mange bestiller hotelop
hold via deals og som til
bud via hjemmesider. Jeg 
arbejder sammen med for
skellige kvalitetsudbydere. 
Der er ingen vej uden om 
diverse bookingudbydere, 
selv om vi som hotelejere 
selvfølgelig helst vil have, 
gæsterne booker hos os. 
Det afgørende er, at de hu
sker os for gode oplevelser 
og komfortable værelser, 
så de kommer igen,” siger 
Mads Friis, der efter man
ge år i hotelbranchen har 
fået en fornemmelse for, 
hvad landsdelens mange 
besøgende efterspørger. ■

Mads Friis har brugt det 
forgangne år på at mo
dernisere værelserne i 
Benniksgaards anneks i 
den tidligere efterskole, så 
de fremstår som moderne 
velindrettede hotelværelser.

Komfort og velindrettede 
værelser med gedigne senge 
og lyddæmpede rum møder 
gæsten ved ankomsten til 
Benniksgaards anneks.

Vægpynten er billeder, hotelejeren til dels selv har taget på 
sine morgenture, og der er brug for en del skilderier i det 
fornyede hotelkompleks.
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Ulsnæscentret · Tlf. 74 65 43 44

Garn og tøjbutikken med det store udvalg

S PA R

40%
O G

50%

OPRØRSUDSALG
Tøm butikken for tøj

Torsdag den 12. januar kl. 10:00

Kom, lad os hylde det store foreningsarbejde  
der blomstrer i Gråsten-området. 

Lad os kigge tilbage på aktiviteter og tiltag i 
2022 - og bl.a. høre om Alnor Strandpark 

og Kultur i Gråsten

Gråsten Forum er vært ved 
et glas champagne.

 

Nytårskur

Gråsten Forum inviterer alle foreninger, 
virksomheder og interesserede borgere  
i Gråsten-området til:

Onsdag 18. januar kl. 19 
BHJ-salen, Ahlmannsparken, Gråsten

Oplev foråret i Husum. Ved ankomsten bydes vi 
velkommen af et fuldstændig overvældende violet 
blomsterhav, som giver en unik sanselig oplevelse. 
Der er tale om mere end 4 millioner blålilla 
krokus, der springer ud omkring byens slot.

Ud over de blomstrende krokus er der også et 
stort kunsthåndværkermarked i slottets indre gård 
med � ere end 50 boder med hus- og havedeko-
rationer, træskærerarbejde og glashåndværk. Der 
� ndes også shopping på loppemarkedsniveau på 
markedspladsen rundt omkring Tine-brønden. 
Her sælger munkene krokusplanter til gæsterne.

Der bliver god tid i byen til spise frokost på 
en af de mange restauranter. På hjemturen 
spiser vi aftensmad på hyggelig tysk kro.

Husk pas og euro.

Prisen inkluderer bus, guide, rundstykke og ka� e, 
krokusfestival og aftensmad.

Lørdag den 18. marts

Krokusfestival
i Husum

OPSAMLINGSSTEDER

Alsion, Sønderborg. . . . . . kl. 10.00
Nybøl Kirke . . . . . . . . . . . kl. 10.15
Broager Kirke . . . . . . . . . . kl. 10.20
Elektrikeren, Egernsund  . kl. 10.25
Ahlmannsparken, Gråsten kl. 10.35
Bageren, Rinkenæs . . . . . . kl. 10.45
Annies Kiosk, Sønderhav . kl. 10.50
Elektrikeren, Kollund  . . . kl. 10.55
Kruså Bankocenter  . . . . . kl. 11.05
Bov Kirke . . . . . . . . . . . . . kl. 11.10
Cirkle K. Padborg  . . . . . .  kl. 11.15

499,-

BovAvis
Tilmelding på 
tlf. 2116 0683 eller 
rejser@graastenavis.dk
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Avisen er i din postkasse onsdag/torsdag og kan læses 
online mandag aften på hjemmesiden graastenavis.dk
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Orla Skovlund Hansen         
Kandidat til Repræsentantskabsvalget

Afgiv din stemme via: www.norlys.dk/valg

Valg til Repræsentantskabet

El-nettet skal 
udbygges, i takt med 

den grønne omstilling -
ellers går den grønne 

omstilling i sort. 
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RENOVERINGOK

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

Ring og bestil tid til et gratis hjemmebesøg!

Danmarks eneste landsdækkende kæde – din garanti for tryghed og kvalitet

Nye låger
– monteret på 1 dag

Forny dit køkken ved at udskifte til 
DANSK-producerede låger, skuffer,  
bordplader med videre... 
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Sønderjylland skal til valg af Norlys repræsentantskab
Af Lise Kristensen

El- og netforbrugere i 
det sønderjyske skal 
vælge, hvem der skal 
være deres medlemmer 
i Norlys’ repræsentant-
skab de næste fire år. 
Frem til 30. januar kan 
man som andelshaver 
afgive sin stemme. Det 
sønderjyske valgområde 
1 er et af dem, der har 
kampvalg. 

Der er 57 kandidater 
at vælge imellem til 47 
pladser i valgområde 
Sønderborg. 

I valgområde 2 Sønder
jylland Øst, som Aabenraa 
hører under, er der 52 
kandidater til 48 pladser 
i Nordlys’ repræsen
tantskab. Man er andel
shaver, hvis man har en 
Norlys elforbrugsmåler. 
Repræsentant skabet va
retager 800.000 net og 
elforbrugeres interesser i 
størstedelen af Jylland.

Der er kampvalg i otte 
af 15 valgområder – og 
altså kampvalg i samtlige 
tre sønderjyske områ

der, hvoraf det tredje er 
Sønderjylland Vest med 
56 kandidater til 49 plad
ser. De sønderjyske andel
shavere modtager i løbet 
af denne uge en stemme
seddel med posten. De 
kan se deres kandidater på 
norlys.dk og finde dem på 
de sociale medier.

“Vort mål var, der skulle 
være kampvalg i alle 
områder. Det er ikke helt 
lykkedes,” fortæller Norlys 
pressechef Michelle Hald 
med opfordring til at bru
ge sin stemme de steder, 
der er kampvalg.

“Så længe der kommer 
strøm ud af stikket, og der 

er netforbindelse, tænker 
de færreste over, hvem der 
sidder i elselskabets og 
netforsyningens repræ
sentantskab,” fortæller 
tidligere borgmester, 
skoleleder og mangeårige 
medlem af repræsentant
skabet i diverse fusioner, 
Peter Friis Brodersen, 
Alnor, der genopstiller.

Han har været med, 
siden Konge Gulerod 
var knægt, og der var 
noget, der hed Sønder
borg Elforsyning, 

Energiselskabet Sønder
jylland og Sydenergi, SE. 

Ved sidstnævnte fusion 
blev indtægter fra salg 
af nettet i de oprindelige 
sønderjyske selskaber 
brugt til at sørge for 
fibernet til samtlige 
sønderjyske forbruger. 
Det ser Peter Brodersen 
som årsagen til de gode 
internetforbindelser, der 
kommer Sønder jylland til 
gode i dag.

“Jeg stiller op, fordi det i 
en stor fusion er vigtigere 
at have lokale repræsen
tanter end nogensinde 
før.” siger Peter Brodersen, 
der ikke går ind for min
dre repræsentantskaber 
i større fusioner, selv om 
672 repræsentanter er 
mange, for som han siger:

“Hvis der skal være fær
re, hvem er det så, der ikke 
skal være der?”

Han går til valg på størst 
og billigst mulig forsy
ning. Ikke mindst strøm
men er blevet dyrere som 
følge af krigen i Ukraine. 
Det har givet større op
mærksomhed omkring 

forsyningssikkerheden og 
prisen på el. Der er altså 
nok at se til for det frem
tidige repræsentantskab, 
som får store opgaver at 
tage fat på. Norlys er en 
fusion af Eniig og SE, som 
fandt sted i 2019. Derfor 
er det en større logistisk 
øvelse at få det nye repræ
sentantskab på plads, så 
forbrugerne kan se deres 
forsyningsinteresser vare
taget af et så bredt udsnit 
af befolkningen som 
muligt.

Det er repræsentant
skabet, der hvert år god
kender Norlys’ regnskab, 
ligesom det var repræsen
tantskabet, der i 2022 gav 
det sidste og afgørende ja 
til salget af 35 procent af 
Norlys’ fibernet.

Det nye repræsentant
skab samles første gang 
den 20. april 2023 til et 
ekstraordinært repræ
sentantskabsmøde. Her 
vælger det nyvalgte repræ
sentantskab Norlys’ be
styrelse og medlemmerne 
af bestyrelserne i Norlys 
Vækstpulje. ■

Der er kampvalg i alle 
sønderjyske områder 
til valget om at komme 
i repræsentantskabet i 
forsyningsselskabet Norlys  
valget finder sted frem til 30. 
januar.
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www.sonderborg.dk/temaer/borgermoeder

Flere områder i Gråsten og Egernsund 
risikerer oversvømmelse, når der er 
stormflod – og risikoen bliver større 
i fremtiden. Derfor har Sønderborg 
Kommune besluttet, at der skal udar-
bejdes en plan for stormflodsbeskyttel-
se af Gråsten og Egernsund.

Hør mere til vores stormflodscafé og 
informationsmøde: 

Stormflodscafé torsdag d. 19. ja-
nuar kl. 14-18 i Ahlmannsparken  
Kom forbi caféen, hvor vi står klar til 
at drøfte problemer og løsninger på 
stormflodsbeskyttelse. Du kan også se 

en udstilling om stormflodsrisiko, løs-
ningsforslag, erfaringer fra andre kom-
muner og omkostninger. Der er ingen 
tilmelding – og der er kaffe på kanden.

