
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

Garant Sisseck boligudstyr ApSGarant Sisseck boligudstyr ApS
Nørregade 37-39 - 6330 Padborg Tlf. 74 67 19 54 Nørregade 37-39 - 6330 Padborg Tlf. 74 67 19 54 

Mandag - tirsdag - onsdag 9.30 - 16Mandag - tirsdag - onsdag 9.30 - 16
torsdag 9.30 - 17.30 og lørdag 9.30 - 12.30torsdag 9.30 - 17.30 og lørdag 9.30 - 12.30

GULV- & GARDINBUSSENGULV- & GARDINBUSSEN

BOOK EN TID
for personlig 

rådgivning i butikken 
eller hjemme hos dig.
TLF. 74 67 19 54

Sundsnæs 2 · Gråsten · kjems.dk
Telefon 7465 1140

Forsvarsadvokater

Bistandsadvokater

Råd om strafferet

Gråsten - Broager - Ragebøl - Sundeved - Padborg - Kruså - Frøslev - Holbøl - Kollund Uge 4 25. januar 2023 15. årgang  Løssalg: 5 kr. 

Sct. Pauli 28, 6310 Broager • Mobil 4079 1647

Vi køber

GULD – SØLV GULD – SØLV 
PLETSØLVPLETSØLV

Skiftende åbningstider.
Ring gerne for en aftale 
på 4079 1647

Kom forbi butikken 
og få et godt tilbud

Nygade 13 - 6300 Gråsten | Tlf. 7465 3365

DAGENS MIDDAG – også som TAKEAWAY

Torsdag den 26. januar 
Pasta med kødsovs og salat  . . . . . . . . . . . . . . . 

Fredag den 27. januar Hamburgerryg
med kartofl er, sovs og grøntsager . . . . . . . . . . .

Mandag den 30. januar Frikadeller
med kartofl er, sovs og gammeldags hvidkål  . . .

Torsdag den 2. februar  
Farserede porrer med kartofl er, sovs og salat  . .

Fredag den 3. februar Schnitzel
af gris med brasede kartofl er og ærter . . . . . . .

Mandag den 6. februar  
Boller i karry med ris og salat  . . . . . . . . . . . . . .

Torsdag den 9. februar 
Koteletter i fad med ris og salat  . . . . . . . . . . . .

Fredag den 10. februar Stegt fl æsk
med kartofl er, persillesovs og rødbeder . . . . . . .

Mandag den 13. februar
Krebinetter med ærter, gulerødder og kartofl er .

Den Gamle Skomager: Mandag og fredag
kl. 12.00-13.00 og 17.00-18.30
Ahlmannsparken: Mandag og torsdag
kl. 12.00-13.00 og 17.00-18.30 og fredag 12.00-13.00
(torsdag også som takeaway) 

70,-

70,-

70,-

75,-

90,-

70,-

75,-

75,-

70,-

Klimaminister Lars Aagaard 
indviede biogasanlæg i Kværs

Af Lise Kristensen

Nature Energy havde sat alle 
sejl til for at få indviet biogas-
anlægget i Kværs.
Mandag var den skelsæt-

tende dag, da en spritny 
klima- og energiminister, Lars 
Aagaard (M), kunne foretage 
den officielle ibrugtagning ved 
at fjerne et grønt klæde fra et 
stort billede af biogasanlægget. 

Forud er gået års projektering 
og tovtrækkerier om det biogas-
anlæg, der er elsket af fortalerne 
for den grønne omstilling og 
hadet af en stor del af nabolaget.

Formand for Energinet er in-
gen ringere end tidligere finans- 
og udenrigsminister Mogens 

Lykketoft (S), der også er en af 
socialdemokratiets fantastiske 
fire. 

Han mødte op til indvielsen 
i Kværs og blev iført rød hjelm 
vist rundt på anlægget sammen 

med Lars Aagaard. Ministeren 
nævnte hensynet til klimaet og 
den stærkt øgede interesse i at 
producere dansk naturgas som 
vægtige grunde til at opføre 
biogasanlæg som det i Kværs. 
Energinet har investeret 700 
millioner kroner i gasnettet.

“Selv om der har været bump 
på vejen, er vi glade for anlæg-
get. Biogas er nødvendigt. 
Det har nu ført til, vi har to 
biogasanlæg ryg mod ryg med 
få kilometers afstand,” sagde 
Kjeld Stærk (V), der er formand 

for udvalget for Erhverv og 
Grøn Vækst med henvisning til, 
Kliplev også har et biogasanlæg.

Han håber, udviklingen med 
at udvide biogasanlægget i 
Glansager til nye biomassetyper 
også vil nå til Kværs.

Sønderborg Kommune dækker 
nu 55 procent af sit energifor-
brug uden at udlede CO2. Målet 
er 100 procent kommunal CO2 
neutralitet i 2029.

Formand for leverandørerne i 
Bioenergi Syd, Martin Lambert, 
kunne fortælle, at 65 land-
mænd årligt leverer 600.000 
ton biomasse i form af gylle til 
biogasanlæggene i Glansager og 
Kværs.

“Flere er på venteliste. Vi 
leverer gyllen og får gødnings-
produktet tilbage efter afgasning 
i anlægget. Mange siger, gyl-
len lugter mindre ude hos os, 
fordi den bliver afhentet i store 
lastbiler, men gylle lugter nu 
engang,” siger Martin Lambert 
med henvisning til klager over 
lugtgener. ■

Energi- og klimaminister Lars 
Aagaard, Moderaterne, indviede 
biogasanlægget i Kværs.

Kjeld Stærk (V) ser biogasanlægget 
og de aktiviteter, det fører med sig, 
som et erhvervsaktiv.

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 

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

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

Søndag den  5. februar kl. 19.00 Kyndelmissegudstjeneste 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.

NYT FRA NØRKLERNE – NYE NØRKLERE?
I det nye år mødes Nørklerne stadig i Adsbøl klubhus TIRSDAG formiddage til 
kaffe og brød - og masser af snak. Det er rigtig hyggeligt og pinde-klirren passer 
perfekt til den livlige snak. Vi er pt 8 damer, MEN VI VIL GERNE VÆRE FLERE! Så 
har du lyst til at se hvad vi laver – måske være med eller vil du rydde op i rest-garnet 
og give det videre til os, så kom endelig forbi. 
Vi mødes hver tirsdag et par timer fra kl 9.30 

I 2022 har vi været � ittige og produceret varer både til salg og uddeling. Vores salg 
går ubeskåret til uddeling af julehjælp. Efterhånden som folk rundt omkring hører 
om vores arbejde, får vi en del henvendelser fra personer, der gerne vil give os 
materialer og/eller færdige arbejder. MANGE TAK for de � ne donationer, som vi har 
færdiggjort og solgt. Gamle gardiner er fx blevet til � ne indkøbs- eller gaveposer, 
sengetøj er blevet til gedigne grydelapper og mange småbørn sidder med en af de 
utallige savlesmækker, vi har strikket.

Efter nytår blev der ryddet op ‘på lageret’. Nogle af de mange gode ting blev 
sorteret fra og samlet i 2 store plasticsække: Tæpper, huer, handsker og sokker. Alle 
tingene er nu på vej mod Ukraines vinterkulde, hvor de forhåbentlig vil varme både 
hænder og hjerter. Så nu er der plads til nye strikke- og syprojekter. Næste planlagte 
salgsdag bliver op til vinterferien ved Kræftens Bekæmpelses store loppemarked i 
Ahlmannsparken. 

Så – har du lyst – eller kender du nogen der har lyst til at være med – så håber vi at 
se dig i klubhuset på Kobberholmvej. 

Du kan også ringe til Vibeke på 3074 7053

Højt aktivitetsniveau i Gråsten Forum Af Gunnar Hat tesen

Efter tre års pause 
kunne Gråsten Forum 
atter holde nytårskur.

Nytårskuren fandt 
sted i BHJ-salen i 

Ahlmannsparken og sam-
lede 80 mennesker.

Næstformand i Gråsten 
Forum, Carsten Clausen 
Kock, var stand-in for for-
manden, Jacob Petersen, 
der få timer før nytårsku-
ren var blevet syg.

“Hvis vi ikke gør noget, 
sker der ikke noget”, 
understregede Carsten 
Clausen Kock, som pegede 
på en stribe resultater, 
som er kommet til veje.

“Vi har fået et nyt flygel 
i BHJ-salen, Tour de 
France blev en stor dag for 
Gråsten og en bystrategi 
for Gråsten, Egernsund 
og Rinkenæs er på vej”, 

nævnte Carsten Clausen 
Kock, som også kom med 
lidt malurt.

“Blomsterkummerne i 
Gråstens gader hænger i 

en tynd tråd. Det kan godt 
være, de ikke bliver til no-
get i år, fordi det er en dyr 
aktivitet”, nævnte Carsten 
Clausen Kock, som i sam-

me åndedrag pegede på, at 
etape 2 i Ahlmannsparken 
er skudt til hjørne, fordi 
kommunekassen er tom. ■

Carsten Clausen Kock 
redegjorde for arbej-
det i Gråsten Forum.
 Foto Ingrid Johannsen
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SuperBrugsen Gråsten Telefon 73 65 26 00
Åbningstider: Vi har åbent alle dage kl. 7.00 - 20.00

Tilbuddene gælder torsdag den 26. 
til lørdag den 28. januar 

Der tages forbehold for trykfejl.

