
✔ Vinduer og døre 

✔ Tagarbejde

✔ Forsikringsskader

✔ Om-og tilbygninger Troels Petersen Allan Clausen

VELUDFØRT TØMRER- & 
SNEDKERARBEJDE

Din garanti for godt håndværk

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

hurtigt - kompetent - høfligt
Vi løser dine tekniske problemer

hos dig eller på værksted

Tlf. 25 46 00 55
Butik og værksted er åbent

efter aftale i Padborg Torvecenter

IT salg, service og support
til virksomheder og private

Køb din nye
PC hos os
Vi flytter
dine data

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 5 1. februar 2023 15. årgang  Løssalg: 5 kr. 

Agrosam ApS • Sejrsvej 108, Rinkenæs • 6300 Gråsten
 Tlf. 7465 3222 • www.agrosam.dk

Åbningstider mandag til fredag 10.00 til 17.30

HOS OS FINDER DU
Foder og artikler til dine dyr

✔ 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

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

Gråsten Handel udstikker ny kurs

Af Lise Kristensen

”Alt er under forandring. 
Energikrisen har afløst 
Coronaen. Butikkerne 
kæmper det bedste, de 
har lært,” sagde formand 
for Gråsten Handel 
Kim Stokholm på 2023 
generalforsamlingen.
Tinsoldatens indehaver 
blev formand for et år si
den. Han kunne se tilbage 
på et aktivt, ja næsten 
hektisk år med Tour de 

France, 70.000 besøgende 
i Den kongelige Køkken
have og Torve dage, der 
ud over at trække mange 
handlende til byen fejrede 
Dronningens 50 år på 
tronen med fyrværkeri.

“Vi passer på Gråsten og 
bidrager til, det kan blive 
et bedre sted at være. Byen 
står over butikkerne. Vi 
er ikke bare en kaffeklub. 
Vi arbejder for synlighed,” 
sagde formanden, der har 
øget kommunikationen 

ved sammen med den 
øvrige bestyrelse at sende 
otte nyhedsbreve ud.

“Folk er blevet mere 
positive. Tour de France 
var årets højdepunkt. 
Vi anede ikke, hvad der 
skulle komme, men det 
blev rigtig stort,” sagde 
formanden, med en be
mærkning om, at det 
gule lyn, da det passerede 
gennem byen, måske ikke 
gav store pengesummer i 

kassen så i hvert fald gav 
synlighed.

Oldtimerløb
Gråsten Handel bidrager 
til store handelsdage i 
løbet af året. Oldtimer
løb, ringridning og ikke 
mindst Dronningens 
ankomst til byen, når hun 
kommer på sommerferie 
på slottet, trækker mange 
til byen.

“Vi lavede fyrværkeri 
som hyldest til majestæten 
i anledningen af hendes 
50 års jubilæum samtidig 
med Torve dagene, som 
vi kaldte Daisy Days. 

Tak til alle for den store 
indsats. Til jul solgte vi 
igen Gråsten mærket. Jeg 
er imponeret over den 
indsats, der bliver lagt 
for dagen. Kommunen 
indførte besparelser på 
julelys. Slottet sparede 
juletræet væk. Træet kom 
dog op på Tor vet og 
guirlander med. Selv jule
manden kom, og der var 
servering af æbleskiver og 
gløgg. Det hele kunne ikke 
lade sig gøre, hvis ikke vi 
havde sådan nogen som 
Jer,” sagde Kim Stokholm, 
der trods positive toner og 
optimisme vil have mere 
turbo på udviklingen.

Gråsten står for tur
“Nu er det vores tur til at 
få sat gang i udviklingen. 
Gråsten kan ikke vente 

15 år mere. Sønder borg 
har været under stor ud
vikling, og Nord borg er 
kommunen i gang med. 
Kommunen siger godt 
nok, den ikke har nogen 
penge, men det lader vi os 
ikke spise af med. Vil man 
have gang i den højt be
sungne turisme, må man 
også gøre noget ved det 
og bidrage til udvikling 
af byen. Hvad kan man 
tilbyde turisterne, hvis 
der ikke er nogen penge at 
udvikle byen for?” spurgte 
formanden med henvis
ning til den igangværende 
strategiplan for Gråsten og 
omegn. ■

Gråsten Handels bestyrelse 
består af Henning 
Christensen, Morten 
Latter, Kim Stokholm, Helle 
Blindbæk, Lene Kock, Jonna 
Seemann og Bo Hansen.

Formand Kim Stokholm kom 
ind på løst og fast i Gråsten 
Handel det forgangne år.

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 

Onsdag den  1. februar kl. 14.30 Sangeftermiddag i Gråsten Præstegård

Søndag den  5. februar kl. 19.00 Kyndelmissegudstjeneste i Adsbøl Kirke

Søndag den 12. februar 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.

Månedens salme i Februar
Hver måned vælger Slotskirkens organist Rut-E. Boyschau en salme, der enten er af 
nyere dato eller ikke synges ofte. Vi kalder den månedens salme.

Februar “I den mindste kerne”

Teksten er skrevet af Inge Hertz Aarestrup og musikken er komponeret af Birgitte 
Agerskov Buur i 2017, og udgivet i salmesamlingen “Lysets utålmodighed” fra 2011.

Sangeftermiddag 
En onsdag om måneden 
afholdes sangeftermiddag i 
Præstegården.

Vi synger fra 
Højskolesangbogen, hører 
gode historier, får en god 
snak over kaffen og ikke 
mindst; hyggeligt samvær et 
par timer.

Denne onsdag er det tidligere bibliotekar Hanne Næsborg-Andersen, der læser.

Pris 50,- for kaffe og kage.

Onsdag den 1. februar kl. 14.30 i Gråsten Præstegård

Alle er velkomne!

Kyndelmisse-gudstjeneste i Adsbøl Kirke
Søndag den 5. februar fejrer vi Kyndelmissen 
med en gudstjeneste i Adsbøl kirke kl. 19.00.

Ved Kyndelmisse er vi halvvejs gennem vinteren, og vi fejrer at lyset og varmen er på 
vej tilbage.

Kirken vil være fuld af levende lys, og årets kon� rmander vil i løbet af gudstjenesten 
læse nogle af deres egne bønner op.

Efter gammel tradition slutter vi vores Kyndelmissegudstjeneste af med at spise 
pandekager.

Her er der også indsat kirkebus som kører fra busparkeringspladsen på 
Slotsbakken, Gråsten kl. 18.30 og retur igen.

Hyggelig salmestafet i Adsbøl Kirke
Det blev en dejlig aften 
med salmesang i Adsbøl 
Kirke, hvor 70 menne-
sker sang med.

Stafetholdere var Birte 
Blindbæk, Hans Nicolai 
Lorenzen, Anne Marie 
Brodersen og Axel 

Johnsen, som meget 
personligt og gribende 
fortalte om, hvilke over
vejelser de havde gjort 

sig om tre salmer fra 
Den danske salmebog og 
Højskolesangbogen. ■

www.graastenforum.dk

Ordinær generalforsamling 
i Gråsten Forum

Tirsdag den 21. februar kl. 19:00
i mødelokale 1 i Ahlmannsparken

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent, stemmetællere og referent

2. Bestyrelsens beretning ved formanden

3. Beretning fra de enkelte nedsatte grupper

4. Visioner for det kommende år

5. Behandling af indkomne forslag

6. Regnskab for det forløbne år til godkendelse

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer

8. Valg af revisor og suppleant

9. Eventuelt 0 
Gråsten 
Dit eget lille kongerige Alle interesserede er velkomne 

Tag på udflugt med Gråsten Rejser 
Ruth Gaul Nilum, Axel Johnsen, Hans Nicolai Lorenzen, Anne Marie Brodersen og Birte Blindbæk til salmestafet i Adsbøl Kirke.
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ÅBNINGSTIDER
Tirsdag 9.30 - 17.30
Onsdag 9.30 - 17.30
Torsdag 9.00 - 17.30
Fredag 9.30 - 18.00
Lørdag 9.00 - 13.00

Slotsgade 7
6300 Gråsten

Tlf.: 74 65 30 31

LÆRREDSBUKSER
Normalpris
900,- 

NU 450,-
HALV 
PRIS

JEANS Texas Greensboro
Normalpris
699,- 

NU 419,-
÷40%SKJORTER - STRIK

Normalpris
499,-

NU 249,-
HALV 
PRIS

Vi rydder op!

SLUTUDSALG
ONSDAG - TORSDAG - FREDAG-LØRDAG

SKJORTER
Normalpris
599,- 

NU 299,-
HALV 
PRIS

SKJORTER - STRIK
Normalpris
499,-

NU 249,-
HALV 
PRIS JAKKER - BLAZERE

RESTER÷50%
HALV 
PRIS

RESTER

RESTER

Tag på udflugt med Gråsten Rejser 

OPRØRSUDSALG
Tøm butikken for tøj  torsdag den 2. februar kl. 10:00

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

PÅ

60%SPAR

Linda Lassen udgiver 
krimi om Antik Andersen
Af Linda Lassen

Et aldrig opklaret mord i 
Sønderborg er genstand 
for Gråsten-forfatter 
Linda Lassens nyeste 
bog ”Den Skyldige”. 
Det er 56 år siden, an
tikvitetsforhandeleren i 
Sønder borg blev brutalt 
myrdet i sin lejlighed i 
Perle gade om aftenen den 
17. februar 1967. Mordet 
har fået den i Gråsten 
bosiddende forfatter til at 
digte videre på den gru og 
det gys, det medførte på 
landsplan og ikke mindst 
lokalt.