Informationsmøde onsdag d. 1. 
februar kl. 18-19.30 i Ahlmanns-
parken
På mødet fremlægges mulighederne 
for stormflodsbeskyttelse samt fordele 
og ulemper, herunder udfordringer ved 
løsningerne, økonomi, finansiering og 
den videre beslutningsproces. 
Tilmeld dig på www.sonderborg.dk/
temaer/borgermoeder

Hør om stormflodsbeskyttelse i 
Gråsten og Egernsund 

STORMFLODSBESKYTTELSE

John Mogensen live 
underholder fredag 

den 3. marts og 
lørdag den 1. april

 BILLET OG 
RESERVATION: 
Tlf.: 30 34 00 00 

eller
 Tlf.: 26 70 98 90

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

Byens spisested 
no. 1

Byens spisested 
no. 1

Stor luksusbuffet
live musik & dans

Fredag den 20. januar KL. 19.00
Glæd dig til en fredag aften med lækker stor 
bu� et, hvor du kan nyde den gode live musik 

med mulighed for en dejlig svingom.

Kommende arrangementer:

Fredag 20. januar
Luksusbu� et med efterfølgende
musik & dans. Bent Aaen spiller live 349,-

Fredag 17. februar  “Bamse Venner” koncert kl. 19:00
Mad og efterfølgende musik 299,-

Fredag 3. marts John Mogensen live  NYT SHOW 
Mad og efterfølgende musik 349,-

Lørdag 1. april John Mogensen live  NYT SHOW 
Mad og efterfølgende musik UDSOLGT

Søndag 9. april Kæmpe påskefrokost med FINN BURICH 
NEW ORLEANS JAZZ ENSEMBLE 299,-

Fredag 28. april Dinner middag kl. 19:00
–4 retters menu med tilhørende vine 499,-

Søndag 25. juni Frokostbu� et MED VESTRE JAZZVÆRK 
som giver jubilæums/fødselsdags koncert 299,-

Mindeord over Lilli Anne 
Matthiesen

Kaffemaskinen er sluk
ket, der er blevet stille 
i vor mor, Lilli Anne 
Matthiesens lille hyg
gelige hus, vores trygge 
barndomshjem, som mor 
og far (J.D.M.) byggede i 
195354 i Alnor.

Mor kom “Li’ fra 
Svendborg a’” og var en 
køn ung dame med hat og 
handsker, da mor og far 
mødte hinanden. 

De, og efter fars død i 
2007, mor, elskede at få 

besøg til kaffebord, grill 
på terrassen, kusinetræf, 
familiefester og meget 
andet, men mor sagde 
heller aldrig nej tak til 
invitationer fra familie 
i Broager, Sønderborg, 
Flensborg, Adsbøl etc. 
Og også timerne på 
Dalsmark dagcenter nød 
mor i selskab med gode 
gamle bekendte.

Som udlært syerske 
jonglerede mor med nål 

og tråd, havde egen systue 
og syede også tøj til os 
børn.

Hun tryllede en fin 
nytårskjole frem af et 
gardin, men så til blandet 
glæde en gang også et par 
plusfours. Også at brodere, 
strikke vaskeklude, hånd
klæder, pusser etc, lave 
lejlighedssange, diverse 
scrapbøger om familien, 
om Gråsten, billedalbums 
fra ferier, løse krydsogt
værs, havde mor gang i.

Mor interesserede sig for 
livet omkring sig, fulgte 
levende med i sport og po
litik, og fortalte gerne om 
sin barndom og ungdom. 

Hun havde sine egne 
meninger  ku blive “gram 
i hu”, men var også klar 
med en undskyldning, 
hvis det var på sin plads. 
Mor havde et dejligt hu
mør og til fester gav en 
god svingom ekstra glæde.

Som 90årig sagde mor 
ja tak til at være fin model 
i Familie Journalen. 

Selv til sin 98 års fødsels
dag, blot to dage før hun 
sov stille ind, var mors 
humør i behold, da Leif 
spillede harmonika for 
hende.

Mor vil blive savnet. 
Æret være mors minde.

Brit ta Kubiak 

Birkevej 5, 

Adsbøl
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Grøn fremtid? 
Brug din stemme

Vær med, når vi vælger vores fælles fremtid. Fra den 9. januar 
2023 kan du stemme ved Norlys’ repræsentantskabsvalg og 
pege på den kandidat, der skal være med til at sætte mål og  

retning for Danmarks største energi- og telekoncern. 

De opstillede kandidater er nysgerrige på Norlys’ og samfundets 
udvikling og parate til at tage dialogen om vores fælles fremtid  

– både lokalt og nationalt. 

Tjek din postkasse – og stem i dag
Hvis du har en elmåler, der er tilsluttet Norlys’ elnet, så er du

en af vores 800.000 andelshavere. Alle andelshavere i områder 
med valg kan stemme. Er du andelshaver, og er der valg i dit

valgområde, modtager du et valgkort med posten i uge 2. 

Sådan stemmer du 
Afstemningen foregår online fra den 9. januar kl. 12 til 

den 30. januar kl. 12. Din stemmekode og en vejledning til at 
stemme fremgår af valgkortet.

 
Læs mere om kandidaterne og afgiv din stemme på  

norlys.dk/valg.

Kandidater til 
Norlys repræsentantskabsvalg 2023

Navn By

Allan Slot Sønderborg

Allan Søren Vejsnæs Augustenborg

Andreas Munch Møller Søby Ærø 

Bjarne Bruun Sørensen Sønderborg

Brian Vestergaard Broager

Claus Brink Christensen Gråsten

Claus Lund-Olesen Padborg

Didde Marie Teichert Nordborg

Erik Bjørn Sørensen Ærøskøbing

Erik Borum Sydals

Erik Krogh Broager

Erik Lydiksen Egernsund

Erik Otten Sønderborg

Frank Georg Neidhardt Sydals 

Frank Küpper Søgaard Padborg

Gert Mikael Olsen Ærø

Hans Jørgen Høi Sydals

Hans Overby Augustenborg

Henning Kræmer Kipp Augustenborg 

Henning Wendelboe Augustenborg

Henrik Bielefeldt Sønderborg

Henrik Erling Lundsgaard Sønderborg

Henrik Sohl Broager

Ib Børge Franke Andersen Sønderborg

Jakob Kragelund Sønderborg

Jan Nicolaisen Sønderborg

Jesper Carstens Augustenborg

Jesper Krarup Sønderborg

Johnny Lassen Kruså

Valgområde 1 - Sønderborg
Navn By

Jørn Otten Sønderborg

Karen Halskov Augustenborg

Karin Rasmussen Sønderborg

Kim Oberg Jessen Sønderborg

Leif Vig Kjærgaard Nordborg

Leo Holm Marstal

Maria Brygger Rønn Mortensen Marstal

Marianne Phiri Sydals

Martin Brander Nordborg

Mikkel Wøssner Moos Sønderborg

Mogens Elmvang Christensen Augustenborg

Nina Frederiksen Sønderborg

Norbert Hanigovszki Sønderborg

Orla Skovlund Hansen Gråsten

Per Mortensen Marstal

Pernille Rønn Bolding Ærøskøbing

Peter Christian Jørgensen Sønderborg

Peter Friis Brodersen Gråsten

Rúni Fritjoff Fjallstein Marstal

Rasmus Schumann Jepsen Sydals

Solvej Petersen Olesen Sønderborg

Steen Groth Nørhart Broager

Steen Nielsen Kruså

Svend Aage Bek Nordborg

Søren Barkmann Andresen Sønderborg

Torben Krogh Augustenborg

Torben Nissen Padborg

Troels Bredahl Gråsten

Der skal vælges 47 repræsentanter i valgområde 1 

Se v
alg

res
ulta

tet
 

den
 15

. fe
bruar 

2023 

på n
orly

s.d
k/

va
lg

Norlys-valget afholdes i henhold til vedtægter og valgregulativ for Norlys a.m.b.a.
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GRÅSTEN SLOTSKIRKE
Søndag den 15. januar

Vi henviser til Adsbøl kirke 

ADSBØL KIRKE
Søndag den 15. januar kl. 11.00

ved Hanne Beierholm Christensen

KVÆRS KIRKE
Søndag den 15. januar 

Der henvises til nabokirkerne

BROAGER KIRKE
Søndag den 15. januar kl. 10.30

ved Malene Freksen

EGERNSUND KIRKE
Søndag den 15. januar kl 11.00

ved Kirsten Schmidt

RINKENÆS KORSKIRKE
Søndag den 15. januar kl. 9.30

ved Hanne Beierholm Christensen

NYBØL KIRKE
Søndag den 15. januar kl. 9.30

ved Karen Møldrup Rasmussen

SOTTRUP KIRKE
Søndag den 15. januar

Der henvises til Nybøl kirke

ULLERUP KIRKE
Søndag den 15. januar kl. 11.00

ved Karen Møldrup Rasmussen

TYSK GUDSTJENESTE
Sonntag, 15.1., 14 Uhr
Gottesdienst in Bau

GUDSTJENESTERGUDSTJENESTER

Tak fordi du handler lokalt 

 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 “Ud af en blind vej”
Fredag den 27. januar kl. 19.30
Lørdag den 28. januar kl. 19.30
Onsdag den 1. februar kl. 19.30
Fredag den 3. februar kl. 19.30  
Lørdag den 4. januar kl. 19.30

Onsdag den 8. februar kl. 19.30
Teatergruppen “Den Blinde vej” er blevet 

hyret til at redde Keddes værtshus. 
Keddes værtshus er et af de gamle 
brune, som har lidt under coronaen. 
Stamgæsterne er lidt betænkelige 

ved dette arrangement. Kom og oplev 
hvordan dette eksperiment spænder af. 

Forestillingen “Ud af en blind vej” er 
en anderledes forestilling med musik, 

spas, sømænd og lange tasker.

