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

VELUDFØRT TØMRER- & 
SNEDKERARBEJDE

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

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

✔ 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

Nygade 13 - 6300 Gråsten | Tlf. 7465 3365

DAGENS MIDDAG – også som TAKEAWAY

Torsdag den 16. februar 
Boller i selleri med kartofl er . . . . . . . . . . . . . . . . 

Fredag den 17. februar 
Bøf med bløde løg, kartofl er, sovs og ærter. . . .

Mandag den 20. februar  Hvidkålsbudding
med kartofl er, sovs og grøntsager . . . . . . . . . . .

Torsdag den 23. februar  
Brændende kærlighed med rødbeder . . . . . . . .

Fredag den 24. februar 
Grillpølse med kartoffelsalat og salat  . . . . . . . .

Mandag den 27. februar   
Mørbradgryde med kartoffelmos og salat . . . . .

Torsdag den 2. marts 
Gullash med kartoffelmos og salat . . . . . . . . . .

Fredag den 3. marts Paneret kyllinglår
med kartofl er, sovs og grøntsager . . . . . . . . . . .

Mandag den 6. marts
Medister med kartofl er, sovs og rødkål . . . . . . .

Den Gamle Skomager: Mandag og fredag
kl. 12.00-13.00 og 17.00-18.30 – også som TAKEAWAY
Ahlmannsparken: Mandag og torsdag
kl. 12.00-13.00 og 17.00-18.30

75,-

75,-

70,-

70,-

70,-

75,-

75,-

75,-

75,-

Stort loppemarked slog rekord i Gråsten
Af Gunnar Hat tesen

Godt 2.000 mennesker 
var i weekenden 
forbi loppemarkedet i 
Ahlmannsparken.

Det er flere mennesker 
end nogensinde før.

De mange parkerede 
biler, såvel som cyklende 
og gående vidnede om en 
enorm tilslutning helt fra 
dagens begyndelse.

Det var Kræftens 
Bekæmpelse i Gråsten, 
som holdt det store 
loppemarked.

Folk i alle aldre strøm-
mede i løbet af de to dage 
til hallen, hvor man kunne 

få fingre i alt fra brugte 
bøger og legetøj til hjem-
melavede værker.

Nogle var på udkig efter 
bestemte tig, mens andre 
var taget afsted blot for et 
kig.

Formand for Kræftens 
Bekæmpelse, Orla 
Skovlund Hansen, er 
meget tilfreds med, at så 
mange gik på opdagelse i 
de 80 loppestande.

Næste loppemarked 

er planlagt til weeken-
den 21. og 22. oktober i 
efterårsferien. ■

Loppemarkedet i Gråsten blev en forrygende succes med masser af handel.

BovAvis
Læs ugens avis på

www.graastenavis.dk



Kirkesiden for
Gråsten og Adsbøl

Kirkekontoret, Kirkegardsvej 49, 6300 Gråsten · Telefon 2080 7170 mandag-torsdag kl. 10-14 · www.graastenadsboelkirker.dk · graasten.sogn@km.dk 

Aktiviteter 

Søndag den 19. februar  kl. 11.00 Gudstjeneste i Gråsten Slotskirke

Onsdag den 22. februar  kl. 19.00 Menighedsrådsmøde i præstegården

Søndag den 26. februar  kl.  9.30 Gudstjeneste i Adsbøl kirke

Søndag den 26. februar  kl. 11.00 Gudstjeneste i Gråsten Slotskirke

• Er servicemindet, udadvendt og imødekommende, 

• Er � eksibel m.h.t. arbejdstider.

Der er yderligere en kirketjener ansat hos os.

Ansættelsen er gennemsnitligunder 8 timer om ugen 
og ansættelse sker derfor efter aftale på individuelle 
vilkår. Kirketjeneren er timelønnet og timetallet 
opgøres månedsvist.

Der vil blive indhentet børneattest ved ansættelse.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved 
henvendelse til menighedsrådets kontaktperson, 
Mogens Hansen på tlf. 61 31 61 42.

Ansøgning med relevante bilag kan enten a� everes på 
Gråsten Kirkekontor, Slotsbakken 1, 6300 Gråsten eller 
sendes pr. mail til: 9019fortrolig@sogn.dk og skal være 
os i hænde senest fredag den 24. februar 2023. 

Ansættelsessamtaler afholdes tirsdag 
den 28. februar 2023.

KIRKETJENER
En stilling som kirketjener ved Gråsten Slotskirke, Gråsten sogn er ledig til 
besættelse snarest mulig. 

Kirketjeneren skal varetage klargøring til, medvirke i og rydde op efter 
kirkelige handlinger, vielser, bisættelser, begravelser og gudstjenester.

Der kan også forekomme kirkelige handlinger i Gråsten kapel. 

Vi forventer at du:

• Har lyst og evner til at indgå i et nært samarbejde med det øvrige 
personale og menighedsrådet.

Indbydelse til paneldebat

Landbrug, Fjordrapporter og EU 

Hvordan hænger 
det sammen?

Mandag den 27. februar 2023 kl. 18.00
hos LandboSyd, Jens Terp-Nielsens vej 13, 6200 Aabenraa

Aft enens mødeleder er ti dl. borgmester Thomas Andresen

Arrangeret af:

PROGRAM

18.00  Velkomst ved formand for Europabevægelsen 
Syd- og Sønderjylland, Bente Witt 

18.10  Gennemgang og hovedkonklusioner 
bag Fjordrapporterne ved Bo Langhede, 
medlem af LandboSyds bestyrelse

18.30  Arbejdet med vandplaner og vandrammedirekti vet 
ved Marie Østergaard fra Landbrug- og Fødevarer

18.45 Kaff epause

19.00  Asger Christensen, medlem af Europa-
Parlamentet opdaterer os på den 
aktuelle dagsorden i landbrugspoliti ske 
spørgsmål i et europæisk perspekti v

19.30 Spørgsmål og debat

Tilmelding senest den 27. februar ti l bentewitt @dancyp.dk

85 til afstemningsfest 
Sædvanen tro blev der 
afholdt afstemningsfest 
på Anker’s Restaurant 
i Gråsten til minde om 
folkeafstemningen 10. 
februar 1920.

Publikum sang af 
Højskolesangbogen, hørte 
foredrag af kulturredaktør 
Hans Christian Davidsen, 
Flensborg Avis, som vel-
oplagt fortalte om maleren 

Emil Nolde og endelig 
underholdt den sønderjy-
ske sanger, Steffen Schultz, 
fra Løgumkloster med 
egne sange. ■

Chris er klar igen
Tæt ved og næsten. Selv 
om Chris Preuss ikke 
blev valgt til Folketingets 
trods over 4.000 person-
lige stemmer, er han klar 
til igen at stille op som 
folketingskandidat for 
Venstre. ■

Nyvalg i Gråsten Venstre
Advokatfuldmægtig Søren 
Lucas blev nyvalgt til 
bestyrelsen for Gråsten 
Venstre.

Han afløser Lilian 
Marcussen, som ikke øn-
skede genvalg.

Genvalgt blev Solveig 

Schwartz, Rinkenæs, og 
Peter Brodersen, Alnor.

Ingrid Johannsen blev 
genvalgt som formand. ■
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Se også standene fra 
Salon Seemann og Matas

150,-150,-
inkl. 