Pr. stk.

6995

GRÅSTEN
Kartoffelspegepølse 
fra Als pølser

*Maks. 8 stk. pr. kunde pr. dag

Pr. pk.

995

Lurpak smør eller smørbar
200 g

FRIT VALG

Rød Merrild kaffe
500 g

pr. ps.

3995

Tilbudene gælder torsdag til lørdag

Æblefestival har 
fundet sin form
Af Gunnar Hat tesen

Formand for Gråsten 
Æblefestival, Kaj Nielsen, 
Rinkenæs, mener, at efter-
årets store æblefestival har 
fundet sin form.

“Vi dækker havne-
fronten med et stort telt, 
der er mange stande og 

interessen har været god”, 
sagde Kaj Nielsen, som 
fremhævede æbledron-
ningen, Karin Baum, som 
havde arrangeret sejltur 
over Flensborg Fjord 
til Glücksborg Slot for 
at plante nogle Gråsten 
æbletræer. ■

Kaj Nielsen omtalte aktiviteterne i forbindelse med Gråsten 
Æblefestival. Foto Ingrid Johannsen

Skaterbane på 
vej i Gråsten
Af Gunnar Hat tesen

Arbejdet med at etab-
lere en skaterbane ved 
Boblehallen i nærheden 
af Gråsten Skole er i fuld 
gang.
Nyheden blev lanceret ved 
nytårskuren i BHJ Salen.

“En skaterbane vil 
skabe et miljø for unge”, 
sagde Kim Agerley, der 
er formand for en nedsat 
arbejdsgruppe, der arbej-

der med at få realiseret 
projektet.

Ifølge Kim Agerley vil 
en skaterbane koste 1,5 
million kroner, og han er 
fortrøstningsfuld om, at 
skaterbanen kan indvies i 
2024. ■

Kim Agerley står i spidsen for 
et projekt om at etablere 
en skaterbane i Gråsten.
 Foto Ingrid Johannsen 
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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

Skal jeg fortsat sikre dig billig og 
sikker strøm fra ?

Så stem på mig til 
repræsentantskabet.

PETER BRODERSEN
Gråsten

Har du en
el-måler?

Glad vinder af gavekort på 10.000
Af Gunnar Hat tesen

Det var en glad vinder, 
Gunnar Andresen, som 
forleden shoppede 
igennem.
Gunnar Andresen blev 
nemlig den heldige vin-
der af hovedgevinsten 
på 10.000 kr fra Gråsten 
Handel til slotsbyens 
butikker.

Næstformand i Gråsten 
Handel, Jonna Seemann, 
er meget tilfreds med op-
bakningen til at handle lo-
kalt, hvor Gråstenmærket 
har givet et boost i den 
lokale handel. ■

Eniko Batlogh Madsen fra Imerco og Gunnar Andresen foran de indkøbte varer. 

Nye tiltag på vej i Alnor 
Strandpark
Af Gunnar Hat tesen

Brugere af Alnor 
Strandpark kan se 
frem til en stribe nye 
initiativer.
Det fastslog formand for 
Alnor Badebroforening, 
Niels Christian Just, ved 
nytårskuren i BHJ Salen.

“Vi arbejder på at få 
bedre badefaciliteter for 
vinter- og sommerbadere. 
Desuden arbejder vi på at 
få en mobilsauna”, sagde 
Niels Christian Just, som 
pegede på, at det kan tage 
flere år, før tiltagene er på 
plads. ■

Formand for Alnor 
Badebroforening, Niels 
Christian Just.

Kulturlivet skal 
styrkes i Gråsten
Af Gunnar Hat tesen

Den nystiftede forening, 
Kultur i Gråsten, har vind 
i sejlene.
Foreningen har hen 

over foråret planlagt syv 
arrangementer.

“Vi vil gerne styrke og 
udvikle det lokale kultur-
liv”, sagde næstformand i 
Kultur i Gråsten, Thomas 

Brink Thomsen, ved 
nytårskuren.

Blandt arrangementerne 
bliver kunstudstillingen i 
Den røde Lade på gråsten 
Landbrugsskole. ■

Næstformand i Kultur i 
Gråsten, Thomas Brink 
Thomsen. I baggrunden ses 
kassereren Jørgen Christian 
Clausen. Foto Ingrid Johannsen
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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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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 fi ne anmeldelser.
Musikalsk underholdning ved Steff en Schultz, som synger 
sønderjyske sange. 
Prisen inkluderer suppe, foredrag, musikalsk underholdning 
og kaff e.

150,-
TILMELDING PÅ 

TLF. 2116 0683

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, kaff e og rundstykke, 
middag på Munkebo Kro, entre på kunstmuseet, 

kaff 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

Borgere i Kværs og Snurom: Biogasanlæg stinker
“Som borgere på landet 
har vi tradition for at 
holde familiefester og 
sammenkomster i haven. 
Det tør vi ikke længere 
i Kværs og Snurom. Vi 
risikerer, lugtgenerne fra 
biogasanlægget er så kraf-
tige, at ingen kan holde ud 
at være der. Til jul havde 
jeg besøg af familie, der 
var skeptiske over for min 
modstand mod biogas-
anlægget i Kværs. Da de 
stod ud af bilen, sagde de, 
ja det lugter virkelig fælt. 
De havde ikke troet, det 
ville være så slemt at bo i 
nærheden af biogasanlæg-
get, men det har vist sig 
meget værre end frygtet,” 
fortæller Hans Jørgen 
Vaarbjerg, der er nabo til 
biogasanlægget.

Mens minister, politikere 
og bygherre indviede 
byggeriet mandag, sidder 
borgerne i nabolaget til-
bage med gener i form af 
støj, lugt, trafik, udsyn til 
siloer og frygten for, at når 

der ikke er gylle nok til 
siloerne, så bliver der hen-
tet andre former for affald 
ind som fisk, slagteriaffald 
og andet “godt”.

“Jeg er træt af de glans-
billedhistorier, der bliver 
tegnet af biogasanlægget. 
Flere har betegnet det som 
et helvede at være nabo 
til. Lugten er meget værre 

end først frygtet. Vi blev 
advaret af naboer til andre 
anlæg, men lige lidt hjalp 
det. Vi kæmpede mod 
anlægget, men der var så 
stor politisk opbakning, 
at det var lige meget, hvad 
vi gjorde,” fortæller Hans 
Jørgen Vaarbjerg, der 
ikke var inviteret med til 
indvielsen.

Dårlig behandlet
I byggefasen fik naboer i 
Nejtak til biogas i Kværs 
flere gange medhold i, for-
malia som byggetilladelser 
og godkendelser ikke var 
overholdt, men hver gang 
blev de efterfølgende ind-
hentet. Miljøgodkendelsen 
blev forkastet i første 
omgang, men senere bragt 

på plads. Borgerne mener, 
det er ligegyldigt, hvad de 
har gjort, så ville det poli-
tiske flertal i Sønderborg 
byråd til enhver tid give 
tilladelser og godkendelser 
med tilbagevirkende kraft. 
Politikerne føler sig for-
pligtet af målsætningerne 
i Project Zero og har valgt 
Kværs som stedet, der 
skal bære generne ved den 
grønne omstilling. 

Byen stinker af lort
Der er også klager over 
stank fra biogasanlægget i 
Glansager.

Ledelsen af biogas-
anlægget har forklaret, 
lugtgenerne er aftagende 
og forbigående. Det er 

borgerne ikke enige i. 
Under forundersøgelser 
og i høringsfasen var kon-
klusionen, at lugtgenerne 
var minimale og absolut 
til at leve med.

En borger i Kværs skrev 
for nylig på Facebook: 
“Hvor er det da dejligt at 
komme hjem til week-
enden og så stinker hele 
byen af lort.” Han har 
også skrevet: “Er der slet 
ikke nogle af politikerne 
i Sønderborg byråd, der 
kunne tænke sig at kom-
me ud i Kværs området 
og prøve at lugte, hvad vi 
skal finde os i, fordi jeres 
projekt Zero skal frelse 
verden.

Borgmesteren må også 
gerne komme, selv om 
der ikke er noget der skal 
indvies, eller et første spa-
destik der skal tages.

Men tag noget vat med 
til næsen for det lug-
ter mere af lort end af 
lagkage.” ■

Naboerne er utilfredse med 
stanken fra biogasanlægget.
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BORDRESERVATION
Tlf.: 30 34 00 00 ELLER

Tlf.: 26 70 98 90

10 slags sild
Marineret sild – Kryddersild – Dildsild – Tomatsild

Sennepssild – Ølmarineret sild – Chilisild – Cognacsild
Snapsesild –Blommesild – Sherrysild – Rødbedesild

Frugtsild – Forårssild – Stegte sild

10 slags som kunne være en af overstående

Æg & rejer – hjemmerøget laks – fi skefrikadeller
smørstegt fi skefi let – rugbrød – franskbrød

smør – fedt – løg – kapers – peberrod – karrysalat

Kæmpe 
Sildebord

Hver lørdag i februar
& marts måned 

fra Kl. 12:00 til 14:00
Lørdag den 11. februar  ALT OPTAGET

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

Byens spisested 
no. 1

Byens spisested 
no. 1

Spis alt 
hvad du kan 

for kun

149,-

Biogasanlæg har kostet 
300 millioner

Af Lise Kristensen

Biogasanlægget i Kværs 
modtager 500.000 ton 
miomasse om året.
To tredjedele er gylle. 
Resten er industriaffald 
eksempelvis slagteriaffald. 
Det er på tale at lave fly-
dende gas til bilbrændsel i 
Kværs. Med de otte chauf-
fører, der kører i pendul-
fart til og fra anlægget, er 
der i alt 15 ansatte i Kværs.