Glæd jer til at møde 
Pia Nielsen, Carsten Nygaard, Christian Andersen, 

Dorthe Fjeldgaard, Jens Jørgensen 
der sammen med husorkestret står for aftenens løjer

Det lille Teater, Gråsten 1972-2023 51 år med teater

Billetter 90,-  �  Billetbestilling på tlf. 74 65 37 67 eller www.lilleteater.dk

Veteran fra krigen 
i Jugoslavien

Kim Andersen
Onsdag den 25. januar kl. 14.30 -16.30 
i BHJ -salen Ahlmannsparken, Gråsten
Veterankoordinator Kim Andersen er veteran 
fra krigen i det tidligere Jugoslavien. Han har 

været udsendt 4 gange. Han fortæller om 
det at være udsendt og livet bagefter.

Pris 70,-  for medlemmer
  90,-  for ikke medlemmer

Priserne er inkl. kaffe og kage
Gangbesværede kan bede om 

afhentning med minibus

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

eller til Erling Nissen tlf. 21749485 
eller mail nissenerling46@gmail.com  

senest mandag den 23. januar 2023 kl. 1800.

Gråsten

FÆLLESSANG
Tirsdag den 17. januar kl. 19.00 

inviterer menighedsrådet til fællessang 
ved sognepræst Mette Carlsen.

Det foregår i 
kon� rmandstuen og der 

serveres ka� e/kage.

Alle er velkomne.

www.rinkenæskirke.dk og  Rinkenæs Sogn

Alle medlemmer af 

GRÅSTEN RIDEKLUB
af 2004

indkaldes hermed til

Generalforsamling
Onsdag den 1. februar kl. 19.00
i Gråsten Rideklubs klubhus

Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsen aflægger beretning
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
4. Fastsættelse af kontingent
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af bestyrelse
7. Valg af udvalg
8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
9. Eventuelt
Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 

onsdag den 18. januar. 
Vel mødt!

Bestyrelsen

afholder

GENERAL- 
FORSAMLING

Tirsdag den 7. februar kl. 19.00
i BHJ Salen i Ahlmanparken
Foreningen er vært ka� e med boller

derefter

1/2 LOTTOSPIL

 HUSK   MODESHOW
Fredag den 17. marts

Bestyrelsen

Informationsmøde 
EGNSPILLET 

Hertuger og Husmænd
Historien om Fiskbæk 

Af Kaj Nissen og Brian WindHansen. Instruktør: Kristian Hald 
Vil du spille med i dette nyskrevne stykke om Fiskbæks historie, 

fra den tvungne nedlæggelse af landsbyen Fiskbæk til dens 
genopståelse som Landbrugsskole og husmandssteder? Historien 

handler om grever, hertuger, fæstebønder og husmænd. 
Så kom til infomødet

Søndag den 15. januar kl. 15:00 
på Gråsten Landbrugsskole 

Fiskbækvej 15, Gråsten
Instruktør Kristian Hald og forfatter Brian WindHansen 

er til stede og fortæller om stykket. 
Der forventes at blive brug for 4050 voksne og børn. 

Stykket bliver spillet på Det lille Teaters udendørs scene 
med 56 forestillinger i midten af juni 2023

Mødet forventer at vare ca. 1 til 1½ time. 
Oplysninger og evt. tilmelding til

Hanne Næsborg naesborg@gmail.com på tlf. 61656448 eller 
Ole Gaul Nilum på nilum@bbsyd.dk eller tlf. 74653767

Det lille Teater, Gråsten
1972-2022
50 år med teater
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Taksigelser

Dødsfald

Det er en god ide at få udfyldt og taget stilling til  
”Min sidste Vilje” og tilmeldt dig ”Elysium Begravelses-
opsparing”. Har du brug for hjælp til dette, hjælper  
vi dig gerne. Vi har mange års erfaring og kan hjælpe  

og rådgive dig professionelt. 

Vi er der for at hjælpe...

Guderup · Bakken 23 · Tlf. 74 45 80 11
Broager · Kirkegade 2 · Tlf. 74 44 95 29

Husk vi holder lukket om søndagen. 

www.als-begravelse.dk

Poul Erik Kjærgaard
Eksam. bedemand

Steen Kristensen
Eksam. bedemand

Gitte J.J. Kristensen
Eksam. bedemand

Vores kister er danskproduceret  
med fokus på bæredygtighed.

Als- &
Broager-Sundeved Begravelsesforretning

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

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

www.lindegaardensbedemand.dk
Sønderborg, Gråsten, Aabenraa

& Kruså/Padborg
DØGNSERVICE:

29 29 86 68

Bedemand med hjertet

Vor kære Mama, Oma og Svigermor er stille Vor kære Mama, Oma og Svigermor er stille 
sovet ind efter lang tids sygdomsovet ind efter lang tids sygdom

Lotti SeemannLotti Seemann
* 20.5.1942 † 2.1.2023* 20.5.1942 † 2.1.2023

Begravelse fra Rinkenæs KorskirkeBegravelse fra Rinkenæs Korskirke
onsdag den 11. januar kl. 13.00onsdag den 11. januar kl. 13.00

Luke, Sappe og MonikaLuke, Sappe og Monika
Mike, Celina og RenéMike, Celina og René

JonnaJonna

Vor kære far, svigerfar og farfar

Ole Andersen
* 8. maj 1957    † 2. januar 2023

er stille sovet ind

Søren og Lea Kristian og Kasper
Lærke og Villads

Bisættelsen har fundet sted

Tak til alle

for venlig deltagelse ved

Ester Marie Iversens
bisættelse i Rinkenæs Korskirke

Tak for smukke  blomster og kranse

Familien

Heike Korsemann Horne, 
Broager, er død, 81 år. ■

Conni Davidsen,  
Gråsten, er død, 68 år. ■

Svend Aage Friedrichsen, 
Broager, er død, 82 år. ■

Christian Andresen,  
Dynt, er død, 93 år. ■

Lars Manzanti Pedersen, 
Smøl, er død, 75 år. ■

Farverig kvinde 
er gået bort

Lotti Seemann, 
Egernsund, er død, 80 år.
Hun var født i Rinkenæs. 
Barndomshjemmet var 
Benniksgaard, hvor hen
des far var karl. De glade 
barndomsminder satte 
sine spor i resten af hen
des liv.

Opvæksten var præget 
af både fællesskab, gøre
mål og ansvar, som Lotti 
Seemann fra barnsben 
lærte at tage på sig.

Som ung blev hun gift 
med Hans Peter Seemann, 
som var maler, først ved 
Holger Robert Petersen og 
bagefter ved Blaske. Han 
døde i 1982.

I mange år arbejdede 
hun på Brændstoft Lejr
skole ved Flensborg Fjord 
og bagefter på Danfoss

Hun efterlader sig et 
indtryk hos mange af de 
mennesker, hun traf på 
sin vej. Som en varm, 
imødekommende og 
elskelig dame, der forstod 
at skabe forandringer livet 
igennem. ■

Lotti Seemann var et livsglad 
menneske, som efterlader 
sig et indtryk hos mange af 
de mennesker, hun traf på 
sin vej.

60 år
Jan Søberg Nielsen, 
Egernsund, fyldte 8. ja
nuar 60 år. 

Han er et kendt ansigt, 
og har blandt andet ar
bejdet hos Fri BikeShop i 
Gråsten og arbejder i dag 
hos Shell i Kruså ■

Jazz og hygge
Hjertelig takHjertelig tak

for venlig deltagelse ved vor morfor venlig deltagelse ved vor mor
Lilli Anne MatthiesensLilli Anne Matthiesens

bisættelse.bisættelse.
Tak for blomster på Gl. Færgevej, Tak for Tak for blomster på Gl. Færgevej, Tak for 

blomster, kranse og hilsner i kirken. blomster, kranse og hilsner i kirken. 
Tak for alt til familie, venner, naboer, område Fjord, Tak for alt til familie, venner, naboer, område Fjord, 

Hanne Beierholm Christensen og Ste� en Jensen.Hanne Beierholm Christensen og Ste� en Jensen.
Kærlig hilsen Britta og LeifKærlig hilsen Britta og Leif

Kultbandet Vestre Jazzband spillede søndag for 90 mennesker 
på Anker’s restaurant i Gråsten. Publikum fik jazz, mad og 
masser af hygge. ■
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Broager

SØNDAGSCAFÉ 

Den 29. januar kl. 12.00. Dørene åbnes kl. 11.15
Underholdning: Birthe Cornelius fortæller om Egernsundmalerne
Menu: Forloren hare, kaffe med chokolade
Pris: 100,- for medlemmer og 125,- for ikke-medlemmer
Tilmelding: Tove Uldall Beck på mail: tove.uldall@gmail.com eller telefon 5135 9550 
fra 13. januar. Sidste frist for tilmelding 20. januar.

KUNSTMUSEUM PANBO OG BESØG PÅ ABENA

Torsdag den 2. februar
Turen er et kør selv arrangement med samkørsel fra P-Plads ved Broager Kirke kl. 12.30.
På Kunstmuseum Panbo Egelund 5, Aabenraa kl. 13.15 får vi en guidet rundvisning 
efterfulgt af kaffe og lagkage.
Derefter kører vi til Abena ś kontorhus Egelund 35, Aabenraa. Efter velkomst og 
orientering om Abena-koncernen kører vi til lageret Egelund 2, Port 48. Der får vi 
rundvisning på lager og i produktion. Afslutning kl. 18.30. Turen er ikke egnet for 
gangbesværede, da der ikke er mulighed for at sidde undervejs i rundvisningen, som 
varer ca. 1½ time. Abena har totalt rygeforbud.
Pris: 130,- for medlemmer og 150,- for ikke-medlemmer
Tilmelding: Tove Uldall Beck på mail: tove.uldall@gmail.com eller telefon 5135 9550 
fra 13. januar. Sidste frist for tilmelding 20. januar.

Nyt fra Broagerhus

Se altid mere på www.broagerhus.dk

De 5 onsdage på Broagerhus
Onsdag den 18. januar 2023 kl. 19.30
Foredrag ved vejrvært og meteorolog hos

Danmarks Radio / TV - Anders Brandt 

Anders vil fortælle os om alt “mellem himmel og jord” og 
sin hverdag som vejrmeteorolog på DR TV. Han fortæller om 
vejrfænomener og andre specielle vejrforhold- oplevelser. 