1 genstand 
og buffet

Onsdag den 29. marts kl. 18.00

Vi gentager sucessen

Stort modeshow
hos Restaurant Anker’s

Mandag-fredag kl. 10.00 - 17.30  •  Lørdag kl. 9.30 - 13.00

Borggade 4, Gråsten  •  Tlf. 5151 3678
Vi modtager mobilepay og kontanter

ÅbningstiderÅbningstider

Billet 
købes
hos 

2dreams

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

Lokale mærkesager 
for Venstre
Formand for Gråsten 
Venstre, byrådsmedlem 
Ingrid Johannsen, 
havde fokus på lokale 
mærkesager, da væl-
gerforeningen holdt 
generalforsamling på 
Benniksgaard Hotel.
“I byrådet kæmper 
Venstre for at sikre lokal 
udvikling med gode byg-
gegrunde, flere tilflyttere, 
øget turisme og bedre 

rammevilkår for det lo-
kale erhvervsliv”, sagde 
Ingrid Johannsen, som 
mente, at kommunen med 
fordel kan se på bedre as-
falt på Kongevej i Gråsten.

“Handelslivet er berørt 
af stigende omkostninger, 
inflation og højere energi- 
og elpriser. Det er en 
ekstra grund til at støtte 
det lokale handelsliv”, 
fastslog Ingrid Johannsen, 

som pegede på, at der skal 
sættes gang i udviklingen 
i Gråsten.

“Torvet trænger vold-
somt til at blive renove-
ret. Vi trænger til flere 
P-pladser tæt ved Den 
Kongelige Køkkenhave og 
vi skal styrke bosætnin-
gen, sikre flere turister og 
skaffe flere byggegrunde, 
så vi kan udvikle og styrke 
Gråsten”, sagde Ingrid 
Johannsen. ■

Gråsten Venstre holdt 
generalforsamling på 
Benniksgaard Hotel.
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Efter opsamling kører vi over Odense til den 200 år 
hyggelige, charmerende og idylliske Munkebo Kro, 

hvor vi får serveret en traditionel dansk menu.

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

byder sine gæster på kulturoplevelser i særklasse.

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

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

Efter museumsbesøget tager vi på 
byrundtur i Kerteminde.

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

ka� e og kage og bytur i Kerteminde.

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

Søndag den 5. marts

1-dags tur til

Johannes Larsen 
museet i 
Kerteminde 

795,-

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

Dimitteret fra Gråsten Landbrugsskole
Af Karsten Himmelstrup

Endnu et hold produk-
tionsledere og et hold 
agrarøkonomer er 
dimitteret fra Gråsten 
Landbrugsskole, og 
det blev markeret ved 
en dimissionsfest på 
skolen.

Ved festen var der hæder 
til de nyuddannede pro-
duktionsledere og agrar-
økonomer, og desuden var 
der uddeling af fire legater 
fra Grænsefonden, som 
arbejder for styrkelse og 
udvikling af danskheden i 
grænseegnene. 

Simon Faber repræsen-

terede Grænsefonden, 
som blev stiftet i 1924 og 
dermed samtidig med, 
at landbrugsskolen blev 
etableret.

Ved dimissionsfesten 
blev det understreget, at 
eleverne på de to uddan-
nelser har været gode 
rollemodeller for de yngre 

elever på skolen bl.a. ved 
at være med til at arran-
gere og deltage i en række 
gode arrangementer.

Gråsten Landbrugsskole 
har eget landbrug med 
bl.a. mælkeproduktion og 
svineproduktion, og de 
studerende bruger data fra 

landbruget i deres opgaver 
og kan dermed arbejde 
med realistiske planer 
med afsæt i virkeligheden.

De unge afslutter deres 
uddannelser samtidig 
med, at landbrugsskolerne 
generelt har stor fremgang 
i elevtallet. 

Forstander på Gråsten 
landbrugsskole, Bjarne 
Ebbesen, er tillige næst-
formand i foreningen 
Danske Landbrugsskoler, 
og i den egenskab under-
streger han, at landbrug-
serhvervet efterspørger 
faglært arbejdskraft, så 
skolerne har fokus på at 
tiltrække nye målgrupper 
til uddannelsen. ■

De fire legatmodtagere, Morten Paasch Hansen, Nicolaj Oldrup Mikkelsen, Mads Schrøder 
Hansen og Anne Sophie Høeg Petersen samt Simon Faber fra Grænsefonden.

Produktionsledere 2022/2023 på Gråsten Landbrugsskole: Anders Holst Andersen, Gråsten, 
Anne Sophie Høeg Petersen, Gråsten, Caroline Momme, Tinglev, Jesper Hjarnø Jørgensen, 
Sydals, Jonas Kamp Hansen, Risskov, Jurre Jan van der Sluis, Toftlund, Lars-Peter Boyschau, 
Bevtoft, Lasse Schulz, Haderslev, Mads Schrøder Hansen, Toftlund, Mette Roager, Tønder, 
Mikkel Manfred Woetmann Petersen, Løgumkloster, Noah Dahl Østergaard, Varde og 
Rune Bucka, Bylderup-Bov.

Agrarøkonomer 2023 Gråsten Landbrugsskole: Erik Toftkær Muurmann, Aabenraa, Jakob Alsina 
Lund, Bredebro, Kasper Schjøtt Johannsen, Ribe, Laust Vejrup Sørensen, Skærbæk, 
Leo Andresen-Heiselberg, Rødekro, Michael Binnerup, Odense, Morten Paasch Hansen, 
Skærbæk, Morten Wolter Meine, Rødekro, Nicolaj Oldrup Mikkelsen, Rødekro og Peter Møller, 
Tinglev.

Storedam bliver renset op

Ved Storedam i Gråsten var et fartøj forleden ved at rense op. Foto Frank S Olinsson
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Ringgade 3, 6300 Gråsten | Telefon 7463 0800 | www.fi scher-advokatfi rma.com

Hans 
Henrik 
Fischer

Nicole 
Schünemann

-Føh

Heidi 
Waldemar 
Østergaard

- Erhvervsret
- Erstatningsret
- Testamenter
- Skilsmisseret

- Ejendomsoverdragelse
- Strafferetsager
- Bobehandling 
- Retssagsbehandling

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

Salgskonsulent
Stine Auerbach
Telefon 61 44 70 80
sa@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 i ulige uger: 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

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

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 –

Gråsten får fire personer i Norlys 
repræsentantskab
Af Gunnar Hat tesen

El- og netforbrugere har 
valgt deres medlemmer 
i Norlys’ repræsentant-
skab de næste fire år. 
Fra Gråsten er der blevet 
valgt fire personer.

Det er fhv. skoleinspektør 
Claus Brink Kristensen, 

Alnor, der fik 294 stem-
mer. Han er tidligere leder 
på Broager Skole.

På andenpladsen kom 
fhv. borgmester Peter 
F. Brodersen, Trappen, 
der fik 277 stemmer. 
Han har mangeårig er-
faring som medlem af 
repræsentantskabet.

Nyvalgt på tredjeplad-
sen blev Orla Skovlund 
Hansen, Gråsten, der 
fik 173 stemmer. Han er 
formand for Kræftens 
Bekæmpelses Lokal for-
ening i Gråsten.

Dernæst kom Troels 
Bredahl, Alnor, med 150 
stemmer. Han har i man-

ge år været aktiv i Lions 
Club.