Nature Energy har nu 13 
anlæg i Danmark, hvoraf 
de to er i Sønderborg 
Kommune. 

Bygherren på store bio-
gasanlæg er på vej ud på 
det internationale marked 
og er blevet opkøbt af 
Shell. 

Formand for Biogas 
Danmark, Henrik Høgh, 
lykønskede Nature Energy 
med, at det er lykkedes at 

trække så store investorer 
til.

“Vi må rose Sønderborg 
Kommune for Project 
Zero. Kunne vi blot ud-
vide kommunegrænsen, 
så vi kunne få nogle flere 
anlæg. Biogasnettet er 
som et træ. Når den store 
rod fra Nordsøen kappes, 
skyder den små grene 
rundt omkring,” sagde 
Nature Energys direktør 
Ole Hvelplund, der ikke 
uventet ser biogassen som 
afgørende for den grønne 
omstilling

For at opnå tilskudsmid-
ler fra staten, skulle bio-
gasanlægget i Kværs være 
på nettet 1. januar 2023. 
Det lykkedes.

Anlægget har kostet 300 
millioner kroner.

Kommunen har lovet at 
gå i dialog med borgerne i 
Kværs og Snurom angåen-
de lugt- og trafikgener, da 
opførelsen af biogasanlæg-
get og den efterfølgende 
ibrugtagning ikke er fore-
gået til nabolagets udelte 
tilfredshed – tværtimod. ■

Gylle og dyrs efterladenska-
ber fra landbruget lugter 
nu engang, men det giver 
sammen med industriaffald 
som fra slagteriet grøn 
energi.

Lykketoft i Kværs
Formand for Energinet, 
Mogens Lykketoft (S), har 
været med til at investere 
700 millioner kroner i 
det danske energinet, så 

forbrugerne kan få dansk 
natur- og biogas.

Mandag var han med 
ved indvielsen af biogas-
anlægget i Kværs. ■

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

Efter opsamling kører vi til Hou, hvor 
vi tager med færgen til Samsø. I den 
mondæne badeby Ballen får vi middag.
Vi oplever nogle af øens 
væsentligste seværdigheder.
Under busturen rundt på Samsø vil 
den lokale guide fortælle en masse 
om øens historie og dens historie.
På øen ligger en perlerække af 22 hyggelige 
landsbyer med hvert sit særpræg og charme.
Vi kommer naturligvis til Nordby, som 
er en rigtig hyggelig lille by med sine 
små, snørklede gader, charmerende 
gamle huse og bedårende gadekær
Forventet hjemkomst ved 22-tiden.
Prisen inkluderer bus, rundstykke og 
kaff e, færgeoverfart, middagsmad, lokal 
guide, eftermiddagskaff e og kage.

BovAvis

Afgang

Alsion, Sønderborg  . . . . . . . . . . . . . . . . 7:30
Nybøl Kirke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7:45
Broager Kirke. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7:50
Elektrikeren Egernsund . . . . . . . . . . . . . 7:55
Ahlmannsparken, Gråsten . . . . . . . . . . .8:00
Bageren Rinkenæs . . . . . . . . . . . . . . . . . 8:10
Annies Kiosk, Sønderhav . . . . . . . . . . . . 8:15
Bindzus, Kollund . . . . . . . . . . . . . . . . . .8:20
Kruså Bankocenter  . . . . . . . . . . . . . . . . 8:25
Bov Kirke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8:30
Samkørselspladsen ved Kliplev  . . . . . . . 8:45
Circle K, Rødekro . . . . . . . . . . . . . . . . .9:05
Samkørselspladsen ved Hammelev  . . . . 9:35
OK-tanken i Bramdrupdam  . . . . . . . .10:00

795,-
Lørdag den 13. majLørdag den 13. maj

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

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 kaff e

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

795,-

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

Efter opsamling kører vi op til Midtjylland, hvor vi 
indtager middagsmaden på en hyggelig landevejskro.
Derefter besøger vi Mønsted Kalkgruber, som er 
verdens største kalkgruber. Vi går på opdagelse i de 
lange oplyste gange 50 meter under jorden.
Efter vi har set museet og kalkgruberne, kører vi ad 
små veje til Branden, hvor vi sejler over til Lim� ordens 
smukkeste ø, Fur. Fur er et autentisk øsamfund med 
850 indbyggere, rigt på forskelligartede og særprægede 
landskabsformer.
Vores erfarne guide tager os med på rundtur på den 
spændende ø og vil med en stor potion jysk lune og 
underfundighed fortælle om øens seværdigheder, 
blandt andet Emmelstenhus, Gammel Havn, Fur 
Kirke og Knudeklinterne.
I turen er inkluderet bustur, formiddagskaff e og rund-
stykke, entre på Mønsted Kalkgruber, middagsmad på en 
hyggelig kro, færge til og fra Fur, to timers guidet rundtur 
på Fur, eftermiddagskaff e og sandwich på hjemturen.

BovAvis

Afgang

Alsion, Sønderborg  . . . . . . . . 7:15
Nybøl Kirke . . . . . . . . . . . . . . 7:30
Broager Kirke. . . . . . . . . . . . . 7:35
Elektrikeren i Egernsund . . . . 7:40
Ahlmannsparken, Gråsten . . . 7:45
Bageren Rinkenæs . . . . . . . . . 7:55
Annies Kiosk, Sønderhav . . . . 8:00
Bindzus, Kollund . . . . . . . . . . 8:05
Kruså Bankocenter  . . . . . . . . 8:10
Bov Kirke . . . . . . . . . . . . . . . . 8:15
Dagli’ Brugsen, Kliplev . . . . . 8:30
Circle K, Rødekro . . . . . . . . . 8:50
Samkørselspladsen
ved Hammelev . . . . . . . . . . . . 9:15
OK-tanken i Bramdrupdam  . 9:40

1-dags bustur til1-dags bustur til

Fur og Fur og 
Mønsted Mønsted 
KalkgruberKalkgruber
Lørdag den 1. juliLørdag den 1. juli 795,-795,-

Bogense
& Nordfyn 

BovAvis

Efter opsamling kører vi over Lillebæltsbroen 
til toppen af Fyn. I Danmarks hyggeligste 
købstad, Bogense, hvor vi spiser middag.

Vi får en guided byvandring i den smukke gamle 
købstad. De charmerende huse og hyggelige gader 
fortæller historien helt tilbage til 1200-tallet, hvor 

Bogense også var en blomstrende handelsby.

Derefter kører vi gennem nogle af de charmerende 
landsbyer, ser nogle slotte og herregårde, oplever 
ægte Morten Korch idyl, ser Gyldensteen Strand 

og drikker eftermiddagskaff e i Kunstgården, 
som er Danmarks største landgalleri. 

Hjemkomst ved 19-tiden.

Prisen inkluderer bus, kaff e og rundstykker, 
middag, guided tur i Bogense, kaff e 

og lagkage på Kunstgården.

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

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

2. påskedag mandag den 10. april 795,-

8



9

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

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 

Benny Engelbrecht er ny formand for 
Sydslesvigudvalget
Benny Engelbrecht 
er ny formand for 
Sydslesvigudvalget.
Den tidligere skatte- og 
transportminister Benny 
Engelbrecht (S), Adsbøl, 
er blevet udpeget af kul-
turminister Jakob Engel-
Schmidt (M) som ny 
formand for Folketingets 
Sydslesvigudvalg.

“Jeg ser frem til at løfte 
denne vigtige opgave igen. 
I en tid med uro og krig på 
det europæiske kontinent 
er det ikke blevet mindre 
vigtigt, at den fredelige 
sameksistens mellem fler-
tals- og mindretalsbefolk-
ninger i det dansk-tyske 
grænseland får bevågen-
hed. Ikke blot fra de af 
os der kender området, 
men også i den bredere 
offentlighed. Mens man 
i andre dele af Europa er 
i konflikt og slås, lever 

dansksindede og tysksin-
dede i Sydslesvig side om 
side, med hinanden og 
for hinanden. Det særlige 
forhold skal vi være stolte 
af. Jeg ser også frem til 
samarbejdet med det øvri-
ge Sydslesvigudvalg, som 

er sammensat af personer 
med stor indsigt og viden 
om grænselandet og min-
dretallets forhold”, siger 
Benny Engelbrecht om sit 
nye hverv.

Om udnævnelsen siger 

kulturminister Jakob 
Engel-Schmidt:

“Den dansk-tyske græn-
seregion er et forbilledligt 
eksempel på, hvordan kul-
turer, sprog og traditioner 
kan sameksistere på tværs 
af landegrænser og sikre 

gode forhold for mindre-
tal. Som tidligere formand 
for Sydslesvigudvalget 
har Benny Engelbrecht et 
indgående kendskab til 
det danske mindretal og 
til arbejdet i udvalget. Jeg 
er glad for, at han endnu 
en gang vil stå i spidsen 

for Sydslesvigudvalgets 
vigtige arbejde.”