En spændende aften om et emne vi alle snakker om dagligt!

Entré inkl. ka� e og kage 85,-  

HUSK Tilmelding sms 26 73 81 30 eller
mail: broagerhus@broager.dk, 2 dage før!

Bestyrelsen for Broagerhus

SKELDE GYMNASTIKFORENING

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Evt. forslag skal være formand 
Thomas Jacobsen i hænde 
senest 23. januar 2023.
Thomas kan kontaktes på 
tlf. 26 14 07 10.

Mvh. Bestyrelsen

ORDINÆR GENERALFORSAMLING
Tirsdag den 7. februar 2023 
kl. 19.30 i klubhuset i Skelde

SKELDE GYMNASTIKFORENING

Entré kr. 20,- under 12 år gratis

Kl. 15.00-17.00 afslutning 
i Humlehøj svømmehal, 
så husk badetøj. Entréen er gratis

GYMNASTIKOPVISNING

Dyntvej 113, 6310 Broager

Søndag den 12. Marts 2023 kl. 10.00
i Adventure Efterskolens hal

Se mere på www.skelde.dk - Alle er velkommen

Lions Club
Broager-
Gråsten

Ungdomsudveksling 2023
Til ledere af 

idræts-/sportsforeninger og spejdere 
m.�l. i Broager og Gråsten-området.

I lighed med tidligere år tilbyder 
Lions Club Broager-Gråsten at give 

et ungt menneske (17-20 år) et gratis 
udlandsophold i to uger i juli/august 2023.

I år går turen til Norge
Pladsen tilbydes én som har ydet en særlig indsats 
i en forening eller klub, både sportsligt og socialt, 
og som efter foreningens/klubbens opfattelse har 

gjort sig fortjent til et gratis ophold i udlandet.
Indstilling sendes pr. mail til:

Lions Club Broager-Gråsten
v/Kristian Pallesen

Sletmarken 38, Broager
pallesen6310@gmail.com

senest den 16. januar

Ældre Sagen i Broager har 
alsidige aktiviteter i 2023
Af Lise Kristensen

Vil du ud at rejse, på 
udflugt, spille petanque, 
krolf eller til søndags-
café, så har Ældre Sagen 
i Broager en bred palette 
til sine 1340 medlemmer 
og gerne flere, hvis 
nogen har lyst til at være 
med.
“Coronaen har gjort 
folk lidt mere forsigti
ge. Længere rejser med 
ophold over flere dage 
blandt andet til en 2dages 
tur til Kongernes Jelling 
med overnatning og 
dag 2 på Samsø har ikke 
haft tilmeldinger nok 
det forløbne år, så vi har 
måttet aflyse. Vi går mere 
over til kørselv arrange
menter og skal på Panbo 

Kunstmuseum med ser
vering af kage og kaffe og 
på virksomhedsbesøg hos 
Abena i Aabenraa i febru

ar,” fortæller næstformand 
og aktivitetsansvarlig 
Anne Margrethe Bischke.

I marts er der besøg på 
Linak med efterfølgende 
indtagelse af pariserbøf på 
Sundhalle i Sønderborg.

Egernsundmalerne
Den traditionelle søn
dagscafe i Broagerhus 
har 29. januar besøg af 
Birthe Cornelius, der 
kommer og fortæller om 
Egernsundmalerne. I 
februar er der underhold
ning med irskskotsk mu
sik til søndagscafeen den 
sidste søndag i måneden. 

I marts kommer Bjarne 
Tønnis i cafeen og for
tæller om sejlads på de 
franske floder.

“Der er mange tilbud 
til ældre om ture og bus
rejser. Samtidig er folk 
blevet lidt mere forsigtige 
og kigger på pengepungen 
i en tid med energikri
se, inflation og krig i 
Ukraine. De ved ikke helt, 
hvad det ender med og 
skærer nok lidt på luksu
saktiviteter som rejser og 

ophold,” fortæller Anne 
Margrethe Bischke, der 
forsøger at tilpasse udbud
det til folks præferencer og 
pengepung.

I løbet af foråret er der en 
tur til det nordtyske, hvor 
deltagerne skal se svæve
færgen ved Rendsborg, 
besigtige vikingegrave og 
indtage aspargesmiddag 
på Bilskov Kro. Det plejer 
at være et hit.

Bornholm
I 2023 kan medlemmerne 
glæde sig til en tur til 
Bornholm med fly fra 
Sønderborg.

“VI har tre år i træk 
været på ophold med god 
bespisning og udflugter 
fra Rold Storkro. Det 
forsøger vi at finde en 
afløser for, da vi skønner, 
nu har medlemmerne set 
det nordjyske. Vi laver en 
kør selv familietur til dy
rehaven i Haderslev med 
medbragt madpakke og 
kaffe. Vi forsøger at indfri 
folks behov og tilbyde det, 
de gerne vil have,” fortæl
ler næstformanden.

En cykeltur til Dybbøl 
Mølle med kaffe og kage 
og efterfølgende grillsam
menkomst på ringrider
pladsen i Broager ventes 
også at blive et populært 
arrangement.

“Vi har forbedret det 
hus, vi har på ringri
derpladsen som en slags 
klubhus. Der spiller 
medlemmerne petanque 
og krolf, og vi ser frem til 
at bruge grillen til flere 
sammenkomster med 
forbedrede faciliteter med 
handicaptoilet, tekøkken, 
en fin plads uden for og 
markiser i tilfælde af regn
vejr. Vi samarbejder med 
Sønderborg kommunes 
øvrige lokalafdelinger af 
Ældre Sagen, så man kan 
få tilsendt aktivitetslisten 
på computer og eventuelt 
tilmelde sig naboforenin
gernes ture, hvis man 
skulle have lyst til det,” 
fortæller næstformanden 
i Broager, der hele tiden 
gør sig tanker om, hvad 
foreningen kan tilbyde 
medlemmerne, men også 
er helt godt tilfreds med 
den nuværende aktivitets
plan for 2023. ■

Birthe Cornelius fortæller om 
Egernsundmalerne. Arkiv foto
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DIN LOKALE HÅNDVÆRKER

Stenvej 15, Rinkenæs, 6300 Gråsten • Telefon +45  74 65 08 50
www.quorpsbusser.dk • mail@quorpsbusser.dk • Rejsegarantifonden nr. 2799

“Hvorfor bruge Deres 
fusser når De kan køre 

med Quorps Busser”

• Vi tilbyder kørsel med busser fra 19 til 55 personer 
i både ind- og udland.

• De mindre busser har lift
• Vor 29 personers bus er ideel til et mindre antal personer

Kontakt os for at få et godt tilbud på din næste kørsel

Turist-fest-� rma-skole og koncertkørsel

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

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

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

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

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

Tag på udflugt 
med Gråsten 

Rejser

Ring til 
2616 0683 Kom, se og prøv din nye bil

Bilvurdering – Køb / salg 
– Finansiering – Leasing 
– Forsikring – Køreklar

www.thomsens-auto.dk
Hovednr. tlf. 7060 2033 · Ellegårdvej 34, Sønderborg · Egelund 11, Kollund

Altid over 300 pæne biler på lager til nettopriser 

Skal jeg fortsat sikre dig billig og 
sikker strøm fra ?

Så stem på mig til 
repræsentantskabet.

PETER BRODERSEN
Gråsten

Har du en
el-måler?

Lotte Christensen er ny 
skoleleder i Gråsten
Af Lise Kristensen

Lotte Christensen har 
været konstitueret 
skoleleder i Gråsten et 
halvt år. 
Pr. 1. januar 2023 kan 
57årige hun skrive fast 
skoleleder på Gråsten 
Skole på cv’et. 

Hun har lært skolen at 
kende gennem et halvt års 
tid og besluttet sig for at 
blive.

“Det er en enestående 
mulighed for at prøve mig 
selv i en ny rolle. Jeg synes 
godt om Gråsten Skole og 
de perspektiver, der er i 
den. Jeg vil arbejde for, det 

bliver første valg af skole, 
når forældre og elever skal 
vælge, hvor skolegangen 
skal foregå. Jeg vil arbejde 
for, at alle taler pænt om 
skolen med hinanden, 

og når de taler om den 
med andre,” siger Lotte 
Christensen, der bliver 
ansvarlig for 465 elever og 
65 ansatte.

Hun er uddannet i 
Aalborg i 1990, men trak 
hurtigt mod det sønder
jyske, da hendes mand fik 
ansættelse på Danfoss. 

Bor i Egernsund
Parret bor i Egernsund og 
har voksne børn, der er 
flyttet hjemmefra.

I 2005 blev Lotte 
Christensen afdelings
leder og viceskoleleder 
på DybbølSkolen. Syv 
år senere tiltrådte hun 

samme stilling på Hørup 
Centralskole. I 2014 blev 
hun skoleleder i Hørup 
for så 1. august 2022 at 
tiltræde som konstitueret 
skoleleder i Gråsten. 

Hun var i 2019 konstitu
eret skoleleder i Lysabild, 
samtidig med hun var i 
Hørup.

Lotte Christensen af
løser Heidi Nørgaard, 
der i sommer tiltrådte 
som leder af realskolen i 
Haderslev.

“Min første opgave bliver 
at ansætte en vicesko
leleder. Det, regner jeg 
med, sker til marts. Vi 
havde lånt Lotte Nørup 
på Broager Skole, men 
hun er vendt tilbage til 
Broager,” fortæller Lotte 
Christensen med mod på 
nye opgaver i Gråstens 
store folkeskole. ■

Lotte Christensen er ny 
skoleleder på Gråsten Skole.
 Arkiv foto

1 1



Hørt i byen
Ole Hansen i Broager 
har sat ejendommen på 
Slotsgade 1 i Gråsten 
til salg. Årsagen er, 
at Sønderborg byråd 
har afslået at give til
ladelse til indretning af 
lejlighed i stueetagen. 
Ole Hansen købte 
ejendommen for 2,75 
mio. kr. 