Repræsentantskabet 
varetager 800.000 net- og 
elforbrugeres interesser i 
størstedelen af Jylland. ■

Peter F. Brodersen blev 
genvalgt til Norlys’ 
repræsentantskab.
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GRÅSTEN SLOTSKIRKE
Søndag den 19. februar kl. 11.00

ved Hanne Beierholm Christensen

ADSBØL KIRKE
Søndag den 19. februar 

Ingen gudstjeneste

KVÆRS KIRKE
Søndag den 19. februar kl. 14.00

Fastelavnsgudstjeneste
ved Merete Lei

BROAGER KIRKE
Søndag den 19. februar kl. 10.30

Lægmandsgudstjeneste
 ved Lene Berthing

EGERNSUND KIRKE
Søndag den 19. februar kl. 11.00

ved Kirsten Schmidt

RINKENÆS KORSKIRKE
Søndag den 19. februar kl. 11.00

ved Mette Carlsen

NYBØL KIRKE
Søndag den 19. februar

Vi henviser til Sottrup Kirke

SOTTRUP KIRKE
Søndag den 19. februar kl. 11.00
ved Karen Møldrup Rasmussen
Fastelavn med tøndeslagning

ULLERUP KIRKE
Lørdag den 18. februar kl 13.30

Fastelavnsandagt ved Lis-Ann Rotem 
Søndag den 19. februar kl. 11.00

ved Lis-Ann Rotem

TYSK GUDSTJENESTE
Sonntag, 19.2., 14 Uhr

Gottesdienst in Holebüll

GUDSTJENESTERGUDSTJENESTER

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

    Udover 25 ord, 1,-  pr. ord.

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

    eller
  

356495

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

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

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

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

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

TillykkeTillykke

Tag på udflugt med Gråsten Rejser 

Inviterer til 
foredrag med senior director

Michael Wassermann

Danfoss, verdensmålene 
og Parisaftalen

Kom og hør, hvordan Danfoss Drives i 
Gråsten tackler disse udfordringer.

Onsdag den 1. marts kl. 19:00
I BHJ-salen, Ahlefeldvej 4, Gråsten

Entré: 100,- inkl. kaffe og kage. 

MINDEKONCERT FOR 
LISBETH BOMOSE

Onsdag den 22. februar 2023 kl. 19.30
kan der høres hele � re organister spille 

koncert med værker af blandt andet J.S. Bach, 
Bossi, Chopin, Heer, Laue, Liszt, Rheinberger 

og Takle i Rinkenæs Korskirke.

Ilona Lobmeyer (Christianskirken Sønderborg), 
Frank Laue (Dybbøl kirke), Juniór Ferreira og 

Antonia Blaser (Korskirkens nyansatte organist) 
spiller på ski�  stille og e� ertænksomme 

musikstykker. Derudover synges en 
række fællessange/-salmer.

Lisbeth Bomose har i mange 
år været Rinkenæs 

sogns dygtige og 
a� oldte organist,

Der er gratis adgang

www.rinkenæskirke.dk og  Rinkenæs Sogn

FOREDRAG VED
HANS SEEKJÆR

Torsdag den 23. februar kl. 19.00
i Kon� rmandstuen

JORDEN RUNDT MED 
UNDERVISNING I KUFFERTEN

I foredraget kommer Hans ind på sine mere end 
40 års ansættelse på Danfoss, hvor undervisning 

og kunderådgivning altid har fyldt.

Vi kommer langt omkring, da Hans har 
rejst over 350.000 km og besøgt 

mere end 35 lande. 

I tale og billeder fortæller 
han om oplevelserne 
med mennesker og 
kulturer undervejs.

www.rinkenæskirke.dk og  Rinkenæs Sogn

ÆLDRE MARTINE
afh older 

Generalforsamling
ifølge vedtægterne

Onsdag den 1. marts kl. 10:00
 i Ahlmannsparken lok. 3 

Venlig hilsen
bestyrelsen for Ældreforeningerne 
i Broager, Egernsund og Gråsten.

På vej med Hanne
En fortælling om kærlighed og Alzheimer og 
at være pårørende til en dement ægtefælle

Onsdag den 22. februar kl. 14.30 -16.30 
i BHJ-salen Ahlmannsparken, Gråsten

Operasanger Jesper Buhl fortæller om at 
være pårørende til en dement ægtefælle.

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

Priserne er inkl. kaffe og kage

Tilmelding er allerede muligt nu på vores 
hjemmeside www.aeldresagen.dk/gråsten 
eller til Erling Nissen tlf. 21 74 94 85 eller 

mail nissenerling46@gmail.com senest 
mandag den 20. 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

Alle medlemmer af 

GRÅSTEN RIDEKLUB
af 2004

indkaldes hermed til

Ekstraordinær 
generalforsamling

Torsdag den 23. februar kl. 19.00
i Gråsten Rideklubs klubhus

Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Valg af bestyrelse
3. Valg af udvalg
4. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
5. Eventuelt

Vel mødt!
Bestyrelsen

Holdet er sat
Gråsten Handelsstands-
forening har haft kon-
stituerende møde efter 
generalforsamlingen. 
Foreningen fortsætter 
med Kim Stokholm som 
formand, Jonna Seemann 
som næstformand, Bo 

Hansen som kasserer 
og Helle Blindbæk som 
sekretær. 

Øvrige bestyrelsesmed-
lemmer er Lene Kock, 
Henning Christensen og 
Morten Latter. ■
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Læserbrev

Tak fordi du handler lokalt

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

Husk vi holder lukket om søndagen. 

www.als-begravelse.dk

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

Vores kister er danskproduceret  
med fokus på bæredygtighed.

Steen Kristensen
Eksam. bedemand

Gitte J.J. Kristensen
Eksam. bedemand

Poul Erik Kjærgaard
Eksam. bedemand

Her får du
hjælp og støtte

Als- &
Broager-Sundeved Begravelsesforretning

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

Hjertelig takHjertelig tak
for venlig deltagelse og opmærksomhed, ved min farfor venlig deltagelse og opmærksomhed, ved min far

Peter StrucksPeter Strucks
bisættelse den 4. februar 2023 i Broager Kirke.bisættelse den 4. februar 2023 i Broager Kirke.

Stor tak til bedemand Bent Petersen fra Helmich & SønStor tak til bedemand Bent Petersen fra Helmich & Søn
og præst Stefan Søndergaard.og præst Stefan Søndergaard.

Også en særlig tak til Broager Brandværn og Også en særlig tak til Broager Brandværn og 
Broager Ringriderforening, i var virkelig med Broager Ringriderforening, i var virkelig med 

til at gøre bisættelsen meget smuk.til at gøre bisættelsen meget smuk.
MetteMette

Kompromis blev forkastet af Socialdemokratiet 
Etableringen af en 
vandresti fra Gråsten til 
Adsbøl har været be-
handlet i Natur-, Klima-, 
og Miljøudvalget, hvor 
forvaltningen fremlagde 
3 mulige stiforløb. 
Forvaltningen gjorde det 
samtidig klart, at alle 3 
muligheder var i tråd med 
både byrådets stihand-
leplan om kystnære stier 
samt byrådets budgetaf-
tale, hvor der blev afsat 1 
mio. til stiforløbet.