Benny Engelbrecht er 
født på Amager, men har 
boet i Sønderborg, siden 
han var 20 år gammel. 
Han har tidligere været 
skatteminister under 
Helle Thorning-Schmidt 
fra 2014-15 og var trans-
portminister under Mette 
Frederiksen fra 2019-22.

Benny Engelbrecht 
afløser Christian Juhl 
(EL), der fortsætter 
som menigt medlem af 
Sydslesvigudvalget.

Foruden Benny 
Engelbrecht og Christian 
Juhl består det nye Syd-
slesvigudvalg af Henrik 
Dam Kristensen (S), Anni 
Matthiesen (V), Henrik 
Frandsen (M), Patrick 
Culmsee Bryhl Madsen 
(udpeget af DD) og Niels 
Flemming Hansen (KF).

Sydslesvigudvalget fun-
gerer – også økonomisk 
– som bindeled mellem 
Folketinget og det danske 
mindretal i Sydslesvig. ■

Benny Engelbrecht er ny 
formand for 
Sydslesvigudvalget.
 Foto: Socialdemokratiet



GRÅSTEN SLOTSKIRKE
Søndag den 29. januar

Vi henviser til Adsbøl kirke 

ADSBØL KIRKE
Søndag den 29. januar kl. 11.00

ved Hanne Beierholm Christensen

KVÆRS KIRKE
Søndag den 29. januar

Ingen gudstjeneste

BROAGER KIRKE
Søndag den 29. januar kl. 10.30

ved Stefan Klit Søndergaard med dåb

EGERNSUND KIRKE
Søndag den 29. januar

Ingen gudstjeneste

RINKENÆS KORSKIRKE
Søndag den 29. januar kl. 17.00

Lysgudstjeneste ved konfirmanderne og Mette Carlsen.
Kyndelmissefejring. Der er pandekager og 
varm kakao udenfor efter gudstjenesten

NYBØL KIRKE
Søndag den 29. januar kl. 9.30

ved Karen Møldrup Rasmussen

SOTTRUP KIRKE
Søndag den 29. januar kl. 11.00
ved Karen Møldrup Rasmussen

ULLERUP KIRKE
Søndag den 29. januar kl. 11.00
ved Lis-Ann Alexandra Rotem

TYSK GUDSTJENESTE
Sonntag, 29.1., 16 Uhr

Gottesdienst in Broacker

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

“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

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

Advokaterne i Gråsten og Padborg

ADVOKATVAGTEN
Mit Liv i Israel
At leve og bo i en 

kon� iktzone
Onsdag den 8. februar kl. 14.30 -16.30 
i BHJ -salen Ahlmannsparken, Gråsten

Sarah Arnd Linder er dansker, bosat i Israel 
på 15. år, hvor hun har taget det meste af sin 

uddannelse – Bachelor og Masters i Mellemøst 
Historie fra Tel Aviv Universitet, Israel.

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 Anne Køcks, tlf. 23 34 09 05 gerne via 
sms senest mandag den 6. februar kl. 18.00

Gråsten

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

www.hebru.dk

Sundsnæs 4
6300 Gråsten

Norgesvej 24
6100 Haderslev

Mail
mobler@hebru.dk

Telefon 
7460 8351

Sundsnæs 4,
6300 Gråsten

Norgesvej 24, 
6100 Haderslev

Telefon
7460 8351

Mail
mobler@hebru.dk

Aktiv kvinde fylder 60 år
Af Gunnar Hat tesen

Helle Blindbæk fra 
Adsbøl fylder tirsdag 31. 
januar 60 år.
Helle Blindbæk er en af de 
mennesker, der er nødt til 
at gøre noget ved det, når 
hun oplever, at noget kan 
blive bedre.

Hun engagerer sig og 
yder sit bidrag. Det har 
medført en farverig og 
mangesidet karriere.

I Gråsten kendes hun 
bedst for sin frivillige 
indsats i en stribe for-
eninger, hvor hun gør en 
stor indsats for at styrke 
fællesskabet. 

Hun er formand for 
Gråsten-Adsbøl Menig-
heds råd og formand for 
Gråsten Bridgeklub.

Det er dog langt fra 

de eneste steder, der 
nyder godt af hendes 
store engagement og høje 
energiniveau. 

Det gælder en række ste-
der i lokalsamfundet, hvor 
den flittige kvinde har 

valgt at lægge sine kræf-
ter. Spørg bare i Gråsten 
Handel, hvor hun er 
sekretær i bestyrelsen og 
tovholder på mange akti-
viteter. Hun er stensikkert 
med, når Gråsten Handel 

laver noget spændende i 
byen - hvad enten det er 
Torved age eller tænding af 
juletræ på Torvet.

Hun er også aktiv i 
Kræftens Bekæmpelses 
lokalforening og har tid-
ligere været præsident i 
Gråsten Rotary Klub.

I 2017 blev hun udnævnt 
til Årets Gråstener, fordi 
hun så godt som altid har 
en finger med i spillet 
på den ene eller anden 
måde, når der sker noget i 
Gråsten.

Privat har hun i mange 
år dannet par med Finn. ■

I kraft af sin utrættelige 
energi bidrager Helle 
Blindbæk til at synlig-
gøre Gråsten. Tirsdag den 31. 
januar fylder hun 60 år.

Ringgade 3, 6300 Gråsten | Telefon 7463 0800 | www.fi scher-advokatfi rma.com
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En veltilrettelagt og velgennemført begravelse eller 
bisættelse er for alle pårørende en væsentlig del af det 
sidste minde. Mange elementer indgår og ligger bag 
dette meget nærværende øjeblik, og det er ikke mindst 

på dette tidspunkt afgørende, at de detaljer, som er 
væsentlige for afdøde og pårørende,  

efterleves værdigt.

Et sidste minde...

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.dkPoul Erik Kjærgaard
Eksam. bedemand

Steen Kristensen
Eksam. bedemand

Gitte J.J. Kristensen
Eksam. bedemand

Als- &
Broager-Sundeved Begravelsesforretning

Vores kister er danskproduceret  
med fokus på bæredygtighed.

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

Taksigelser

Tak Tak 
for deltagelse og opmærksomheden ved min mandfor deltagelse og opmærksomheden ved min mand

Jørgen Frede Hansens Jørgen Frede Hansens 
bisættelsebisættelse

Broager Kirke den 19. januar.Broager Kirke den 19. januar.
På familiens vegnePå familiens vegne

ChristelChristel

Tak til alleTak til alle
For venlig deltagelse vedFor venlig deltagelse ved

Frida Christine AlnorsFrida Christine Alnors
begravelse i Rinkenæs Korskirkebegravelse i Rinkenæs Korskirke

Tak for smukke blomster og kranseTak for smukke blomster og kranse
Familien Familien 

Back to the Roots 
festival i Rinkenæs
Af Gunnar Hat tesen

Rinkenæs Skole danner 
i weekenden 3.-4.marts 
rammen om en festival.
Det er den lokale forening 
Back to the Roots, der in-
viterer inden for til dejlig 
folkemusik, lækker mad, 
kunst og masser af hygge. 

Programmet begynder 
fredag kl. 16.00 med mu-
sik henvendt til især børn 
og deres familier. I løbet 
af formiddagen har ele-
verne på Rinkenæs Skole 
deltaget i forskellige work-
shops, som også vil præge 
eftermiddagens program. 
Her er der gratis entré.

Kl. 19.00 begynder 
det officielle program. 
I løbet af aftenen kan 
publikum høre musik ved 
danske FAR, der spiller 
sømandsfolk, det skotsk/
engelske band Mánran, 
der spiller folk/rock og 
endelig spiller det danske 
band Southern Comfort 
country.

Lørdag byder program-

met med singers in the 
round under ledelse af 
Perry Stenbäck. Resten 
af lørdagen byder på 
musik ved dansk/svenske 
Bragr, der spiller skandi-
navisk folkemusik, MC 
Hansen og Jacob Chano, 
og Buffetten Blues & 
Jazz Band inden der er 
fællesspisning.

Efter fællesspisningen er 
der præsentation auktion 
over Living art værkerne, 

der er lavet under fe-
stivalens første timer. 
Flensborg Fjord Kunst- og 
Kulturforening står for 
denne del af programmet.

Lørdag aften står pro-
grammet på amerikansk 
folkemusik ved Twang, 
irsk folkemusik ved Tom 
Donovan og festivalen 
slutter med HP Lange Big 
Gumbo, der præsenterer 
publikum for blues/cajun/
mountain musik.

“Det giver lys i sjælen at 
deltage i festivalen”, siger 
Ulla Brommann, der er 
næstformand i Back to the 
Roots. ■

Borgerne skal i højere grad inddrages
Af Gunnar Hat tesen

Formand for Udvalget for 
Erhverv og Grøn Vækst, 
Kjeld Stærk (V) har for-
ståelse for den skepsis 
og bekymring, der har 
været blandt borgerne i 
Kværs og Snurom.
“Processen om valg af 
placering har udstillet 
vigtigheden af borger-
inddragelse. Det er et 
område, hvor kommunen 
skal gøre sig umage. Ellers 
risikerer vi, at det bliver en 
trussel mod den grønne 
omstilling”, sagde Kjeld 

Stærk ved indvielsen af 
biogasanlægget i Kværs.

