
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!

Vores åbningstider
Mandag - fredag 9:00 - 15:00 eller efter aftale

 
Vagttelefon

Døgnbemandet for akutte henvendelser

Bestil tid på 
61 51 78 20

DØGNVAGT

Hele familiens dyrlæge
v/ Lars Kjær og Katrine Kierulff 
Kongevej 26 , 6300 Gråsten
Tlf. 61 51 78 20 · www.HFD.dk

Gråsten - Broager - Ragebøl - Sundeved - Padborg - Kruså - Frøslev - Holbøl - Kollund Uge 3 18. januar 2023 15. årgang  Løssalg: 5 kr. 

✔ 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 Landbrugsskole får biogasanlæg 
som skal levere grøn energi

Af Lise Kristensen

Gråsten Landbrugsskole 
er ved at etablere sit 
eget biogasanlæg. 
Det etableres i tilknytning 
til skolens egne gyl-
letanke og kommer til 
at levere grøn energi til 
landbrugsskolen.

“Vi anvender udeluk-
kende egen gylle. Vi skal 

ikke ud at hente fedt og 
slagteri- og fiskeaffald 
andre steder fra, og vi 
skaber ingen ekstra trans-
porter på vejene. Vi har 
længe haft et ønske om at 
blive selvforsynende med 
varme og strøm. Nu ser 
det ud til at kunne lade sig 
gøre,” fortæller forstander 
Bjarne Ebbesen, der har 
allieret sig med virk-

somheden GreenFarm, 
der er ekspert i helheds-
energiløsninger som den, 
Gråsten Landbrugsskole 
skal bruge.

“Prisen er 5 millioner 
kroner og én million i 
tilslutning. Vi regner med 
at have pengene hjemme 
igen ved de energibespa-
relser, vi henter over en 
7-8 årig periode,” fortæller 

Bjarne Ebbesen, hvis byg-
ninger i forvejen henter 
strøm fra det solcellean-
læg, der blev etableret i 
2019.

“GreenFarms biogasan-
læg er ny i Dan mark, men 
der er mange interesserede 
bedrifter. Der er lavet to 
anlæg i Norge, hvor der er 
gode erfaringer at trække 
på. Vi bliver et pioner-an-
læg og ved ikke, hvordan 
det ender, men vi har ab-
solut en god fornemmelse. 

Biogas anlægget reducerer 
vores CO2 udledning 
med 10.000 tons om året,” 
fortæller forstanderen, 
der påpeger, energikrisen 
gør det påkrævet at finde 
alternative og grønne løs-
ninger på energiforbruget.

Afgassede gylle
Eleverne kommer til at 
trække på den ekspertise, 
energiprojektet bidrager 
med til skolens daglige og 
faglige drift. Den afgas-
sede gylle spredes på mar-
kerne, som det også tidli-
gere har været tilfældet.

“Den afgassede gylle er 
gennem en biologisk pro-
ces, der gør, at nærings-
stofferne i gyllen nemmere 
optages i planterne. Tid-
ligere lå den på marken 

et stykke tid, inden plan-
terne var i stand til at op-
tage den. Nu optages den 
med det samme,” fortæller 
Bjarne Ebbesen, der er 
klar til at lade montører og 
eksperter montere biogas-
anlægget på skolens gylle-
tanke i forårsmånederne.

“Vi havde en målsætning 
om som skole at være CO2 
neutrale i 2025, så vi lig-
ger lunt i svinget i forhold 
til tidsplanen,” fortæller 
forstanderen, der fører 
landbrugsskolen ind i den 
grønne tidsalder.

Landbrugsskolens 200 
køer og 350 grisesøer leve-
rer dagligt 30 kubikmeter 
gylle til biogasanlægget. 
Dy rene bidrager så at 
sige til landbrugsskolens 
grønne energigevinst, 
uden de på nogen måde i 
staldanlæggene mærker 
de biologiske ændringer, 
der bringer deres efterla-
denskaber ud i det grønne 
kredsløb. ■

Fremover kan eleverne på 
Gråsten Landbrugsskole 
udover at sætte sig ind i af-
grøder og plantevækst også 
blive klogere på, hvordan 
man forsyner sin bedrift med 
CO2 neutral grøn energi.

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

SØNDAGE 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 

Aktiviteter 

Søndag den 22. januar kl. 11.00 Gudstjeneste i Adsbøl kirke

Torsdag den 26. januar kl. 19.00 Salmestafet i Adsbøl kirke

Søndag den 29. januar kl. 11.00 Gudstjeneste i Adsbøl kirke

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

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.

Salmestafet
Kom med til en dejlig aften med salmesang. Fire personer der har deres gang i 
lokalområdet, fortæller denne aften om de overvejelser, de hver især har gjort sig, 
om de tre salmer fra den Danske Salmebog de har valgt.

Mød:
Anne Marie Brodersen
Birte Blindbæk
Axel Johnsen
Hans-Nicolai Lorenzen

Vi glæder os til en hyggelig aften med fællessang, hygge og kaffe i kirken.

Adsbøl kirke den 26. januar kl. 19.00.

Alle er velkomne.

Rasmus Skov Borring
Sangaften med sange fra Højskolesangbogen 

Tirsdag den 24. januar kl. 19.00
på Fiskbækvej 15, Gråsten

inkl. ka� e og kage 250,- 

Tilmelding på 
danskelandbrugsskoler.nemtilmeld.dk/188

mød op eller ring på tlf. 74 65 10 24

Fiskbækvej 15 · 6300 Gråsten · gl@gl.dk · www.gl.dk

Farvekoder - Primær

CMYK: 40, 0, 98, 0

RGB: 151, 215, 0 

HEX # 97D700

Pantone: 375 C

CMYK: 87, 3, 84, 39

RGB: 0, 112, 65 

HEX # 007041

Pantone: 7733 C

Skal jeg fortsat sikre dig billig og 
sikker strøm fra ?

Så stem på mig til 
repræsentantskabet.

PETER BRODERSEN
Gråsten

Har du en
el-måler?

Stor interesse for egnsspil om hertuger og husmænd
Af Gunnar Hat tesen

14. juni går egnspillet 
på vingerne på Det lille 
Teater i Ladegårdskov 
med forestillingen 
“Hertuger og husmænd - 
historien om Fiskbæk”.
Søndag havde Det Lille 
Teater og Kultur i Gråsten 
kaldt til infomøde på 
Gråsten Landbrugsskole. 

Her mødte omkring 60 
personer op, som havde en 
skuespiller i maven eller 
havde lyst til at være med 

enten som statister eller 
andet.

Folk kom fra hele omeg-
nen, og sågar en med tog 
fra Aalborg. Der var store 
og små, børn, unge, mid-
aldrende og folk i deres 
bedste alder. 

Eftermiddagen begynd-
testartede med en kort 
introduktion ved formand 
for Kultur i Gråsten, 
Hanne Næsborg, som 
fortalte om, hvordan ideen 
til stykket blev født i 2015, 
hvor forfatter Kaj Nissen 
gik i gang med at skrive 
historien om hertugerne 
og Fiskbæk, til i dag, hvor 
stykket kommer til at be-
stå af to akter, nemlig Kaj 
Nissens om hertugerne og 
Brian Wind-Hansens om 
tiden fra 1850 og til i dag.

Øveplanen
Derefter fortalte forfatter 
Brian Wind-Hansen om 
arbejdet med 2. akt, som 
kommer til at bestå af små 
scener med en rød tråd 
til at forbinde dem. Han 
havde fået historierne fra 
mødet i oktober tilsendt, 

og bruger dem som bag-
grund for det, han skriver.

Instruktøren Kristian 
Hald fortalte om sine 
tanker med stykket, om 
hvordan han arbejdede og 
om øveplanen.

Man mødes første gang 
alle sammen d. 21.februar 
på Det lille Teater, og 
arbejder sig ind på, hvem 
der spiller hvilke roller. 
Derefter skifter det, hvem 
der mødes, indtil alle før 
premieren er der samtidig.

Til sidst kunne man 
tilmelde sig og aflevere 
en tilmeldingsblanket til 
instruktørassistent Inger 
Jacobsen, samt få taget et 
billede med navneseddel, 
så Kristian Hald havde en 
chance for at huske folk.

Mangler unge mænd
Omkring 40 interesserede 
tilmeldte sig, heriblandt 
en del børn. 