Gråsten Frivillige 
Brandværn rykkede 
natten til fredag med 
flere indsatsbiler til 
Engparken i Gråsten. 
Her var der kommet 
en anmeldelse om en 
bygningsbrand. Ilden 
skulle være i kælderen, 
men det viste sig, det 
var en cykellygte, der 
blinkede. En eller an
den har udefra set det 
som en brand.

Bilister skulle man
dag formiddag på 
Sønderborgmotorvejen 
mellem Gråsten og 
Avnbøl passe på vrag
dele fra et uheld.

Broager Frivillige 
Brandværn rykkede 
onsdag aften ud til 
en skorstensbrand 
på Vesterbakke i 
Broager. Stigevognen 
fra Gråsten Frivillige 
Brandværn med
virkede også ved 
lukningsarbejdet.

En mand og en kvinde 
skal fortsat sidde 
varetægtsfængslet for 
deres rolle i en dra
matisk bortførelsessag 
om en 7årig pige. 
Pigen blev fjernet fra 
Gråsten Skole af i alt 
tre personer fredag den 
9. december i skolens 
spisefrikvarter. Trods 
forsøg fra skolens per
sonale på at forhindre, 
at de tre tog pigen med, 
lykkedes det for den 
ene  pigens biologiske 
far  at fjerne hende fra 
skolen. ■

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

StillingerBoliger

Tag på udflugt med Gråsten Rejser 

SØGER 

UNG MEDARBEJDER 
Du er minimum 16 år  

Til kassefunktion / kundekontakt 
Fast lørdagsvagt kl. 9-13 

Kan træde ekstra ind i ferieperioder 
mht arbejdstider samt højtider   

Henvendelse:
Michael Nørlund 

tlf. 28 11 41 80  / mail: mno@bygma.dk

GENERALFORSAMLING
Hermed indbydes medlemmer af 

Graasten Handelsstandsforening til 
den ordinære generalforsamling

Tirsdag den 24. januar 2023 kl. 18.00
i Ahlmannsparken, Gråsten.

DAGSORDEN:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Regnskabsa� æggelse og 

fastsættelse af kontingent
4. Behandling af indkomne forslag
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer:

Kim Stokholm – modtager genvalg
Jonna Seemann – modtager genvalg
Henning Christensen – modtager genvalg

6. Valg af bestyrelsessuppleanter
Morten Latter – modtager genvalg 

7. Valg af revisorer til Graasten 
Handelsstandsforening og Jubilæumsfonden

8. Beretning, regnskab og valg vedrørende 
Jubilæumsfonden
Bo Hansen – modtager genvalg

9. Eventuelt
Sædvanen tro er bestyrelsen vært ved et traktement.

Tilmelding til sekretær Helle Blindbæk på 
hebl@privat.dk eller mobil 40 40 60 77 

senest søndag den 22. januar.
På bestyrelsens vegne
Kim Stokholm
Formand

Besøgstallet stiger markant i 
Den Kongelige Køkkenhave
Af Gunnar Hat tesen

I 2022 besøgte intet 
mindre end 70.000 
gæster Den Kongelige 
Køkkenhave i Gråsten.
Køkkenhaven har der
med sat sig på positionen 
som en af Sønderborg 
Kommunes mest besøgte 
seværdigheder.

Det har tidligere været 
usikkert, hvor mange 
gæster, der præcis be
søger Den Kongelige 
Køkkenhave i Gråsten, 
men i 2022 har Slots og 
Kulturstyrelsen opsat en 
tæller.

“Vi er meget stolte af, at 
der er kommet så mange 
gæster på besøg i Den 

Kongelige Køkkenhave 
i 2022. Jeg er sikker på, 
at mange af gæsterne er 
nysgerrige på at se, hvad 
køkkenhaven er blevet 
til og for at få lidt royal 
inspiration. Vi tror sam
tidig, at mange taler godt 
om stedet, fordi der er 
en særlig stemning, hvor 
der er smukt og roligt, og 
hvor man samtidig kan 

på opdagelse i årstidernes 
betydning for grønt og 
frugt, siger Stefan Lydal 
(DF), der er formand 
for Social, Senior og 
Handicapudvalget i 
Sønderborg Kommune.

Dronning Ingrid fik i sin 
tid anlagt en køkkenhave 
ved Graasten Slot, hvor 
der hver sommer blev 
høstet urter, grøntsager, 

bær og frugter til slottets 
husholdning. 

Formålet med Den 
Kongelige Køkkenhave 
er at genskabe og forny 
dronning Ingrids gamle 
køkkenhave og åbne det 
ellers lukkede gartneri for 
offentligheden og skabe en 
turistattraktion.

Køkkenhaven bliver 
drevet af det socialpsykia
triske tilbud Væksthuset 
i Sønderborg Kommune 
i samarbejde med 
gartnere fra Slots og 
Kulturstyrelsen. ■

Den Konngelige Køkkenhave har gjort besøgstallet op for 2022. I alt 70.000 gæster besøgte 
køkkenhaven i 2022.

FAKTA
• Den Kongelige Køkkenhave er et samarbejde mellem Slots og Kulturstyrelsen og 

Sønderborg Kommune. Køkkenhaven blev indviet i juli 2020.
• Medarbejderne i Den Kongelige Køkkenhave er – ud over fastansatte gartnere fra 

Slots og Kulturstyrelsen – socialfagligt personale og borgere fra socialpsykiatrien 
i Sønderborg Kommune. Væksthuset beskæftiger ca. 40 borgere på skift i køkken
haven i Gråsten.

• Der er gratis adgang til Den Kongelige Køkkenhave, som er åben hele året – uden 
for sæsonen fra kl. 8 til 15 på hverdage. Butik og cafe åbner igen til maj.
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Tømrer-/Snedker-
Murer-/Flise-
Belægnings-
Smede-
Blikkenslager arbejde udføres
Telefon 74 67 14 93 • info@byggemester.dk

Industrivej 16 • 6330 Padborg
Se mere på www.byggemester.dk

• Køkkener

• Vinduer & døre

• Energi-
renoveringer

Alt indenfor

Modtager af
Børsens 

Gazellepris
for 3. gang

Trekanten 16 A
6300 Gråsten

ihle@post.tdcadsl.dkDANSKE MALERMESTRE

v/ malermester

Per Møller Ihle

Vi lægger vægt på 
folks tilfredshed

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

Tlf: 0049 461 144050 • Fax: 0461 406 86423
www.bentborg.com • mail: bb@bentborg.com

Krone- brobehandlinger,
Implantater og
Narkosebehandling

Industrivej 20 • 6330 PADBORG • 7467 1203DØGNÅBEN

Alt frisklavet Alt frisklavet 
til digtil dig

Dagens ret kl. 11.00-20.00
ONSDAG den 11. Kotelet med rødkål 

TORSDAG den 12. Stegt paneret fl æsk med persillesovs

FREDAG den 13. Karbonade med stuvede ærter og gulerødder

LØRDAG den 14. Dansk bøf med rødbeder

SØNDAG den 15. Burger med pommes frites

MANDAG den 16. Hamborgryg med aspargessovs og salat

TIRSDAG den 17. Millionbøf med mos

Burger, kyllingburger, Burger, kyllingburger, 
fl æskestegsburger fl æskestegsburger 

75,-
fra 53,-

Kollund er kåret til Årets Landsby 2023

Af Dit te Vennits Nielsen

Et stort lokalt engage-
ment og samarbejde 
på tværs af foreninger, 
institutioner er en af 
grundene til, at Kollund 
er kåret til Årets Lands-
by 2023 i Aabenraa 
Kommune. Det blev 
besluttet af Udvalget 
for Plan, Teknik og 
Land distrikter efter 
en indstilling fra for-
retningsudvalget i Det 
fælles Udviklingsråd.
Indbyggerne i Kollund 
kan i hele 2023 glæde 
sig over, at de bor i Årets 
Landsby i Aabenraa 
Kommune. Det blev fejret 
i Kollundhus, hvor lokal
foreningens medlemmer 
og samarbejdspartnere 
var inviteret til kranse
kage og et glas for at fejre 
kåringen.

Det var Udvalget for 
Plan, Teknik og Land
distrikter, der på bag
grund af en indstilling fra 
forretningsudvalget i Det 
fælles Udviklings råd be
sluttede, at Årets Landsby 

2023 skulle være Kollund. 
Ifølge formanden for 
Udvalget for Plan, Teknik 
og Landdistrikter, Dorte 
Soll (S), så var der ingen 
tvivl om, at Kollund har 
gjort sig fortjent til den 
fornemme titel.

“Kollund får titlen forbi 
byen har et engageret 
foreningsliv, som bringer 
de stedbundne kvaliteter 
i spil med aktiviteter på 
vandet, med nye stier og 
aktiviteter i den omkring
liggende natur. Desuden 
har byen mange aktivite
ter og projekter, som har 
et socialt aspekt og ikke 
mindst binder folk sam
men”, siger Dorte Soll.

Hun fremhæver blandt 
andet, at man med pro
jektet “Kom ud mand”, 
har ydet en ekstra indsats 
for også at få de ensomme 
mænd med i fælleskabet.

Derudover har lands
byens foreninger arbej

det på en lang række 
andre projekter som 
Naturuniverset, Aktiv 
Spot og en ny legeplads på 
skolen, som på den måde 
bidrager til, at byen er 
mere attraktiv at bo i.

“Kollund er et godt 
eksempel på et lokal
samfund, som har taget 
et forbilledligt ansvar 
og aktivt har påtaget sig 
arbejdet med en række 
større projekter for at 
fremtidssikre området. 
Derfor var vi i udvalget 
heller ikke det mindste i 
tvivl om, at Kollund skulle 
kåres til Årets Landsby 
2023”, siger, Dorte Soll.

Begejstret
Det er Lokalforeningen 
Kollund, Sønderhav og 
Rønshoved, som har ind
stillet Kollund til Årets 
Landsby 2023, og her er 
man naturligvis meget 
begejstret for udfaldet.