“Alle ved, at Sønderborg 
Kommune er intolerant 
overfor udspil i vand-
løb. På samme måde 
skal kommunen også 
være intolerant overfor 
lugtudslip”, fastslog Kjeld 
Stærk, som også inddrog 
den russiske invasion af 
Ukraine.

“Krigen i Ukraine har 
kun gjort det mere på-
krævet at udvise rettidig 
omhu i forbindelse med 
vores energiløsninger. 
Produktion af biogas er 
en væsentlig energikilde, 
og der er mange gode 
rationaler ved biogas, fordi 
vi udnytter en ressource, 
der ellers går til spilde. 
Samtidig er biogassen 

med til at løse landbru-
gets CO2-udledning, 

og så hjælper det os i 
Sønderborg Kommune 
med at opnå CO2 neutra-
litet i 2029”, sagde Kjeld 
Stærk. ■

Formand for Udvalget for 
Erhverv og Grøn Vækst, Kjeld 
Stærk (V).  
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Anders Brandt kan godt lide dramatisk vejr Af Søren Gülck

De fleste kender 52-årige 
meteorolog Anders 
Brandt, som er vejrvært 
på DR 1.
Forleden fortalte den po-
pulære vejrvært på hjem-
mebane på Broagerhus om 
sin passion for vejret.

Foran 70 tilhørere omtal-
te han sine mange oplevel-
ser med vejret, men også 
om de udfordringer, man 
har som vejrvært.

Siden år 2000 har han 
været bosat i Broager, og 
næsten dagligt tager han 
turen til DR ś studier i 
Aarhus.

Lige siden han var barn, 
har Anders Brandt haft en 
enorm interesse for vejret.

“Jo værre og vildere 
vejret er, des bedre har jeg 
det”, sagde Anders Brandt, 
som fra sit hjem på Nejs 
Møllevej observerer, om 

når der er blæst, sne eller 
torden på vej.

Tilhørerne mærkede 
tydeligt, at vejrprofeten i 
den grad har hjertet med i 
sine fortællinger.

Fem kameraer
Jobbet som vejrvært et 
ikke kun at står på TV og 
fortælle om det aktuelle 
vejr. Ifølge Anders Brandt 
ligger der megen forbe-

redelse, inden han går på 
skærmen.

For det meste er han helt 
selv i studiet, kun omgivet 
af fem kameraer, der for 
øvrigt er fjernstyret fra 

København. Så på mange 
måder er det et ensomt job 
i hverdagen.

Han passion fra vejret 
har bragt ham viden om i 
verden.

“Men tro mig det er 
ikke nogen ferie, vi er på. 
Derfor vælger jeg ofte at 
tage tilbage som turist for 
at opleve stederne”, nævn-
te Anders Brandt, som i 
2021 skiftede job fra TV 2 
Vejret til DR 1.

“Grønland, Island og 
Svalbard er nogle af de 
steder, jeg ofte har be-
søgt”, fortalte en veloplagt 
Anders Brandt, som i friti-

den elsker at løbe maraton 
og windsurfe på Flensborg 
Fjord.

Anders Brandt kom også 
rundt om de moderne 
hjælpemidler, man har i 
dag både på jorden og i 
rummet. Det gør, at vejret 
kan forudsiges med for-
holdsvis stor præcision.

Spørgelysten om vind og 
vejr var stor, selvom man-
ge spørgsmål måtte svæve 
i vinden. ■

BovAvis

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

Øresundsbroen- og kører til Sofi 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 Sofi 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, kaff e og 
rundstykker, buff et, sandwich, 

færgefart og entré på Sofi 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

Heldagsudfl ugt til

Sofi ero Lørdag den 20. maj

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

Dronning Ingrids barndomshjem og Europas smukkeste blomsterpark

950,-

Sogneeftermiddag
Torsdag 

den 2. februar
kl. 14 – 16

i præstegården

Tilmelding til 
Finn tlf. 23 66 96 63

Vejrprofeten Anders Brandt 
var en populær foredrags-
holder på Broagerhus.
 Foto Søren Gülck

Når det danske vejr viser 
tænder ved Anders Brandt, 
at alle snakker om den 
vejrudsigt, han formidler ud i 
stuerne.

DIN LOKALE VOGNMAND…DIN LOKALE VOGNMAND…
• Alt i transportAlt i transport

• Sand og grusSand og grus

• KranvogneKranvogne

• NedbrydningNedbrydning

• KnusningKnusning

• Beton og teglBeton og tegl

• VinterbekæmpelserVinterbekæmpelser

• Anlæg/EntreprenøropgaverAnlæg/Entreprenøropgaver

• Træfældning/Topkapning Træfældning/Topkapning 
med kranmed kran

 SKODSBØLVEJ 86, 6310 BROAGER ·  74 44 16 57 ·  52 23 24 42

 kontakt@gorrin.dk · www.gorrin.dk · Følg os på    

www.graastenavis.dk/
rejser-og-udflugter 
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Vi kører over den dansk-tyske grænse og videre over 
Kiel til Plön i Holstenske Schweiz. Vi spadserer 
en tur forbi det smukke Plön Slot, som var ejet 
af den danske kongefamilie fra 1761-1864.

Efter en god middag sejler vi på de fem søer til 
den mondæne kurby Malente. Derefter kører vi 
til Eutin, hvor Katarina den Store opholdt sig 
på Eutin Slot hver sommer, da hun var en ung 
pige. Rosernes by var et yndet feriested for rige 
danskere i 1920’erne. Byen er da også nævnt i 
sangen “Den sidste turist i Europa”, som Mogens 
Dam skrev i 1948, og som Lulu Ziegler gjorde 
til en evergreen. Vi ser slottet og kirken, og 
hører om den gamle bys spændende historie.

Lørdag den 24. juni

BovAvis

AFGANG FRA

Alsion, Sønderborg ................. 7.45
Nybøl Kirke ..........................  8.00
Broager Kirke ........................  8.05
Elektrikeren Egernsund .........  8.10
Ahlmannsparken, Gråsten .....  8.15
Bageren Rinkenæs .................  8.20
Bankocenter, Kruså ...............  8.35
Bov Kirke ..............................  8.45
Circle-K i Padborg.................. 8.50

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

Holstenske SchweizHolstenske Schweiz

Prisen inkluderer bus, kaff e og 
rundstykker, guide, middag, sejltur 
på de fem søer og eftermiddagskaff e.

795,-

Adventure Efterskole står på ski, dykker og 
sætter nye projekter i søen Af Lise Kristensen

Adventure Efterskolen 
i Skelde skal udvides, 
så den kan modtage 
flere elever, da der er 
mange på venteliste, og 
så øger den paletten af 
undervisningstilbud. 
Målet er at lære eleverne 
at blive projektledere, så 
de kan tilrettelægge og 
organisere ting for sig selv 
og andre.

Der er stor interesse for 
sagen. 

Forstander Steen Emgren 
drager på efterskolemesser 
rundt i landet den kom-
mende tid.

“Vi har 104 elever fra 
hele landet. Det er fuld 
skrue. Vi vil udvide, så 
der kan blive plads til 136 
elever på skolen i løbet af 
de kommende år. Vi har 
mange på venteliste,” for-
tæller forstanderen.

Ski og dykning
Der er stor søgning til lin-
jefag som ski og dykning. 

Det indebærer eksem-

pelvis også snowboard, 
ligesom undervisningen 
på og i vandet omfatter 
wind- og kitesurfing. Det 
er der gode muligheder 
for omkring skolen på 
Broagerland. Dykkerne 
tager på rejser til Egypten 
og Malta. Andre linjefag 
er fitness og uden dørs ak-
tiviteter Outdoor. Skolen 
har 12 undervisere med 
særlige specialer. Eleverne 
lærer selvfølgelig også 
dansk og matematik og 
kan udfolde sig kulturelt i 
drama og musik.

“Vi forventer os meget 
af et nyt linjefag AES 
10, som er en projektle-
derklasse, vi opretter fra 
august. Coronaen har 
givet nedgang i aktivitets-
niveauet blandt de unge. 
Projektledelse vil styrke 
deres sociale kompetencer 
og giver erfaring med, 
hvordan vi lykkes med 
vore ideer. Det dygtiggør 
eleverne i at tage initiati-
ver og være sammenmed 

andre. Der er ikke ar-
rangeret så meget under 
Corona-pausen. Det skal 
vi have gjort noget ved. 
Man skal have en afsluttet 
9. klasses eksamen for at 
komme på projektlinjen, 
som har at gøre med selve 
processen at sætte projek-
ter i søen, at tilrettelægge 
i praksis, at foretage sig 
noget sammen og også 
have styr på økonomien,” 
fortæller Steen Emgren.

Ledertyper
Aktiviteterne vil involvere 
omgivelserne, da skolen 
ønsker at arrangere og lave 
projekter sammen med og 
for andre. Det kunne være 
i form af en sang- eller de-
bataften eller for den sags 
skyld juleklip. Det kan 
også være i samarbejde 
med en klasse på Broager 
Skole for eksempel. Skolen 
samarbejder blandt andet 
med Kaospiloterne og har 
Ryslinge modelen som 
forbillede.