Så vidt instruktøren 
kunne se bagefter, var 
det eneste, der var lidt 
mangel på, unge mænd og 
drenge.  ■

Omkring 60 personer mødte op til infomøde om egnspillet om hertuger og husmænd - histo-
rien om Fiskbæk. Foto Hanne Næsborg-Andersen
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TRÆMALING HALVBLANK GLANS 50+
• Hvid akrylmaling med ekstra god 
dækkeevne  • Anvendes til 
færdigbehandling af grundet træ og 
metal indendørs 
• Kan blandes i mange farver

0,75 L Nr. 126194 12995

3 L Nr. 126195 39995

VÆGMALING MAT GLANS 5
• Robust akrylmaling med 
maksimal dækkeevne 
• Bruges indendørs til filt, 
glasvæv, puds og beton 
• Kan tones i  mange farver 
• Yunik en del af Flügger 
Group 
Nr. 111600

SWEDOOR 40 mm easy glat 
hvidmalet dørplade 
725/825x2040 mm 
Nr.  047026 - 047027

 
LAMINATGULV HYDROPLUS
12 x 190 x 1.288 mm • Smukt natyrligt 
udseende med rustikke knaster, struktur 
og mat overflade • Klasse 33 • 1,47 m2/pk
Bloom natural Nr. 260710
Gyant light natur  Nr. 260716

PR. MPR. M22

1491499595

FRAFRA

1291299595

999539995

45995

SPOTLAMPE ROAR
Nr. 205735

HAVELAMPE VEJERS
• Galv. stål • 92,5 x Ø21,5 cm 
• Max. 60 W/E27 
• Leveres ekskl. lyskilde 
Nr. 028930  

Skarp 
pris

4194199595

VÆGMALING SILKEMAT GLANS 10
• Let at påføre • Enkelt at genbehandle
• Giver en robust og rengøringsvenlig 
overflade 
• Kan tones i mange farver
Nr. 111610

10 liter10 liter

49995

10 liter10 liter

69995
28 mm laminatbordplade
61x300 cm
Farver: hvid, granit antracit,
sort terrazzo, black slate
Nr.  014702-014705-014709-102381-151034

Tilbudende gælder til og med lørdag den 23. januar

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

SPARTELMASSE MELLEM
• Til spartling af loft og vægge i tørre rum, 
samt gipspladesamlinger 
• Let at påføre og slibe
Nr. 096842 10 liter

114999595

GODE JANUARTILBUD I GODE JANUARTILBUD I 
BYGMA GRÅSTEN/PADBORGBYGMA GRÅSTEN/PADBORG
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Tag på udflugt med Gråsten Rejser 

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

 Følg os på Facebook

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

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: 10.919 eks. ugentlig
Udvidet oplag første udgave hver 
måned: 13.121 
Tryk: OTM Avistryk A/S

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 kvalitet@fk.dk, ellers ring til FK Distribution på tlf.: 7010 4000 
mandag til torsdag fra kl. 8:30-16:00 og fredag 8:30-15:30.

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

Lørdag den 11. februar 2023
Søndag den 12. februar 2023

Begge dage: åbent kl. 10.00 – 15.00

2 dages
Loppemarked

- med 80 stande i
Ahlmannsparken.

Køb af borde/stande til 100,- kr. pr. dag / 150,-kr. for 2 dage 

Kræftens Bekæmpelse
Lokaludvalget for Gråsten og Omegn

Deltagergebyr går ubeskåret til:

OOrrllaa  SSkkoovvlluunndd  HHaannsseenn  TTllff..//SSMMSS:: 55119955 33009922

Vi åbner nu for salg af stadepladser til:

OPRØRSUDSALG
Tøm butikken for tøj  torsdag den 19. januar kl. 10:00

Garn og tøj-
butikken med 
det store udvalg Ulsnæscentret · Tlf. 74 65 43 44

PÅ

50%SPAR

Årsskrift bringer nyt om 
Gråstens historie
Historiske Forening for 
Graasten By og Egn har 
traditionen tro udgivet 
et årsskrift, der bringer 
artikler om den lokale 
historie. 
I år spænder hæftet på 
72 sider over fortællinger 
om både høj og lav, lige 
fra hertug Ernst Günther, 
der fik besøg af kejser 
Wilhelm, til tjenestepigen 
på Ladegård i Kværs, 
Anna Vogt, der blev gra-
vid udenfor ægteskab og 
aldrig fik den uddannelse, 
hun drømte om.

Hertugen satte sig flere 
varige minder i Gråsten-
skovene. Han var en ivrig 
jæger, og begejstringen 
over at ramme plet skul-
le åbenbart deles med 
eftertiden. 23. maj 1887 
nedlagde han f. eks en buk 
i Roden Skov, hvorefter 
han lod rejse en sten med 

inskription på stedet, hvor 
dyret var faldet.

Også kejser Wilhelm 

fik en sten, da han i 8. 
september 1890 skød 
en råbuk i Dyrehaven. 
Kejseren, der har her-
tugens svoger, gæstede 
Gråsten under en milit-
ærmanøvre. Der var lige 
tid til en enkelt dags jagt, 
som formentlig foregik 
fra hestevogn, hvorefter 
hertugen fik mejslet 
Wilhelms fine titler 
“Majestät der Kaiser und 
König” og “Hoheit der 
Herzog” ind i stenen.

Årsskriftet bringer også 
fortællinger om Det lille 
Teater, sognerådsformand 
Jes Asmussen, skolegang 
i Gråsten efter Anden 
Verdenskrig og gråstene-
ren Erik Møller, der i 1980 
blev direktør for Europas 
største slagterikoncern, 
Tulip i Vejle. ■

Kejser Wilhelm skød i 1890 
en buk i Gråsten Skovene.

3A vandt i Skolemælk-
konkurrence
Taget var ved at ryge af 
Gråsten Skole, da ele-
verne i 3A for nylig vandt 
6.000 kr. i en lodtræk-
ning på Skolemælkens 
Dag for nylig.
“Børnene jublede helt vildt 
og hoppede rundt af glæ-
de,” fortæller klasselærer 
Malene Egelund Paysen.

Sammen med sin klasse 
så hun lodtrækningen i et 
videolink fra Skolemælk, 
der havde arrangeret 
konkurrencen. Den tager 
afsæt i Skolemælks aktuel-
le Vild.Vildere.Videnskab-

kampagne, og derfor skal 
gevinsten på 6.000 kr. 

bruges til et besøg i en 
videnskabelig attraktion. ■

4



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

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 

Valgområde 1 - Sønderborg

Se valgresultatet 

den 15. februar 2023 

på norlys.dk/valg

Norlys-valget afholdes i henhold til vedtægter og valgregulativ for Norlys a.m.b.a.

Kandidater til Norlys repræsentantskabsvalg 2023

Norlys-valget 2023

Tjek din postkasse – og stem i dag! 

Er du andelshaver, og er der valg i dit valgområde, har du modtaget et valgkort med posten i uge 2.
Afstemningen foregår online frem 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.
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GUDSTJENESTE
Søndag den 5. februar kl. 9.30
Septuagesima
ved sognepræst Merete Lei

Søndag den 19. februar kl. 14.00
Fastelavnsgudstjeneste
ved sognepræst Merete Lei

Søndag den 5. marts kl. 9.30
2. søndag eft er Fasten
ved sognepræst Merete Lei

AKTIVITETER
Gudstjeneste 
Søndag den 5. februar 2023 
kl. 9.30 i Kværs kirke.
Septuagesima søndag og 1. 
søndag eft er Kyndelmisse samt 
Diakoniens dag. Menighedsrådet 
inviterer på kirkekaff e og du får 
en lille forårsbebuder med hjem.

Duft en af forår.
Vintermørket må vige for lyset.
Spæde spirer vokser frem – 
forårsbebuderne
vintergækker, erantis og krokus
fylder både haven og mig med 
glæde.

Fællesspisning og sang 
i Kværs Forsamlingshus

Torsdag den 9. februar 2023 kl. 18.00.
Menighedsrådet har købt 75 nye 
Højskolesangbog. Sammen med 
Michael Kammann vil vi denne aft en 
indvi sangbøgerne, ved at synge enkelte 
numre af de gamle og de nye sange, der 
er med i Højskolesangbogen.

Pris: 75,-. Drikkevarer kan købes.
Tilmelding til arrangementet senest 
den 1.februar. til Helga 22 16 82 57 eller 
Conny 22 32 09 35. gerne som SMS. 
Alle er velkommen.
Betaler du via mobilepay 6501� , skal 
du skrive navn, antal og fællesspisning.
MobilePay gælder som en tilmelding.

Fastelavnsgudstjeneste 
Søndag den 19. februar 2023 kl. 14:00 i Kværs kirke.
Kværs sogns menighedsråd og 
Kværs & Omegns Motions- og 
Gymnastikforening inviterer alle til 
Fastelavnsgudstjeneste og eft erfølgende 
fastelavnsfest. Vi mødes i kirken 
klokken 14:00, hvor vi synger og hører 
fortælling, hvor både børn og voksne 
kan være med og alle gerne må komme 
udklædte. Eft erfølgende går vi til 
Kværs hallen og slår katten af tønden.  

MENIGHEDSRÅDS-
MØDE
Torsdag den 2. februar 2023 kl. 19.00 er der 
menighedsrådsmøde i Kværs præstegård, mødelokalet. 
Husk menighedsrådsmøderne er off entlige, så du er altid 
velkommen.

NYT TAG PÅ 
KAPELBYGNINGEN
– Håndværkerne er i gang med at lægge nyt tag på kapel- 
og toiletbygningen på Kværs kirkegård. Udskift ningen 
af taget er dog blevet forsinket på grund af vejrets luner i 
vintermånederne.

Kirkesiden for 
Kværs sogn

Kværs Kirke
– også din kirke

Kværs Sogn 
– også dit sogn

KONTAKT Sognepræst 
Merete Lei
Telefon 91 17 76 06
Mail mel@km.dk

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

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

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

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

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

Grønlandsekspeditioner fik krank skæbne Af Erling Nissen

Fhv. bibliotekschef 
Carsten Winther, 
Svendborg, fortalte 
forleden meget le-
vende om de berømte 
Grønlandsekspeditioner 
“Danmark” og 
“Alabama”.

I 1906 -drog Mylius 
Erichsen i spidsen for en 
28 mand stor ekspedition 
afsted for at kortlæg-
ge det indtil ukendte 
Nordøstgrønland. To år 
senere vendte ekspediti-
onen hjem uden Mylius 

Erichsen og 2 af hans 
medhjælpere. De var alle 
omkommet.