I Venstre var det vigtigt 
at finde et stiforløb, hvor 
der kunne indgås frivillige 

aftaler med lodsejerne, så 
vi undgik ekspropriation. 

Samtidigt var det vigtigt 
for os, at alle 5 medlem-
mer af udvalget kunne 
se sig selv i den endelige 
beslutning. 

Derfor foreslog vi som 
kompromis, at udvalget 
stemte på forslag 2, hvor 
vi undgik at ekspropriere 
et langt stykke kystnær 
grund imod ejerens vilje, 
samtidig med at vi undgik 
et længere stykke, hvor 
stien skulle gå på eksiste-
rende cykelsti. 

Vores kompromisforslag 

blev pure afvist af Social-
demokratiet og Enheds-
listen. De ville nemlig kun 
være med til den løsning, 
hvor et langt stykke kyst-
nær grund skulle ekspro-
prieres. Derfor klinger det 
også helt hult, når man i 
sidste uges Gråsten Avis, 
kunne læse, at Social-
demokratiet har stor 
respekt for den private 
ejendomsret. 

Sammen med Slesvigsk 
Parti endte Venstre med 
at holde fast i kompromis-
forslaget og stemme det 
igennem i udvalget. 

Det betyder dog, at der 
skal eksproprieres en 1,5 
meter bred sti igennem et 
sivområde ved Adsbøl by, 
hvor der som det eneste 
sted ikke kunne opnås 
en frivillig aftale med 
lodsejer. 

Faktisk ville alle 3 stifor-
løb medfører ekspropria-
tion af netop dette stykke, 
så hvis Social demo kratiet 
havde fået flertal for de-
res foretrukne stiforløb, 
så ville de stemme for 
samme ekspropriationen 
uden at blinke. 

Sagen blev begæret i 

byrådet, hvor den skal 
endelig behandles i næste 
uge.

Daniel Staugaard (V), Egernsund, 

Næst formand i Natur-, Klima-, og 

Miljøudvalget

Adsbøl-stien i fokus
I Gråsten Avis stod der at 
læse. “Socialdemokratiet 
stemmer imod eks-
propriation”, skrevet 
af Charlotte Riis 
Engelbrecht.
Afstemningen gjaldt en 
sidste etape af Nybølstien. 
Her ville én fra Social-
demokratiet og én fra 
Enheds listen stemme 
imod en ekspropriation i 
en baghave ned til Fisk-
bæk, som var nødvendig 
på grund af anden linjefø-
ring i forhold til den første 
linjeføring som er langs 
strandkanten fra Adsbøl 
til Gråsten.

Hvis den første linje-
føring bliver stemt igen-
nem på det kommende 
byrådsmøde, - hvad den 
jo nok bliver – vil Social-
demokraterne så ikke 
bruge ekspropriationsmu-
ligheden på ovennævnte 
strækning ?

Debatten vedr. oven-
stående har pkt. 5 på 
Klima- og Miljø udvalgets 
dagsorden, jvf. referat fra 
1. februar.

Pkt 6 på dagsordenen 
omhandler stort set sam-
me problematik, men her 
vil Social demokraterne 
og Enheds listen gerne 

ekspropriere gennem en 
baghave i en længde af 
50 – 60 m.

Hvor er logikken henne? 
Er der forskel på folk, eller 
hvad er meningen?

Begge punkter er 
begæret i byrådet af 
 mindretalsgruppen.

Ole Hansen 

Gar tnervænget 2 B, Broager
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Lokalhistorisk Forening 
for Broagerland

indbyder ti l

Generalforsamling
Onsdag den 8. marts kl. 19.30

på Broagerhus
Dagsorden ifølge vedtægterne.

Eft er generalforsamlingen vil Bente Løwe Christi ansen 
bl.a. fortælle om sit forfatt erskab.

Foreningen gir´ kaff en.
Vel mødt

Bestyrelsen  
www.broagerlandsarkiv.dk

WWW.BROAGERKIRKE.DK

Vi søger en 
NY KOLLEGA 
til Broager Kirke i 

Sønderborg Kommune
Broager Sogns Menighedsråd søger en ny 

medarbejder på 8 timer fra 1. marts 2023 eller 
hurtigst muligt herefter. Har du lyst til at arbejde 

med mennesker i alle aldre, er god til at organisere, 
planlægge og afvikle så er det måske noget for dig. 

Opgaver

Broager Sogns Menighedsråd har fået mulighed 
for at slå en stilling op på 8 timer gennemsnitligt pr. 
uge. Opgaverne er at få udført de nye indsatser, som 
menighedsrådet har prioriteret. Opgaverne spænder 

vidt fra diakoni og menighedspleje, informationsarbejde, 
hjælp til afvikling af praktisk og pædagogisk karakter. 

Der er knyttet et uddannelseskrav til stillingen.

Arbejdssted er Kirkekontoret Broager.  
Arbejdstid: Stor grad af selvtilrettelæggelse 
med gennemsnitlig 8 timer pr. uge, fordelt 
fra tirsdag til fredag. Enkelte weekend og 

aftenarrangementer kan forekomme.

Dine hovedopgaver vil være:

• Planlægning, koordinering og afvikling 
af diverse sognearrangementer

• Menighedspleje og diakoni for alle.
• Praktisk og pædagogisk hjælp til 

afvikling af korarrangementer.
• Informationsarbejde, annoncering, 

Facebook og evt. kirkeblad.
• Indgå i samarbejde med de øvrige 

ansatte, samarbejdspartnere og 
hjælpe til ved håndtering af GDPR.

Fristen for at søge er 1. marts 2023. 
Læs hele stillingsopslaget på www.broagerkirke.dk

Stillinger

Broager 
Udviklingsforum

Generalforsamling 
Mandag den 20. marts 2023 

kl. 19.30 på Broagerhus i Broager.
Dagsorden ifølge vedtægter.

Indkomne forslag skal være formanden Christel Leiendecker 
i hænde senest tre dage før generalforsamlingen.

Læs mere på www.broager.dk

Vel mødt
Bestyrelsen for Broager Udviklingsforum

Uheld
En 22-årig mand fra 
Nordborg kørte forleden 
galt på Skeldekobbel på 
Broagerland, hvor bilen 
røg af vejen og ind i et 
levende hegn.
Bilen ramte også et skab 
med fibernet. Det gjorde, 

der var en del i området, 
som var uden internet i 
nogle timer.

Politiet mener, at uheldet 
skete på grund af mørke, 
tåge og manglende kend-
skab til vejforløbet.

Der var ingen 
personskader. ■

Broagerland får fem medlemmer 
i Norlys repræsentantskab Af Gunnar Hat tesen

Der er nu sat navne på 
de 671 lokale kandidater, 
som de næste fire år 
udgør Norlys' øverste 
myndighed.
Fra Broagerland er der 
valgt fem repræsen tant-
skabs medlemmer til 
Norlys' repræsentantskab.

Efter godt tre ugers valg-

kamp er der nu sat navne 
på de 671 lokale andels-
havere, som de næste 
fire år udgør den øverste 
myndighed i energi- og 
telekoncernen Norlys. 

Repræsentantskabs-
medlemmerne er valgt af 
og blandt Norlys' 800.000 
andelshavere.

Topscorer lokalt blev 
Erik Krogh, Broager, som 
fik 275 stemmer. Han er 
medlem af Søn der borg 
byråd for Venstre og for-
mand for Broagerhus.