“AntikAndersen var en 
kendt skikkelse i byen. 
Han havde sin butik i cen
trum af Sønder borg. Han 
var kendt for at gå rundt 
med en stor prangerpung, 
fuld af penge, så mis
tanken om rovmord var 
nærliggende. I butikkens 
baglokale holdt unge ga
debetjente, håndværkere 
og kunder til. Også folk 
der var lidt flossede i kan
ten holdt til i Andersens 
varmestue, hvor der blev 
drukket og diskuteret, 
eller bare snakket om 
livet i almindelighed og 
i Sønder borg og omegn i 
særdeleshed”.

Sådan skriver Linda 
Lassen som optakt til 
handlingen, hvor hun fun
derer over mordet, som på 
trods af, at Rejse  holdets 
kvikkeste hjerner blev sat 
på sagen, aldrig fandt sin 
opklaring. Man regner 
heller ikke med, mordet 
nogensinde bliver løst så 
mange år efter, det blev 
begået. Om Linda Lassen 
udpeger en morder, mel

der historien ikke noget 
om endnu.

Den skyldige
Linda Lassen indlemmer 
nogle af de emner, hun 
tidligere har skrevet om 
i handlingen. Hvad sker 
der med dem, der er på 
den forkerte side, og som 
vi støder fra os for ikke 
selv at blive en del af deres 
skæbne. 

Hun nævner fanger 
i Fårhus lejren efter 2. 
Verdens krig. Mange af 
dem følte sig uretfærdig 
dømt. I Grænse landet 
er der i det hele taget 
ifølge forfatteren en hel del 
skæbner, der har udspillet 
sig på den forkerte side af 
loven og det samfunds
mæssigt accepterede alene 
i kraft af historien.

I Den Skyldige flytter 
hovedpersonen Marie 
ind hos Robert, der bor i 
Sønder borg og er blevet 
enkemand for et par år 
siden. 

Hun er flygtet fra et eller 
andet, men ingen må vide 
hvad. Hun hører om dra
bet på AntikAndersen og 
finder ud af, at Roberts far 
var en af de mistænkte. 

Marie beslutter sig for 
at gå ind i sagen for at se, 
om hun kan rense Roberts 
fars navn. Hun kommer 
som indehaver af et rengø
ringsfirma i kontakt med 
Ursula, som har været 
lærer i byen i mange år og 
kender de fleste. 

Et indbrud på det nyre
noverede tyske museum 
sætter yderligere gang 
i Maries undersøgelser. 
Sagen trækker tråde 
tilbage til tiden efter 2. 
Verdens krig. Marie 
kender meget lidt til 
Grænse landets historie og 

opdager, hun har rodet sig 
ind i noget, hun ikke selv 
er herre over.

Linda Lassen ser på for
hånd ud til at have skrevet 
en sønderjysk sællert, for 
er der noget, der kan væk
ke læsernes opmærksom
hed, så er det dramatiske 
og grumme historier, som 
den om Antik Andersen i 
Sønderborg. 

Bogen udkommer 10. 
februar. ■

Forfatteren Linda Lassens 
nye bog hedder Den 
Skyldige, som handler om 
mordet på Antik-Andersen i 
Sønderborg i 1967. 
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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

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.

Søndag den 19. 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

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

EKSTRA TUR

499,-

BORGERSERVICE

Borgerservice i Gråsten 
har lukket i vinterferien
Der er lukket i uge 7 – sidste åbningsdag inden vinter-
ferien er torsdag den 9. februar, der er lukket fra tors-
dag den 9. februar 2023.

Der er åbent igen torsdag den 23. februar kl. 9.00.

Husk at bestille tid til pas og kørekort på 
www.sonderborgkommune.dk eller 88 72 40 17.

Bestil tid til pension og indskudslån på 88 72 40 10.

Bestil tid til folkeregister, sygesikring, personregi-
ster, NemID mv. på 88 72 40 06.

Keddes værtshus 
blev reddet
Gruppen ”Den blinde vej” 
har reddet Kedes værts-
hus med forestillingen 
”Ud ad en blind vej”.
Folk strømmede til Det 
Lille Teater, og på alle 
åbningsdage, er pladserne 
fuldt besat på værtshuset.

Eneste mulighed for at 

se forestillingen er at blive 
skrevet på venteliste, så 
kan man komme ind, hvis 
der bliver en stol ledig.

Vil man vil på vente
liste skal man ringe på 
74 65 37 67 eller sende en 
mail til nilum@bbsyd.dk ■
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Fredag den 17. Februar 
KL. 19.00

Snyd ikke dig selv for denne 
fantastiske oplevelse.

Program
kl. 18.00 Dørene åbnes
kl. 19.00 Forloren hare med
 glaserede gulerødder
 og kartofler, flødesovs,
 tyttebær & asier- 
 alt hjemmelavet
kl. 20.00 1 SÆT
kl. 20.45 Pause
kl. 21.00 2 SÆT

Byens spisested 
no. 1

Byens spisested 
no. 1

kun

299,-
Middag og 

koncert

ALLE DE BEDSTE 
SANGE FRA 

BAMSES 
VENNER

Leveret af musikgeniet 
Bent Aaen

BILLET OG 
BORDRESERVATION

Tlf.: 30 34 00 00 ELLER
Tlf.: 26 70 98 90

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

Her kan du synge med 
på alle de sange

BAMSE
udødeliggjorde

Genvalg i 
Gråsten Handel
Af Lise Kristensen

Formand Kim Stokholm, 
Jonna Seemann og 
Henning Christensen 
blev genvalgt til be-
styrelsen for Gråsten 
Handel på den netop 
overståede generalfor-
samling. Morten Latter 
er suppleant.
Revisorer til Gråsten 
Handelsstandsforening 
og Jubilæumsfonden blev 

Janne Thomsen og Jesper 
Thomsen.

Gråsten Handel havde 
i 2022 en omsætning på 
474.000 kroner og et mini
malt underskud på 10.000 
kroner.

Aktiviteterne er øget 
efter Coronaaflysninger 
tidligere år og som føl
ge af Tour de France i 
Gråsten og stort anlagte 
Torvedage med markering 
af Dronningens 50 års 
jubilæum. ■

Lukning af Aldi
“Lukningen af Aldi, var 
der ikke mange af os, 
der havde set komme. Vi 
er udfordret på udviklin-
gen,” sagde formanden 
Kim Stokholm på gene-
ralforsamlingen i Handel 
Handel, hvor han roste 
tonen og samarbejdet i 
handelsstanden.
“Vi siger tak til brand
værnet, fordi vi altid kan 
trække på dem. Der er 

plads til forskellige me
ninger i Gråsten Handels 
bestyrelse. Der er nok at 
se til. Ulsnæs Centret er 
en vigtig del af byen. Vi 
samarbejder med Gråsten 
Forum. Vi gør alle vort til, 
at Gråsten er en smuk og 
interessant by at komme 
i,” sagde Kim Stokholm 
i en skøn blanding af ros 
og lidt ris til implicerede i 
Gråstens fremme. ■

Veterankoordinator i Gråsten
Af Erling Nissen

Veterankoordinator i 
Sønderborg Kommune, 
Kim Andersen, gæstede 
forledeen Ældre Sagen i 
Gråsten.
Kim Andersen er ve
teran fra krigen i Eks
jugoslavien, og fortalte 
meget engageret om det 
at være udsendt og livet 
bagefter.

Kim Andersen ved, hvad 
det vil sige at være i en 
krigszone, der hvor verden 
er gået opløsning.

De oplevelser man får, 
kræver, at man får talt ud 
om tingene rigtig mange 
gange undervejs.

Kim Andersen har på 
egen krop prøvet at få en 
efterreaktion, og er i dag 
diagnosticeret med PTSD. 

Nu hjælper han andre 
veteraner med at lægge 
oplevelserne bag sig og 
begynde et civilt liv.  ■

Veterankoordinator Kim Andersen fortalte om sit liv før, under 
og efter udsendelse som soldat på fire missioner.
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GRÅSTEN SLOTSKIRKE
Søndag den 5. februar

Vi henviser til Adsbøl kirke 

ADSBØL KIRKE
Søndag den 5. februar kl. 19.00

Kyndelmissegudstjeneste
ved Hanne Beierholm Christensen

KVÆRS KIRKE
Søndag den 5. februar kl. 9.30

ved Merete Lei

BROAGER KIRKE
Søndag den 5. februar kl. 10.30

ved Stefan Klit Søndergaard med dåb

EGERNSUND KIRKE
Søndag den 5. februar kl. 11.00

ved Kirsten Schmidt
kirkekaff e

RINKENÆS KORSKIRKE
Søndag den 5. februar kl. 11.00

ved Mette Carlsen

NYBØL KIRKE
Søndag den 5. februar kl. 11.00

ved Karen Møldrup Rasmussen

SOTTRUP KIRKE
Søndag den 5. februar kl. 9.30

ved Karen Møldrup Rasmussen

ULLERUP KIRKE
Søndag den 5. februar kl. 11.00
ved Lis-Ann Alexandra Rotem

TYSK GUDSTJENESTE
Sonntag, 5.2.,

kein Gottesdienst

GUDSTJENESTERGUDSTJENESTER

Tak fordi du handler lokalt 

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

    Udover 25 ord, 1,-  pr. ord.