“Det er sjovt, når man 
laver noget sammen med 

andre. Mange gange 
kan den slags være ret 
teoretisk, men her sker 
der noget. Det giver mere 
effektivitet og andre leder-

typer end dem, vi kender,” 
siger forstanderen, der har 
afsat to lærere til formålet 
og har planer om samar-

bejde med udlandet, når 
linjefaget projektledelse er 
sat på skinner. ■

Eleverne på Adventure 
Efterskolen i Skelde får mange 
oplevelser blandt andet i 
udlandet, for dykkere og andre 
vandhunde besøger ofte 
fremmede farvande.

Eleverne forstår at begå sig 
til vands, til lands og i 
naturen, og nu skal de 
også til selv at lære at lave 
selvstændige projekter 
med Ryslingsmodellen og 
Kaospiloterne som forbillede.

Hvordan arrangerer man en 
tur og får andre med også 
nabolaget for den sags skyld 
- det er et af de nye linjefag 
på Adventure Efterskolen til 
august, hvor der selvsagt 
også fortsat er kendte linje-
fag som dykning, outdoor og 
skisport.

Skatkort på bordet
Annas Minde Skatklub har afholdt præ-
mieskat med følgende præmietagere:

Nr. 1 Tøge Zachariassen 1997 point

Nr. 2 Herluf Jørgensen 1965 point
Nr. 3 Jens Clausen 1874 point
Nr. 4 Kurt Jessen 1766 point
Nr. 5 Preben Jensen 1691 point
Nr. 6 Flemming Marschall 1461 point
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Hørt i byen
Politiet har fået gode 
tips om en person, 
som i den seneste uge 
har forsøgt at bedrage 
ældre - blandt andet i i 
Alnor. Manden udgiver 
sig for at være bank-
mand. Han fortæller de 
ældre, at banken havde 
bemærket, der var 
hævet et stort beløb fra 
vedkommendes konto 
og at banken derfor 
ville sende en med-
arbejder ud og hente 
hævekortet.

Formand for Ældre 
Sagen i Gråsten, Ebbe 
Johansen, der også 
er formand for de 40 
millioner medlem-
mer i Age Platform 
Europe, er af den 
svenske ældreminister 
inviteret til konference 
i Stockholm, hvor han 
skal holde indlæg om, 
hvordan man holder de 
ældre på arbejdsmar-
kedet. Sverige har for 
tiden formandsskabet 
i EU.

Kultur i Gråsten 
samlede 65 mennesker 
til højskolesang i BHJ 
Salen.

Ingeborg og Mads Friis 
har været på en ople-
velsesrig safaritur til 
Kenya. Under kyndig 
ledelse af forfatteren 
Tom Buk-Swienty be-
søgte de Karen Blixens 
afrikanske farm.

Louise Kæhlig fra 
Gråsten har slappet af 
under et 14 dages ferie-
ophold i Thailand.

Politiet standsede 
natten til mandag en 
42-årig mand fra Nord-
borg, som kørte bil på 
Brovej ved Egern sund. 
Manden blev sigtet 
for narkokørsel. Da 
betjentene visiterede 
ham, fandt de 2,8 gram 
amfetamin. ■

Din lokale ejendomsmægler siden 1992

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

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

Boliger

Gråsten Rejser www.graastenavis.dk/rejser-og-udflugter 

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
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Klubhus på Årsbjerg udsat for indbrud
Af Gunnar Hat tesen

Gråsten Boldklubs 
klubhus på Årsbjerg har 
været udsat for indbrud.
Det skete natten mellem 
mandag den 16. januar og 
tirsdag den 17. januar.

Tyvene er kommet ind 
ved at bryde en terrasse-
dør op på 1. sal. 

I jagten på noget af værdi 
er dørene ind til køkkenet 
og et lille mødelokale ble-

vet sparket ind.
“Der er stjålet en Play 

station 4 samt 4 con-

troller og et FIFA 2021 
spil og en Soundboks 
3.0. Det stjålne kostede 
13.000 kr, da vi købte det 
i 2020”, fortæller formand 
for Gråsten Boldklub, 
Mogens Hansen, som 

nævner, at der heldigvis 
er indgraveret et stor 
GB i Playstationen og 
controllerne, medens 
Soundboksen har en 
identitetskode, så hvis de 
formastelige ubudne tyve 
forsøger at sælge tyveko-
sterne, kan køber se, at det 
er tyvekoster.

“I klubben håber vi 
selvfølgelig, at det stjålne 
bliver fundet og leveret til-
bage, så hvis der pludselig 

dukker en stor Soundboks 
eller en Play station op 
hos en kammerat, så prøv 
at spørg ind til, hvor den 
er kommet fra. Hvis det 
er vores, så få dem til at 
aflevere det igen. Gerne 
anonymt for vores største 
ønske er at få det stjålne 
tilbage”, siger Mogens 
Hansen.

Indbruddet er meldt til 
politiet. ■

Formand for Gråsten 
Boldklub, Mogens Hansen, 
efterlyser tyvekoster. 
 Arkiv foto

5-VÆRELSES LEJLIGHED I RINKENÆS 
Lys og moderne lejlighed på ca. 180 m2 i stueetagen med 

tre soveværelser. Dejligt badeværelse med badekar.
Moderne og åbent køkken og spisestue.

Stor og lys øst- og syd- og vestvendt vinkelstue 
med brændeovn og udgang til dejlig terrasse 

Ca. 900 m2 have. Nær bus-stop.
Tilgængelig den 1. februar

Kr 6.800 per md plus akonto for varme, el og vand.
TLF 004793982190 ELLER 

EMAIL TIL ASTRAUME@AOL.COM

Skomageren har drøntravlt
Af Lise Kristensen

Den gamle Skomager 
med Morten Latter i 
spidsen har haft et 
forrygende årsskifte 
med stor travlhed både 
i Ahlmannsparkens ca-
feteria, som han overtog 
1. november sammen 
med Ulla Midtgaard, og 
i værtshuset i Nygade, 
hvor der er stor efter-
spørgsel på dagens 
menuer plus våde varer. 
Den 51-årige kok og 
værtshusholder har nu 
været i Nygade i fem år 
med Den gamle Skomager. 
Inden da drev han i 11 ½ 
år Center Pub i Ulsnæs 
Centret.

“Vi har forrygende 
travlt både med at ser-
vicere og traktere de 

folk, der bruger hallen 
og besøger Borgerservice 
i Ahlmannsparken. 
Derudover er der selvføl-
gelig Den gamle Skomager 
i Nygade. Når højsæsonen 
nærmer sig, bliver jeg 
nødt til at ansætte en kok 
og en køkkenassistent for 
at få det hele til at køre,” 
fortæller Morten Latter, 
der ikke mindst har travlt 
med sin skomagerbiks i 
sommermånederne.

Mange turister
Godt 70.000 gæster besøg-
te sidste år Den kongelige 
Køkkenhave. Turisterne er 
flittige besøgende i byens 
spisesteder, som i høj grad 
mærker efterspørgslen 
på mad og drikke, når så 
mange gæster de royale 
attraktioner.

“Der kommer sikkert 
flere i år, så vi får travlt. 
Ulla og jeg deler arbejdet, 
så hun tager sig især af 
Ahlmannsparken, når jeg 
laver dagens menu til for-
tæring og afhentning beg-
ge steder. Jeg har lige lavet 
flæskesteg til 60 mand her 
forleden. I dag er menuen 
lasagne,” fortæller Morten 
Latter, der i højtiden leve-
rede 2100 julefrokostplat-
ter ud af huset.

Ingen ferie
Han har set rigtigt med, 
at Ahlmannsparken kan 

fungere med det koncept, 
han har. Tidligere kig-
gede han på udbuddet på 
Ahlmannsparkens cafete-
riadrift, men opgav, fordi 
økonomien dengang efter 
hans mening ikke hang 
sammen. I november slog 
han og Ulla Midtgaard så 
til, da cafeteriedriften kom 

i udbud igen.
“Jeg skulle egentlig 

have ferie i januar, men 
det bliver ikke til noget i 
denne omgang,” siger en 
ovenud tilfreds restaura-
tør, der hellere end gerne 
udsætter fornøjelserne, 
når det skyldes travlhed i 
gesjæften. ■

Morten Latter har travlt med 
at servicere og traktere 
kunderne. Arkiv foto



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

DIN PARTNER I AUTO-
& LASTBILBRANCHEN

Industrivej 1, 6330 Padborg
Tlf. 73 70 25 75 kjautoparts@kj-autoparts.dk

ÅBNINGSTIDER
Mandag til torsdag kl. 8-16.30

Fredag kl. 8-15.30 • Lørdag kl. 9-12

NU OGSÅ NUMMERPLADESALG

OG OMREGISTRERING I 

PADBORG OG TØNDER

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

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 25. Marineret nakke med salat

TORSDAG den 26. Stegt paneret fl æsk med persillesovs

FREDAG den 27. Mørbradbøf med champignonsovs og grøntsager

LØRDAG den 28. Dansk bøf med rødbeder

SØNDAG den 29. Burger med pommes frites

MANDAG den 30. Kyllingebryst med fl ødekartofl er og salat

TIRSDAG den 31. Svensk pølseret med rødbeder 

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

75,-
fra 53,-

Holbøl Menighedsråd er i opløsning 
– fire medlemmer har trukket sig
Af Lise Kristensen

På menighedsrådsmø-
det i Holbøl onsdag trak 
fire medlemmer og to 
suppleanter sig. 
To medlemmer af menig-
hedsrådet og en suppleant 
er tilbage til at føre menig-
hedsrådsarbejdet videre.