“Det er er en stor aner
kendelse for vores indsats, 
som både foreninger og 
vore lokale ildsjæle yder 
for at gøre Kollund til et 
endnu bedre sted at bo. 
Et aktivt og attraktivt 
lokalsamfund er funda
mentet for vores fortsatte 
udvikling. Derfor er mit 
håb også, at kåringen til 
Årets Landsby 2023 vil få 
flere tilflyttere til at kigge 
mod Kollund, når de skal 
beslutte sig for, hvor de 
skal slå sig ned”, siger for
mand for Lokalforeningen 
Kollund, Sønderhav, 
Rønshoved, Susanne 
Provstgaard.

Aabenraa Kommune 
har kåret Årets Landsby 
siden 2008, og formålet 
er at hylde og understøt
te engagerede borgere 
og foreningslivet, der 
arbejder sammen for et 
bæredygtigt og attraktivt 
lokalsamfund. Med titlen 
som Årets Landsby følger 
10.000 kroner, som skal 
komme det lokale fælles
skab til gode. ■

Mange lokale fra Kollund 
mødte op på Kollundhus for 
at fejre titlen Årets Landsby 
2023. Foto Dit te Vennits Nielsen 

Formand for Lokalforeningen 
Kollund, Sønderhav, 
Rønshoved, Susanne 
Provstgaard får overrakt 
10.000 kr af udvalgsformand 
Dorthe Soll.

Tak fordi du handler lokalt

Padborg - Kruså - Frøslev - Holbøl - Kollund – Gråsten - Broager - Sundeved - Ragebøl Uge 2 11. januar 2023 15. årgang



KOLLUND KOLLUND 
KIRKEKIRKE

BOV BOV 
KIRKEKIRKE

HOLBØL HOLBØL 
KIRKEKIRKE

Søndag den 15. januar kl. 11.00
ved Lars Meilandt Hansen

Søndag den 15. januar kl. 9.30
ved Lars Meilandt Hansen

Søndag den 15. januar kl. 11.00
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.

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

Valg af 
bedemand er 
et spørgsmål 
om tillid

Hærvejen 9, Bov · 6330 Padborg · Telefon 74 67 26 40
Fax 74 67 13 55 · www.bt-advokat.dk · padborg@bt-advokat.dk

Din daglige samarbejdspartner
i erhvervs- og privatspørgsmål

ADVOKATFIRMAET BIRGIT THOMSEN

Din daglige samarbejdspartner
i erhvervs- og privatspørgsmål

ADVOKATFIRMAET BIRGIT THOMSEN

Tak fordi du handler lokalt 
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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

 Følg os på Facebook

Hjertelig takHjertelig tak
for venlig opmærksomhed vedfor venlig opmærksomhed ved

Hans Jørgen NissensHans Jørgen Nissens
bisættelsebisættelse

Grethe NissenGrethe Nissen
KollundKollund

Vor kære far, svigerfar, farfar og oldefar

Ove Mortensen
* 7. august 1936    †  1. januar 2023

er pludseligt sovet stille ind

På familiernes vegne i Bov og Kolding

Henrik og Jens Ove Mortensen

Bisættelsen har fundet sted i stilhed

Tove Tryk Johannson, 
Padborg, er død, 81 år. ■

Ilse Hahn,  
Kruså, er død, 84 år. ■

Lorens Hansen er gået bort
Af Gunnar Hat tesen

Fhv. skoleinspektør 
Lorens Hansen, Holbøl, 
er død, 92 år.
Lorens Hansen var en 
afholdt, respekteret og vel
lidt mand, som var født og 
opvokset i Holbøl med et 
stamtræ, der kunne føres 
helt tilbage til 1640.

Slægten ernærede sig i 
generationer ved landbrug 
og håndværk, men Lorens 
Hansen gik den boglige 
vej. 

Efter skoletiden i Holbøl 
kom han på realskolen i 
Tinglev.

Det var i krigsårene, han 
gik på realskolen, og rej
sen fra Holbøl til Tinglev 
foregik flere gange til fods 
i sne og kulde. Toget kørte 

kun hver anden dag, hvis 
det kørte.

Efter skoletiden kom 
Lorens Hansen på se
minarium og blev som 
21årig ansat i sin første 
lærerstilling.

Holbøl Skole
I 1958 blev han skoleleder 
på Holbøl Skole. Elevtallet 
voksede, og var på et tids
punkt oppe på 190 elever, 
så han blev i 1965 forfrem
met til skoleinspektør.

Lorens Hansen havde et 
stort organisationstalent, 
og han bestred gennem 
årene en stribe formands 
og bestyrelsesposter. Han 
var formand for Gråsten 
Lærerkreds, formand 
for borgerforeningen i 

Holbøl og i 24 år var han 
i bestyrelsen for Holbøl 
Landbohjem, hvoraf 22 år 
som formand.

Politisk var han konser
vativ, og sad i en årrække 
i Den Konservative 
Vælgerforening i Bov, og 
var formand for FOF.

Ligeledes var 
han medlem af 
Færdselssikkerhedsrådet 
i Bov Kommune og aktiv 
i Odd Fellow Logen i 
Dybbøl. Desuden sad han 
i en årrække i bestyrel
sen for Lærerkredsens 
Pensionistforening.

Holbøl Skole stod altid 
Lorens Hansens hjerte 
nær. Da skolen lukkede, 
var han glad for, det blev 
en friskole, som kunne 
sikre drivkraften i lokal
samfundet, så Holbøl ikke 
dør.

Lorens Hansen var i 
55 år gift med Martha, 
som han mistede i 2008. 
Hun underviste også på 
Holbøl Skole.

I hjemmet opvokset tre 
døtre, Willis, Asta og Inge, 
som alle bor på Sjælland. ■

Lorens Hansen var en 
institution i Holbøl. Arkiv foto

Borgmester er mindre synlig

Af Gunnar Hat tesen

Det er et bevidst valg, 
når borgmester Jan 
Riber (K) er mindre syn-
lig end sin forgænger, 
Thomas Andresen (V).
“Det kan godt være, 

jeg ikke har været så 
synlig det første år. Der 
er kommet en ny stil. 
Borgmesteren er trådt et 
skridt tilbage og udvalgs

formændene er blevet 
mere synlige”, sagde borg
mester Jan Riber overfor 
90 rotarianere ved nyt
årskuren på Bov Kro.

Ved konstituering i 
2021 indgik Jan Riber 
en konstitueringsaftale 
med Nye Borgerlige, 
Socialdemokratiet, SF og 
Slesvigsk Parti, som råder 
over 18 ud af 31 mandater 
i byrådet. ■

Borgmester Jan Riber (K) 
talte ved nytårskuren i 
PadborgKruså Rotary Klub 
på Bov Kro. 
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SÅ STARTER VI 

DET STORE VINTERUDSALG

50%
FRA TORSDAG DEN 12. JANUAR KL. 10.00 – 17.30 

20% 30%
BLÅ MÆRKE RØD MÆRKEGUL MÆRKE
SPAR:

TORVEGADE 15-19  6330 PADBORG  TELEFON 74 67 32 32

Stem på
Johnny Lassen
Sønderhav,
6340 Kruså, tlf. 20146429

ved

Repræsentantskabsvalg 2023
Det er vigtigt, at vi har strøm i kontakten til en fordelagtig og 
konkurrencedygtig pris. 

Det er også vigtigt, at vi har et stabilt � bernet, så vi kan komme i kontakt 
med omverdenen.

Jeg stiller op, fordi det interesserer mig, og jeg synes, Norlys er kommet 
rigtig godt fra start. Jeg har været med fra da elselskabet hed ESS over 
Syd-Energi til nu, hvor det hedder Norlys.

Jeg er uddannet landmand, og har været selvstændig landmand i 34 
år. Herefter er jeg fortsat med strømproduktion med 3 vindmøller i 
Danmark og 3 i Tyskland. Det er en spændende branche.

Alle andelshavere kan stemme
Der er repræsentantskabsvalg med kampvalg i mit valgområde. Hvis du bor i mit 
område er din elforbrugsmåler sandsynligvis tilknyttet net-selskabet N1. Det betyder, 
at du har stemmeret –også selvom du ikke nødvendigvis er kunde hos Norlys. 

Alle stemmeberettigede andelshavere modtager/har modtaget et valgkort med 
posten i uge 2, 2023

Afgiv din stemme fra den 9.–30. januar 2023, kl.12 på norlys.dk/valg

Palle og Sport 1 
begynder udsalg
Af Dit te Vennits Nielsen

Julehandlen gik over 
al forventning hos 
herretøjsbutikken Palle 
og Sport 1 i Padborg 
Torvecenter.
“Julehandlen gik rigtigt 

godt, og vi kan ikke kla
ge”, siger butiksejer Palle 
Hansen.

“Siden Black Friday 
og frem til jul har der 
været rigtigt travlt. 
Lokalbefolkningen har 
virkelig bakket os op. Vi 

har også fået et nyt brand 
i løbetøj for at tilgodese 
Bov IFs store løbeklub 
samt andre løbere og 
sportsfolk”, fortæller Palle 
Hansen, som torsdag 
starter udsalget i de to 
butikker. ■

Jan Espensen Koch fra Sport 
1/Palle viser det nye løbetøj, 
der kan købes i Sport 1.
 Foto Dit te Vennits Nielsen
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RABAT *  
Fra et minimumskøb 

på 1.490,-

500,– kr.

TIL DIG

RABAT *  
Fra et minimumskøb 

på 3.990,-

1.000,– kr.

 Aabenraa, Søndergade 6,  74 62 34 70      Sønderborg, Perlegade 63,  74 42 23 00       Padborg, Torvegade 4,  74 67 30 70 optik-hallmann.com
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Vores gave 

til dig !

 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

KRUSÅ HUSMODERFORENING
indkalder medlemmerne til

GENERALFORSAMLING
Onsdag den 8. februar 2023 kl. 19.00

i Multisalen, Harkærvej 13, 6340 Kruså
Dagsorden ifl g. vedtægterne.