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

    eller
  

356495

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

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

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

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

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

TillykkeTillykke

Tag på udflugt med Gråsten Rejser 

Tør du danse lancier?
Kom og prøv det sammen 

med Grænsekvadrillen
Tirsdag den 14. februar kl. 19:00

BHJ-salen, Ahlefeldvej 4, Gråsten

Alle kan være med, både erfarne og 
du, der ikke har prøvet det før. 

Pris: 100,- inkl. kaffe og kage. 

LÆGE ANNEMETTE ALS
Vi holder ferie i uge 6

mandag 6. til og med fredag 10. februar

Ved akut eller uopsætteligt behov for lægehjælp
ring kl. 8.00 - 9.00 til

Lægernes Hus Gråsten
Ulsnæs 6., 1., -3, 6300 Gråsten

Tlf. 7465 1010
HUSK SYGESIKRINGSKORT
Hav altid emballagen ved dig ved 

medicinbestilling

Husk medicinbestilling senest fredag den 3. februar

✁

✁

Kværs/Tørsbøl Ungdoms-
og Idrætsforening

afholder

GENERALFORSAMLING
Torsdag den 23. februar kl. 19.00

i Kværshallen

Ved ovennævnte generalforsamling er 
dagsordenen i henhold til vedtægterne. 

Forslag skal være formanden skriftlig i hænde 
senest 7 dage før generalforsamlingen.

Med venlig hilsen
Bestyrelserne

Fjordegnens Walkieklub KVIK
afholder

Ordinær 
generalforsamling

Torsdag den 23. februar 2023
kl. 19.00 på Kværs Kro
Dagsorden i henhold til vedtægter.

Forslag til generalforsamlingen skal være 
formanden i hænde senest 8. dage før.

God generalforsamling
Walkieklubben KVIK

afholder 

ORDINÆR GENERALFORSAMLING
Lørdag den 18. februar kl. 12.00 på Kværs Kro

Dagsorden i henhold til foreningens vedtægter

Frihed og fællesskab

ONSDAG DEN 8. FEBRUAR KL. 19.00
PÅ BENNIKSGA ARD HOTEL

SEJRSVEJ 101, RINKENÆS
Dagsorden i henhold

til vedtægterne
Efter ka� en er der politisk indlæg 

ved borgmesterkandidat og 
tidl. minister Ellen Trane Nørby og 

folketingskandidat Chris Preuss

G R Å S T E N

GENERAL-
FORSAMLING

Klubaften i 
skatklub 
Gråsten Skatklub samlede 30 kortspillere til klubaften.

1. runde
Nr. 1 Harald Jørgensen, Gråsten 1545 point

Nr. 2 Rainer Hugger, Flensborg 1280 point

Nr. 3 Hans Jørgen Clausen, Egernsund 1195 point

Nr. 4 Ernst Jessen, Sønderborg 1116 point

Nr. 5 Hans Peter Steffensen, Gråsten 1081 point

Nr. 6 Finn Lorenzen, Gråsten 896 point

2. runde
Nr. 1 Preben Paulsen, Aabenraa 1470 point

Nr. 2 Christian Skousen, Holbøl 1413 point

Nr. 3 Rainer Hugger, Flensborg 1092 point

Nr. 4 Jens Zachariassen, Felsted 1029 point

Nr. 5 Knud Hansen, Gråsten 1018 point

Nr. 6 Lorenz Jefsen, Aabenraa 965 point
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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 er en seriøs og ærlig begravelses-
forretning, som har mange års 
erfaring og solid uddannelse.  
Vores fokus og interesse er, at  
det samlede forløb og enhver 
detalje i det aftalte bliver overholdt 
og gennemført til fuld tilfredshed.  
For os handler det meget om at  
skabe tryghed, overblik og gennem -
skuelighed i hele forløbet.

Vores kister er danskproduceret  
med fokus på bæredygtighed.

Vi holder  
 traditionen i tro

Steen Kristensen
Eksam. bedemand

Gitte J.J. Kristensen
Eksam. bedemand

Poul Erik Kjærgaard
Eksam. bedemand

Als- &
Broager-Sundeved Begravelsesforretning

ISO9001-certificeret

Lige så smukt og individuelt, som livet leves
- Lige så personlig kan afskeden være

eksam. bedemænd

Hos Gråsten og Omegns begravelsesforretning 
har vi gennem tre generationer bistået ved 

planlægningen af det sidste farvel. Kontakt os 
for en uforpligtende personlig samtale eller find 
’Min sidste vilje’ på www.helmichbegravelse.dk

Vi træffes hele døgnet på 74 65 94 33

Gråsten&Omegns

- Steffen Jensens eftf.

Felstedvej 34
Gråsten

Tlf: 74 65 94 33
Thomas Helmich Bent Petersen Vivi Clemmensen

Rabøl Jørgensens Begravelsesforretning

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

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

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

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

Svend HedegaardRie Rabøl Jørgensen Martin Good

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

 

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

Tlf.: 70 12 20 12 – Døgnvagt
www.rabol-jorgensen.dk · mail: post@rabol-jorgensen.dk

Gråsten Bedemandsforretning
– en del af Rabøl Jørgensens Begravelsesforretninger

Rie Rabøl Jørgensen Martin GoodGunnar Petersen

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

www.lindegaardensbedemand.dk
Sønderborg, Gråsten, Aabenraa

& Kruså/Padborg
DØGNSERVICE:

29 29 86 68

Bedemand med hjertet

Bendt Olesen blev Årets Gråstener
Af Lise Kristensen

Gråstens tidligere borg-
mester Bendt Olesen 
blev på generalforsam-
lingen i Gråsten Handel 
kåret til Årets Gråstener. 
Den 78årige pen
sionerede borgmester og 
skorstensfejermester var 
temmelig benovet og næ
sten lidt ordknap, da han 
modtog hæderen. 

Den blev kronet med en 
gavekurv svøbt i cellofan. 
Overrækkelsen fandt sted 
ved generalforsamlingens 
begyndelse, fordi Bendt 
Olesen skulle videre til 
generalforsamling i K

kegleklubben Alf.
Helle Blindbæk fra 

Gråsten Handel holdt 
hæderstalen for Gråstens 
grand old man.

Han var borgmester i 
Gråsten fra 1994 til over
gangen til Sønderborg 
storkommune i 2007. Den 
var han i parentes bemær
ket ikke begejstret for. 
Bendt Olesen kæmpede 
for at bevare Gråsten som 
selvstændig kommune.

“Du blev i de gode gamle 
dage valgt til byens borg
mester. Du har sørget for, 
der kom mange tilflyt

tere til. Lokalområdet har 
været under udvikling i 
din borgmestertid,” sagde 
Helle Blindbæk, der beteg
nede skorstensfejermeste
ren som igangsætter med 
stor virkelyst.

“Som skorstensfejer 
har du set byen fra oven 
og iagttaget den fra nye 
vinker. Havnen har været 
under stor forandring i 
din borgmestertid med 
Bellevue, Emmas Have 
og Marina Fiskenæs,” 
sagde Helle Blindbæk, der 
understregede, den social

demokratiske borgmester 
er langt fra snæversyn.

Han har været visionær 
og aktiv på Gråstens 
vegne og har bidraget til 
en udvikling, der i hans 
borgmestertid næsten 
indimellem var ved at tage 
pusten fra det forvalt
ningsansatte i det gamle 
rådhus. Arkitekttegnede 
boliger i massevis skød 
op på havnen i hans 
regeringstid.

Hjertebarn
Keglecentret er hans 
hjertebarn. Han er 
aktiv i Gråsten Forum 
og har spillet en stor 
rolle i at få Den konge
lige Køkkenhave over 
for slottet hentet til 
byen som en magnetisk 
turistattraktion.

“For dig er pensionist

tilværelsen ikke ensbety
dende med en placering i 
otiumstolen med fødderne 
i retning af brændeovnen. 
Du er allestedsnærvæ
rende og har stor andel 
i Ahlmannsparkens 
udvidelse. Du helmer 
sikkert ikke, før vi har en 
hal 2. Du har et enormt 
engagement, tænker stort 
og ser mulighederne. Du 
har måske det, man kalder 
dømmekraft. Tak for dit 
store arbejde,” sagde Helle 
Blindbæk til den ydmyge 
eksborgmester, der var 
meget beskeden i sin 
takketale.

“Jeg er meget beæret. I 
skulle give prisen til yngre 
kræfter. Der er mange 
unge, som gør et stort 
stykke arbejde,” sagde 
Bendt Olesen med opfor
dring til at synge med det 
optimistiske næb.

“Tænk at Den Kongelige 
Køkkenhave har haft 
70.000 besøgende i 
2022. Vi har masser at 
bygge videre på med 
den natur, vi har her. 
Morænelandskaber, 
slotssøen og statsskoven 
kan være grobund til 
yderligere udvikling for 
Gråsten,” sagde Bendt 
Olesen med en opfordring 
til samarbejde og imø
dekommenhed frem for 

konfrontationskurs og 
med stor tak for hæderen 
og gavekurven i favnen 

begav han sig videre til 
kegleklubben. ■

Fhv. borgmester Bendt 
Olesen blev Årets Gråstener 
og fik lykønskninger og 
gavekurv med på vejen af 
blandt andet handelsstands-
formand Kim Stokholm.

