
ÅBNINGSTIDER:
Man- fredag 13.30 - 17.30

Lørdag 9.30 - 12.00

Aut. Loewe forhandler

VI SÆTTER EN ÆRE I AT GIVE DIG
DEN BEDSTE RÅDGIVNING

BROAGER & GRÅSTEN RADIO
Skolegade 2 · 6300 Gråsten · Tlf. 74 65 24 26

Leif Henning

GF Grænsen
Kollund ∙ Tønder ∙ Sønderborg ∙ www.gfgrænsen.dk

Få forsikring 
for alle pengene

Hos GF Grænsen får du overskudsdeling på 
alle dine forsikringer – jo færre skader,  
jo større overskud. 

Kom forbi eller ring 74 67 86 54,  
og få et uforpligtende tilbud.

… og overskuddet tilbage!

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

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

GULV- & GARDINBUSSENGULV- & GARDINBUSSEN

BOOK EN TID
for personlig 

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

Sundsnæs 2 · Gråsten · kjems.dk
Telefon 7465 1140

Skilsmissesager

Bodelingsaftaler

Forældremyndighedsager

Gråsten - Broager - Ragebøl - Sundeved - Padborg - Kruså - Frøslev - Holbøl - Kollund Uge 8 22. februar 2023 15. årgang  Løssalg: 5 kr. 

Sct. Pauli 28, 6310 Broager • Mobil 4079 1647

Vi køber

GULD – SØLV GULD – SØLV 
PLETSØLVPLETSØLV

Skiftende åbningstider.
Ring gerne for en aftale 
på 4079 1647

Kom forbi butikken 
og få et godt tilbud

Tlf. 25 46 00 55
Butik og værksted er åbent

efter aftale i Padborg Torvecenter

hurtigt - kompetent - høfligt
Vi løser dine tekniske problemer

hos dig eller på værksted

Køb din nye
PC hos os
Vi flytter
dine data

Gråstener fylder 100 år uden brug af hjemmehjælp
Af Gunnar Hat tesen

100 år er lang tid. I 
hvert fald, når man 
skuer fremad. Men når 
man kigger tilbage, er 
det stort set kun et 
fingerknips.
Det mener Marie Louise 
Hansen på Palægade 11 i 
Gråsten, som torsdag 25. 
februar fylder 100 år.

Bare fordi man står over-
for sin 100 års fødselsdag, 
er der ingen grund til at 
gå i stå.

Det kan Marie Louise 
Hansen tale med om. 

“Jeg er glad for at bo i 
eget hus”, fortæller Marie 
Louise Hansen, der er født 
og opvokset i Hjordkær.

“Jeg holder mig i gang 
med at passe mit hus. 
Desuden kan jeg godt 
lide at strikke og spille 
kort”, siger Marie Louise 
Hansen, der siden 1949 
har boet i Gråsten. 
Samme år blev hun gift 
med Heinrich, der stam-
mede fra Broager. I mange 
år boede ægteparret i 
lejlighed, men i 1961 byg-
gede de parcelhus. Hun 

mistede sin mand allerede 
i 1972.

Hun klarer hele huset 
uden hjemmehjælp, men 
hun har lidt hjælp til 
haven.

I ægteskabet opvoksede 
en dreng og en pige, som 
begge er døde, men Marie 
Louise Hansen har to bør-
nebørn, som er hende til 
stor hjælp.

“Jeg har haft et let og 

dejligt liv”, siger Marie 
Louise Hansen, som al-
drig har følt behov for at 
brokke sig, selvom hun 
måske i andres øjne har 
arbejdet hårdt i mange år 
på Gigthospitalet.

Mad til soldater
I 20 år lavede hun mad 
hver sommer til soldaterne 
i Den Kongelige Livgarde, 
som var udstationeret i 
Gråsten.

“Det var en dejlig tid. 
Soldaterne elskede mine 
frikadeller. Normalt var 
de meget søde, men de 
kunne være lidt bøvlede, 
når de havde sejlet med 
æ spritter fra Gråsten 
til Glücksborg”, husker 
Marie Louise Hansen, 
som har et livsmotto: “Du 
kan, du skal og du vil”. ■Marie Louise Hansen klarer 

hele huset uden 
hjemmehjælp.