Eventyreren Ejnar 
Mikkelsen tog med det 
lille skib “Alabama” op 
for at løse gåden om de 3 

mænds skæbne, men var 
ved at lide samme skæbne.

Foredraget var arran-
geret af Ældre Sagen i 
Gråsten. ■

Foredraget om berømte 
Grønlandsekspeditioner 
var meget spændende.
 Foto Erling Nissen
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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

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

Tag på udflugt 
med Gråsten 

Rejser

Ring til 
2616 0683 

DIN LOKALE HÅNDVÆRKER

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

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

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

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 

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 –
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Læserbrev

Vi får brug for mere strøm i fremtiden
Lige nu udbygges fjern-
varmenettet i Danmark 
i et højt tempo, men det 
er desværre ikke sidste 
gang, at fortove, gader og 
haverne skal gaves op.
Fremtiden bliver mere og 
mere elektrisk.

Det er langt fra alle, som 
bor i et område, hvor det 
er muligt at få fjernvarme. 

Hvis du har gasfyr og 
bor i ét af de områder hvor 
fjernvarmen ikke kommer 
ud, vil du nok overveje 
at købe en varmepumpe, 
næste gang gasfyret skal 

skiftes. Selv hvis du har 
fjernvarme, vil du sikkert 
komme til at bruge mere 
strøm.

I dag er der godt og vel 
100.000 elbiler i Danmark 
- om otte år vil der være 
mere end 1 million elbiler.

El-biler skal lades op, 
præcis ligesom når du 
tanker din benzinbil, blot 
via el-ladestationer.

Mange vil sikkert få 
installeret en ladestation 
derhjemme.

Danmark, de danske 
forbrugere og de danske 

hjem bliver mere og mere 
digitaliserede.

Digitaliseringen kræver 

store datacentre, som 
også bruger rigtigt meget 
strøm.

Vi får altså brug for me-
get mere strøm i fremtiden 
og dermed får vi brug for 
et robust el-net som kan 
transportere denne strøm, 
helt ud i stikkontakterne.

Det er selvfølgelig helt 
afgørende, at den strøm, vi 
bruger, er grøn. 

Derfor skal der opstilles 
langt flere vindmøller og 
solceller, end vi har gjort 
indtil nu.

Om 8 år vil der blive 

produceret og forbrugt 3 
gange mere strøm, end vi 
gør i dag.

Der skal altså transpor-
teres rigtigt meget mere 
strøm fra vindmøllerne og 
ud til forbrugerne. 

Men det nuværende 
el-net, ude i dit fortov, er 

slet ikke dimensioneret til 
dette.

Vi skal altså i gang med 
at grave én gang til - ellers 
går den grønne omstilling, 
helt i sort.

Orla Skovlund Hansen 

Mågevej 20, Gråsten

Orla Skovlund Hansen er 
kandidat til repræsentant-
skabet i Norlys.

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

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

 



GRÅSTEN SLOTSKIRKE
Søndag den 22. januar

Vi henviser til Adsbøl kirke 

ADSBØL KIRKE
Søndag den 22. januar kl. 11.00

ved Hanne Beierholm Christensen

KVÆRS KIRKE
Søndag den 22. januar kl. 9.30

ved Merete Lei

BROAGER KIRKE
Søndag den 22. januar kl. 10.30

Klavergudstjeneste
ved Stefan Klit Søndergaard med dåb

EGERNSUND KIRKE
Søndag den 22. januar kl 11.00

ved Kirsten Schmidt

RINKENÆS KORSKIRKE
Søndag den 22. januar kl. 11.00

ved Mette Carlsen
Kirkekaff e

NYBØL KIRKE
Søndag den 22. januar

Vi henviser til Sottrup Kirke

SOTTRUP KIRKE
Søndag den 22. januar kl. 9.30

ved Mette Carlsen

ULLERUP KIRKE
Søndag den 22. januar

Vi henviser til nabokirkerne

TYSK GUDSTJENESTE
Sonntag, 22.1.

Kein Gottesdienst

GUDSTJENESTERGUDSTJENESTER

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

    Udover 25 ord, 1,-  pr. ord.

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

    eller
  

356495

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

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

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

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

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

TillykkeTillykke

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

www.graastenavis.dk/rejser-og-udflugter 

“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

KYNDELMISSEGUDSTJENESTE
Søndag den 29. januar kl. 17.00 

er der kyndelmissegudstjeneste i 
Korskirken. Kon� rmanderne 

medvirker ved gudstjenesten 
og bage� er er der 
pandekager og kakao 

uden for kirken.

Alle er velkomne.

www.rinkenæskirke.dk og  Rinkenæs Sogn

Varde Sommerspil
“De tre Musketerer”
Søndag den 2. juli kl. 12.30 til ca. 23.00 

på friluftsscenen i Arnbjerg i Varde 
Bussen afgår fra Ahlmannsparken kl. 12.30. 

Ingen frokost i år, men middag på hjemturen.
Pris 550,- 

Alexandre Dumas´ klassiske historie om 
“De tre musketerer” løber over scenen i 

James og Adam Prices herlige udgave som 
en humørbombe med action, god musik, 
store dansenumre og en skøn historie.

Tilmelding er allerede muligt nu på hjemmesiden 
www.aeldresagen.dk/gråsten eller til Anne Køcks, 
tlf. 23 34 09 05 gerne via SMS senest tirsdag den 

28. februar kl. 12.00. Beløbet bedes indbetalt 
senest den 28. februar til Sydbank 8060-1750229.

Billetter udleveres på årsmødet den 22. marts 
fra kl. 14.30 til 16.30 i Ahlmannsparken.

SØNDAGSCAFE
Søndag den 5. februar kl. 12.00 – 14.00

på Restaurant ANKER’S, 
Marina Fiskenæs, Gråsten
DØRENE ÅBNES KL. 11.30

Dagens middag:
Skipperlabskovs med brød og rødbeder

Inkl. 1 glas vin eller 1 øl eller vand
kaffe og småkage

Pris 130,-  for medlemmer
  150,- for ikke-medlemmer
Vi har harmonikamusik, fællessang og god stemning

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 torsdag den 2. februar.

Gråsten

Keddes værtshus skal reddes
Af Gunnar Hat tesen

Teatergruppen Den Blinde 
Vej opfører forestillingen 

“Ud ad en blind vej” på 
Det Lille Teater.

Forestillingen er en 
blanding af kabaret, revy 
og skuespil og handler 

om at redde det legenda-
riske Keddes værtshus, 
som har æren for mange 
ægteskaber.

Keddes værtshus er et 
af de gamle brune, som 
har lidt under coro-
naen. Stamgæsterne er 
lidt betænkelige ved dette 
arrangement.

Publikum kan opleve, 
hvordan dette eksperi-
ment spænder af med 
musik, spas, sømænd og 
lange tasker.

Keddes værtshus har 
åbent fredag den 27. janu-
ar, lørdag den 28. januar, 

onsdag den 1. februar, 
fredag den 3. februar, 
lørdag den 4. februar og 
onsdag den 8. februar alle 
dage kl. 19,30

Teatergruppen “Den 
blinde vej” består af gar-
vede kræfter i form af Pia 
Nielsen, Carsten Nygaard, 
Christian Andersen, 
Dorthe Fjeldgaard og Jens 
Jørgensen, der sammen 
med et orkester gør alt for 
at redde Keddes værtshus.

Man kan bestille plads 
på www.lilleteater.dk eller 
74 65 37 67. Billetter koster 
90 kr. ■

Forestillingen om Keddes værtshus har premiere fredag den 
27. januar.
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Tak fordi du handler lokalt

Taksigelser

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

Vi har som bedemænd både de  
menneskelige og faglige egenskaber 
til at sikre et smukt minde.  
Vores fornemmeste opgave er 
at lytte, forstå og rådgive i den 
svære situation. Vores handlinger 
beror ikke på tilfældigheder, men 
på mange års erfaring, som gør os i 
stand til at hjælpe og støtte upåagtet de 
nærmere omstændigheder.

Vores kister er danskproduceret  
med fokus på bæredygtighed.

Steen Kristensen
Eksam. bedemand

Gitte J.J. Kristensen
Eksam. bedemand

Poul Erik Kjærgaard
Eksam. bedemand

Her får du
hjælp og støtte

Als- &
Broager-Sundeved Begravelsesforretning

TakTak
for den store opmærksomhed vedfor den store opmærksomhed ved

Hans Carl Nordgren Hansens Hans Carl Nordgren Hansens 
bisættelsebisættelse

Mie og FamilieMie og Familie

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

Mange tak 

for opmærksomheden ved

Husmands
bisættelse den 12. januar 2023

Familien

Tag på udflugt med Gråsten Rejser.  
Se mere på graastenavis.dk/rejser-og-udflugter 

Hjertelig tak

for venlig deltagelse ved vores forældre

Anni Helene og Svend Aage
Friedrichsens

sygdom, død og bisættelse 

Tak til præsten Karen M. Rasmussen for de gode 
snakke og omsorg, samt Poul Erik Kjærgaard   

fra Als- & Broager- Sundeved Begravelsesforretning  
for sin professionalisme og overblik. 

Tak til  M 22 på Sønderborg Sygehus for en  værdig og god
behandling i deres sidste tid. En særlig stor tak til Vita, Lisa
og resten af Hjemmeplejen i Broager, som tog sig godt af

vores forældre og hjalp dem alt, hvad de kunne.