Bendt Olesen var borgmester 
i Gråsten i 13 år og er Årets 
Gråstener 2023, hvilket han 
lod sig kåre til med stor 
ydmyghed.
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Tilmelding til 
Gråsten Avis/Bov Avis
på tlf. 2116 0683
rejser@graastenavis.dk

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

BovAvis

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

    1-dags bustur til 1-dags bustur til 

HimmelbjergetHimmelbjerget
      og sejlads på Silkeborg Søerneog sejlads på Silkeborg Søerne

Torsdag den 18. majTorsdag den 18. maj

795,-

BovAvis

Efter opsamling kører vi over Fyn til 
Langeland og sejler til Lolland. Efter middag 
i Maribo kører vi til det 600 år gamle 
rokokoslot, Gavnø Slot, ved Næstved.

Vi går tur i den eventyrlige slotspark, 
hvor vi får sat gang i sanseindtrykkene, 
når tulipanerne i tusindvis byder på 
et inferno af � otte farver og arter.

På Gavnø Slot får vi en historisk 
oplevelse, når vores guide tager os med på 
rundvisning i slottet blandt de enestående 
malerier og den store kunstsamling.

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

Afgang

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

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

Lørdag den 29. april 895,-

            1-dags-tur til1-dags-tur til

TulipanfestivalTulipanfestival
på på Gavnø SlotGavnø Slot

Luis Gorrin har overtaget kendt 
vognmandsfirma i Skodsbøl
Af Lise Kristensen

Skal du have skåret 
toppen af træbestan-
den, fældet træer eller 
flyttet et læs sand, så er 
27-årige Miguel Gorrin 
bag vognmandsfirmaet 
Gorrin ApS mand for at 
klare ærterne. 
Ved årsskiftet overtog 
han P. Christensens 
Vognmandsfirma i 
Skodsbøl og har nu to 
medarbejdere bag rattet i 
store lastbiler og til at sty
re gravemaskinparken.

“Min far stammer fra 
Tenerife, så jeg tænkte, 
mit firma skulle hedde 
noget helt andet end det, 
man kender her, så jeg 
valgte familienavnet,” 
fortæller vognmanden 
og entreprenøren, hvis 
fulde navn er Luis Miguel 
Cording Gorrin.

Han har slået sig ned på 

ejendommen i Skodsbøl 
med samlever og datter. 
Det lidt usædvanlige navn 
er ikke ensbetydende med, 
manden bag forehaven
det på nogen måde er en 
fremmed fugl. 

Hans mor er sønderjyde. 
Luis Gorrin har gået i 
skole i Gråsten og Adsbøl 
og har i det hele taget slået 
sine folder i det sønderjy
ske barndomsland. Han 
har arbejdet som brolæg
ger og inden for have og 
anlæg, inden han for 
alvor fik foden under eget 
bord med overtagelsen af 
den hæderkronede fami
lievirksomhed i Skodsbøl.

Alt i transport
Alt i transport, sand 
og grus, nedbrydning, 
knusning, beton, tegl, 
vinterbekæmpelse, anlæg, 
entreprenøropgaver samt 
træfældning med topkap

ning med kran er Gorrins 
specialer.

“Det går fint. Vi har kørt 
en masse sand og får op
gaver ind i en lind strøm. 
Topkapning af træer er i 
visse dele af året en af de 
helt store arbejdsopgaver. 
Når træerne vokser folk 
over hovedet, kan de ikke 
selv beskære dem, og så 
har de brug for sådan 
nogen som os. Vi fore
tager også gravearbejde 
og anlæg. Kundekredsen 
er meget bredt fordelt 
på kommuner, private 
og teglværker,” fortæller 
den 27årige entreprenør, 
der har rigeligt at se til 
med forefaldende opga
ver med store kraner og 
gravemaskiner.

“Vi har hele tiden været 
på jagt efter en nedlagt 
landejendom og slog 
til, da lejlighed bød sig i 
Skodsbøl. Det passer også 

godt med, at vi kan bo der 
samtidig,” fortæller han.

Opgaver
Den foretagsomme unge 
mand er godt klar over, 
der med egen virksomhed 
er rigeligt at se til, og at 
det kan knibe med fridage 
og at holde søndagen 
hellig, men det tager han, 
som det kommer.

“Opgaverne er til for at 
blive klaret. Jeg er meget 
alsidig i det, jeg laver. Jeg 
er endnu ikke stødt på 
opgaver, jeg ikke kan kla
re,” siger sønderjyden med 
spansk blod i årerne.

Foreløbig går han efter 

at få ordrebogen fuld 
på Skodsbølvej. Derud 
fra har han tænkt sig 
at tage tingene, som de 
kommer. ■

27-årige Luis Gorrin har 
overtaget entreprenør- og 
vognmandsfirmaet P. 
Christensen i Skodsbøl, som 
nu lyder navnet Gorrin Aps.

Kapning af trætoppe, anlæg, 
vintertjeneste, sandkørsel og 
brolægning er nogle af Gorrin 
ApS’s specialer.
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 SKODSBØLVEJ 86, 6310 BROAGER ·  74 44 16 57 ·  52 23 24 42

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

SELVAFHENTNINGSPLADS

med sand og grus 24/7

Kranen med den 
kombinerede grab og sav gør at 

topkapning og træfældning er mulig.

Steder der er meget vanskelige og 
nærmest umulige, kan vi tilgå uden 
at gøre skade på f.eks. nærtstående 

bygninger, genstande eller andre træer

TOPKAPNING OG TRÆFÆLDNINGTOPKAPNING OG TRÆFÆLDNING

Har du et træproblem, 
du skal have løst? 

Så ring, vi kommer gerne forbi 
og giver et uforpligtende tilbud

Vi laver også 

alt indenfor 

transport- og 

entreprenør- 

opgaver

Kom i god form – til billigt kontingent

Åben 7 dage 
om ugen fra 
6.00 til 22.00

50% rabat til nye medlemmer i november måned

Gratis 
spinning

Balance 
træning

Vægtløftning 
m.m. Styrketræning Socialt 

samvær

Kontakt os og aftal en gratis prøvetime 

Peer 3063 8999 Poul 2784 0390 Paul 2014 5084

www.broagermotionsklub.dk

Brand i hus i Skelde
Broager Frivillige 
Brandværk rykkede ons
dag morgen kort før klok
ken 06 ud til en brand i et 
hus på Stationsvej i Skelde, 
hvor der var brand i stuen. 

Brandfolk fra 

Egernsund deltog også i 
slukningsarbejdet.

Ilden var gået op gen
nem taget og huset var 
overtændt.

Alt tyder på, at branden 

er begyndt i en varme
pumpe i stuen. ■

Et hus på Stationsvej i Skelde blev svært beskadiget ved en 
brand. Privat foto

80 hørte om Kunstner kolonien Egernsund
Af Walther Jacobsen

Omkring 80 personer 
mødte op til søndagscafe 
i Ældre Sagen Broager på 
Broagerhus.

Efter middagen gik 
Birthe Cornelius fra 
Egernsund på sce
nen og fortalte om 
Kunstnerkolonien i 

Egernsund og maleren 
Peter Nicolaisens liv. 

Desuden fortalte hun om 
hendes egne oplevelser 
som kunstmaler med for
skellige udstillinger. 

Birthe Cornelius har 
en uddannelse som læ
gesekretær, men er i dag 
pensionist, hvor maleri er 
hendes store hobby. 

Inspiration til malerierne 
får hun fra naturen, som 
er hendes inspirations
kilde. Her arbejder hun 
med olie, acryl, akvarel og 
kridt. 

Det blev en dejlig og 
oplevelsesrig søndag med 
fortælling og god mad fra 
frøken Jensen i Skelde. ■

Maleren Birthe Cornelius, Egernsund, fortalte om Kunstnerkolonien Egernsund og maleren Peter Nicolaisens liv.  Privat foto

Storskærm
Omkring 45 mennesker så 
VMfinalen søndag aften 
i håndbold på storskærm i 
BroagerHallen. ■
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S U N D E V E D

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

Foreningen for Forsamlingsgården Sundeved

Vil du noget med Forsamlingsgaarden i 
fremtiden, så meld dig ind og mød op til

GENERALFORSAMLING 
Tirsdag den 21. februar 2023 kl. 18:30

Dagsorden for generalforsamlingen:

1. Valg af dirigent.
2. Valg af stemmetæller.
3. Årsberetning.
4. Fremlæggelse af reviderede 

regnskab til godkendelse.
5. Forelæggelse af forslag til budget.
6. Indkomne forslag.
7. Valg ifølge lovene.
8. Eventuelt.

Forslag til dagsordenens punkt 6 skal være 
bestyrelsen i hænde senest en uge før 

gene-ralforsamlingens afholdelse. 

Alle, der har betalt kontingent for 2023 - 50,- 
pr. person - har stemmeret på general-forsamlingen, 

hvor bestyrelsen er vært ved et let traktement. 