Næstflest stemmer fik 
Erik Lydiksen, Egern sund, 
med 169 stemmer.

På tredjepladsen kom 
Henrik Sohl, Broager, 
med 145 stemmer. Han 

er formand for Social-
demokratiet i Broager, 
Sundeved og Gråsten.

Derefter følger Brian 
Vestergaard, Broager, med 
143 stemmer. Han er fæl-
lestillidsmand på Danish 
Crown slagteriet i Blans.

Valgt blev også Steen 
Groth Nørhart, Broager, 
med 78 stemmer. ■

Grevinden er gået igen igen

Af Lise Kristensen

Dilettanterne fra Skelde 
Gymnastikforening har 
haft forrygende succes 
med forestillingen 
“Grevinden går igen 
igen.”
Den er gået over scenen 
to gange hos Frk. Jensen i 
Skelde med over 100 pub-
likummer per gang. Den 
ene gang med stegt flæsk 
med persillesovs på menu-
en, og den anden gang var 
der kaffebord. 

Aabenraa er også blevet 
beæret med grevinde-gen-
gangeren på Skytte gården. 
Den anden forstilling 
i Kirsebær haven måtte 
aflyses, fordi dilettanter-
ne blev ramt af Corona, 

så der fik de lystige 
mennesker fra Skel de et 
lille svirp med fordums 
pandemipisk.

“Der var ikke noget at 
gøre. Det var hovedrol-
leindehaveren, der blev 
ramt. Det var ærgerligt, 
men det er nu engang 
vilkårene. Grev inden går 
igen igen er rendyrket 
dilettant teater med en 
masse forviklinger, og 
så betyder det meget, vi 
taler sønderjysk. Det kan 
folk godt lide. De var vildt 
begejstrede,” fortæller 
mangeårige dilettant Jens 
Christan Petersen, der 
glæder sig over den flotte 
opbakning til teaterfore-
stilligen, som gruppen 
lægger et stort arbejde i.

Stolte traditioner
Der er en halv snes styk-
ker i truppen med chauf-
før. De øver hos Frøken 
Jensen. Hvert år får teater-
folket tilsendt stykker fra 
Dansk Teaterforlag, som 
de kan vælge imellem. 
Sidste år var det ”Det er 
noget skidt fru With,” 
der var blevet aflyst året 
forinden på grund af 
Coronaen. 

Der er kommet gang i 
amatørteaterlivet og andre 
aktiviteter igen efter årene 
med Corona.

“Vi går allerede nu i gang 
med at finde ud af, hvad vi 
skal spille næste år, for vi 
skal selvfølgelig optræde 
igen. Vi har selv scene og 
det hele med. Vi vil gerne 
optræde flere steder og ar-
bejder på at få det i stand,” 

fortæller Jens Christian 
Petersen, der med sine 
70 år er alderpræsident i 
teatertruppen.

Han har været med et 
sted mellem 35 og 40 år 
uden rigtig at kunne hu-
ske det nøjagtige årstal. 

Dilettant i Skelde har 
stolte traditioner. 

Skelde Gymnastik for-
ening har 80 års jubilæum 
næste år. Dilet tanten er 
næsten lige så gammel 
som foreningen. Det star-
tede i efterkrigsåret 1946.

“Jeg har ikke været med 
helt fra starten, for da 
var jeg ikke født, men 
jeg har været med læn-
ge,” siger Jens Christan 
Petersen, hvis gruppe 
tegner den modne del af 
foreningslivet.

“Vi har også folk på om-
kring de 40. Så gamle er 
de heller ikke,” siger han.

Foreningen byder også 
på badminton, gymnatik, 
volleball, springgym-
nastik, kanasta, skat og 
petanque foruden et hav 
af aktiviteter for de al-
leryngste, så der er noget 
for alle generationer. På 
lørdag er der for eksempel 
fastelavnsfest. ■

Præmieskat
Ældre Sagen Broagers kortklub har afholdt præmieskat.

Nr. 1 Preben Jensen, Broager 2556 point

Nr. 2 Herluf Jørgensen, Broager 1996 point

Nr. 3 Gerd Sørensen, Rinkenæs 1931 point

Tak fordi du handler lokalt 

Grevinden går igen igen er 
gået over scenen tre gange 
denne vintersæson med 
Skelde GF’s dilettanter 
som optrædende,og de 
går med stor optimisme 
mod flere scenesucces-
ser de kommende år.
 Foto SICHTSTARK fotodesign
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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

Vester Sottrup Vandværk a.m.b.a.
afholder

Ordinær 
generalforsamling
Mandag den 13. marts 2023, kl. 19,
på Forsamlingsgården Sundeved

(krostuen)

Med følgende dagsorden:

• Valg af dirigent
• Bestyrelsens beretning
• Det reviderede regnskab 

forelægges til godkendelse
• Budget for det/de kommende år 

forelægges til godkendelse
• Behandling af indkomne forslag
• Valg af medlemmer og 

suppleanter til bestyrelsen
• Valg af revisor og revisorsuppleant
• Eventuelt

Den seneste årsrapport kan ses på
www.vestersottrup-vand.dk

Telefonisk tilmelding senest den 6. marts 2023
på tlf. / sms 22 18 63 63 eller 

mail mk@vestersottrup-vand.dk

Bestyrelsen

Indbrud
Ved et indbrud i en villa 
på Rosenvej i Ullerup 
blev der fjernet en del 
genstande.

Gerningsmanden kom 
ind i huset ved at fjerne 
listerne fra en rude i 
terrassedøren.

Politiet har sikret sig 
nogle gode spor og reg-
ner med, at man finder 
gerningsmanden. ■

Sofie har levet et sundt liv i 100 år
Af Gunnar Hat tesen

Helene Sofie Alsing 
fylder mandag 20. 
februar 100 år. Det er en 
mærkedag, som det kun 
er de færreste, som når 
at opleve.
“Jeg synes, det er underligt 
at fylde 100 år”, siger hun 
med et skævt smil.

Hun er født i Fiskbæk 
Skov og er ud af en søs-
kendeflok på tre, hvor hun 
var den ældste.

“Som barn gik jeg i skole 
i Ladegårdskov. Dengang 
i 1930 gik alle børn i 
træsko, men jeg gik i 
gummistøvler.

“Hvornår får du træsko, 
spurgte de andre børn. 
Det får jeg, når min mor 
får sine ænder solgt", 
svarede jeg”. Dengang var 
pengene små", erindrer 
Sofie Alsing, som har et 
opmærksomt blik og let til 
latter.

Efter skoletiden i Lade-
gård skov kom hun på 
Gråsten Realskole.

Efter nogle år hvor hun 
tjente på forskellige gårde, 
blev hun i 1948 gift med 
Johan.

“Det var en dejlig dag, 
da vi blev gift” mindes 
Sofie Alsing. Efter gifter-

målet købte parret gård på 
Nybøl Mark.

Det var et landbrug med 
køer og svin og en stor 
køkkenhave.

“Når jeg er blevet 100 år, 
tror jeg, det er fordi, jeg 
altid har spist sundt. Vi 
var selvforsynende med 
gode grønsager”, fastslår 
Sofie Alsing, som passede 
huset, lavede mad, syede 
og strikkede.