Marie Louise 
Hansen er 

selvfølgelig 
både glad og 
stolt over, at 
hun har fået 
lykønskning 

fra Hendes 
Majestæt 

Dronningen. 

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 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

Onsdag den   1. marts kl. 14.30 Sangeftermiddag i præstegården

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.

• 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.

Sangeftermiddag 
En onsdag om måneden afholdes sangeftermiddag i Præstegården.

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

Pris 50,- for kaffe og kage.

Onsdag den 1. marts kl. 14.30 i Gråsten Præstegård

Alle er velkomne!

Lancier for begyndere og øvede
Af Hanne Næsborg-Andersen

Det strømmede til med 
glade mennesker til BHJ-
salen i Ahlmannsparken.
Kultur i Gråsten 
havde i samarbejde med 
Grænsekvadrillen fra Bov 
arrangeret en aften med 
lancier for både erfarne og 
nybegyndere, og det var 
tydeligt, at det var popu-
lært. Folk kom fra hele 
nærområdet og længere 

væk fra, ja en enlig tysker 
havde også “forvildet sig”. 

Lone Schmidt fra 
Grænsekvadrillen førte 
med sikker hånd og tyde-
lig røst de 64 deltagende 
igennem de forskellige 
ture i lancieren, akkom-
pagneret af to dygtige 
musikere. 

Erfarne dansere fra 
Grænsekvadrillen viste 
trinene, og derefter prø-
vede alle med større eller 
mindre held at få turene 
til at gå op og gå den rig-
tige vej rundt. Det førte til 

mange grineture og også 
lidt sved. 

Heldigvis var der kaffe 
og kage fra skomageren, 
da alle ture var prøvet, 
hvorefter man med forny-
ede kræfter tog alle turene 
ud i eet køre, hvilket næ-
sten gik godt. 

Bodil Gregersen afslut-
tede aftenen med en stor 
tak til Grænsekvadrillen. 
Flere af deltagerne var 
bagefter henne og spørge, 
om det ikke kunne genta-
ges, måske som en februar 
tradition.  ■

Hvert trin skulle sidde der, da der blev danset lancier. Foto Jørgen Christian Clausen
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Fiskenæsvej 2 - 6300 Gråsten - Tlf. +45 3034 0000 - info@ankers.restaurant - www.ankers.restaurant

Fredag den 3. marts 
KL. 19.00

Dørene åbnes kl. 18.00

Program:
Kl. 19:00 Glaseret skinke med fl ødekartofl er, 
 grønt samt surt & sødt
Kl. 20:00 JOHN MOGENSEN LIVE 1.sæt
Kl. 20:40 Pause
Kl. 21:00 JOHN MOGENSEN LIVE 2.sæt

Snyd ikke dig selv for denne 
fantastiske oplevelse

Her kan du vippe med foden, 
nynne og synge med

BILLET OG RESERVATION: 
Tlf.: 30 34 00 00 / Tlf.: 26 70 98 90

Tjek dem på: Johnmogensenlive.dk

Vi glæder os til at byde 
JOHN MOGENSEN LIVE velkommen 

til en fantastisk fredag aften 
her på Anker’s Restaurant 

De spiller mere end 220 job 
om året for fulde huse

Kender du 
det…
Man sidder 

TO MENNESKER PÅ EN STRAND, 
føler sig NEDE I MØJET, eller man 

SIDDER PÅ ET VÆRTSHUS og vil gerne 
have lidt FUT I FEJEMØJET og tænker 
DER ER NOGET GALT I DANMARK

Man kender NINA, KÆRE NINA 
og måske også ERIK OLUF ANDERSEN 
som bor i ENSOMHEDENSGADE NR. 9

Man ved LIVET ER KORT 
og har bare lyst til at sige til madammen

“DU SER MIG NÅR JEG KOMMER”

Det var fredag aften, 
MIG OG MAGRETHE tog i byen

 og sang hele natten lang, 
ÅH HVILKEN HERLIG NAT

SÅ LÆNGE JEG LEVER vil jeg spise 
på Anker’s Restaurant og nyde hvert et 
måltid med ERIK OLUF ANDERSEN

Ja man kunne blive ved …

Byens spisested 
no. 1

Byens spisested 
no. 1 MED 

NYT
SHOW

For fuld udblæsning

kun

349,-
Middag og 

koncert

John Mogensen 
LIVE

HK Egene er gået op i gear

Af Lise Kristensen

Håndbolden ruller 
næsten normalt igen 
efter Coronaen.
Det er HK Egene et bevis 

på. Her går Egene Cup 
med deltagelse af hold fra 
hele landet atter over sce-
nen første weekend i april. 