Tak for de smukke blomster og de kærlige hilsner. 
Det varmer meget i denne svære tid.

Kim og Lene

Tak

for venlig deltagelse og smukke blomster ved

Hans Bernhard Bilovs
bisættelse den 7. januar 2023 

En stor tak til Ullerup frivillig brandværn for jeres
deltagelse med æresvagt i kirken.

En særlig tak til Lindegaardens Bedemand 
for at være en stor hjælp i en svær tid, 

og til præst Merete Lei for mindeord om vores far.

Børn, svigerbørn, børnebørn og oldebørn

1000 tak 1000 tak 
for den overvældende opmærksomhed ved for den overvældende opmærksomhed ved 

vores Mama, Oma, og Svigermorsvores Mama, Oma, og Svigermors

Lotti Seemanns Lotti Seemanns 
begravelsebegravelse

En stor tak til Line for at skabe de smukkeste En stor tak til Line for at skabe de smukkeste 
rammer og til sognepræst Mette Carlsen for rammer og til sognepræst Mette Carlsen for 

en enestående og nærværende taleen enestående og nærværende tale
FamilienFamilien

Gråsten og Rinkenæs Frivillige 
Brandværn indgår dagsamarbejde
Af Lise Kristensen

Gråsten Frivillige 
Brandværn er et af 
Sønderborg Kommunes 
travleste. 
Det har været kaldt ud 
68 gange i 2022, så de 22 
brandfolk har nok at se til.

Nabobrandværnet i 
Rinkenæs har været kaldt 
ud 19 gange i 2022.

Da adskillige af de 13 
medlemmer af Rinkenæs 
Frivillige Brandværn 
arbejder i Ulsnæs, ud-
går alle udrykninger i 
Rinkenæs og Gråsten fra 

brandstationen i Gråsten 
i dagtimerne mandag-
fredag 7-16.

“Det er en fornuftig 
ordning. For at overholde 
responstiderne om at 
være klar til at rykke ud 
senest fem minutter efter 
et opkald, er det nødven-

digt at trække på Gråsten 
Frivillige Brandværn, 
da de fleste brandfolk 
fra Rinkenæs alligevel 
befinder sig i Gråsten i 
dagtimerne,” fortæller 
operativ leder Jan-Erik 
Rasmussen. ■

Byggeri går i gang til sommer
Efter at Rema1000 har fået 
grønt lys til at opføre sin 
nye butik på grunden ved 
bolighuset Hebru, plan-
lægger den norske dag-
ligvarekæde at gå i gang 
med at bygge en ny stor 

dagligvarebutik i Gråsten 
til sommer.

Dagligvarebutikken 
bliver en typisk Rema-
butik med et areal på 1200 
kvadratmeter.

Den norske kæde forven-

ter, at byggeriet tager fem 
måneder.

De første indkøbsvogne 
kan trille gennem kas-
selinjen i den kommende 
butik sidst i 2023.

Dagligvarebutikken 

forventer at den nye butik 
vil koste mellem 25 og 
30 millioner kroner at 
opføre. ■
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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

Efter opsamling kører vi over Odense til den 200 år 
hyggelige, charmerende og idylliske Munkebo Kro, 

hvor vi får serveret en traditionel dansk menu.

Efter spisningen kører vi til det smukt beliggende 
kunstmuseum, Johannes Larsen Museet, som 

byder sine gæster på kulturoplevelser i særklasse.

Johannes Larsen (1868-1961) er det mest 
prominente medlem af gruppen “Fynbomalerne”. 
Gruppen havde i høj grad deres udgangspunkt i 
Kerteminde - den kønneste af de fynske byer.

Vi skal også særudstillingen med værker af den 
store bornholmske maler Oluf Høst (1884-1966).

Efter museumsbesøget tager vi på 
byrundtur i Kerteminde.

Prisen inkluderer bus, ka� e og rundstykke, 
middag på Munkebo Kro, entre på kunstmuseet, 

ka� e og kage og bytur i Kerteminde.

Afgang
Alsion, Sønderborg. . . . . . . . . 8:00
Nybøl Kirke . . . . . . . . . . . . . . .8:15
Broager Kirke . . . . . . . . . . . . . 8:20
Elektrikeren Egernsund . . . . . 8:25
Ahlmannsparken, Gråsten . . . 8:30
Bageren Rinkenæs . . . . . . . . . 8:40
Annies Kiosk, Sønderhav . . . . 8:45
Bindzus, Kollund . . . . . . . . . . 8:50
Kruså Bankocenter  . . . . . . . . 8:55
Bov Kirke . . . . . . . . . . . . . . . . 9:00
Samkørselspladsen ved Kliplev .9:15
Circle K, Rødekro . . . . . . . . . 9:35
Samkørselspladsen
ved Hammelev . . . . . . . . . . . 10:05
OK-tanken i Bramdrupdam 10:25

Søndag den 5. marts

1-dags tur til

Johannes Larsen 
museet i 
Kerteminde 

795,-

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

Broager Frivillige Brandværn ligger lunt i svinget

Af Lise Kristensen

Broager Frivillige 
Brandværn har haft et 
stabilt 2022 og ikke ladet 
sig overraske af hverken 
storm eller ildebrand. 
Værnet har 30 indfor-
skrevne medlemmer og 
har været til 31 udkald det 
forgangne år.

“Det kører fint for 
Broager Frivillige 
Brandværn, der har lige 
præcis de 30 mænd og 
kvinder, de ifølge kon-
trakten skal have. Broager 

er også godt dækket ind, 
hvad angår udrykning 
i dagtimerne,” fortæller 
operativ leder Jan-Erik 
Rasmussen.

I indeværende år 
har Broager Frivillige 
Brandværn allerede været 
ude til en skorstensbrand, 
som hurtigt blev slukket. 
Brandværnene hjælper 
hinanden. Broager dækker 
eksempelvis Egernsund 
ind en lørdag i juletiden. 
Egernsund gør gengæld en 
anden lørdag.

Der er i løbet af året 

hvervekampagner for at få 
frivillige brandfolk til at 
melde sig.

Her går det ganske stabilt 
og tilforladeligt i Broager 
og på Broagerland, hvis 
borgere kan regne med, 
brandværnet er rykket ud 
inden for de fem minutter, 
der må gå efter et opkald, 
før brandværnet skal være 
køreklar. ■

Broager Frivillige Brandværn er godt dækket ind dag og nat, men kan altid bruge nye kræfter 
med en brandmand i maven.

Brandværnene hjælper hinanden som her Gråsten med stigevognen.

Broager Frivillige Brandværn 
går det ny år i møde med 
godt humør.
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Tak fordi du 
handler lokalt

BovAvis

Efter opsamling kører vi over de tre broer 
—Lillebæltsbroen, Storebæltsbroen og 

Øresundsbroen- og kører til So� ero ved 
Helsingborg. Det var her en lille svensk prinsesse 

legede i haverne i årene efter 1910. Prinsessen 
hed Ingrid, og hun blev i 1935 gift med 

Kronprins Frederik, den senere Kong Frederik 
IX og Ingrid blev Danmarks dronning.

Vi ser slottet og den smukke blomsterpark, 
som er udnævnt til Europas smukkeste park.

Efter besøget på So� ero Slot kører vi til 
Helsingborg og sejler til Helsingør. 

Vi kører til København, hvor vi hygger os på 
Bakken. Hjemkomst omkring midnat. 

 Prisen inkluderer bus, ka� e og 
rundstykker, bu� et, sandwich, 

færgefart og entré på So� ero Slot.

OPSAMLINGSSTEDER
Alsion, Sønderborg  . . . . . . . .  kl. 6:30
Nybøl Kirke . . . . . . . . . . . . . .  kl. 6:45
Broager Kirke. . . . . . . . . . . . .  kl. 6:50
Elektrikeren Egernsund . . . . .  kl. 6:55
Ahlmannsparken, Gråsten . . .  kl. 7:00
Bageren Rinkenæs . . . . . . . . .  kl. 7:10
Annies Kiosk, Sønderhav . . . .  kl. 7:15
Bindzus, Kollund . . . . . . . . . .  kl. 7:20
Kruså Bankocenter  . . . . . . . .  kl. 7:25
Bov Kirke . . . . . . . . . . . . . . . .  kl. 7:30
Dagli’ Brugsen, Kliplev . . . . .  kl. 7:45
Circle K, Rødekro . . . . . . . . .  kl. 8:05
Samkørselspladsen
ved Hammelev . . . . . . . . . . . .  kl. 8:30
OK-tanken i Bramdrupdam  .  kl. 8:50

Heldagsud� ugt til

So� ero Lørdag den 20. maj

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

Dronning Ingrids barndomshjem og Europas smukkeste blomsterpark

950,-

Se altid mere på www.broagerhus.dk

Nyt fra Broagerhus

Nytårskur-koncert med

The Crazy Kingdom 
New Year Band

Lørdag den 28. januar 2023 kl. 19.00
på Broagerhus

Det bliver en rigtig sing og songwriter aften 
med forskellige musikere på scenen, så det 
bliver en spændende aften på Broagerhus.

Nytårskur-koncerten markeres med 
champagne og kransekage.

PRIS for koncert og champagne og 
kransekage er 140,- pr. deltager.

TILMELDING til e-mail Broagerhus@broager.dk 
eller sms til 26 73 81 30 / 51 23 12 72, 2 dage før!