Gården blev solgt i 1990, 
og parret købte hus i Ny-
bøl, hvor de boede i 30 år. 
For to år siden flyttede 
hun med sin mand, Johan, 
der er 97 år, på plejecenter 
i Broager, og her nyder de 

deres otium. Til november 
har parret været gift i 
75 år.

“Jeg har haft et jævnt og 
muntert liv på jord. Jeg 
har aldrig været alvorligt 
syg, men kun haft lidt 
småskavanker. Ægteska-
beligt har vi også haft det 
meget godt”, siger Sofie 
Alsing, som er udstyret 
med en god hukommelse.

I hjemmet er der op-
vokset en datter, Britta. 
Desuden har hun tre 
børnebørn og otte 
oldebørn.  ■

Mulige områder til vind- 
og solcelleanlæg
I forbindelse med at 
Sønderborg Kommune 
skal udarbejde et nyt 
kommuneplanforslag, 
har Økonomiudvalget 
prioriteret nogle mulige 
områder, hvor der kan 
placeres vedvarende 
energianlæg. Der invite-
res snarest til et borger-
møde, hvor borgerne har 
mulighed for at komme 
med input til planerne.
De mulige områder i 
Sundeved, som er foreslået 
til vedvarende energian-
læg er:

Avnbøløsten; Ansøgning 
om vindmøller ved 
motorvejen.
Avnbøl; Mulighed for 
solceller.
Blans; Mulighed for 
vindmøller.

Tumbøl Søndermark; 
Mulighed for vindmøller.
Ullerup Mark; Mulighed for 
vindmøller.
Vester Sottrup; Ansøgning 
om solceller. ■

Nordlys
Peter Jørgensen, 
Nørremølle, er blevet 
genvalgt til Nordlys' re-
præsentantskab med 189 
stemmer.

Nyvalgt blev Rasmus 
Schumann Jepsen, 
Vester Sottrup, med 147 
stemmer. ■
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 E-mail: blomszone@bbsyd.dk
Mobil: 20 57 48 08 www.blomszone.dk

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

 

Hørt i byen
Renoveringsarbejdet i 
Gråsten Slotskirke er 
færdiggjort i denne om-
gang. Kirkegængerne 
fra Gråsten kan vende 
hjem fra på søndag.

Billetsalget til foredra-
get med kokken Claus 
Holm er gået i gang. 

Philip Wildenschild 
er vendt tilbage til 
fødegården i Kværs 
efter fire måneder stu-
dieophold på en farm i 
Australien.

I forbindelse med at 
Sønderborg Kommune 
skal udarbejde et nyt 
kommuneplanforslag, 
har Økonomiudvalget 
prioriteret en stribe 
mulige områder, hvor 
der kan placeres ved-
varende energianlæg. I 
Kværs er der mulighed 
for vindmøller.

Enjoy Resort i Gråsten 
har i vinterferien en be-
lægning på 80 procent i 
de 148 sommerhuse.

Gråsten Fjerkræ, der 
har hovedsæde i Kværs, 
deltog i weekenden 
i en konkurrence i 
Holland. Her vandt 
firmaet to guldmedal-
jer. Den ene gik den 
velkendte Hanekylling 
Frankfurter.

Gråsten Venstre har 
efter generalforsam-
lingen konstitueret sig 
med Solveig Schwartz 
som næstformand og 
Peter Brodersen som 
kasserer. Menige med-
lemmer er Søren Sloth 
Lucas og Johannes 
Nielsen.

Den tidligere Rinke-
næs-pige, Ida Ylander, 
fylder onsdag 15. 
februar 50 år. Hun er 
uddannet cand. mag., 
er uddannelsesvejleder 
ved Det Grøn landske 
Hus i Odense, mor til 
tre børn og gift med 
Tomas Nørrestrand, 
der er overlæge ved 
Kolding Sygehus. ■

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 
ka� e, færgeoverfart, middagsmad, lokal 
guide, eftermiddagska� 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

www.lilleteater.dk

Generalforsamling
Det lille Teaterhus & Det lille Teater

Tirsdag den 28. februar 2023
hhv. kl. 20.00 & 20.45 

på Det lille Teater
Dagsorden ifølge vedtægterne

Forslag der ønskes behandlet 
på generalforsamlingen må 

være formanden for
 Det lille Teaterhus–Gunnar 

Brodersen i hænde senest 8 dage før. 
Det lille Teater-Ole Gaul Nilum 

3 dage før.

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

Klubaften i 
skatklub
Gråsten Skatklub samlede 39 kortspillere til klubaften.

1. runde
Nr. 1 Frede Hansen, Sønderborg 1425 point
Nr. 2 Rainer Hugger, Flensborg 1251 point
Nr. 3 Finn Lorenzen, Gråsten 1112 point
Nr. 4 Kim Andersen, Sønderborg 1020 point
Nr. 5 Gerd Sørensen, Gråsten 1012 point
Nr. 6 Herluf Jørgensen, Broager 889 point

2. runde
Nr. 1 Eli Hjort-Pedersen, Gråsten 1637 point
Nr. 2 Hans Peter Steffensen, Gråsten 1384 point
Nr. 3 Luke Petersen, Gråsten 1232 point
Nr. 4 Kjeld Petersen, Egernsund 1195 point
Nr. 5 Robert Petersen, Gråsten 1156 point
Nr. 6 Preben Jensen, Broager 1134 point

Spændende liv i Israel

Af Erling Nissen

Ældre Sagen i Gråsten 
samlede 80 medlemmer 
til foredrag i BHJ-salen 
om dagligdagen i Israel.
Sarah Arnd Linder for-
talte om sit liv i det jødiske 
land. 

Hun har en dansk mor 
og israelsk far. Hun har 
været bosat i Israel i 15 år, 
hvor hun er uddannet på 
Universitetet i Tel Aviv 

som bachelor og masters i 
Mellemøsthistorie.

Hun fortalte om sin 
opvækst og voksenliv med 
alle de udfordringer, der 
er i landet i konflikten 
mellem israelere og palæ-
stinensere, hvor der ikke 
er meget udsigt til at det 
bliver bedre. ■

Tilhørerne fik beretning om 
dagliglivet i Israel.
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Industrivej 7 | 6330 Padborg
Tlf. 74 67 04 56 | info@rudebeck-byg.dk 

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

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 20 • 6330 PADBORG • 7467 1203DØGNÅBEN

Alt frisklavet Alt frisklavet 
til digtil dig

Dagens ret kl. 11.00-20.00
ONSDAG den 15. Schnitzel med grøn blanding

TORSDAG den 16. Stegt paneret fl æsk med persillesovs

FREDAG den 17. Kalvesteg med gammeldags hvidkål

LØRDAG den 18. Dansk bøf med rødbeder

SØNDAG den 19. Burger med pommes frites

MANDAG den 20. Stegt fi sk med aspargessovs og grøntsager

TIRSDAG den 21. Farserede porre med surt

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

75,-

fra 53,-

100 børn slog katten af tønden i Grænsehallerne
Af Dit te Vennits Nielsen

Omkring 100 børn i 
fantasifulde udklædnin-
ger var sammen med 
deres forældre søndag 
til fastelavn i Grænse-
hallerne, hvor der blev 
slået katten af tønden. 
For inden havde 
godt 300 glade 
børn boltret sig i 
det store legeland, 
hvor der blev 
hoppet, sprunget 
og leget.
Kl. 15 blev prinsesser 
i glitrende kjoler, 
Spiderman, skeletter, 
Star Wars og mange 
andre flotte udklædte 
børn delt op i tre 
grupper, og så blev 
der ordentligt slået 
til tønderne. Hurtigt 

gik bunden ud af den lille 
tønde og slikket flød ud. 
Der var gudskelov ingen 
kat i tønden, som man 
ellers kunne opleve helt 
frem til 1800-tallet.