Evt. forslag skal være formanden i 
hænde senest 7 dage før.

Foreningen er vært ved en kop kaffe.
Efter generalforsamlingen er der lottospil til medbragte 

gevinster til en værdi af minimum kr. 35,-

GENERALFORSAMLINGER BOV IF
Bov IF Svømning  8. februar 2023 kl. 19:00 Bov Svømmehal

Bov IF Gymnastik  8. februar 2023 kl. 19:00 Bov IF Lokalet

Bov IF Petanque 20. februar 2023 kl. 19:00 Tennishuset

Bov IF Fodbold 20. februar 2023 kl. 19:00 Grænsehallerne

Bov IF Badminton 21. februar 2023 kl. 19:00 Grænsehallerne

Bov IF Tennis 21. februar 2023 kl. 19:00 Tennishuset

Bov IF eSport 22. februar 2023 kl. 18.00 Bov IF Lokalet

Bov IF Løb/Motion 22. februar 2023 kl. 19:30 Multisalen

Bov IF Håndbold  8. marts 2023 kl. 18:30 Multihuset

Bov IF Hovedafd 15. marts 2023 kl. 19:00 Grænsehallerne

Læserbrev

Bliv medlem af et politisk parti
I valgkampen var vi en 
del, der kæmpede for en 
“Blå blok”, fordi vi troede 
på, der var vælgere til 
det projekt. 
Som pelsdyravler gennem 
35 år og landmand lidt 
længere gik jeg rundt med 
et vist behov for at få en ny 
og anderledes politik ind 
på Christiansborg. 

Især var det mig magtpå
liggende at skabe afstand 
til den yderste venstrefløj, 
der i min optik ikke for
står behovet for et stærkt 
erhvervsliv til at skaffe 
værdierne, vi kan dele ud 
af til velfærd.

Et opgør med en række 
departementer i relation 
til Minksagen stod også 
højt på ønskesedlen. I 
den helt tunge ende var 
spørgsmålene om energi, 
økonomi og sikkerhed 
afgørende Vi var mange,  
men alligevel ikke nok.

Efter Folketingsvalget 
viste det sig, at der ikke 
var et “Blåt” flertal og 

dermed heller ingen “Blå 
Blok”, der kunne have haft 
et flertal. 

Socialdemokratiet hav
de fremgang overalt. Ja 
selv på Gjøl, stedet hvor 
allerflest pelsdyravlere var 
koncentreret, havde de 
vind i sejlene. 

Lige efter valget var jeg 
skuffet, men kunne bare 
helt stilfærdigt konstatere, 
at der altså ikke blev noget 
blåt flertal. 

Jeg var frustreret, græn
sende til vred over at se, 
at de såkaldt “Blå” partier 
end ikke kunne blive 
enige om at pege på parti
lederen i det største parti, 
Jakob EllemannJensen, 
som forhandlingsleder til 
en Dronningerunde. 

Blot endnu et eksempel 
på at der ingen samling 
var om et “blåt” projekt. 
Nuvel vi skal som ansvar

lige politikere altid tage 
vælgernes dom til efterret
ning og forsøge at fremme 
mest mulig af den politik, 
vi går til valg på. 

Svigt at stille sig i hjørnet
Vi er forpligtede af det 
mandat, vælgerne giver 
os. Det er et svigt at stille 
sig i hjørnet med korslagte 
arme og bare sige nej, og 
pege fingre af dem,  der 
tager ansvar og melder sig 
ind i samarbejdet om at 
drive Danmark videre.

De der har meldt sig 
ud af forhandlingerne, 
er dem, der står med det 
største forklaringsproblem 
overfor deres vælgere, for
di de frasiger sig indflydel
se på fremtidig udvikling. 

Som vælger, medlem 
af partiet Venstre, og 
politiker i både Byråd og 
Regionsråd har jeg en god 

mavefornemmelse, når vi i 
dagligdagen skaber fælles 
forståelse i udvalgsarbej
det og skaber løsninger på 
tværs i brede samarbejder. 

Der er bestemt ingen 
som i den anledning skal 
“få lov at dø i synden”. 

Så længe jeg har et poli
tisk mandat, vil jeg arbej
de for de værdier, jeg tror 
på. Men jeg vil gøre det i 
respekt for demokratiet 
og dermed de mennesker, 
der har en anderledes 
holdning. 

Må jeg opfordre dig til 
at melde dig ind i politik. 
Demokratiet er meget 
skrøbeligt. Her er behov 
for mange flere til at støtte 
demokratiet gennem 
medlemskab af et politisk 
parti. Husk det er vælger
foreningerne der fremmer 
kandidater til Byråd, 
Regioner og Folketing. 

Uanset om vi er valgt ind 
eller bare kandidater, står 
vi selvfølgelig klar til at 
lytte til vælgerne.

Uden masser af frivilligt 
arbejde er det svært at 
fastholde demokratiet.

Støt op om opgaven i 
stedet for at skælde ud og 
forlade sammenholdet.

Jens Wistof t 

Aabenraavej 22A , Kruså 

Medlem af Aabenraa Byråd (V), 

Medlem af Regionsrådet Region 

Syddanmark (V)

Jens Wistoft (V)
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Uddannelsesmuligheder Uddannelsesmuligheder 
for unge i Aabenraafor unge i Aabenraa
Tjek skolernes hjemmesider for nærmere info!Tjek skolernes hjemmesider for nærmere info!

ÅBENT HUS LØRDAG DEN 28. JANUAR KL. 10.00-13.00

Deutsches Gymnasium 
für Nordschleswig
Svinget 26-28
DK-6200 Aabenraa

deutschesgym.dk

ÅBENT HUS ONSDAG DEN 18. JANUAR KL. 17.00-19.30
ÅBENT HUS LØRDAG DEN 28. JANUAR KL. 10.00-13.00

Aabenraa 
Statsskole
Forstallé 14
6200 Aabenraa

statsskole.dk

INFORMATIONSAFTEN TIRSDAG DEN 24. JANUAR KL. 17.00

Teknisk Gymnasium
Stegholt 36
6200 Aabenraa

eucsyd.dk

Indskrivningsmøde på 
Grænseegnens Friskole

Forældre til elever til vores kommende 0. klasse 
inviteres til informations- og indskrivningsmøde 

Mandag den 16. januar 2023 kl. 17-18
Vores børnehaveklasseleder, skoleleder og en 

bestyrelsesrepræsentant vil her fortælle om skoleparathed, 
om hvordan vi laver skole, især i indskolingen, og om hvordan 

det er at være forældre på Grænseegnens Friskole.

Skriftlig indmeldelse kan ske samme aften. 
Frist for indskrivning og en sikker plads er den 1. februar 2023.

Vi glæder os til at se jer!

Grænseegnens Friskole ∙ Præstevænget 12, Holbøl ∙ 6340 Kruså
Tlf.  4266 8385 ∙ info@gefriskole.dk 

www.graenseegnens-friskole.dk

Bov Aftenskole donerer penge 
til Friluftsscenen
Af Dit te Vennits Nielsen

Bov Aftenskole lukker 
efter mange år på 
bagen.
Formand for Padborg 
Friluftsscene, Karen 
Holubowsky, blev forleden 
ringet op af Joan Kock 
fra Bov Aftenskole. Hun 
fortalte, at den lukkede 
aftenskole havde besluttet 

at donere 10.000 kr. til 
Friluftsscenen.

“Det er så flot en gestus. 
Selvom vi er kede af, at 
Bov Aftenskole må lukke, 
så er vi utroligt glade for 
donationen”, fortæller 
Karen Holubowsky, der er 
ved at komme sig rigtigt 
godt over den blodprop, 
der ramte hende i 2022.

Friluftsscenen i Padborg 
Skov består af en række 

frivillige, der laver et stort 
stykke arbejde til gavn for 
musik og teaterglade unge 
og ældre. 

Langt de fleste ar
rangementer er gratis. 
Arrangementerne 
finder sted i foråret og 
sensommeren. 

“Det kan lade sig gøre, 
fordi vi får sponsorater og 
donationer”, siger Karen 
Holubowsky.

Årets første arrange
ment finder sted den 29. 
maj, hvor der afholdes 
pinsegudstjeneste i sam
arbejde med Bov Sogns 
Menighedsråd. ■

Padborg Friluftsscene har modtaget en større donation. Arkiv foto

Donationer 
skaber glæde
Efter at Bov Aftenskole 
er lukket, har besty-
relsen valgt at donere 
formuen til tre lokale 
formål. 
Den selvejende institution 
Valdemarshus i Padborg 
modtager 10.000 kr., mens 

Frøslevlejrens Efterskole 
modtoger 5.000 kr. 

Friluftsscenen i Padborg 
Skov modtager10.000 kr.

“Vi er glade for, vi kan 
hjælpe lokalt”, siger den 
tidligere skoleleder for Bov 
Aftenskole, Ulla Larsen. ■
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Hørt ved Lyren
Grænsehallerne i 
Krus å dannede i 
weekenden rammen 
om EM i Faust ball, som 
er en sjov boldsport. 
Der var deltagere fra 
I talien, Østrig, Tysk
land, Schweiz samt 
Danmark.

Juleaftenarran
gementet på Kol lund
hus samlede 34 gæster. 
Stem ningen var i helt 
i top, og den nye kok. 
Sine Floutrup, har 
meldt ud, at hun også 
gerne vil lave maden 
næste gang. 

På Toldboden i Padborg 
var der smagsprøver på 
en lækker thaisuppe, da 
der søndag blev holdt 
bankospil.

En villabrand i 
Kelstrup  skov spærrede 
forleden Sønder borg 
Landevej i nogle timer.

De blå spejdere i 
Padborg havde lørdag 
travlt med at hente 
juletræer.

Danske Bank har 
lukket mødekontoret 
i Padborg. Nogle 
malerier er blevet 
doneret til Lokal
foreningen Frø slev 
Pad borg. Mo ti verne er 
af Okse øerne, Niehuus 
Sø og Gendarm stien. 
Male ri erne bortauk
tioneres for mindst 
5.000 kr. pr. stk.