HUSK betaling for denne aften skal ske senest 
2 dage inden arrangementet på MobilePay 65610 
eller konto 9797/0001333992 i Broager Sparekasse

HUSK at opgive navn ved indbetaling.

Bestyrelsen for Broagerhus

Egernsund brandværn 
bliver også søværn
Af Lise Kristensen

Egernsund Frivillige 
Brandværn får udvidede 
beføjelser.
Ud over at slukke brande 
får brandmændene i 
Egernsund også overflade-
værn i vandet. 

Det betyder, de skal ryk-
ke ud, hvis der er behov 
for hjælp i søer, åer og 
langs kysterne. 

Brandværnet får våd-
dragter, som de kan 
iføre sig til at udøve 
hjælp fra kysten, indtil 
beredskabets rednings-
både fra Sønderborg eller 
Havnbjerg når frem. 

De sødygtige brandfolk 
fra Egernsund vil som 
minimum være i stand til 

at yde hjælp 100 meter ud 
fra kysten. Ordningen vil 
være implementeret inden 
sommerferien 2023.

“Brandmændene bliver 
uddannet til indsatser ved 
vandet og får det nødven-
dige udstyr. Egernsund 
ligger et strategisk sted 
langs kysten i forhold til, 
hvor der er andre kyst-
beredskaber. Egernsund 
brandværn får Vester 
Sottrups autosprøjte. Den 
er ikke ny, men da den er 
fra 2003, er den yngre end 
den sprøjte, Egernsund 
brandværn råder over pt.,” 
fortæller operativ leder 
Jan-Erik Rasmussen.

Nabohjælp
Vester Sottrup Frivillige 

Brandværn blev nedlagt 
det forløbne år. Egernsund 
Frivillige Brandværn har 
ligesom andre brandværn 
udfordringer med udryk-
ning i dagtimerne, da ikke 
alle brandmænd arbejder i 
Egernsund.

Brandværnet får derfor 
hjælp fra eksempelvis 
Broager, hvis brandfolk 
rykker ud i dagtimerne i 
det omfang, Egernsunds 
Frivillige Brandværn 
ikke kan overholde 
responstiden.

Egernsund Frivillige 
Brandværn har 18 med-
lemmer og har været kaldt 
ud 17 gange i 2022.

Gråsten og Rinkenæs 
Frivillige Brandværn ind-
går i dagsamarbejdet. ■

Skildring af 1864-krig pryder årbog
Historisk Samfund 
for Als og Sundeved 
har udgivet sin årbog 
nummer 100.
Årbogen handler om 
maleren Frederik Visby 
og hans skildringer af 
1864-krigen. 

“Årbogen er en hoved-
hjørnesten i vores virke og 
i vores samarbejde med 
museet på Sønderborg 
Slot”, siger formand, Frede 
R. Tychsen, Broager.

Den første årbog blev 
udgivet i 1926, og den 
kvikke læser vil bemærke, 
at det ikke er 100 år siden.

“Foreningen udgav i 
nogle år to bøger. Derfor 
er vi nu oppe på 100”, for-
klarer Frede R. Tychsen.

Årets bog har titlen 
“Frederik Visbys billeder 
fra krigen 1864”. Frederik 
Visby levede 1839-1926 og 
kom i 1864 som 25-årig 
til Sønderborg, da krigen 
rasede på Dybbøl. Han 
skildrede begivenheden 
i tegninger og malerier 
som en slags pressetegner 
for datidens illustrerede 
aviser. ■

Formand for Historisk 
Samfund for Als og 
Sundeved, Frede R. Tychsen.
 Arkiv foto

Hæderstegn
Ved nytårsparolen var 
der hæderstegn til 
brandmænd fra Broager 
Frivillige Brandværn.

1o år: Christian D, 
Hansen, Broager, Kent 
S. Petersen, Broager, 

Lasse Schmidt, Broager,  
Magnus J. Larsen, Broager

25 år: Hans Henrik 
Sommer, Broager 
Brandværnsorkester

40 år: Margit 
Mose, Broager 
Brandværnsorkester ■
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Frihed og fællesskabS U N D E V E D

G E N E R A L-
F O R S A M L I N G

MANDAG DEN 27. FEBRUAR 2023 
KL. 19:00

i Det gamle bibliotek 
på Bakkensbro aktivitetscenter

Bakkensbro 6, Ullerup, 6400 Sønderborg
Dagsorden ifølge vedtægterne

Foreningen er vært ved ka� e og kage
Oplæg til politisk debat

ved CHRIS PREUSS OG KRISTIAN BONEFELD
På gensyn

SUNDEVED 
afholder

ORDINÆR 
GENERALFORSAMLING

Tirsdag den 7. februar 2023 kl. 19.00 
i Sognehuset, Vester Sottrup

Dagsorden ifølge vedtægterne.
Forslag skal være formanden i hænde 

senest den 26. januar 2023.

Vel mødt
Bestyrelsen

Alle er velkommen!

Multisal i Nybøl til 10 mio. tager form

Af Lise Kristensen

Selv om det er et enormt 
arbejde at få en multisal 
i tilknytning til klubhuset 
i Nybøl realiseret, så 
har projektgruppen 
bag forehavendet ikke 
opgivet ævred. 
Multisal Gruppen har la-
vet en projektmappe med 
ønsker fra interessenter og 
mulige brugere, der har 
givet deres besyv med om, 
hvilke behov en multisal 
skal indfri for at tilgodese 
så mange som muligt. 

Projektmappen skal 
bruges til at søge fonde og 
sponsorer om penge. En 

multisal ventes at koste 
8-10 millioner kroner.

“Efter skolens gymna-
stiksal blev revet ned, da 
der blev lavet børneuni-
vers i 2016, mangler vi et 
sted til idræt, børne- og 
ældregymnastik, dans, 
badminton, fitness og 
samvær. Det er helt til 
at tabe pusten af alle de 
ting, det fordrer at få en 
multisal realiseret. Alene 
projektering og det for-
beredende materiale med 
tegninger af en arkitekt 
koster 70.000 kroner,” 
fortæller Marc Bachmann 
fra initiativgruppen.

Aktive borgere
Borgerne i Nybøl stablede 
en fest på benene og solgte 
grillpølser og øl, da Tour 
de France passerede forbi 
i sommer. Det indbragte 
det nødvendige beløb til 
projekteringen, så mul-
tisalen begynder at tage 
form på papiret. 

Med det i hånd, regner 
projektgruppen med, det 
bliver lettere at søge om 
penge.

“Kommunen mener at 
have haltider nok til for-
deling rundt omkring. Vi 
vil gerne have faciliteter 
til samvær og fysiske 
aktiviteter her i Nybøl, så 
forældre ikke skal køre 
deres børn til haller andre 
steder. Når børneuniverset 
skal lave noget inden-
dørs, skal de køres i bus 
til Broager eller Vester 
Sottrup. Får vi en multisal 
her i byen, vil børnene 
kunne cykle ad de lukkede 
stisystemer ved skole og 
klubhus, så de skal ikke ud 
på vejene, og det er ikke 
nødvendigt at køre dem,” 
siger Marc Bachmann.

Nybøl i vækst
Nybøl er et samfund i 
vækst med tilflyttere, 
huskøbere og nybyggede 
boliger på nye grund-
arealer. Kommunen 
skriver på sin hjemme-
side, Nybøl er et aktivt 
lokalsamfund, hvor der er 
planer om en ny multisal. 
Indendørs aktiviteter har 
de forløbne seks syv år 
været henvist til udenbys 
udfoldelsessteder.

“Skal man have folk til at 
flytte hertil, må det også 
være muligt at tilbyde 

indendørs aktiviteter i 
Nybøl, så de ikke skal 
ligge og køre hele tiden. Vi 
har udendørs faciliteter, 
men mangler et sted at 
være sammen inden dørs,” 
siger Marc Bachmann 
med henvisning til fe-
stival, folkeligt samvær 
og aktiviteter, der binder 
Nybøl sammen.

Multisalen skal være så 
grøn, energirigtig og billig 
i drift som muligt. Håbet 
er at få taget første spa-
destik i 2023, og at salen 
er klar til at slå dørene op 
inden udgangen af 2025.

“Vi håber stadig og 
mener fortsat, der er nok 
at have håbet i. Vi håber 
ikke mindst på velvilje fra 
økonomiske bidragydere 
til at føre projektet ud i 
livet. Heldigvis ser det ud 
til, priserne på materialer 
er ved at falde,” konklu-
derer en optimistisk Marc 
Bachmann.

“Der har været en del 
bump på vejen – også 
Coronaen var medvir-
kende til, at det hele har 
taget meget længere tid 
end først antaget – men vi 
har brug for en multisal 
i Nybøl,” siger Roland 
Knudsen fra den hårdtar-
bejdende projektgruppe. ■

En ny multisal skal ligge i 
tilknytning til Nybøl Idræts- 
og Kulturforeningsklubhus, 
så der er fælles faciliteter at 
trække på.

Folk i Nybøl står sammen om mange ting for eksempel Nøffelskov festivalen, og de vil gerne 
have et sted til indendørs aktiviteter, når vejret ikke er til at være ude.