Du kan stadig nå at blive medlem: 
Indbetal 50,- på kto. 5953-8039922 eller 

mobilpay 53208. (Mrk. “Medlem”). 

Bestyrelsen

Dit lokale kulturhus, huset der samler 

Sundeved 
Husholdningsforening

Inviterer til:

SPIS MED OS - SOM PÅ 
BADEHOTELLET

Mandag den 27. februar 2023 kl. 18,30
Forsamlingsgaarden Sundeved

Der serveres en 3 retters menu + kaffe.
Medbring selv drikkevarer

Musikalsk underholdning ved pianist Steffan Grarup

Pris pr. person 175,-
Tilmelding senest den 20. februar 2023 til Jytte - 
tlf. 30 35 79 67 - mail: boysenjytte@icloud.com

TRAFIK - CAFE
Tirsdag den 21.03.2023 kl. 19.00

Sottrup Sognehus, Kirkeagervej 1C, Vester Sottrup

Få genopfrisket din teori m.v.
v/Kørelærer Pernille M. Sejten, Alsgades køreskole

Der serveres kaffe/kage
Pris pr. person 100,-

Alle er velkomne.
Tilmelding senest den 14. marts 2023 til Jytte 

tlf. 30 35 79 67 - mail: boysenjytte@icloud.com

Bestyrelsen

Indkaldelse til
ordinær generalforsamling
i Fodboldklubben BNS
Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling, 
mandag den 27. februar 2023 kl. 19 i BNS’ klubhus,
Skolevej 21C i Vester Sottrup.

Dagsorden iht. klubbens vedtægter, som kan ses på 
www.BNS-fodbold.dk under ”Om BNS”.

Vel mødt!

Venlig hilsen
Fodboldklubben BNS
Bestyrelsen

www.BNS-fodbold.dk

Ordinær 
generalforsamling

afholdes

Mandag, den 27. februar 2023, kl. 19:00 
I festlokalet / fællesmødelokalet i annekset på

Bakkensbro Aktivitets- og Kultur Center, 
Bakkensbro 6, Ullerup, 6400 Sønderborg

Med følgende dagsorden
1. Valg af dirigent og protokolfører
2. Bestyrelsens beretning ved 

formanden Finn E. Küseler
3. Det reviderede regnskab for 2022 forelægges 

af kassereren til godkendelse
4. Budget og takstblad for 2023 forelægges 

af kassereren til godkendelse
5. Behandling af eventuelt indkomne forslag

Eventuelle indkomne forslag afgives til bestyrelsen 
senest 7 dage før generalforsamlingen og 
skal sendes til mail auvand@outlook.dk.

6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
Valg af medlemmer; efter tur afgår
a. Finn E. Küseler (modtager genvalg)
b. Povl C. Callesen (modtager genvalg)
Valg af suppleant til bestyrelsen
a. Svend Jørgensen (modtager genvalg)

7. Valg af revisorer og revisorsuppleanter
Valg af revisor; efter tur afgår
a. Orla H. Jensen (modtager genvalg)
Valg af revisorsuppleant, efter tur afgår
a. Erik Dobby Callesen (modtager genvalg)

8. Eventuelt.
Af hensyn til det efterfølgende traktement skal tilmelding 

til generalforsamlingen ske senest 20. februar 2023,
 til mail auvand@outlook.dk eller pr. telefon / SMS til 
Kim S. Nielsen vandværkstelefonnummer 4030 5065 

eller Povl C Callesens på 2117 9131.

AVNBØL-ULLERUP
VANDVÆRK A.M.B.A

Brand i Blans
Ullerup Frivillige Brand
værn blev lørdag eftermid
dag kaldt til Povlstoft i 
Blans, hvor der var ild i en 
skraldespand, som stod 
tæt på en garage.

Ejeren havde fået kørt 
bilen lidt væk fra garagen, 
og brandfolkene fik hur
tigt slukket ilden.

Der skete kun mindre 
skader på garage og bil. ■

Flere biler tog færgen
Antallet af personbiler, 
der benyttede Færgen 
Bitten mellem Ballebro og 
Hardeshøj i 2022, blev det 
højeste siden Sønderborg
motorvejen åbnede i 2012, 
hvor antallet af passagerer 
på færgen mellem Als og 
Jylland faldt.

Overfartsleder Søren 
René Nielsen vurderer, 
at stigningen skyldes 
en kombination af flere 
faktorer.

“Vi havde i løbet af 2022 
både større vejarbejde på 
Nordals og på Alssund
broen, hvor folk valgte at 

undgå vejarbejdet ved at 
tage færgen. Des uden har 
de stigende priser på diesel 
og benzin også fået folk 
til at bruge færgen mere”, 
siger Søren René Nielsen i 
en pressemeddelelse.

Overfartslederen mener 
også, at et nyt rabatkort 
har fået flere til at tage 
turen på ti minutter over 
Als Fjord.

I 2022 brugte 195.839 
personer Færgen Bitten 
mod 168.363 i 2021. An
tallet af personbiler var i 
2022 121.062 mod 100.765 
i 2021.

Generelt er alle overfart
stallene for lastbiler, bus
ser, motorcykler og cykler 
steget fra 2021 til 2022.

Tallene skal ses i lyset af, 
at 2021tallene var præget 
af færre passagerer og 
personbiler på grund af 
coronanedlukninger.

Færgen Bitten ejes og 
drives af Sønderborg 
Kommune.

Færgen måtte mandag 
indstille sejlladsen på 
grund af blæst. ■

Færgen Bitten oplever en 
stigning i antal biler.
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Alt i anlæg & vedligehold

Hækklipning Belægning

Vedligehold Beplantning

Beskæring

Græsplæner

Haveservice TræfældningBeskæring

Belægninger StøttemureGræsplæner

planter@havekompagniet.dk · TLF. 74 61 35 06

ANL ÆGSGARTNE R

HUSK du kan få 
FRADRAG  for 
havearbejde

TRANSPORT

Tlf: 22 30 05 05
Alle former for transport udføres

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

Sød ræv i Gråsten-have
På Ahlefeldvej 16 i 
Gråsten kunne Mogens 
P. C. Jacobsen forleden 
fra kontorvinduet se en 
stor flot ræv, der stille og 
roligt gik gennem haven.
“Det er første gang, vi har 
set en ræv i haven, dog har 
vi flere gange haft rådyr på 
besøg”, fortæller Mogens 
P.C. Jacobsen. ■
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DIN LOKALE HÅNDVÆRKER

Bomhusvej 17, 6300 Gråsten · vaerksted@biler4alle.dk 
Tlf. Brian 60 16 35 78 · Tlf. Claus 51 23 44 88

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

Borggade 3, 6300 Gråsten
Telefon 7465 1031 · FriBikeShop.dk

Dit værksted og servicebutik på vejen

Gisselmann
Kongevej 86, Gråsten · 74 65 01 70

Hvis din bil 
kunne vælge
Reparation og service 
af alle bilmærker

Kioskvarer og gaveartikler

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 –



Hørt i byen
Højere omkostninger 
tvinger Danish Crown 
til at fyre medarbejdere 
på slagteriet i Blans. 
Slagterikoncernen 
oplyser, at eksporten til 
asien og faldende priser 
på svinekød har været 
medvirkende til, at 
man nu vil afskedige.

Fællesspisningen i 
Adsbøl Klubhus trak 
40 mennesker af 
huse. Det seneste år 
har Inger og Willy 
Fjordbæk og Ruth 
og Ole Gaul Nilum 
stået for den praktiske 
tilrettelæggelse.

Sønderborg Kommune 
har besluttet, at der 
skal udarbejdes en plan 
for stormbeskyttelse af 
Gråsten og Egern sund. 
Mødet holdes 1. februar 
kl. 18.00 i Ahlmanns
parken.På mødet 
fremlægger forvaltnin
gen mulighederne for 
stormflodsbeskyttelse 
samt fordele og ulem
per ved dem.

Marie Louise Hansen i 
Elleygade i Gråsten fyl
der 25. februar 100 år.

Den Gamle Kro har 
valgt at stoppe for salg 
af æg på grund af at 
adskillige kunder ikke 
har betalt for de æg, 
som de har taget.

Den Gamle Skomager 
dannede søndag 
aften rammen om en 
munter håndboldfest, 
hvor publikum så 
VMfinalen for herrer 
mellem Danmark og 
Frankrig. Guldet til 
Danmark udløste stort 
jubel.

Nederbyvej i Rinkenæs 
er spærret helt frem 
til den 13. marts i 
forbindelse med ud
lægning af fjernvarme.
Grave arbejdet foregår 
fra krydset Sejrsvej/
Nederby vej og frem til 
Bakke gården. Der er 
omkørsel i perioden. ■

Stillinger

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

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

 

Lægeeksamineret fodplejer
v/Helle Grønnegaard Lauridsen
Kidingvej 66, Tråsbøl - 6200 Aabenraa Tlf.  29 91 48 07 
hellegl@sporty.dk www.klinikgroennegaard.dk

Fodbehandling 
fra

385,-

Både i klinikken og ved 
udkørende behandlinger

Boliger
VELHOLDT 

PRIVAT 
ANDELSBOLIG

PÅ TORVET I GRÅSTEN 
80 kvm. - egen terrasse

- cykelrum - dørtelefon - elevator. 
Tæt på alle faciliteter.