Sidste år blev cuppen 
trillet i gang igen efter 
at have ligget stille året 
forinden på grund af 
pandemien. Små 1.000 
håndboldspillere og ledere 
sætter hinanden stævne i 
syv haller i Gråsten week-
enden før påske.

“Vi er først og fremmest 
en ungdomsklub, men har 

selvfølgelig også herre- og 
damehold. Håndbold er 
en sport, der har det svært 
med restriktioner, hvor 
man ikke må røre hinan-
den. I starten af pande-
mien måtte vi ingenting. 
Nu er vi ved at banke 
håndbolden op igen,” 
fortæller formand Anette 
Jørgensen, der melder om 
stor tilslutning til hånd-
boldsporten blandt U13 
drenge og U19 piger.

Tordenskjolds soldater
Hvorfor det er sådan, 

har hun ikke noget en-
degyldigt svar på, men 
håndbold er og bliver en 
holdsport. Går vennerne 
og klassekammeraterne 
til håndbold, gør man det 
også gerne selv.

“Vi har tilstrækkelig 
mange nye, der er kom-
met i gang efter Coronaen, 
men som alle andre klub-
ber kunne vi godt bruge 
nogle flere hænder. Det 
gælder både for selve klub-
ben og for Egene Cup,” 
fortæller formanden, der 
har bestredet posten i den 
60-årige håndboldklub en 
lang årrække.

“Vi har deltaget i et sam-

arbejde med DGI og også 
DHF om at tilbyde sko-
lehåndbold, men det gav 
ikke det store. Vi skal have 
folk, der træner og under-
viser i formiddagstimerne 
til skolehåndbold, og vi er 
en klub med mange frivil-
lige, der går på arbejde i 
dagtimerne. Det er i reg-
len Tordenskjolds soldater, 
der står for det frivillige 
arbejde. Håndbold er både 
en fysisk sund sport og en 
social sport. Du er nødt 
til at være syv spillere for 
at kunne stille et hold, og 
man skal samarbejde for 
at få noget ud af det,” for-
tæller formanden.

Håndboldspillere som 
Aaron Mensing og Anders 
Petersen har trådt deres 
barnesko i HK Egene, 
der ser sig som en bred-
dehåndboldklub, der også 
har været med til at ud-
klække stjerner til eliten. 
Der leveres håndboldtræ-
ning, socialt samvær og 
glæde ved håndboldspor-
ten. Målsætningen er at få 
så mange som muligt børn 
og voksne i alle aldre til at 
dyrke håndbold i Gråsten. 
De aktive skal have gode 
oplevelser i en klub, som 
har kammeratskab, hold-
spil, etik og konkurrence i 
højsædet. ■

Formand for HK Egene, 
Anette Jørgensen.

KGGO inviterer til 
fællesspisning
KGGO vil gerne 
samle alle, der har 
lyst til fællesspisning 
i Ahlmannsparken én 
gang hver måned.
“Første gang bliver 
torsdag den 2. marts og 
efterfølgende bliver det så 
den første torsdag i hver 
måned”, siger KGGO-
formand Svend Schütt, 
som tilføjer, at nogle af 
gangene vil der være 
underholdning.

Programmet byder på Æ 
Als Knejte, der har haft 
deres klubsang, ÆAK ’17, 
på 1. pladsen på Dansk 
Toppen, præsenterer deres 
sang og fortæller om deres 
knallertklub. 