Ulige 
uger
Efter forespørgsel fra 
mange læsere vil Gråsten 
Avis fremover udkomme i 
ulige uger på Sundeved. ■
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Så starter vi igen Babysalmesang i Nybøl Kirke
Hver tirsdag kl. 10.00 - 11.00 fra den 24. januar 

Et tilbud til babyer mellem 2 og 12 mdr. og deres forældre, hvor 
vi synger, leger og bevæger os til børnesalmer og -sange 

Går du hjemme med dit barn på barsel, så kom og vær’ med 
til en hyggelig time i musikkens tegn i kirken, når en ny sæson 

babysalmesang begynder tirsdag den 24. januar kl. 10.00 i Nybøl 
Kirke. Musiklærer og organist Anemette Bennike Thomas vil stå 

for undervisningen, hvor der både, synges salmer, danses og laves 
rytmik, som er med til at styrke babyernes sanseapparat. 

Medbring din baby og et tæppe.

Det er gratis at deltage, men af hensyn til planlægning er 
der tilmelding. Yderligere oplysning og tilmelding (som er 

nødvendig) til Anemette Bennike Thomas på tlf. 61 40 11 26 
eller mail: anemette.thomas.at@gmail.com 

En aften om sorg, - og glæde!
Samtaleaften med forfatter Puk Qvortrup

Torsdag den 26. januar kl. 19.00 

gæster forfatter Puk Qvortrup 
Nybøl Kirke. Vi vil med 

udgangspunkt i Puks bog Ind i 
en stjerne og podcasten Puks 
to mænd tale om sorg. Hvad 

er sorg for en størrelse? Hvad 
gør den ved os? Og kan og må 
glæden gerne pippe frem, også 
selvom man savner og sørger? 

Vi lægger op til samtale og 
dialog, så kom og deltag. I 

løbet af aftenen vil der blive 
serveret lidt kaffe og kage.

Kyndelmisse 
Torsdag den 2. februar kl. 18.30 i Sottrup Kirke

Vi vil fejre, at lyset kommer tilbage, at dagene bliver længere, 
og at vi nu er halvt igennem den mørke vinter. Vi vil derfor 
tænde masser af lys, og den Sønderjyske Messingkvintet 
vil deltage og spille musik til gudstjenesten. Efter gudstje-

nesten serveres der kyndelmisse-pandekager i sognehuset, 
som der hør og bør sig til en fejring af Kyndelmisse.

Gudstjenesteliste
Torsdag den 19. januar Strikkegudstjeneste kl. 19.00 ved Karen Møldrup Rasmussen Sottrup

Søndag den 22. januar kl.  9.30 ved ette Carlsen Sottrup

Søndag den 29. januar kl.  9.30 ved Karen Møldrup Rasmussen Nybøl

Søndag den 29. januar kl. 11.00 ved Karen Møldrup Rasmussen Sottrup

Torsdag den 2. februar Kyndelmissegudstjeneste kl. 18.30 ved Karen Møldrup Rasmussen Sottrup

Søndag den 5. februar kl.  9.30 ved Karen Møldrup Rasmussen Sottrup

Søndag den 5. februar kl. 11.00 ved Karen Møldrup Rasmussen Nybøl

Har man ondt i livet eller behov 
for at tale med præsten, er man 
velkommen til at ringe for at få 
en aftale i stand. Sognepræst 
Karen Møldrup Rasmussen 

træffes på telefon 23 32 62 69 

Strikkegudstjeneste 
Torsdag den 19. januar kl. 19.00

Find strikketøjet frem eller andet nørkleri, og vær’ med til 
en hyggelig strikkegudstjeneste, hvor vi med noget hånd-
arbejde i hænderne vil fejre gudstjeneste sammen. Efter 

gudstjenesten bliver vi i kirken, strikker videre, drikker en 
kop kaffe og håber på, at snakken går sin lystige gang.

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

DET SKER I SOTTRUP OG NYBØL KIRKER
Godt nytår ønskes I alle! Jeg håber, året 2023 bliver fyldt med glæde, kærlighed og dejligt 

samvær. Man kan jo derfor vende snuden mod kirkerne og se, hvad de tilbyder af spændende 
gudstjenester og arrangementer allerede her i den mørke januar måned.

Tag på udflugt med Gråsten Rejser 

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

Brand i Avnbøl
Ullerup Frivillige 
Brandværn rykkede nat-
ten til søndag kl. 00:15 
ud til en brand på 
Smedetoft i Avnbøl.
Der var ild i en container, 
som stod i et smedeværk-
sted. Ilden blev hurtigt 

slukket og containeren 
blev trukket udenfor.

Det skete ingen skader 
på bygningen.

Ved brandslukningen 
deltog også en vogn 
fra Gråsten Frivillige 
Brandværn. ■

Brandmand hædret
Brandmand Lars 
Thomsen fra det ned-
lagte Vester Sottrup 
Frivillige Brandværn 
er blevet hyldet for tro 
tjeneste.
Det skete ved den årlige 
nytårsparole for brand-

mænd, som blev holdt i 
Augustenborg.

Her modtog Lars 
Thomsen 10-års tegnet for 
at være aktiv i det lokale 
brandværn. ■
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Hørt i byen
Gråsten Frivillige 
Brand værn deltog 
tirsdag aften i en 
brandøvelse på Nature 
Energy i Kværs.

Efter 13 år i både 
repræsentantskab og 
bestyrelse i først Syd-
energi og siden Norlys 
genopstiller skovridder 
Inge Gillesberg (63 år) 
ikke. 

Philip Wildenschield 
har været fire måneder 
på landbrugsophold i 
Australien. Efter ople-
velsesrig tur til Sidney 
sætter han kurs hjem til 
Kværs.

Maria Johannsen på Gl. 
Aabenraavej i Gråsten 
fejrede forleden sin 
99 års fødselsdag med 
familie og venner. Hun 
er i fuld vigør og blev 
kendt viden om, da hun 
før jul skovlede sne, så 
hjemmeplejen kunne 
komme ind.

Michael R. Jensen, 
Rinkenæs Frivillige 
Brand værn, modtog 
20-års tegnet ved 
nytårsparolen i 
Augustenborg.

Krydset Jernbanegade/
Ringgade i Gråsten er 
spærret frem til den 
6. februar på grund af 
kloakering.

Ældre Sagen Broagers 
kortklub har afholdt 
præmieskat. Første-
pladsen gik til Herluf 
Jørgensen, Broager, 
med 2136 point 
efterfulgt af Verner 
Hansen, Broager, med 
1883 point. På tredje-
pladsen kom Jørgen 
Jensen, Broager, med 
1721 point.

Udlejningen af For sam-
lingsgaarden Sundeved 
er i god gænge. Der er 
allerede kommet reser-
vationer til 2024. ■

Boliger

BovAvis

Heldagstur til Heldagstur til 
HelgolandHelgoland

AFGANG
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
Bov Kirke . . . . . . . . . . . . . . kl. 7.20
Circle K -tanken, Padborg . kl. 7.25

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 4 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,-

LEJLIGHED UDLEJES SNAREST 
Ny istandsat lejlighed på 100 m2 beliggende Elleygade i 

Gråsten udlejes (med overtagelse 1.2 eller 1.3.2023) 
Lejligheden består af: 1 soveværelse, 2 værelser, gang, 
køkken, bad, stue, spisestue, altan samt kælderrum. 

Mdl. husleje: 8251 + forbrug.
Indskud: 3 mdr. husleje 

FOR YDERLIGE OPLYSNINGER KAN 
UDLEJER KONTAKTES PÅ TLF.: 74651015

40 års tro tjeneste
Kim Hansen fra 
Rinkenæs Frivillige 
Brandværn modtog for-
leden 40-års tegnet som 
frivillig brandmand. ■
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AFSTEMNINGSFEST
Fredag den 10. februar kl. 19.00 

på Anker’s Restaurant på Marina Fiskenæs i Gråsten
Afstemningsfesten begynder med suppespisning.
Festtaler er forfatter, journalist på Flensborg Avis, 
Hans Christian Davidsen, som har skrevet en bog om 
maleren Emil Nolde (1867-1956). Hans Christian Davidsen 
gør i sit billedforedrag op med de myter, der i tidens løb er 
blevet ekspressionisten Emil Nolde til del.
Davidsen spørger: Hvordan kunne det alt sammen ske? 
Foredraget tager afsæt i hans nye bog “Nolde – Maleren der 
trådte ved siden af”, som har fået � ne anmeldelser.
Musikalsk underholdning ved Ste� en Schultz, som synger 
sønderjyske sange. 
Prisen inkluderer suppe, foredrag, musikalsk underholdning 
og ka� e.

150,-
TILMELDING PÅ 

TLF. 2116 0683
Budgettet er 
blevet bedre
Af Gunnar Hat tesen

Sønderborg Kommunes 
budget for 2023 er blevet 
bedre, fordi Venstre har 
taget ansvar.
Det sagde Venstres po-
litiske leder, Ellen Trane 
Nørby, ved Venstres 
nytårs kur, som samlede 
80 mennesker.

“Venstres 11 mandater 
er aktive i byrådssalen. 
Uden os var der kommet 
skattestigning og beta-
lingen til SFO var blevet 
sat op”, sagde Ellen Trane 
Nørby, som fastslog, at 

hvis der var kommet en 
skattestigning, var Venstre 
ikke blevet en del af 
budgetforliget.

Ellen Trane Nørby 
nævnte, at hun kun to 
gange inden for et år var 
blevet ringet op af borg-
mester Erik Lauritzen (S).

“Hvis jeg havde været 
borgmester, havde jeg ikke 
kun ringet to gange i det 
forløbne år, men inviteret 
på kaffe”, nævnte Ellen 
Trane Nørby, som er parat 
til at kæmpe om borgme-
sterposten igen i 2025. ■

Ellen Trane Nørby (V). 