Alle tønderne skulle slås 
helt ned, inden kattekon-
gerne og 

kattedronningerne kunne 
kåres.

Centerleder Dan 
Andresen var ovenud 
tilfreds med den fine 
opbakning til begge 
arrangementer. ■

Der var trængsel i multisalen, da katten blev slået af tønden. Foto Dit te Vennits Nielsen

Tak fordi du handler lokalt

Padborg - Kruså - Frøslev - Holbøl - Kollund – Gråsten - Broager - Sundeved - Ragebøl Uge 7 15. februar 2023 15. årgang



KOLLUND KOLLUND 
KIRKEKIRKE

BOV BOV 
KIRKEKIRKE

HOLBØL HOLBØL 
KIRKEKIRKE

Søndag den 19. februar kl. 11.00
ved Lars Meilandt Hansen

Søndag den 19. februar kl. 9.30
ved Lars Meilandt Hansen

Søndag den 19. 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

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

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

LEVERING:

FK Distribution

TRYK:

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

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

onsdag/torsdag

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

Rabøl Jørgensens Begravelsesforretning

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

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

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

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

Svend HedegaardRie Rabøl Jørgensen Martin Good

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

 

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

Bov-Padborg Begravelsesforretning
– en del af Rabøl Jørgensens Begravelsesforretninger

Rie Rabøl Jørgensen Martin GoodGunnar Petersen

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

 Følg os på Facebook

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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www.lindegaardensbedemand.dk
Sønderborg, Gråsten, Aabenraa

& Kruså/Padborg
DØGNSERVICE:

29 29 86 68

Bedemand med hjertet

Fra Vorbasse til 
Christiansborg
Han holder foredrag 
- og mange af dem. 

Folketingets tidligere 
formand, Henrik Dam 

Kristensen (S), holdt 
lørdag formiddag på 
Oldemorstoft i Padborg 
foredrag om sit politiske 
liv.
Over for 30 mennesker 
fortalte han om “Fra 
postbud i Vorbasse til 
Folketingets formand. ■

Pensionistforening lukker
Af Dit te Vennits Nielsen

Pensionistforeningen 
ved Grænsen er ophørt.
Den afgående formand, 
Metha Simonsen, nævnte i 
sin sidste beretning, at der 
stort set ingen opbakning 
har været til foreningens 
arrangementer, som er 
blevet aflyst.

“Vi kan ikke hamle op 
med de store foreninger. 
Til vores årlige banko-
spil har der kun været 

25 deltagere. For at det 
skulle løbe rundt, skulle 
der mindst være 50 del-
tagere.”, nævnte Metha 
Simonsen, som medgav, at 
bankospillet havde givet 
underskud.

Kassebeholdningen ved 
årets begyndelse var på 
13.020 kr., men banko-
spillet gav et underskud 
på 13.637 kr, så der er kun 
et par tusinde kroner til-
bage”, sagde den afgående 
formand.

Efter den ordinære ge-
neralforsamling blev der 
drukket kaffe. De frem-

mødte var enige om, at 
foreningen skulle lukke.

På en ekstraordinær 
generalforsamling efter 
kaffen blev det besluttet at 
opløse foreningen.

Ved lukningen bestod 
bestyrelsen af fomanden 
Metha Simonsen og Gerda 
Gosch, Christian Petersen, 
Kaj Hansen, Ingelise 
Nissen, Kaj Larsen og 
suppleant Reinhard 
Gosch. Bilagskontrollanter 
var Linda Seeberg og 
Lone J. Hansen, mens 
Bodil Masannek var 
suppleant.  ■

Der var enighed om at lukke Pensionistforeningen ved 
Grænsen.
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Nybolig Padborg
Lena Schmüser & Andreas Thomsen Nøhr
Torvegade 1 · 6330 Padborg
6330@nybolig.dk · nybolig.dk · Tlf: 74671902

Til alle tider - til alle hjem. Se flere boliger på Nybolig.dk

NYHED

Villa, 1 fam.Gråsten - Ahlefeldvej 8
Kontantpris: 1.595.000
Ejerudgift pr. md: 1.922
Udbetaling: 80.000
Brt/nt excl. ejerudg: 8.744/7.099
Sag: 32722

158/88 m2 1/4 3 636 m2 C 1938

NYHED

Villa, 1 fam.Tinglev - Skovfennen 13
Kontantpris: 1.195.000
Ejerudgift pr. md: 1.643
Udbetaling: 60.000
Brt/nt excl. ejerudg: 6.561/5.316
Sag: 32422

184 m2 3/4 1 858 m2 E 1969

Torsdag d. 16/2 kl. 15.00 - 17.00Åbent hus: Tilmeld på nybolig.dk

Villa, 1 fam.Gråsten - Hundsbjerg 5
Kontantpris: 3.995.000
Ejerudgift pr. md: 2.309
Udbetaling: 200.000
Brt/nt excl. ejerudg: 21.841/17.734
Sag: 32122

193 m2 1/4 1 1.137 m2 A2015 2013

Padborg - Toften 116

Solgt

Terkelsbøl - Terkelsbøl Byga-
de 74

Solgt

Padborg - Oksevej 28

Solgt

Gråsten - Ahlmannsvej 21

Solgt

NYHED

Villa, 1 fam.Padborg - Bovvej 47
Kontantpris: 995.000
Ejerudgift pr. md: 1.388
Udbetaling: 50.000
Brt/nt excl. ejerudg: 5.495/4.452
Sag: 00532

126 m2 2/2 2 1.168 m2 D 1924/74

NYHED

Villa, 1 fam.Gejlå - Hærvejen 53
Kontantpris: 1.495.000
Ejerudgift pr. md: 1.459
Udbetaling: 75.000
Brt/nt excl. ejerudg: 8.101/6.582
Sag: 00132

161 m2 1/4 2 2.062 m2 D 1981/83
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 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.

TillykkeTillykkeHørt ved Lyren
Der er 24 mænd, der 
har vist interesse for at 
starte den nye model-
tog klub op. Tovholder 
er Finn Sørensen, som 
forventer, at klubben 
kommer op at stå til 
efteråret.

Det tidligere Krusaa-
gaard er sat til salg 
for 7 millioner. 
Hovedbygningen er 
revet ned, og de gamle 
hotelværelser bagved, 
er blevet renoveret. 
Desuden er der tilføjet 
nye badeværelser. 
Planen er, at det kan 
blive chaufførhotel.

Grænseegnens 
Skytte forening fik to 
sønderjyske mestre i 
luftriffel på 15 m. Jacob 
Christiansen og Johan 
Christiansen skød sig 
til guld, mens Daniela 
Plath fik  bronze-
medalje på trods af en 
håndledsoperation.

Sydjysk Akustik i 
Padborg er blevet 
opkøbt og vil fra 1. 
april være en del af 
Forzes A/S. Fir maet 
er i 26 år blevet drevet 
af Andreas Jørgensen, 
som har specialiseret 
sig i akustikløsninger. 
Han sælger og distribu-
erer blandt andet ned-
hængte loftsløsninger 
og mineraluldslofter.