Formand Lise 
Christensen, Anne 
Søndergård, Kasper 
Kellgren og Lise Julius 
anmodede sammen med 
suppleanterne Sonja 
Larsen og Anna Gjelstrup 
om udtrædelse af me-
nighedsrådet. Det blev 
imødekommet.

“Der er ikke så meget at 
sige til det. Jeg går af per-
sonlige årsager. Når man 

ikke føler sig engageret 
i noget mere, skal man 
heller ikke fortsætte. De 
tilbageværende kunne 
selvfølgelig ikke gøre an-
det end at imødekomme 
vort ønske om udtrædelse. 
Jeg smækker ikke med 
døren. Jeg ønsker alt godt 
for menighedsrådsarbej-
det og menigheden og står 
til rådighed, hvis nogen 
har spørgsmål eller har 
brug for min hjælp,” siger 
Kasper Kellgren, der har 
været i menighedsrådet i 

halvanden periode og lige 
var påbegyndt sin tredje 
valgperiode.

Strid om sognegård
Der var menigheds-

rådsvalg i efteråret. Det er 
svært at få at vide, hvad 
der har forårsaget flertal-
lets udtræden. 

Der er ønske om at bygge 
en ny sognegård på par-

keringspladsen neden for 
kirken. Om det er diver-
gerende synspunkter på 
en kommende sognegård 
eller personlige u over ens-
temmelser, der forårsager 
frafaldet, vil de adspurgte 
medlemmer ikke komme 
ind på. Samarbejds-
vanskelig  heder bliver dog 
nævnt.

“Det er selvfølgelig trist, 
men det hele skal nok gå, 
selv om menighedsrådet 
er reduceret med fire per-
soner. Vi kommer videre,” 
siger sognepræst Joan 
Arnbjarnadóttir, der har 
været sjælesørger i Holbøl 
Sogn siden februar 2022.

Menigheden får hjælp 
af provstiet til at finde ud 
af, hvordan det kommer 

videre. Reglerne skal gåes 
efter i sømmene for at se, 
om man kan fortsætte 
med de nuværende med-
lemmer Dina Moos og 
Marianna Bressen, eller 
om der skal gennemføres 
suppleringsvalg. 

Der har tidligere været 
opbrud i menighedsrådet 
i Holbøl, der også i for-
rige valgperiode havde 
stort frafald på grund af 
uenigheder.

Det kom bag på de 
siddende medlemmer af 
menighedsrådet, at fire 
medlemmer af menig-
hedsrådet meldte sig ud på 
onsdagens møde. 

I løbet af ugen vil det bli-
ve afklaret, hvordan arbej-
det går videre. De forblev-
ne medlemmer mener, der 
er noget at bygge videre 
på i Holbøl Sogn, når der 
falder ro over sognet, og 
et nyt menighedsråd er på 
plads. ■

Sognepræst Joan 
Arnbjarnadóttir. Arkiv foto

Tak fordi du handler lokalt

Padborg - Kruså - Frøslev - Holbøl - Kollund – Gråsten - Broager - Sundeved - Ragebøl Uge 4 25. januar 2023 15. årgang



KOLLUND KOLLUND 
KIRKEKIRKE

BOV BOV 
KIRKEKIRKE

HOLBØL HOLBØL 
KIRKEKIRKE

Søndag den 29. januar kl. 11.00
ved Lars Meilandt Hansen

Søndag den 29. januar kl. 9.30
ved Lars Meilandt Hansen

Søndag den 29. januar kl. 10.00
ved Joan Arnbjarnardóttir med dåb

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

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
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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

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 !

Taksigelser
Hjerteligt tak Hjerteligt tak 

for blomster, kranse og donationer vedfor blomster, kranse og donationer ved

Viggo � uesens Viggo � uesens 
bisættelsebisættelse

Tusind tak for varme tanker og blomster til mig.Tusind tak for varme tanker og blomster til mig.
GreteGrete Brandværn 

hjalp kvinde
En kvinde i Kruså var 
så uheldig, at hun var 
nødsaget til at tilkalde 
Padborg Frivillige 
Brandværn i weekenden.
Kvinden gik en tur i sko-
ven bag Transitgården i 
Kruså. Her stødte hun på 
et væltet træ, som hun 
forcerede uden for stien. 

Underlaget var dog så 
blødt, at både barnevogn 

og kvinden selv sank så 
dybt ned, at de ikke kunne 
komme fri. 

Hun kæmpede længe, 
men sank kun dybere ned. 

Til sidst ringede hun ef-
ter hjælp, og brandværnet 
kom hende til indsætning. 

Kvinden var meget rystet 
efter oplevelsen. ■

Aktivitetshus åbner døren for interesserede Af Dit te Vennits Nielsen

Sundheds- og aktivitets-
huset DSI Valdemarshus 
i Padborg holder åbent 
hus lørdag den 4. febru-
ar kl. 14.00-17.00, hvor 
interesserede kan få et 
indblik i, hvad de går og 
laver.

“Vi har mange for-
skellige værksteder og 
laver så mange ting på 
Valdemarshus, at der 
næsten er noget for en-
hver smag. Vi strikker, 
syr, hækler, snitter i træ, 
laver smykker, danser, 

spiller kort og banko 
samt en masse forskellig 
gymnastik”, fortæller 
formanden Carlo Jensen, 
som tilføjer, at derudover 
bliver der afholdt foredrag 
med interessante emner 
og arrangeret ture rundt i 
Danmark.

“Det bedste er, at vi 
hygger os en masse. Der 
er altid nogen at snakke 
med, og vi har en god ånd 
på stedet”, siger Carlo 
Jensen.

Valdemarshus holder 

også en årlig sommerfest, 
hvor der er lækker mad og 
underholdning. 

Carlo Jensen peger på, 
at folk, der kommer på 
Valdemarshus, ikke er så 
hyppigt syge.

“Det er simpelthen fordi, 
man bliver mindre syg, 
når man trives og har det 
godt. Det er netop det, 
man opnår ved at være 
aktiv på Valdemarshus”, 
siger Carlo Jensen. ■ Formand for Valdemarshus, Carlo Jensen, byder indenfor for 

at interesserede kan høre om alle de spændende ting, der 
foregår på stedet. Arkiv foto
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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

HEINRICH  
T: 2941 1470

MORTEN  
T: 2683 6790KØKKEN · BAD · GARDEROBE

KØKKEN-
RENOVERINGOK

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

Ring og bestil tid til et gratis hjemmebesøg!

Danmarks eneste landsdækkende kæde – din garanti for tryghed og kvalitet

Nye låger
– monteret på 1 dag

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

HEINRICH  
T: 2941 1470

MORTEN  
T: 2683 6790KØKKEN · BAD · GARDEROBE

KØKKEN-
RENOVERINGOK

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

Ring og bestil tid til et gratis hjemmebesøg!

Danmarks eneste landsdækkende kæde – din garanti for tryghed og kvalitet

Nye låger
– monteret på 1 dag

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

HEINRICH  
T: 2941 1470

MORTEN  
T: 2683 6790KØKKEN · BAD · GARDEROBE

KØKKEN-
RENOVERINGOK

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

Ring og bestil tid til et gratis hjemmebesøg!

Danmarks eneste landsdækkende kæde – din garanti for tryghed og kvalitet

Nye låger
– monteret på 1 dag

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

DSI Valdemarshus sundheds- og aktivitetscenter
Valdemarsgade 11, 6330 Padborg

DSI Valdemarshus inviterer til

ÅbentÅbent Hus Hus
Lørdag den 4. februar kl. 14 - 17

Vi er denne dag vært 
ved en kop kaff e 
med brød 

Husk generalforsamling den 22. marts kl. 14.00

Kom op oplev, hvad vi tilbyder på Valdemarshus
Masser af HYGGE, gymnastik, træarbejde, 
systue, fremstilling af smykker, kortspil, 
underholdning, foredrag, busture samt 
meget, meget andet.
Vi glæder os til at se dig

Padborg Frivillige Brandværn havde travlt i 2022
Af Dit te Vennits Nielsen

Der har været travlt 
hos Padborg Frivillige 
Brandværn i det for-
gangne år.
I 2022 måtte de lokale 
brandmænd rykke ud til 
72 udkald.

Det fortæller brandkap-
tajn Mads Thorsøe Ries, 

som har stået i spidsen for 
brandstationen siden 2018.

Padborg Frivillige 
Brand  værn har 31 
medlemmer, deraf er 5 
kvinder. 

Yngste brandmand er 
20-årige Daniel Petersen, 
og den ældste er 75-årige 
Bjørn Lorenzen, som sta-
dig er aktiv.

Padborg Frivillige 
Brand værn har haft til-

gang af 4 nye brandmænd, 
som er i gang med at ud-
danne sig. 