Arkivfoto



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

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

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

Reparationer 
udføres på alle 

have/parkmaskine 
- store som små

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

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

Erhvervsgrunde sælges som 
varmt brød i Padborg Af Lise Kristensen

Næppe var rådhusklok-
kerne forstummet i 
det ny år, før Aabenraa 
Kommune kunne notere 
årets første salg af en 
erhvervsgrund i Padborg 
Vest. 
Der er efterspørgsel på 
erhvervsmatrikler ikke 
mindst til transport og 
logistik langs motorvejen.

“Jeg kan konstatere, vi 
ikke mere end har påbe-
gyndt det nye år, før den 
første erhvervsgrund er 
solgt. Det tegner rigtig 
godt. Der er stor efter-

spørgsel på erhvervsgrun-
de i Aabenraa Kommune. 
Det gælder ikke mindst 
Padborg og Kliplev,” 
fortæller borgmester Jan 
Riber Jakobsen (K).

Kun én grund tilbage
Der satses stort på moder-
ne logistik- og transport 
tilpasset tidens krav om 
store enheder kombineret 
med grønne dagsordener i 
Padborg. 

Der er nu én grund tilba-
ge i Padborg Vest. 

Erhvervsområderne nord 

for Padborg både på den 
østlige og den vestlige side 
af motorvejen undergår 
store forandringer i disse 
år. 

Der stilles nye krav til 
transportbranchen og 
erhvervslivet. 

Det har afsmittende ef-
fekt på erhvervsudviklin-
gen. Blandt erhvervsdomi-
cilerne i Padborg Vest er 
Hummel Logistikcenter ■

Der er efterspørgsel på erhvervsgrunde omkring motorvejen ved Padborg, hvor Padborg Vest er tæt på at melde udsolgt.

Borgmester Jan Riber 
Jakobsen (K).

Tag på udflugt med Gråsten Rejser og Gråsten Avis. 
Se mere på www.graastenavis.dk/rejser-og-udflugter

Industrivej 20 • 6330 PADBORG • 7467 1203DØGNÅBEN

Alt frisklavet Alt frisklavet 
til digtil dig

Dagens ret kl. 11.00-20.00
ONSDAG den 18. Schnitzel med grøn blanding

TORSDAG den 19. Stegt paneret fl æsk med persillesovs

FREDAG den 20. Kalvesteg med gammeldags hvidkål

LØRDAG den 21. Dansk bøf med rødbeder

SØNDAG den 22. Burger med pommes frites

MANDAG den 23. Stegt fi sk med aspargessovs og grøntsager

TIRSDAG den 24. Farserede porre med surt

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

75,-

fra 53,-

Tak fordi du handler lokalt

Padborg - Kruså - Frøslev - Holbøl - Kollund – Gråsten - Broager - Sundeved - Ragebøl Uge 3 18. januar 2023 15. årgang



KOLLUND KOLLUND 
KIRKEKIRKE

BOV BOV 
KIRKEKIRKE

HOLBØL HOLBØL 
KIRKEKIRKE

Søndag den 22. januar kl. 11.00
ved Marna Leila Vandsdal Egholm

Søndag den 22. januar kl. 9.30
ved Marna Leila Vandsdal Egholm

Søndag den 22. januar kl. 9.30
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.

Padborg

Kruså
Kollund

Holbøl

Kliplev Kværs Gråsten
Egernsund

Rinkenæs Broager

Dybbøl

Ragebøl

Varnæs

Bovrup

Vester Sottrup
Felsted

Bjerndrup

Fårhus

Frøslev Bov

Ansvarshavende redaktør
Gunnar Hattesen

Telefon 21 16 06 83
gh@bovavis.dk

Lokalredaktør
Ditte Vennits Nielsen
Telefon 25 98 91 80

dvn@bovavis.dk

Mediechef
Ingrid Johannsen

Telefon 21 19 02 80
isj@bovavis.dk

Grafisk tilrettelæggelse
Hans-Ole Nielsen

Telefon 36 95 99 36
bovavis@graphos.dk

Grafisk tilrettelæggelse
Marta Serrano Sánchez

bovavis@graphos.dk

redaktion@bovavis.dk
OPLAG: 10.919 
UDVIDET OPLAG FØRSTE UDGAVE 
HVER MÅNED: 13.121

LEVERING:

FK Distribution

TRYK:

OTM Avistryk A/S
Udebliver ugeavisen efter torsdag kl. 21:00. Kontakt da FK Distribution på www.fk.dk/reklamation, eller send en mail til kvalitetvest@fk.dk,  

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

onsdag/torsdag

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

Rabøl Jørgensens Begravelsesforretning

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

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

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

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

Svend HedegaardRie Rabøl Jørgensen Martin Good

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

 

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

Bov-Padborg Begravelsesforretning
– en del af Rabøl Jørgensens Begravelsesforretninger

Rie Rabøl Jørgensen Martin GoodGunnar Petersen

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

 Følg os på Facebook

www.lindegaardensbedemand.dk
Sønderborg, Gråsten, Aabenraa

& Kruså/Padborg
DØGNSERVICE:

29 29 86 68

Bedemand med hjertet

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 !

Bov og
Kollund
kirker

Kirkekontoret, Padborgvej 40a, 6330 Padborg
Tlf. 7467 0917   www.bovsogn.dk

Bov & Kollund kirker

Julehjælpen 
i Bov Sogn

Vi takker såvel alle private samt butikker og 
firmaer der har bidraget til sognets julehjælp.

Hjælpen har været meget generørs 
og til stor glæde for familierne.

Jeres hjælp gør en kæmpe forskel.

6-dageskoret 
i Bov Kirke

Igen i år har du mulighed for at synge i kor sammen
med kirkens organist Jørgen Wittmaack.

Alle er velkommen uanset erfaring med kor. 

Koret øver i Kirkeladen fredage i marts måned
og der afsluttes ved eftermiddagsgudstjenesten 

i Bov Kirke – Palmesøndag, hvor 
de indøvede sange synges. 

Tilmelding sker på Bov Sogn.dk – under aktiviteter. 

Dødsfald
Min elskede mand,

vor dejlige far, svigerfar, farfar og morfar

Peter Quorp
* 25. juli 1943

er stille sovet ind

Kollund, den 8. januar 2023

Ulla
Klaus og Gitte

Charlotte og Kent
Litten, Josefine, Sofia og Emma

Bisættelsen har fundet sted i stilhed

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

75-årig kvinde 
omkom i brand

Af Gunnar Hat tesen

Politiets teknikere er i 
gang med at undersøge, 
hvad brandårsagen er 
til en voldsom brand i et 
vaskeskur i tilknytning 
til et hus Kruså, hvor en 
75-årig kvinde omkom.
Branden opstod lørdag 
morgen på Padborgvej i 
Kruså. 

Padborg Frivillige 
Brandværn og Holbøl 
Frivillige Brandværn blev 

omkring kl. 8.15 kaldt 
ud til huset, hvor der var 
brand i en tilbygning.

Et røgdykkerhold blev 
indsat til eftersøgning og 
begrænsning af branden, 
og der fandt røgdykkerne 
den ældre kvinde, som var 
afgået ved døden.

Pårørende til kvinden er 
blevet underrettet, oplyser 
politiet. ■

Syd- og Sønderjyllands Politi 
undersøger årsagen til 
en brand i Kruså, hvor en 
75-årig kvinde omkom.
 Foto Dit te Vennits Nielsen 
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EG PALERMO RUSTIK
Plankegulv.
Normalpris pr. m2  599,-
PR. M2

479,-

SPAR 120,- PR. M2

SPAR 20%

SIVANA SAFIR VISKOSETÆPPER
Flere varianter og størrelser.  
Normalpris 4.299,-
F.EKS.: 170 X 240 CM

3.439,-

Få Smartcord® eller LiteRise®  
betjening med i prisen, når du 
køber Luxaflex Duette® og 
plisségardiner.

Tæpper  Gulve  Gardiner

Garant Padborg 
H. S. Tæpper & Gardiner
Nørregade 37-39 · 6330 Padborg · 74 67 19 54

Åbningstider: Mandag-Onsdag: 9.30-16.00, Torsdag: 9.30-17.30, Fredag: 9.30-16.00, Lørdag: 9.30-12.30

Til
bu

dd
en

e e
r g

æ
lde

nd
e f

ra
 d

. 2
/1-

28
/1 

20
23

, s
å l

æ
ng

e l
ag

er
 h

av
es

.

Garant for et godt udsalg  
og andre gode priser

Garant.nu

U

D S A L G

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/valgDSI Valdemarshus sundheds- og aktivitetscenter
Valdemarsgade 11, 6330 Padborg

DSI Valdemarshus inviterer til

Åbent HusÅbent Hus
Lørdag den 4. februar kl. 14-16

Vi er vært for kaff e med 
brød og glæder os 
til at se dig

Husk generalforsamling den 22. marts kl. 14.00

Kom og oplev, hvad vi tilbyder på Valdemarshus
Masser af HYGGE samt
gymnastik, træarbejde, smykker,
systue, underholdning, foredrag,
morgenkaff e med brød
samt en masse andet
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Hørt ved Lyren
Efter 34 år og 1 må-
neds virke er læge Ole 
Fredskild ophørt i 
Lægehuset Padborg. 

Lyreskovskolens 
9 årgang har været på 
skiferie i Lofer i Østrig. 