Pris: 346.000
mdl. boligydelse 4.227 

Aftal en uforpligtende forevisning på

TLF. 25 68 67 00

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

SØGES ALT-MULIG-MAND 
/ HAVEMAND

(Mand/Kvinde)

6-8 timer pr. uge til havearbejde 
samt andet forefaldende arbejde 
på lystejendom i Vemmingbund.

HENVENDELSE PÅ 
TLF. 51 28 29 12

Kjeld Faaborg: Tomme butikker skæmmer

Af Lise Kristensen

Statsautoriseret 
ejendomsmægler Kjeld 
Faaborg kan tale med 
om by- og boligudviklin-
gen i Gråsten. 

Den har været en del af 
hans DNA gennem mere 
end tre årtier. Han gør sig 
derfor som mange andre 
tanker om by og boligud
viklingen i Gråsten. 

Dilemmaet er, tomme 

butikslejemål skæmmer 
gadebilledet. 

Får indehaverne af 
ejendomme lov til at gøre 
butikker i stueetagen til 
boliger, risikerer man, 
Gråsten bliver by med 
lukkede facader, der først 
og fremmest tilgodeser 
beboeres behov.

Det kan gøre det til en 
soveby og give et dødt 
udtryk i bymidten, og 
det vil gøre byen mindre 
attraktiv for eksempelvis 
turister, der gerne vil have 
butikker at se på og cafeer 
at falde ind på. 

I 2022 besøgte 70.000 
gæster Den kongelige 
Køkkenhave, som er en 
stor attraktion. Slotsgade 1 
er den ejendom, der senest 

har fået nej til at indrette 
boliger i stueplan.

“En midtby med tomme 
erhvervslejemål er ikke 
pænt. Tomme butikker 
er selvfølgelig ærgerligt 
for ejerne. Da der er en 
rimelig boligmangel i 
Gråsten, kunne man 
mildne kravene til at 
indrette erhvervslejemål 
i stueetagen visse steder, 
så kravet om butikker er 
koncentreret omkring 
Torvet i byens absolutte 
centrum. I Nygade og 
Jernbanegade kunne man 
indføre karenstid. Er 
lejemålet ikke udlejet til 
butiks eller erhvervsdrift 
inden for eksempelvis et 
halvt år, kunne man give 
tilladelse til at indrette 
det til bolig,” mener Kjeld 
Faaborg, der har set en del 
butikslejemål komme og 
gå i Gråsten.

Ulsnæs er attraktivt
Selv befinder han sig i 
Ulsnæs Centret, hvor 
der er skabt liv ved at 

lave sundhedscenter og 
sikre gode tilkørsels og 
parkeringsforhold. Der 
er investeret i at gøre 
Ulsnæs Centret til et at
traktivt handelssted tæt 
på hovedvejen. Det giver 
det i mange byer kendte 
fænomen, at mange kø
ber ind og ordner deres 
ærinder uden at komme 
ind i bymidten. Dermed 
er handlen det ene og det 
andet sted opdelt.

“Hvis et butiksareal har 
stået tomt i fem år, hvor
for så ikke give lov til at 
lave boliger. Selvfølgelig 
skal det foregå kontrol
leret med Torvet som den 
absolutte undtagelse,” 
siger Kjeld Faaborg, der 
erkender, butiksdrift og 
boligareal er lidt af et di
lemma, og at det kan være 
en stor udfordring at ba
lancere forskellige former 
for ejendomsudbud.

Gråsten afventer en 
kommende strategiplan, 
der har været under udar
bejdelse i en årrække. ■

Kjeld Faaborg Arkiv foto

Fodplejer i Gråsten Handel
Af Lise Kristensen

Gråsten Handel har 42 
medlemmer. 
De var kontingentfri 

i 2022 på grund af 
Coronaen, men i 2023 
bliver der atter opkrævet 
kontingent. 

På generalforsamlin

gen i Ahlmannsparken 
kunne handelsstanden 
byde velkommen til et nyt 
medlem. 

Det er fodplejer Gitte 
Hansen fra Nybøl, så nu 
kan handelsstanden både 
stemme med hænder og 
fødder. ■

Fodplejer Gitte Hansen Nybøl 
er nyt medlem af Gråsten 
Handel.
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Tømrer-/Snedker-
Murer-/Flise-
Belægnings-
Smede-
Blikkenslager arbejde udføres
Telefon 74 67 14 93 • info@byggemester.dk

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

• Køkkener

• Vinduer & døre

• Energi-
renoveringer

Alt indenfor

Modtager af
Børsens 

Gazellepris
for 3. gang Industrivej 7 | 6330 Padborg

Tlf. 74 67 04 56 | info@rudebeck-byg.dk 

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

Bov Sogns Ringriderforening står uden bestyrelse
Af Dit te Vennits Nielsen

Der var lagt op til den 
helt store udskiftning 
i bestyrelsen, da Bov 
Sogns Ringriderforening 
holdt generalforsamling.
Det begyndte så fint med 
formandens beretning, 
hvor Mads Larsen fortalte 
om sidste års ringriderfest 
med rekorddeltagelse 
til cykelringridning og 
jubilæumsfest.

Men da aftenens diri
gent, Birgit Thomsen, kom 
til punkt 4 på dagsorde
nen, som var aflæggelse 
af regnskab, kunne hun 
konstatere, at det ikke var 
færdigt.

Det fik de 22 deltagere 
i generalforsamlingen 
til at beslutte, at der skal 
indkaldes til en ekstraor
dinær generalforsamling.

I samme ombæring blev 
der så heller ikke valgt ny 
bestyrelse. Det vil først 
ske på den ekstraordinære 
generalforsamling.  ■

Generalforsamlingen i Bov 
Sogns Ringriderforening 
besluttede at indkalde til 
ekstraordinær generalfor-
samling. 
  Foto Dit te Vennits Nielsen

Industrivej 20 • 6330 PADBORG • 7467 1203DØGNÅBEN

Alt frisklavet Alt frisklavet 
til digtil dig

Dagens ret kl. 11.00-20.00
ONSDAG den  1. Frikadeller med stuvede hvidkål

TORSDAG den  2. Stegt paneret fl æsk med persillesovs

FREDAG den  3. Flæskesteg med rødkål

LØRDAG den  4. Dansk bøf med rødbeder

SØNDAG den  5. Burger med pommes frites

MANDAG den  6. Forloren hare med tyttebær og surt 

TIRSDAG den  7. Gullasch med mos 

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 5 1. februar 2023 15. årgang



KOLLUND KOLLUND 
KIRKEKIRKE

BOV BOV 
KIRKEKIRKE

HOLBØL HOLBØL 
KIRKEKIRKE

Søndag den 5. februar kl. 11.00
ved Marna Leila Vandsdal Egholm

Søndag den 5. februar kl. 9.30
ved Marna Leila Vandsdal Egholm

Søndag den 5. februar kl. 10.00
ved Joan Arnbjarnardóttir

Er det muligt at tidspunkterne står med fed skrift? Klokkeslættet 
i Kollund er nemlig et andet end det plejer, så derfor skal 
det gerne være tydeligt at det er kl. 14.00.

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

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

Dødsfald

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

Werner Schmidt, Kollund, er død, 86 år. ■

Min elskede mand, 
vores kære far, svigerfar, farfar og morfar

Per Erichsen
* 20. april 1959

er stille sovet ind

Kollund, den 27. januar 2023

Højt elsket og dybt savnet

Randi
René og Lisbeth Tina og Jakob

Jonathan og Dicte Niklas og Isabella

Bisættelsen finder sted i Bov Kirke
fredag den 3. februar kl. 11.00

Auschwitz-dagen blev 
markeret i Frøslevlejren
Af Gunnar Hat tesen

I alt 3600 elever fra 98 
skoler over hele landet 
deltog, da Frøslev-
lejrens Museum den 
27. januar markerede 
Auschwitz-dagen ved at 
sætte fokus på danske 
krigsforbrydere, som 
undgik straf. "Med krig i 
Europa, er det vigtigere 
end nogensinde at 
forhindre tidligere tiders 
grusomheder."
I april 1945 deltog den 
danske SSfrivillige Hans 
Friedrich Petersen i en 

regulær krigsforbrydelse, 
hvor 20 jødiske børn og 28 
voksne blev dræbt for at 
slette beviserne for de gru
somme medicinske forsøg 
med tuberkulose, som 
børnene havde været ud
sat for i kzlejren Neuen
gamme, der ligger tæt ved 
Ham burg. Børnene og de 
voksne blev kørt til under
lejren Bullenhuser Damm, 
hvor børnene blev bedøvet 
med morfin og derefter 
hængt. De voksne kzfan
ger forsøgte at flygte, men 
blev skudt ned af Hans 
Friedrich Petersen og de 
øvrige SSvagter. Hans 
Friedrich Petersen blev 
aldrig dømt for mordene.  

Hans Friedrich Petersens 

historie er en af de for
tællinger, som Frøslev
lejren præsenterede på 
Auschwitzdagen. Dagen 
er den internationale mar
kering af Holocaust om 
det nazistiske folkedrab 
under 2. Verdens krig og 
fokuserer også på andre 
af historiens tragiske 
folkedrab.