Fotograf Søren Gülck 
fortæller om sin passion 
for fotografi, mens Asta 
Flyvholm Kjær vil fortælle 
historier på Sønderjysk. 
Også Jacob Raarup 
Hvid Hansen, blandt 
andet kendt fra TV2-
udsendelsen, Det Fede 
Fællesskab, har en del 
historier at fortælle.

Fællesspisningen begyn-
der kl. 17.00 og menuen 
den første gang er gullasch 
med kartoffelmos og salat. 
Maden tilberedes og ser-
veres af Ulla Stolberg og 

Morten Latter og prisen er 
75 kroner.

“Menuen vil al-
tid være dagens ret 
i Ahlmannsparkens 
Cafeteria”, siger KGGO-
formand Svend Schütt.

Ahlmannsparkens 
Cafeteria sælger billetter 
til fællesspisning og åb-
ningstiderne er mandag til 
torsdag fra klokken 11:00 
til klokken 13:00 og igen 
fra klokken 16 til klokken 
21. fredag til søndag er det 
fra klokken 11:00 til klok-
ken 13:00. Billetter kan 
købes fra uge 9. ■

Formand for KGGO Svend 
Schütt.
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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, kaff e og rundstykke, 
middag på Munkebo Kro, entre på kunstmuseet, 

kaff e og kage og bytur i Kerteminde.

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

Søndag den 5. marts

1-dags tur til

Johannes Larsen 
museet i 
Kerteminde 

795,-

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

BORDRESERVATION
Tlf.: 30 34 00 00 ELLER

Tlf.: 26 70 98 90

Se sildebord på  Anker’s

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

Byens spisested 
no. 1

Byens spisested 
no. 1

Kommende arrangementer
Lørdag 25. februar Kæmpe sildebord. Spis hvad du kan 149,-
Fredag 3. marts John Mogensen live  NYT SHOW 

Mad og efterfølgende musik 349,-
Lørdag 4. marts Kæmpe sildebord. Spis hvad du kan UDSOLGT

Lørdag 11. marts Kæmpe sildebord.  Få pladser 149,-
Lørdag 18. marts Kæmpe sildebord. Spis hvad du kan 149,-
Lørdag 25. marts Kæmpe sildebord. Spis hvad du kan 149,-
Lørdag 1. april John Mogensen live  NYT SHOW 

Mad og efterfølgende musik UDSOLGT

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

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

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

Kæmpe 
Sildebord
Hver lørdag i februar & marts 

fra Kl. 12:00 til 14:00

10 slags sild
Marineret sild – Kryddersild – Dildsild – Tomatsild

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

Frugtsild – Forårssild – Stegte sild

10 slags som kunne være en af overstående

Æg & rejer – hjemmerøget laks – fiskefrikadeller
smørstegt fiskefilet – rugbrød – franskbrød

smør – fedt – løg – kapers 
peberrod – karrysalat Spis alt

hvad du kan 
for kun

149,-

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 fl 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, kaff e og rundstykke, 
sejlads Spodsbjerg-Tårs, middag i Maribo, 
entre til Gavnø Slot, rundvisning og kaff 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
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Sønderborg Varme A/S   ·   Nørrekobbel 54, Sønderborg   ·   Tlf 7343 5000   ·   wwwsfjv.dk

Midlertidig lukning af Midlertidig lukning af Sønderborg LandevejSønderborg Landevej i Adsbøl i Adsbøl

Lukningen foregår
Lukningen foregår    

onsdag den 1/3 2023onsdag den 1/3 2023
 i  t idsrummet  i  t idsrummet 05:00 - 20:0005:00 - 20:00

I forbindelse med sammenlægningen af vores fjernvarmenet er vi nødsaget til at afspærre  

Adsbøl

Sønderborg Landevej ved Adsbøl jf. markeringerne på kortet. Vi beklager de gener dette måtte medføre. 

Karen • Marie

Gælder ikke restsalg og inventar

40%
OPHØRSUDSALG

Åbningstider Mandag: 10.00 – 17.30 og tirsdag – fredag kl. 10.00 – 14.00

Karen-Marie Klip & Papir A/S Bomhusvej 3, 6300 Gråsten

www. Karenmarieklip.dk

Gråsten Rideklub mangler 
bestyrelsesmedlemmer
Af Gunnar Hat tesen

Gråsten Rideklub har 
indkaldt til ekstraordi-
nær generalforsamling 
torsdag 23. februar for 
at få besat to ledige 
bestyrelsespladser.
På den ordinære gene-
ralforsamling ønskede 
formanden, René 
Abrahamsen, og Malene 
Lynggaard at trække sig.