Fredagsgåturene med 
start fra SuperBrugsen 
i Padborg er begyndt 
igen.

Padborg Park starter op 
med Track Days sidst i 
marts måned.

Der er stor mangel på 
håndkøbsmedicin i 
Tyskland. Det betyder, 
at apoteket i Padborg 
har ekstraordinært 
mange tyske kunder. 
Nogle dage er der op 
mod 20 tyske kunder, 
og det er en del mere 
end normalt. ■

Boliger

VÆRELSE SØGES
Seriøs dansk forretningsmand søger leje af værelse 

fra den 1. marts.
Ønsker i Padborg, Kruså eller Kollund, evt. Gråsten 

med et mindre køkken og badeværelse.
Vil gøre brug af værelset ca. 10-12 dage pr. måned.

HENVENDELSE 
+49 151 1529 0899BovAvis

Heldagstur til Heldagstur til 
HelgolandHelgoland

AFGANG
Guderup aktivitetscenter . . . . . . . . . . . .kl. 5.45
OK-tanken, Augustenborg . . . . . . . . . . . kl. 5.55
Alsion, Sønderborg  . . . . . . . . . . . . . . . . kl. 6.15
P-pladsen ved Nybøl Kirke  . . . . . . . . . .kl. 6.30
Broager Kirke  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .kl. 6.35
Elektrikeren, Egernsund  . . . . . . . . . . . .kl. 6.40
Ahlmannsparken, Gråsten . . . . . . . . . . .kl. 6.50
Bageren, Rinkenæs  . . . . . . . . . . . . . . . .kl. 7.00
Annies Kiosk, Sønderhav . . . . . . . . . . . . kl. 7.05
Bindzus, Kollund . . . . . . . . . . . . . . . . . . kl. 7.10
Bankocenter, Kruså . . . . . . . . . . . . . . . .kl. 7.20
Bov Kirke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kl. 7.25
Circle K -tanken, Padborg . . . . . . . . . . .kl. 7.30

Kristi Himmelfartsdag 
Torsdag den 18. maj

Vi kører i bus over Husum til Büsum på den 
tyske vestkyst. Herfra sejler vi ud til klippeøen 
Helgoland, der ligger 72 km ude i Nordsøen.
På Helgoland drager vi på en lille vandring, 
hvor der fortælles om øens spændende historie, 
rige fugleliv og toldfrie butikker. Helgoland 
har tilhørt Danmark frem til 1807, hvor 
englænderne erobrede den.
Efter rundturen er der tid til på egen hånd at 
gå på café eller shoppe i de over 400 toldfrie 
butikker. Opholdet på øen varer 5 timer. 
Husk pas.
Vi er hjemme ved 22-tiden.
Prisen inkluderer bus, sejlads, guide, rundstykker og ka� e

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

795,-

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

Bov Kro i nyt kropas

Af Gunnar Hat tesen

Krogæster får med det 
nye kropas en lille over-
raskelse, når de bestiller 
frokost eller aftensmad 
på 23 kongekronekroer. 
Bov Kro, der har været 
kongeligt privilegeret 
siden 1566, er en konge
kronekro og præsenteret i 
kropasset. 

Kroværterne Ragga 
Jonsdottir og Bjartur 
Petursson er glade for det 
nye kropas, der fortæller 
om kroernes historie og 
kulturarv samt giver in
spiration til at besøge de 
23 kongekronekroer.    

Med kropasset kan 
gæsterne også samle på 
kongekroner med kroer
nes navne. Hver kro har 

et messingmærke med 
en kongekrone og kroens 
navn, og ved besøg på 
kroen gnider gæsterne 
dette over i deres kropas. 

På den måde kan man 
konkurrere med din fa
milie og sine venner om, 
hvem der har besøgt flest 
kongekronekroer. 

Denne lille gimmick 
inviterer gæsterne på 
herlige ture i det skønne 
Danmark, hvor de gode 
historier og autentiske 
oplevelser venter sig på 
kongekronekroerne, hvor 
kropasset kan købes for 
20 kr. ■

Kroværten Bjartur Petursson, 
Bov Kro præsenterer det nye 
kropas.

Godt 200 gik rundt om sø
Af Dit te Vennits Nielsen

Godt 200 mennesker gik 
søndag den årlige 5 km 
lange gåtur rundt om 
Niehuus Sø.
Ved Friluftsscenen i 
Padborg Skov kunne man 
købe gløgg, varm kakao 
og hjemmebagte kager.

Overskuddet får Padborg 
Cykel og Vandrelaug. 
Initiativmanden Finn 
Kristensen og altmulig
kvinden Merete V. Nielsen 

stod i Heksehuset og solg
te de gode sager. 

De mange deltagere 
holdt også deres egne 

Pit Stops, og ved Alte 
Schule i Niehuus kunne 
man nyde alpengløgg og 
fedtemadder. ■
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CVR 34 22 35 72

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

Bred VVS ApS

LT Natur & 
Ejendomsservice ApS 
Bakkegårdsvej 39 
6340 Kruså 
www.ltnatur.dk

Kontakt os på: 
Dennis Lorenzen

27 58 87 50 • Dennis@ltnatur.dk 

Klaus Tranum
20 47 52 90 • Klaus@ltnatur.dk

Vi er 
specialister 
i haver:
• Nyanlæg og design
• Vedligeholdelse
• Beskæring
• Træfældning
• Stubbefræsning
• Topkapning
• Snerydning og saltning

LT NATUR &
EJENDOMSSERVICE APS

Murer- samt tømrerafdeling: kontakt os for mere info

Vognmandsfirmaet
Kenneth Jacobsen

Mobil +45 20 22 90 40
Tlf. +45 73 67 10 42
Fax. +45 74 67 08 40

Kørsel med kran og grab
Containerkørsel
Entreprenørkørsel

Kørsel m. tipsættervogn
Lev. af sand - sten - grus

Skærver · Pyntesten
Egen grusgrav

Selv-afhenter-plads
Skovglimt 1, 6340 Kruså

   kj@kenneth-jacobsen.dk

www.kenneth-jacobsen.dk

Tilgængelig fra 1. okt. til 31. dec. 2022

PH 3/3 Pendel Messing Opalglas
PH 3/2 Bord Messing Opalglas
Design af Poul Henningsen

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

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

Tag på udflugt med Gråsten Rejser

DIN LOKALE HÅNDVÆRKER

Årets 
første 
skatspil
Padborg Skatklub har 
holdt klubaften på 
Valdemarshus med 17 
skatspillere.

1. runde
Nr. 1 Hans Emil Nissen 1.362 point
Nr. 2 Orla Moshage 1.045 point
Nr. 3 Torben Ries 847 point
Nr. 4 Kris Nissen 832 point
Nr. 5 Svend Åge Thielsen 674 point

2. runde
Nr. 1 Hans Peter Jessen 1.156 point
Nr. 2 Svend Christiansen 1.036 point
Nr. 3 Christian Skovsen 996 point
Nr. 4 Hans Emil Nissen 933 point
Nr. 5 Torben Ries 921 point

A. C. Jørgensen får vej 
opkaldt efter sig
Grundlæggeren af 
speditionsfirmaet E3 
Spedition i Padborg, A. 
C. Jørgensen, får en vej 
navngivet efter sig.
Der er tale om en mindre 
grusbelagt vej gennem 
familiens granplantage i 
Smedeby. 

Det er udvalget for plan, 
teknik og landdistrikter, 

som har godkendt vej
navnet. Det sker efter en 
henvendelse fra familien.

A. C. Jørgensen 
grundlagde i 1962 
firmaet E3 Spedition. 
Transportfirmaet havde 
oprindeligt domicil i 
Kruså, men rykkede i 
1976 til Padborg. 

Han var en meget ak

tiv mand i daværende 
Bov Kommune, og var 
med til at stifte Padborg 
Flyveplads. Han var også 
i en årrække formand for 
Bov IF Fodbold.

A. C. Jørgensen døde i 
2016. Kravet om, at veje 
først kan opkaldes efter 
afdøde personer efter fem 
år, er derfor overholdt. ■

A. C. Jørgensen får mindre grusbelagt vej på en sidevej til Tøndervej opkaldt efter sig selv. 
Vejen er i dag uden navn. 
 Foto Dit te Vennits Nielsen

Bilister deler 
millionoverskud
Af Gunnar Hat tesen

Regnskabet for det 
forgangne år er gjort op 
og bilisterne i grænse-
landet får i denne uge 
besked om, hvad over-
skudsdelingen konkret 
betyder for dem hver 
især i kroner og ører.
Bilister, der er forsikret 
i GF Grænsen, kører 

ind i det nye år med 
beskeden om, at de får 
del i et overskud på mere 
end 16,8 mio. kroner på 
bilforsikringen. 

Overskudsdelingen sker 
i praksis ved, at de lokale 
GFbilister fra januar får 
fratrukket en særlig rabat 
på 19,5 procent på deres 
bilforsikring.

“En stor del af forklarin

gen på det pæne resultat 
er, at vores medlemmer 
igen i år har udvist god 
adfærd ude på vejene. I GF 
har vi i 2022 blandt andet 
sat fokus på de gode vaner 
i trafikken med fx kam
pagner mod vejvrede og 
trafikal egoisme, og meget 
af det har vores medlem
mer taget til sig”, siger 
formand for GF Grænsen, 
Svend Erik Danielsen.

Udover overskuds
delingen på bilforsik
ringen deler de lokale 
GFmedlemmer også et 
overskud på de øvrige 
forsikringer på mere end 
6,6 mio. kroner. ■

Trykker du på pytknappen 
og holder afstand, når du 
sidder i en lang kø? Det gør 
de fleste GFmedlemmer, der 
med deres gode adfærd er 
med til at forebygge typiske 
skader som buler og skram
mer. (Arkiv foto: Colourbox/GF)
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