Fleggaard-koncernen, 
der har hovedsæde i 
Kollund, tjente sidste år 
287 millioner kroner. 
Det var 50 millioner 
mere end året før.

Tre personer fra lokal-
området blev valgt til 
Norlys' repræsentant-
skab. Det var Torben 
Nissen, Padborg, med 
274 stemmer, Johnny 
Lassen, Kollund, med 
101 stemmer, og Frank 
Kupper Søgaard, 
Padborg, med 88 
stemmer. ■

Få en gratis salgsvurdering. 
Måske er vi billigere 

end du tror.

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

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

Boliger

ALLE er velkomne

Indbydelse til

INFOMØDE
angående nyt rækkehusprojekt ved 

det gamle stadion i Padborg.

MANDAG DEN 20. FEBRUAR 
KL. 19 PÅ VALDEMARSHUS

Telefon 74 67 14 93 • info@byggemester.dk
Industrivej 16, 6330 Padborg

Se mere på www.byggemester.dk

Rønshaves Vennekreds
ORDINÆR 

GENERALFORSAMLING
Tirsdag den 7. marts 2023 kl. 19.00

på Rønshave plejecenter

Dagsorden ifølge vedtægter.
Indkomne forslag skal være formanden 

i hænde senest 8 dage før.
Foreningen er vært ved ka� e m. brød.

På vegne af Rønshaves Vennekreds
Kirsten Vinther, e-mail vinther@bbsyd.dk

GRÆNSEEGNENS SKYTTEFORENING
indkalder hermed til

ORDINÆR 
GENERALFORSAMLING

Fredag den 24. februar 2023 kl. 18.00
på 50 m banen ved Grænsehallerne

Dagsorden ifølge vedtægterne:
1.  Valg af dirigent, protokolfører og stemmetællere.
2.  Formanden a� ægger beretning.
3.  Forelæggelse af det reviderede regnskab.
4.  Behandling af indkomne forslag.
 4.a  Vedtægtsændringer gældende fra de 

vedtages.
5.  Fastlæggelse af kontingent. 
6.  Valg af:
 a.  Formand
 b.  Bestyrelsesmedlemmer

Bestyrelsessuppleant
 c.  Aktivitetsformænd
 d.  Bilagskontrollanter

Bilagskontrollantsuppleant
7. Eventuelt

Bestyrelsen

Sønderjyske mestre i skydning

Syv skytter fra Grænse -
egnens Skytte  forening 
deltog lørdag i Sønder-
jyske Mesterskaber i 15 
meter luftriffel i Vojens.
Den lokale skytteforening 
kom hjem med 2 guld og 1 
bronzemedalje. ■

Sønderjysk mester i BK1 blev 
Jacob Christiansen fra 
Kollund.

Bronze vinder i J2 blev 
Daniela Plath.

Sønderjysk mester i ST3 blev 
Johan Christiansen.

Tag på udflugt 
med Gråsten 

Rejser

Ring til 
2616 0683 
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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

Alter Kupfermühlenweg 31, 24939 Flensburg +49 461 43197

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

Græske specialiteter
Også mad ud af huset

Nørregade 39 • 6330 Padborg · Tlf. 74 67 19 54· padborg@garant.nu

Hugo Sisseck Boligudstyr

50 års
erfaring

Vi kan hjælpe dig med alt inden for laminat-, 
vinyl- og trægulve, gulvafslibning, klinker, 

tæpper og gardiner. …og vi kommer 
gerne ud og måler op og monterer!

Kom ind og hør, hvordan vi kan 
hjælpe lige netop dig!

DIN LOKALE HÅNDVÆRKER

ICONS
(RE)DISCOVER

PATERA 300 & PH 5

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

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

Skatkort på 
bordet
Padborg Skatklub har holdt klubaften med 21 spillere.

1. runde
Nr. 1 Jes Peter Hansen 1.395 point
Nr. 2 Åge Juhl 1.000 point
Nr. 3 Kaj Hansen 992 point
Nr. 4 Anders Fogh 932 point
Nr. 5 Kurt Nielsen 918 point
Nr. 6 Svend Christiansen 844 point

2. runde
Nr. 1 Kris Nissen 1.679 point
Nr. 2 Hans Peter Jessen 1.165 point
Nr. 3 Morten Wollsen 950 point
Nr. 4 Konrad Hesse 950 point
Nr. 5 A.C. Petersen 921 point
Nr. 6 Jan Petersen 894 point

VM-håndboldspiller 
hilste på børn
Håndboldmålmanden 
Kevin Møller, der til 
daglig spiller i dan-
skerklubben Flens borg 
Handewitt, kom forleden 

forbi Børnehuset Evigglad 
i Bov. 

Her viste han børnene 
sin flotte guldmedalje. ■

Padborg får ny motorvejsbro

Af Gunnar Hat tesen

Efter 21 års ventetid får 
Padborg endelig en ny 
motorvejsbro. Aabenraa 
Kommune har afsat 25 
millioner til projektet, 
som nu får statslig 
medfinansiering.
Oprindeligt var det byrå-
det i Bov, som vedtog, at 
der skulle bygges en bro. 

Borgmester Jan Riber 
Jakobsen (K) er glad for, 
at området nu får det løft, 
der er brug for.

“Jeg er kort sagt stolt 

over, at vi er lykkedes med 
at overbevise Folketinget, 
i tæt samarbejde med syd-
danske trafikordførere og 
medlemmer af Transport-
udvalget, om, at broen har 
sin berettigelse. Der er et 
stort behov for en ny bro, 
så motorvejen ikke længe-
re er en barriere for virk-
somheder og medarbej-
dere i Pad borg, som gerne 
vil benytte arealerne vest 
for motorvejen. En ny bro 
bliver en stor gevinst for 
både nuværende og kom-

mende virksomheder”, 
siger Jan Riber Jakobsen.

Også erhvervslivet har 
haft et stort ønske om en 
ny motorvejsbro, der skal 
gøre betingelserne for at 
drive virksomhed endnu 
mere optimale.

“Der er ingen tvivl om, 
at tilsagnet om en ny mo-
torvejsbro vækker glæde 
hos de virksomheder, der 
har hjemme i Padborg 
Transport center. Samtidig 
bliver det også en gevinst 
for de virksomheder, der 
overvejer at flytte til om-

rådet. Det skaber optimale 
infrastrukturforhold for 
erhvervslivet, og det er 
med til at gøre porten til 
Europa endnu mere til-
gængelig for både national 
og international transport. 
Padborg Transport center 
er et erhvervsområde i 
vækst, og vi oplever stor 
interesse fra virksomhe-
der, der ønsker at etablere 
sig i Padborg, fordi vi lig-
ger tæt ved Tysk land, og vi 
har en god infrastruktur. 
Med broen bliver mulig-
hederne endnu bedre”, 
siger Helle Malene Kjølsen 
Olsen, der er chef for 
Erhverv & Bæredygtighed 
i Aabenraa Kommune. ■

Erhvervsudviklingen er stor i 
Padborg Transportcenter, 
hvor der i dag findes 2000 ar-
bejdspladser og hver eneste 
dag passerer 7000 lastbiler 
over grænsen.
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