Museets markering 
henvendte sig til skole
elever i de ældste klasser 
og foregår for langt de 
flestes vedkommende over 
internettet.

Omkring 200 elever var 
fysisk til stede under mar
keringen i Frøslevlejren.

Fokus på dem, der 
slap for straf 
“Museet havde valgt at 
sætte særligt fokus på 
de danskere, der deltog 
i krigsforbrydelser uden 
at blive dømt ved en 
dansk domstol, fordi 
deres ugerninger uden 
for Dan mark ikke blev 
efterforsket”, fortæller Gry 
Scavenius Bertelsen, der 
er museumsinspektør i 
Frøslevlejeren. 

“Frøslevlejren blev 
opført som en særlig lejr 
for tyskernes modstan
dere i Dan mark, og hu
sede mange danske mod
standsfolk, som blev sendt 
videre til de andre tyske 
kzlejre under nazismen. 
Det skete for 1625 fanger 
i Frøslev lejren, hvoraf 
mange mistede livet. Efter 
krigen blev mange af de 
danske SSfrivillige også 
interneret i lejren, som 
skiftede navn til Faarhus
lejren efter befrielsen. 
De blev typisk dømt for 
at være gået i fremmed 
krigstjeneste, eller for 
forbrydelser begået i Dan
mark under besættelsen, 
men ikke for at have delta
get i de krigsforbrydelser, 
som foregik udenfor lan
dets grænser. Det er den 
del af historien vi gerne vil 
fremhæve, fordi der har 
været alt for lidt fokus på 
danskernes medvirken til 
krigsforbrydelser,” siger 
Gry Scavenius Bertelsen.  

Historikere har indtil 
nu fundet 99 danske 
SSfrivillige, som deltog 
i Holocaust som vagter 
ved kz og udryddel
seslejre eller på andre 
måder medvirkede ved 
forbrydelserne. ■

Også danske SS-soldater var en del af Holocaust. På dette foto ses koncentrationslejrfanger 
indespærret i en trang og uhumsk jernbanegodsvogn på et ukendt tidpunkt under krigen. 
Ifølge kilder drejer det sig om kvinder, som forinden var blevet selekteret i Kz Ravensbrück 
og efterfølgende blev transporteret til den kombinerede Kz- og udryddelseslejr Auschwitz. 
Hvorvidt disse mennesker endte med at blive nogle af de mere end 1 million ofre i udryd-
delseslejren Auschwitz vides ikke. Den 27. januar 1945 befriede enheder fra den Røde Hær 
Auschwitz. I lejren fandt man blot omkring 7.000 efterladte, men endnu levende fanger, heraf 
var 200 børn.
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RABAT *  
Fra et minimumskøb 

på 1.490,-

500,– kr.

TIL DIG

RABAT *  
Fra et minimumskøb 

på 3.990,-

1.000,– kr.

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

til dig !

KRUSÅ HUSMODERFORENING
HUSK

Generalforsamling
Onsdag den 8. februar 2023 kl. 19.00

i Multisalen, Harkærvej 13, 6340 Kruså

Mandag LUKKET. Tirsdag-fredag fra kl. 13.00 - 17.00
hver 1. lørdag i måneden fra kl. 10.00 - 14.00

Padborg 
Genbrugsbutik

Overskudet går 
Julmærkehjemmet i Kollund
Tværgade 1B, 6330Padborg

Ring gerne på tlf. 7440 4800 
eller til Anton tlf. 2647 7138

Vi afhenter møbler og 
tømmer dødsboerGRATIS

Vi mangler frivillige

Historisk Forening 
for Bov og Holbøl Sogne

inviterer til

Afstemningsfest
Fredag den 10. februar 2023 

kl. 19.00 på Frøslev Kro.

Kirsten Ellye (opvokset i Kværs) fortæller 
om forholdet dansk/tysk.

Kaffe og kage 65,-

Alle er velkommen.

EKSTRAORDINÆR 
GENERALFORSAMLING

Torsdag den 23. februar kl. 19:00
i auditoriet på Lyreskovskolen 

(overfor kirken)
Bestyrelsen

indkalder til

HOPLA-BOV H.I. 
afholder

GENERALFORSAMLING
Onsdag den 22. februar kl. 19.00
i klublokalet ved Bov Svømmehal

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Kollundhus - Dit forsamlingshus

Udlejning tlf. 40 25 27 17 eller kollundhus@gmail.com

Spis, sang og 
borgmestersnak

ved Jan Riber Jakobsen

Søndag den 26. februar kl. 18.00
Pris 125,- inkl. 1 øl / vin og kaffe.

Tilmelding på mail til kollundhus@gmail.com
eller 40 25 27 17 senest den 20. februar

Indkaldelse til

Generalforsamling
Tirsdag den 14. marts kl. 19.00

Dagsorden ifølge vedtægterne.
Der serveres kaffe og kage. 

ALLE er velkomne

GENERALFORSAMLING
RØDE KORS PADBORG

Torsdag den 23. februar kl. 19.00
i Røde Kors butikken, 

Nørregade 30, Padborg
Dagsorden ifølge vedtægter

Forslag skal være formanden i hænde senest
10 dage før generalforsamlingen

Der bliver budt på kaffe og smørrebrød

Vel mødt på bestyrelsens vegne 
Morten Berdiin: berdiin60@gmail.com

Modeltog i Grænsehallerne

Af Dit te Vennits Nielsen

Ældre Sagen Bov 
planlægger at starte en 
modeljernbaneklub op.
Her kan medlemmer

ne lege med kørende 
modeltog. 

Initiativmanden er for
manden for Ældre Sagen 
Bov, Finn Sørensen.

“Jeg har tidligere haft 
en større modeljernbane 

bygget op i min garage, 
men da vi for år tilbage 
flyttede, endte det hele i 
nogle kasser”, fortæller 
Finn Sørensen, som fik 
ideen til klubben, da han 
medvirkede som taler i 
“Kom ud mand”, som 
er et mandefællesskab i 
Kollund NaturUnivers.

“Jeg tænkte, at der må
ske var andre end jeg, 
der interesserede sig for 
modeljernbanetog. Derfor 
tog jeg kontakt til et par 
mænd, og i dag er vi alle
rede 7 personer. Planen er, 
at vi skal være omkring 
1520 mennesker for at 

få klubben op at stå”, 
fortæller Finn Sørensen, 
som har fået klublokalet 
på plads.

Grænsehallerne havde 
nemlig et lokale. Det er så 
stort, at modeljernbanen 
stille og roligt kan blive 
bygget op og stå der fast. 
Lokalet bliver låst af, og 
alle medlemmerne kan få 
adgang, når de har lyst til 
at bygge på banen. 

“Det er planen, at der 
kommer et infomøde. 
Klubben får rådighed over 
skinnerne samt banen. 
Medlemmerne kan så selv 
medbringe deres tog og 
vogne. Det hele er stadig 
i opstartsfasen, og det er 
meningen, medlemmerne 
skal være med til opbyg
ningen”, fortæller Finn 
Sørensen. ■

Der er planer om at stifte en 
modeljernbaneklub, som får 
lokaler i Grænsehallerne.
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DSI Valdemarshus sundheds- og aktivitetscenter
Valdemarsgade 11, 6330 Padborg

Generalforsamling
i Brugerrådet DSI Valdemarshus, 
Valdemarsgade 11, 6330 Padborg

Onsdag den 22. marts 2023 kl. 14.00
Dagsorden:

1. Valg af dirigent, protokolfører og stemmetællere
2. Formandens beretning
3. Regnskab godkendes, forelæggelse af budget.
4. Indkomne forslag.
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen i Brugerrådet/ DSI
6. Valg af suppleanter
7. Valg af autoriseret revisor, samt intern. revisor
8. Eventuelt

Med venlig hilsen 
Carlo Jensen

Efterfølgende 
kaff e og brød samt 

lille bankospil - 
kortpris 7, -

Kruså Grænsehallerne:
Gråsten, Ahlmannsparken:
Hørup-hallen:
Guderup-hallen:
Broager-hallen:
Nordals v. Luffes plads:
Augustenborg-hallerne:

d. 15. oktober
d. 16. oktober
d. 19. oktober
d. 20. oktober
d. 21. oktober
d. 22. oktober
d. 23. oktober

10:00 - 15:00
10:00 - 15:00
10:00 - 15:00
10:00 - 15:00
10:00 - 15:00
10:00 - 15:00
10:00 - 15:00

Vi ses snart i det sønderjyske

Tilgængelige aktiviter kan afvige fra plakaten.

Søndag den 12. februar 
Legeland fra kl. 10.00 til 15.00

- plads til al
le!