De øvrige bestyrelses-
medlemmer er Lise Bach-
Hansen, Anita Oerter 
Hansen og Emilie Skov 
Petersen, som er parat til 
at fortsætte i bestyrelsen.

“Vi har fået tilsagn fra 
nogle personer om at gå 
med i bestyrelsen, så det 
tegner godt”, siger Lise 
Bach-Hansen.

Rideklubben er i den 
kommende weekend vært 
for et dressurstævne for 
ponyer og heste. ■

Fællesspisning
for alle med glæde
af fællesskaber www.kggo.dk

Torsdag den 2. marts kl. 17.00
i Ahlmannsparkens cafeteria

Fællespisningen vil være hver den første torsdag 
i måneden og vi tilstræber underholdning 

eller foredrag. Menu og underholdning opdateres 
løbende på opslagstavlen i Ahlmannsparken.

MENU
Gullash med kartoffelmos

og salat

75,- ekskl. drikkevarer

Billetterne sælges i Ahlmannsparkens cafeteria

Billetter 
kan købes 
fra uge 9
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GRÅSTEN SLOTSKIRKE
Søndag den 26. februar kl. 11.00

ved Hanne Beierholm Christensen

ADSBØL KIRKE
Søndag den 26. februar kl. 9.30

ved Hanne Beierholm Christensen

KVÆRS KIRKE
Søndag den 26. februar

Vi henviser til nabokirker

BROAGER KIRKE
Søndag den 26. februar kl. 10.30

klavergudstjeneste ved
Stefan Klit Søndergaard med dåb

EGERNSUND KIRKE
Søndag den 26. februar 

Vi henviser til nabokirker

RINKENÆS KORSKIRKE
Søndag den 26. februar kl. 11.00

Lægmandsgudstjeneste ved Ingrid Hentze

NYBØL KIRKE
Søndag den 26. februar kl. 9.30
ved Karen Møldrup Rasmussen

SOTTRUP KIRKE
Søndag den 26. februar kl. 11.00
ved Karen Møldrup Rasmussen

ULLERUP KIRKE
 Søndag den 26. februar kl. 11.00

ved Lis-Ann Rotem

TYSK GUDSTJENESTE
Sonntag, 26.2., 16 Uhr

Gottesdienst in Ekensund

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
Første torsdag i hver måned

Gråsten Bibliotek kl. 17.00 – 17.30 
Padborg Bibliotek kl. 16.30 – 17.00

Advokaterne i Gråsten og Padborg

ADVOKATVAGTEN

www.ffkk.org

holder den

Ordinær 
generalforsamling

Dagsorden ifølge vedtægterne

Onsdag den 15. marts 2023 kl. 19 på 
Gråsten Landbrugsskole, Naturskolen

Fiskbækvej 15, 6300 Gråsten

Vel mødt – Bestyrelsen

Tillykke Tillykke 
til til 

Annelise � omsenAnnelise � omsen
som mandag den 27. februar som mandag den 27. februar 

fylder 80 år. fylder 80 år. 
Håber du får en dejlig og minderig dag!Håber du får en dejlig og minderig dag!

De hjerteligste lykønskninger fra De hjerteligste lykønskninger fra 
Christian, Werner, Erwin, Betina, Klaus, Christian, Werner, Erwin, Betina, Klaus, 

Djon, Marlene, Marethe og JonasDjon, Marlene, Marethe og Jonas

GRÅSTEN OG OMEGNS 
HAVEKREDS

LIVET LEVES I 
KOLONIHAVEN

Mathias Emil fortæller om rum, farver, 
kreativitet, vildskab og store (have) drømme.

I 2018 vandt han Tv2 programmet 
“Kamp til hækken” - se også hans instagrampro� l.

I pausen generalforsamling.