De blå spejdere i 
Padborg fik samlet 
8.500 kr. ind ved jule-
træsindsamling. Der 
var 7 biler med trailere 
til at hjælpe.

Jacob Krogh Jørgensen 
er blevet kåret som 
årets medarbejder ved 
DHL Padborg. Ved si-
den af sit job driver han 
Tasters.dk, der sælger 
håndplukkede specialøl 
fra mikrobryggerier 
rundt i Europa.

Herbert og Bibbe 
Johansens barnebarn, 
Rasmus Vestergård 
Johansen, opnåede 
sølvmedalje i skeleton 
VM U23. 

Bilister på E45 Sønder-
jyske Motor vej skulle 
søndag formiddag 
træde yderst forsigtigt, 
når de bevægede sig på 
strækningen fra Pad-
borg til Kliplev. Som 
følge af et haglvejr var 
kørebanen spejlglat 
i området, hvilket 
resulterede i to færd-
selsuheld. To biler kørte 
af vejen i det ene færd-
selsuheld, og en enkelt i 
det andet, hvorefter de 
endte i autoværnet.

Grænsehallerne i Kruså 
får en økonomisk 
saltvandsindsprøjt-
ning. Kultur- og 
Fritidsudvalget i 
Aabenraa Kommune 
har nemlig besluttet, 
at afdragsperioden for 
hallens lån bliver skub-
bet et år. Desuden har 
udvalget afsat en halv 
million til omlægning 
fra gas som energikilde 
til fjernvarme. ■

Boliger

Få en gratis salgsvurdering. 
Måske er vi billigere 

end du tror.

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

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 0899

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

Bov

Søndagsspisning
Søndag den 5. februar kl. 12:00 - 14:30 
er der spissammen i Grænsehallerne, 

Harkærvej 13, 6340 Kruså
Menu Sønderjyske egnsretter: Lige fra solæg, guleærter 

med � æsk og sennep til snysk og meget mere.

Der kan tilkøbes snaps og mange andre dejlige drikkevarer.

Lad os sammen mindes og sludre om gamle tider. 

Pris: 150,- for medlemmer 
      200,- for ikke-medlemmer.

Underholdning: festligt og muntert indslag ved Tim Hansen.

Tilmelding og betaling på vores hjemmeside: 
Ældresagen.dk/bov senest den 31. januar 2023 kl. 16:00.

Søndag den 26. marts kl. 12:00 - 14:30 
er der spissammen i Grænsehallerne, 

Harkærvej 13, 6340 Kruså
Menu Påskefrokost: Stor lækker påskefrokost 
med � ere forskellige slags sild, lun leverpostej, 

pålægsfad, lune frikadeller og meget mere.

Der kan tilkøbes snaps, og mange andre dejlige 
drikkevarer. Så ja tak til lækker påskefrokost med alt.

Pris: 150,- for medlemmer
      200,- for ikke-medlemmer.

Musikalsk og festlig indslag ved Christian 
Cosmus & Thomas Dohn.

Foredrag ved Sydbank omkring IT kriminalitet: 
Patrick.B.Jørgensen fortæller.

Tilmelding og betaling på vores hjemmeside: 
Ældresagen.dk/bov senest den 21. marts 2023 kl. 16:00.

Hvis selvbetjening på nettet ikke er muligt, 
kan du ind til de nævnte tidspunkter ringe 

til Benta Tønder på 2546 1838

Det er bedre at more sig ude end at mure sig inde

TIL LEJE I KRUSÅ
1 ½ PLANS HUS

Per 1. marts udlejes et nyrenoveret hus på 118 m2 
med 4 store værelser og 2 badeværelser.

Der er en stor ny luft til vand varme instalation, 
så billig varme samt carport til 2-3 biler.

VENLIGST KONTAKT EJER 
PÅ TLF. 2028 4566Tag på udflugt med Gråsten Rejser

Tak fordi du handler lokalt 

På vandretur i det nye år 
I alt 38 deltagere gik 
med Padborg Cykle- og 
Vandrelaug på vandretur 
rundt om Sankelmark 
Sø.
Vandreturen var på 4,4 
km og foregik i strid 
vind og slud. Deltagerne 
blev over målstregen 
budt på champagne og 
fedtemadder. ■

Humøret var højt blandt de 38 deltagere i vandreturen. Foto Dit te Vennits Nielsen

Deltagerne måtte forcere 
nogle skrænter for at komme 
nogenlunde tørskoet frem. 
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Alter Kupfermühlenweg 31, 24939 Flensburg +49 461 43197

ÅBNINGSTIDER:
Tirs- søndag ......................Kl. 17.00 - 23.00
Søn- & helligdage også .....kl. 12.30 - 14.30
Mandag: ............................Lukket

Græske specialiteter
Også mad ud af huset

Langberger Weg 4, 24941 Flensburg
Tlf. 0049 461 5003694 • mail: uwe@rbv-� .de • www.rbv-� .de

Personlig service
– Vi matcher altid priser fra nettet
Gina og Uwe taler dansk

Hvad du � nder på nettet,
får du også ved os!

HUSK!

Dansk 
service 

med tyske 
priser

Dit uafhængige rejsebureau

 Reisebüro im Citti Park ÅBNINGSTIDER Mandag-Lørdag kl. 9-20

Vi taler dansk
Åbent: Tirs- Søndag kl.17.00 - 23.00
 & Søndage kl.12.00 - 14.30

Travestr. 2 • 24943 Flensburg • Tlf. +49 461 315 4141
www.restaurant-cevapcici.de

Cevapcici
Restaurant

WIENERSCHNITZEL
Paneret svineschnitzel med 
pommes frites, grøntsager 
og tatarsauce 

14 €

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

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!

DIN LOKALE HÅNDVÆRKER

ICONS
(RE)DISCOVER

PATERA 300 & PH 5

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

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

Bygmester er gået bort
Fhv. bygmester Helmuth 
Kirsten, Plejehjemmet 
Birkelund, Kollund, 
tidligere Strandvej 8, 
Rønshoved, er død, 82 år.
I næsten 20 år boede han 
i Rønshoved. Før den tid 
var han en dygtig byg-
mester, som efterlader sig 
tydelige spor i Tønder. Alt 
hvad han rørte ved, blev 
til guld.

Han var født og opvokset 
i Ravsted og blev uddan-
net revisor. Han fik ansæt-
telse i et revisorkontor i 
Tønder, og det var begyn-
delsen til et aktivt virke. 
I 1970'erne opgav han 
revisorgerningen for at 
etablere Kirstens Boligbyg, 
som i de følgende årtier 
opførte større byggerier. 

Politisk var han engage-
ret i Venstre, og sad i flere 
perioder i Tønder byråd.

I 2003 solgte han sine 
ejendomme i Tønder og 
flyttede med hustruen til 
deres til Rønshoved, som 
de havde ejet siden 1976.

Helmuth Kirstens store 
hobby var sejlads, og sejl-
båden lå til kajs i Gråsten. 
Mange venner og bekend-
te har haft glæde af båden.

Helmuth Kirsten mistede 
sin hustru Liselotte i 2020 
umiddelbart før de kunne 
fejre diamantbryllup.

Det var et hårdt slag, 
men Helmuth Kirsten, 
der også var mærket 
af en benamputation 
som følge af mangeårig 

sukkersyge, bevarede livs-
modet og sit humør. De 
sidste år tilbragte han på 
Plejehjemmet Birkelund, 
hvor han til familiens glæ-
de faldt godt til og nød en 
god pleje.

Helmuth Kirsten efter-
lader sig datteren Birthe, 
der er sproglærer i Søborg, 
samt sønnen Thomas, der 
er økonomi- og stabschef 
ved Vejle Kommune, samt 
tre børnebørn. ■

Johnny Lassen kandidat 
til Norlys
Af Dit te Vennits Nielsen

Johnny Lassen fra 
Sønderhav stiller op til 
repræsentantskabet i 
Norlys.

Han stammer fra 
Tumbøl og har trådt sko-
leårene i Felsted. Herefter 
kom han på Nordborg 
Slots Efterskole for senere 
at blive uddannet som 
landmand på Gråsten 
Landbrugsskole.

I 34 år drev han en stor 
gård ved Kassø, men des-
værre satte leddegigt en 
stopper for det.

Johnny Lassen flyttede 
herefter til Sønderhav med 
sin kone Lis, som i mange 
år var ansat i kommunalt 
regi. I dag tager de del 
i strømproduktionen, 
da de ejer tre vindmøl-
ler i Tyskland og tre i 
Danmark. 

Parret byggede for 13 år 

siden et 0-energihus på 
Sønderhavvej og etablere-
de solceller på taget. Den 
overskydende strøm bru-
ger de til deres el/hybrid 
biler.

Herudover har Johnny 
Lassen siddet i besty-
relsen for vandværker, 
dels i Hjordkær, dels i 
Sønderhav. Da det blev 
nedlagt blev han supple-
ant i Kollund Vandværk. 

"Det er vigtigt, at vi har 
et stabilt fibernet, så vi 

kan komme i kontakt 
med omverdenen. Det 
er enormt vigtigt, at vi 
har strøm i kontakten 
til en fordelagtig og 
konkurrencedygtig pris", 
mener Johnny Lassen, der 
i over 20 år har siddet i 
repræsentantskabet, fra 
dengang det hed ESS over 
Syd-Energi og til nu, hvor 
det hedder Norlys. ■

Johnny Lassen stiller op til 
repræsentantskabet i Norlys.
 Arkivfoto
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