Forløbet går over to peri-
oder, hvor 1. periode tager 
1 måned. Her mødes man 
2-3 gange ugentligt om 
aftenen og 4 weekender 
fra morgen til aften. I 2. 
periode uddanner man sig 
til røgdykker, og det forlø-
ber sig over 2 måneder.  

Man kan blive optaget 

som brandmand, når man 
er fyldt 18 år.

“Bliver man optaget 
som brandmand i en ung 
alder, kan man blive ved 
i mange år”, fortæller 
vicebrandkaptajn Michael 
Krog, som danner par 
med Renee Wind, der 
netop har modtaget 10-års 
hæderstegnet i Padborg 
Frivillige Brandværn. ■

Renee Wind har modtaget 10 
års hæderstegnet i Padborg 
Frivillige Brandværn. Hun 
er for tiden på barsel fra 
job som ernæringsassistent 
på Adventure Efterskole i 
Broager. 

Fakta
• Renee Wind har mod-

taget 10-års hæderstegn 
i Padborg Frivillige 
Brandværn  

• Hun begyndte som 
ungdomsbrandmand 
i Grænseegnens 

Ungdoms brandværn. 
Da hun blev 18 år, 
overgik hun til Padborg 
Frivillige Brandværn.

• Arbejder på Adventure 
Efterskolen i Broager

• For tiden er hun på 
barsel, hvor hun venter 
barn nr to

• Kærester med 
Michael Krogh, der er 
vicebrandkaptajn
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Hørt ved Lyren
På Birkelund Plejehjem 
i Kollund har beboerne 
en kat, Gizmo, som har 
været væk i flere dage, 
men mandag vendte 
den tilbage til stor glæ-
de for beboerne, som 
elsker at kæle med den.

Børnene fra 
Julemærke hjemmet 
Fjord mark i Kollund 
lærer om gode mad-
vaner. Forleden satte 
de fokus på, at det var 
fuldkornsdag.

Der bliver stadig 
skudt nytårskrudt af i 
Pad borg. Fredag kort 
inden midnat lød der et 
ordentligt brag. Det var 
så højt, at vinduerne 
dirrede og det kunne 
høres i miles omkreds.

Malerierne som Pad-
borg Friluftsscenen 
fik doneret af Danske 
Bank, er nu solgt.

Flere håndboldentu-
siaster fra Padborg 
tog turen til Malmø 
for at bakke op om 
Danmarks håndbold-
drenge i weekendens 
VM kamp mod USA.

Tre serbiske mænd blev 
forleden anholdt ved 
grænseovergangen ved 
Kruså af betjente fra 
Udlændinge kontrol-
afdeling Vest, da de i to 
køretøjer var på vej ud 
af Dan mark. I køretø-
jerne fandt betjentene 
professionelt el-hånd-
værktøj og kobber rør. 
De tre serbiske mænd i 
alderen 37, 39 og 44 år 
blev efterfølgende ved 
et lukket grundlovs-
forhør ved Ret ten i 
Søn der borg varetægts-
fængslet i fire uger, 
sigtet for dels tyveri, 
dels hæleri, af særlig 
grov beskaffenhed. 
Po litiet standsede de 
to køretøjer, en varebil 
og en personbil, kort 
før klokken fem om 
morgenen. 

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 0899

 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

Indkaldelse til ordinær 

General forsamling
Onsdag den 8. februar kl. 14:00

på Valdemarshus
Dagsorden efter vedtægterne

Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest
den 1. februar på mail: mbs@bbsyd.dk
Efter generalforsamlingen er foreningen 

vært ved en kop kaffe med brød.
Venlig hilsen

Pensionistforeningen ved Grænsen
Bestyrelsen 

Kære farKære far
Rigtig hjertelig tillykkeRigtig hjertelig tillykke

med din 60 års fødselsdagmed din 60 års fødselsdag
den 25. januar.den 25. januar.
Vi elsker digVi elsker dig

Knus Sofi a og ViktorKnus Sofi a og Viktor

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

Tinglev, Bov, Lundtoft, Rødekro 
og Aabenraa

REJSEUDVALGET TILBYDER:

Weser
4 dages tur

8. – 11. maj 2023
Pris: 4.650,- pr. person

        350,- tillæg til enkeltvær. 

Tilmelding senest den 12. marts 2023
Annelise Følster – Tlf. 2094 3595

Mail. A-hfoelster@mail.dk

Tolo og Athen
8 dages � yrejse

20. – 27. september 2023
Pris: 9.675,- pr. person

           1.450,- tillæg til enkeltvær. 

Tilmelding senest den 15. juni 2023
Ole Kock Jensen - Tlf. 7175 5204
Mail: olekockjensen@gmail.com

Rude Strand Højskole
5 dage

14. – 18. august 2023
Pris: 5.150,- pr. person

Tilmelding senest den 1. februar 2023
Rude Strand Højskole 8655 8944

Beskrivelser af rejser og højskoleophold kan ses 
på vores hjemmeside: Ældresagen.dk/bov 

Flensborg-forfatter 
kommer til Bov Bibliotek
Flensborg var i 21 
dage Nazi-Tysklands 
hovedstad. 
Efter at Hitler havde 
begået selvmord i Berlin, 
drog hans afløser, storad-
miral Karl von Dönitz, til 
Flensborg, hvor han og 
den sidste regering fort-
satte helt frem til den 23. 
maj 1945.

Hans Christian Davidsen 

er forfatter og kulturre-
daktør på Flensborg Avis.

Han har skrevet bogen 
“Nazisternes sidste tilflugt 
med undertitlen” Maj 
1945 i Flensborg - mellem 
ofre og gerningsmænd«. 

Bogen fortæller han om 
ved et foredrag, der finder 
sted tirsdag den 31. januar 
klokken 19.00 på Bov 
Bibliotek.

Foredraget handler om 
de cirka 3000 nazisterne, 
der i krigens sidste dage 
flygtede til Flensborg, 
hvor nazisterne havde 
deres sidste lomme. 

Her lykkedes det mange 
af de helt store forbrydere 
at gemme sig, få nye iden-
titeter eller starte på en 
frisk i fine stillinger. 

Henrich Himmler 
gemte sig her, Auschwitz-
kommanden Rudolf Höß 
ligeså, og den berygtede 
nazi-læge Werner Heyde, 
der slog 100.000 handi-
cappede mennesker ihjel, 
boede i Flensborg under 
dæknavnet Dr. Sawade 
helt frem til 1959.

De sidste tre spidser, 
rustningsminister Albert 
Speer, hærchef Alfred Jodl 
og storadmiral Karl von 
Dönitz blev den 23. maj 
1945 af briterne arresteret 
på Flensborgs politigård, 
den tidligere Gestapo-
central, under tilstedevæ-
relse af verdenspressen. 
Alt dette og meget mere 
fortæller Hans Christian 
Davidsen om.

Bogen “Nazisternes sid-
ste tilflugt” har fået fine 
anmeldelser i blandt andet 
Jyllands-Posten og på 
Historie-online.dk.

Foredraget vil blive led-
saget af enestående fotos 
og varer cirka halvanden 
time.

Entre er 50 kroner. ■

Hans Christian Davidsen har på en video besøgt nogle af de steder, hvor topnazisterne gemte 
sig i og uden for Flensborg. Her står han foran kz-kommandant Rudolf Höß’ gemmested 
ikke langt fra Scandinavian Park lige syd for grænsen. Videoen kan ses på YouTube. 
 Foto: Lars Salomonsen
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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

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 Tag på udflugt med Gråsten Rejser

DIN LOKALE HÅNDVÆRKER

Travestr. 2 • 24943 Flensburg • Tlf. +49 461 315 4141

www.restaurant-cevapcici.de

Vi taler dansk

Cevapcici
Restaurant

HVERONSDAGSPARERIBSSpis alt du kan
Bestil gerne i forvejen

DEN MUNTRE 
BOSNIER

Rumpsteak-schnitzel 
fyldt med skinke og 
ost, dertil pommes 
frites og djuvec ris

18 €

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

Kroatisk restaurant med 
speciale i balkan- og 
middelhavsretter samt 
pasta- vegetar- og 
årstidsbestemte retter

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

Børn samler skrald
Børnehuset Evigglad i 
Bov har i januar fokus på 
skrald og genbrug. 
Derfor går børnehavebør-
nene ture, hvor der bliver 
samlet affald i naturen. 

Noget affald kan gen-
bruges, og der bliver f.eks. 
lavet flotte “skraldebi-
ler” af køkkenrulle- og 
wc-pap. ■

Venstre Bov
indbyder til ordinær

GENERAL-
FORSAMLING

TORSDAG DEN 2. MARTS 2023 
KL. 19.00 VED KRONE FLEET, 

KILEN 5 i PADBORG
Vi indleder aftenen med et virksomhedsbesøg 

hos Krone Fleet. Efter et godt indblik 
i den spændende virksomhed er 

Krone Fleet vært ved et let traktement.

Efterfølgende afholder vi ordinær 
generalforsamling i henhold til vedtægterne.

Tilmelding er nødvendig til 
formanden Ditte Vennits Nielsen 

senest mandag den 27. februar på 
mail frusauterne@gmail.com 

eller sms på tlf. 27642682

Vel mødt

Frihed og fællesskabB O V
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