Ahlmandsparken, Gråsten
onsdag den 1. marts kl. 19.00

Pris inkl. kaffe og kage 0/50,-
Tilmelding senest 26. februar til 

Henrik tlf. 21 19 14 75 / 
Henrik@lausen.dk.

Følg Haveselskabet Gråsten 
og omegn på FaceBook

SØNDAGSCAFE
Søndag den 5. marts kl. 12.00 – 14.00

på Restaurant ANKER’S, 
Marina Fiskenæs, Gråsten

DØRENE ÅBNES KL. 11.30
Dagens middag:

Hakkebøf med bløde løg og surt
Inkl. 1 glas vin eller 1 øl eller vand kaffe og småkage

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

Gangbesværede kan bede om 
afhentning med minibus

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

eller til Anne Køcks, tlf. 23 34 09 05 gerne via 
sms senest torsdag den 2. marts kl. 18.00

Sundhedssektoren 
i Syddanmark

Onsdag den 8. marts kl. 14.00 – 16.00
I BHJ-salen Ahlmannsparken, Gråsten

BEMÆRK TIDSPUNKTET
Formanden for Region Syddanmark 

Stephanie Lohse fortæller om sit liv i politik 
og Sundhedssektoren i Syddanmark.

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 6. marts 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

Dansk-Tysk venskabsforening 
for kirkeligt samarbejde

indbyder til

Generalforsamling
Onsdag den 15. marts kl. 19,30

på Förde-Schule, Bomhusvej, Gråsten
Dagsorden i� g. vedtægter

Efterfølgende vil Marna Egholm, 
sognepræst i Bov, fortælle:

Fra Færøerne til Sønderjylland 
- fra revisor til præst

Årskontingent 100,- betales ved mødet 
eller på konto 5953-1132658

Alle er velkomne

Tag på udflugt med 
Gråsten Rejser 

www.graastenavis.dk/
rejser-og-udflugter 
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Læserbreve

En veltilrettelagt og velgennemført begravelse eller 
bisættelse er for alle pårørende en væsentlig del af det 
sidste minde. Mange elementer indgår og ligger bag 
dette meget nærværende øjeblik, og det er ikke mindst 

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

efterleves værdigt.

Et sidste minde...

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

Husk vi holder lukket om søndagen. 

www.als-begravelse.dkPoul Erik Kjærgaard
Eksam. bedemand

Steen Kristensen
Eksam. bedemand

Gitte J.J. Kristensen
Eksam. bedemand

Als- &
Broager-Sundeved Begravelsesforretning

Vores kister er danskproduceret  
med fokus på bæredygtighed.

ISO9001-certificeret

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

eksam. bedemænd

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

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

Vi træffes hele døgnet på 74 65 94 33

Gråsten&Omegns

- Steffen Jensens eftf.

Felstedvej 34
Gråsten

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

Rabøl Jørgensens Begravelsesforretning

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

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

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

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

Svend HedegaardRie Rabøl Jørgensen Martin Good

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

 

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

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

Gråsten Bedemandsforretning
– en del af Rabøl Jørgensens Begravelsesforretninger

Rie Rabøl Jørgensen Martin GoodGunnar Petersen

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

www.lindegaardensbedemand.dk
Sønderborg, Gråsten, Aabenraa

& Kruså/Padborg
DØGNSERVICE:

29 29 86 68

Bedemand med hjertet

Taksigelser
Hjertelig tak

for venlig deltagelse ved min kære mand, vor kære far

Kristian Anker-Møllers
bisættelse fra Broager Kirke

Venlig hilsen

Lina Anker-Møller
 Lis, Pia, Karin og Lars

Kystnære stier ved Adsbøl
I to læserbreve i sidste 
uge i Gråsten Avis blev 
der stillet spørgsmåls-
tegn ved Social demo-
kratiets holdninger i to 
ekspropriationssager.
Først er der den omdis-
kuterede Nybøl Nor sti: 
Venstres Daniel Staugaard 
forsøger at forsvare at han 
og partiet er løbet fra tidli-
gere aftaler om en kystnær 
natursti fra Adsbøl til 
Fiskenæs. “for Venstre 
var det vigtigt at finde et 
stiforløb, hvor der kunne 
indgås frivillige aftaler og 
undgå ekspropriation”. 