Fritids- og aktivitetscentret

Harkærvej 13 - 6340 Kruså
Telefon 74 67 14 14
gransehallerne@gransehallerne.dk

En hel hal fyldt med hoppeborge 
Entre til Legeland voksne 30,- børn 60,-

Fra kl. 15.00 slår vi katten af tønden 
Præmier til kattekongen 

Alle er velkommen 
store som små

Fastelavn 
er gratiser mit navn

SNACKS

& DRIKKE

FRITV ALG

20,-

ENTRE
30,-60,-

VOKSNE

BØRN

SØNDERJYSK AWTEN
med musik og spisning

Torsdag den 30. marts kl. 18.30 på Hotel Kløver Es
Brystrupvej 2, Hellevad · 6230 Rødekro

Aftenen begynder med spisning. Menuen er skrædderduelse med hamburgerryg 
og rødbeder.
Programmet byder på sønderjyske sange med Ste� en Schultz, som har rødder i 
det sønderjyske. Hans sange handler om både kærlighed, afsavn og glæde.
I pausen bliver der serveret ka� e og brødtårt.
Derefter optræder bandet Jens å Bent a æ bahn. Her kan publikum 
opleve kapelmester Bent Brunhøj Jensen, som har skrevet tekster og 
musik hele sit voksenliv. Han fremfører sine sange på sønderjysk. 
Han bakkes op af musiker Jens Lohmann på guitar.
Prisen inkluderer skrædderduelse med hamburgerryg og rødbeder, 
musikalsk underholdning og ka� e og brødtårt.

Tilmelding på synnejysk.dk eller mobilpay 70799.
I kommentar skriv: afstemningsfest og navn.
Ved spørgsmål ring 52241617

249,-
Foto: M

arc R
oed
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Hørt ved Lyren
Værtshuset Kontoret i 
Kruså arrangerer tur 
til Formel 1 i Østrig i 
2024.

Vejbæk Medborgerhus 
holdt 80'er fest lørdag 
aften. Musikken blev 
leveret af OS3.

Senior klassen ved 
Grænseegnens 
Skytteforening i Kruså 
har vundet guld, så 
holdet skal med til DM 
i Vingsted til marts.

En 53årig kvinde kom 
alvorligt til skade, da 
hun påkørte et vejtræ 
på Stoltelundvej. Bilen 
fortsatte over i et træ 
i modsatte vejbane, 
hvorved kvinden blev 
slynget ud af bilen. 
Hun er uden for livsfa
re. Sammenstødet med 
træet var så voldsomt, 
at også motoren blev 
slynget ud af bilen.

Lokalforeningen 
FrøslevPadborg har 
begyndt et nyt projekt 
med at lave et mindes
mærke over den gamle 
FrøslevPadborg Skole, 
som skal sættes op i 
Fritidsparken. 

Gruppen der arbejder 
med at få opsat en 
trold i Padborg Skov 
har fået tilladelse fra 
Miljøstyrelsen. Nu ven
ter man på, om der kan 
gives en dispensation 
fra Fredningsnævnet. 

Frivillige har vandet 
de nyplantede træer og 
buske i Fritidsparken 
under tørkeperioden 
i sommer. Det har 
betydet, at de fleste 
har klaret sig. Alt 
afklippet bliver lagt på 
skrænten til gavn for 
biodiversiteten. ■

Dokumenteret godt 
salg i området.

DIN LOKALE EJENDOMSMÆGLER

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

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

Boliger

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

Årsmøde 2023
Onsdag den 1. marts 2023, kl. 17.00 

i Multisalen, Grænsehallerne, 
Harkærvej 13, 6340 Kruså

Kun for medlemmer af Ældre Sagen
Husk medlemskort.

Dagsorden i henhold til vedtægterne.

Efter afholdt årsmøde er der spisning og underholdning 
med Cotton� elds, som spiller country og blues musik.

Menuen er Gullaschsuppe og kaffe og lagkage. 
Pris: 150,- ekskl. drikkevarer.

Tilmelding og betaling til spisning senest den 20. februar 
2023 på vores hjemmeside: ældresagen.dk/bov

Hvis selvbetjening på nettet ikke er muligt, kan du ind 
til samme dato ringe til Benta Tønder på 2546 1838

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

HAR DU TØJ, ISENKRAM ELLER ANDET, 
DU VIL SKILLE DIG AF MED, OG SOM 
ER I GOD STAND? 

VI HJÆLPER
 UNGE OG VOKSNE
UDSATTE BØRN

Så lad andre få glæde af det og giv det til os. Møbler 
eller dødsbo kan evt. afhentes.

BLÅ KORS GENBRUG
Okslundvej 3, Padborg

30 91 30 28

Åbningstider
Mandag 13 – 17, Tirsdag 10 – 17
Onsdag, torsdag
og fredag 13 – 17.
Første lørdag i måneden
10 – 14.

Permanent . . . .kr. 500,-
Klip inkl. vask  . .kr. 170,-
Klip  . . . . . . . . . .kr. 160,-
Vipper farves  . .kr. 80,-
Bryn farves  . . . .kr. 70,-

FRISØR

Jernbanegade 40 · Padborg

+45 2169 8884

Birte Bladt

Salonen er lukket mandag og lørdag

Skatkort på 
bordet
Padborg Skatklub samlede 15 spillere til klubaften på 
Valdemarshus.

1. runde
Nr. 1 Benny Stensdal 897 point

Nr. 2 Jan Petersen 697 point

Nr. 3 Anders Fogh 644 point

Nr. 4 Carl Erik Petz 631 point

2. runde
Nr. 1 A.C. Petersen 1.257 point

Nr. 2 Kris Nissen 1.102 point

Nr. 3 Anders Fogh 809 point

Nr. 4 Svend Christiansen 798 point

Maraton spinning i Kollund
Af Dit te Vennits Nielsen

Pulsen kom op, da 
Kollund Roklub holdt 
maraton på romaskine. 
Her kæmpede fire hold 
om at nå målet på 42 
km. Vinderholdet kom i 
mål i tiden 3 timer og 10 
minutter. 
“Det blev en hyggelig aften 
med sved på panden, mad, 
snak og håndboldsemifi
nale i baggrunden”, for

tæller spinningsinstruktør 
Mie Damgaard, som peger 
på, at rospinning er en 
vigtig aktivitet i klubbens 
vinterperiode.

Mange af klubbens 150 

medlemmer benytter sig 
af rospinning til musik 
eller kombinationen af 
rospinning og styrkeøvel
ser på gulv. ■

Der blev svedt, da Kollund Roklub holdt maraton på 
romaskine. 
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DIN LOKALE HÅNDVÆRKER

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!

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

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

Tag på udflugt med Gråsten 
Rejser og Gråsten Avis. 

Se mere på 
www.graastenavis.dk/rejser-og-udflugter 

Holbøl satser på at få naturskøn park

Af Dit te Vennits Nielsen

Holbøl har lagt billet ind 
på at få 1 million til ny 
bypark.
Bag initiativet står Natalie 
Staffensen og Patrick 
Brygger.

Senest den 3. febru
ar opfordrer Natalie 
Staffensen og Patrick 
Brygger Jørgensen folk til 

at afgive give deres stem
me og støtte op om en 
bypark i Holbøl. Det gøres 
på www.underværker.dk 
“Holbøl Bypark”

“Vi har søgt Realdania 
om 1. million kr. til ud
vikling af vores bypark, 
som skal ligge lige i mid
ten af Holbøl ved siden 
af købmandsbutikken og 
overfor Grænseegnens 

Friskole. Jo flere stemmer 
vi får, des større er chan
cen for, at vores ønske 
bliver opfyldt”, fortæller 
Patrick Brygger Jørgensen.

Hensigten med bypar
ken er, at det skal være 
et samlingssted for alle 
landsbyens borgere, unge 
som gamle. Dels skal der 
være et amfiteater med 
siddepladser bygget ind i 
den nuværende skråning, 
dels skal der være mulig
hed for at nyde naturen og 
fællesskabet.

Planen er tillige at etab
lere en legeplads med bl.a. 
en svævebane samt en 
udfordrende motorikbane 
til børn og barnlige sjæle. 
Herudover skal der være 
et madpakkehus med 

plads til flere familier, in
stitutioner eller lignende, 
og så skal der være en så
kaldt boardwalk, en lang 
bræddevej opbygget på 
stolper let hævet over det 
fugtige terræn. 

“Vi er faktisk meget 
langt med planerne og 
har afholdt møder med 
foreninger og instituti
oner. Alle 21 foreninger 
og institutioner i Holbøl 
har været inviteret. De ser 

alle positivt på projektet. 
Derfor har vi indledt et 
samarbejde med en land
skabsarkitekt og er i tæt 
kontakt med Aabenraa 
Kommune”, fortæller 
Natalie Staffensen. 

Der skal skrabes mange 
penge ind til projektet, 
som kan løbe op i ca. 10 
millioner kr.

“Indtil videre har vi 
fået tilsagn om godt 2,7 
millioner kr., så der er et 

stykke vej endnu. Vi er 
dog fortrøstningsfulde 
og arbejder intenst på at 
få flere penge samlet ind. 
Det er meningen, at alle 
holbøllere skal tage aktivt 
del i projektet på en eller 
anden måde”, fortæller de 
to initiativtagere.

Biodiversiteten er heller 
ikke glemt, så derfor 
skal der etableres en 
beplantning og være 
plads til naturen. De 
våde områder bevares 
og kan bruges som 
gummistøvlelegeplads. ■

Køb billet på place2book via www.ensted-folk.dk
ARR: ENSTED FOLK- ROCK- OG VISEFORENING

Entré 
175,-

Troubadouren
Søren Krogh 

& Band
 

Teatersalen Frøslevlejren
9. februar 2023, Kl. 20.00 

Natalie Staffensen og Patrick 
Brygger Jørgensen står i 
spidsen for etablering af 
ny bypark midt i Holbøl.
 Foto Dit te Vennits Nielsen
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