Kommunen forsøger 
altid at indgå frivillige 

aftaler inden der skrides 
til ekspropriation. Nu 
vil Venstre m.fl så gen-
nemføre et stiprojekt, som 
langt fra lever op til de 
visioner og beslutninger 
der tidligere er vedtaget i 
Søn der borg byråd. Og den 
lever langt fra op til de 
forventninger borgerne i 
lokalområdet og de mange 
naturnydere med rette har 
til en kystnær natursti. 

Og projektet kræver eks-
propriation – ligesom alle 
andre forløb der har været 
på tale. 

Men det er Venstre altså 
klar til at stemme for. 

Når vi i Social demo kra-

tiet ikke kommer til at 
stemme for denne ekspro-
priation, så er det ganske 
enkelt, fordi vi ikke vil 
inddrage privat ejendom 
til et dårligt projekt. Et 
projekt som ingen interes-
senter ønsker sig. 

Vi har respekt for ejen-
domsretten. Vi har ikke 
problemer med at bruge 
ekspropriationsretten hvis 
nødvendigt, men vi gør 
det ikke, hvis det vi opnår 
er en – som i dette tilfælde 
- dårlig, kedelig natursti 
langt væk fra kysten. 

Og vi håber naturligvis at 
andre lokal valgte Venstre 
by rådsmedlemmer på 

Jyllands siden, Erik Krogh, 
Kristian Bonefelt og spe-
cielt Ingrid Johannsen, 
valgt for Venstre i Grå-
sten, vil anerkende bor-
gerne i Ads bøls hårde og 
langvarige arbejde for 
en kystnær sti og bakke 
op om projektet, som vil 
være til gavn og glæde for 
borgerne og turismen i 
Gråsten og omegn.

Den anden sag på by-
rådsmødet onsdag er en 
sag om ekspropriation 
af et areal til en 50 meter 
strækning langs kysten på 
Kær halvø. 

De 50 meter der vil fuld-
ende en fantastisk natur-
skøn, kystnær vandrerute 
rundt om Kær Halvø. Igen 
er der tale om en tidligere 

byrådsbeslutning om lin-
jeføring og evt. ekspro-
priation. Nu har Venstre 
foreslået en alternativ rute 
for stien. 

En rute der ligger langt 
fra kysten og reelt bare be-
tyder, at man skal følge de 
etablerede veje i området.

Når vi i Social demokra -
tiet vil stemme imod 
forslaget fra Venstre og 
flertallet i udvalget, så er 
det fordi vi oprigtigt øn-
sker at følge de visioner og 

beslutninger vi og byrådet 
tidligere har stået for. 

Vi siger ja til at ekspro-
priere den 50 meter lange 
(korte) strækning, fordi vi 
så netop får det optimale 
stiforløb og det byrådet 
hele tiden har arbejdet på.

Preben Storm, Rinkenæs 

og Charlot te Riis Engelbrecht , 

Adsbøl.  

Byrådsmedlemmer for 

Socialdemokratiet 

Linjeføring for Adsbøl-stien
Bare fordi en usandhed 
bliver gentaget igen og 
igen, så bliver den jo 
ikke sand af den grund. 
Så når Charlotte Engel-
brecht og Preben Storm 
fra Social demo kratiet an-
klager Venstre og mig for 
at bryde med aftaler, som 
er lavet i byrådet, så bliver 
jeg nødt til at reagere. 

Den linjeføring som et 
flertal i Natur-, Klima-, og 
Miljøudvalget har beslut-
tet, lever til fulde op til 
den budgetaftale hvor der 
blev afsat 1 mio. kroner til 
en vandresti fra Adsbøl til 
Gråsten. 

Det har forvaltningen 
også informeret Charlotte 
Engelbrecht skriftlig om. 
Jeg bliver også beskyldt 
for at bryde med byrådets 
visioner omkring vandre-
stier. Igen må jeg henvise 
til det svar, som forvalt-
ningen har sendt skriftligt 
til Charlotte Engelbrecht, 

som slår fast, at den valgte 
linjeføring er i fuld over-
ensstemmelse med den 
stihandleplan, som byrå-
det har vedtaget. 

Jeg håber da også, at 
Socialdemokratiet er enige 
med mig i, at en vedtagelse 
af en overordnet vision 
for stier ikke kan pålægge 
politikere at stemme for at 
ekspropriere et areal imod 
lodsejerens vilje? 

Læserbrevet fra Social-
demokratiet nævner også 
en sag med en linjeføring 
på Kær halvø. Her har 

Venstre igen stemt imod at 
ekspropriere. 

Noget misvisende skriver 
de 2 socialdemokrater, at 
den sti som de vil ekspro-
priere til, at den går langs 
kysten. 

Sandheden er, at stien 
skal gå tværs igennem 
ejendommens græsplæne 
med væsentlige indkigsge-
ner for husets ejere. 

Derfor lyttede Venstre 
til de berørte beboere på 
Kær halvø og foreslog 
en alternativ linjeføring, 
hvor turisterne kommer 
forbi Hestehave Frugt, 

Rønhave Bed & Breakfast 
og RønhaveSlagteren samt 
muligheden for en kort 
afstikker hen til stedet, 
hvor et britisk bombefly 
styrtede ned i 1943.

Daniel Staugaard (V),  

Sundgade 6, Egernsund 

Næst formand i Natur-, Klima-, og 

Miljøudvalget
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ANDELSSELSKABET
SKELDE VANDVÆRK

Generalforsamling
Tirsdag den 14. marts 2023 kl. 19.30

hos ”Frøken Jensen” i Skelde
DAGSORDEN:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
4. Budget for det kommende år fremlægges
5. Behandling af indkomne forslag:

Se vedlagte bilag omkring præcisering/
vedtægtsændring vedr. § 11 Regnskab

6. Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen.
Efter tur afgår i bestyrelsen:
Frode Lehmann villig til genvalg
Knud Jørgen Lei villig til genvalg
Stig Hansen villig til genvalg
Jørgen Vestergaard ønsker ikke genvalg
Efter tur afgår som suppleant: Andreas H. Andresen

7. Valg af revisor og revisorsuppleant:
Efter tur afgår som revisor:
Peter Jacobsen
Efter tur afgør som revisorsuppleant: 
Hans Chr. Mikkelsen

8. Eventuelt.
Bestyrelsen

afholder den ordinære

Generalforsamling
Torsdag den 16. marts 2023 kl. 19:30
på Broagerhus, Allégade 4, Broager

DAGSORDEN:
1. Valg af dirigent og protokolfører.
2. Beretning om det forløbne år.
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

(Det reviderede regnskab foreligger til gennemsyn Østergade 
21, Broager 8 dage før generalforsamlings afholdelse)

4. Budget for det kommende år fremlægges
5. Behandling af indkomne forslag - skal være formanden 

skriftlig i hænde senest 7 dage før generalforsamlingens 
afholdelse og afl everes på adressen Østergade 21, Broager 
eller mail: kontor@broager-vandvaerk.dk

6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
På valg til bestyrelsen er: 
Walther Jacobsen
Ingolf Nielsen
Poul Erik Nissen
På valg som suppleant er: 
John Henningsen

7. Eventuelt.

Af hensyn til evt. afstemning ønskes der tilmelding 
til generalforsamling at man er stemmeberettiget via 

mail kontor@broager-vandvaerk.dk eller tlf. 74 44 21 07 
senest mandag den 13. marts 2023 

Hvor der samtidig kan gives besked om, man vil 
deltage i traktement efter generalforsamling.

B R O A G E R  VA N D VÆ R K
Vand er livets kilde / skån miljøet

klik ind på vandværkets hjemmeside
www.broager-vandvaerk.dk

Sogneeftermiddag
Torsdag 

den 2. marts
kl. 14 – 16

i præstegården

Tilmelding til 
Finn tlf. 23 66 96 63

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

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

DIN LOKALE VOGNMAND…DIN LOKALE VOGNMAND…
• Alt i transportAlt i transport
• Sand og grusSand og grus
• KranvogneKranvogne
• NedbrydningNedbrydning
• KnusningKnusning
• Beton og teglBeton og tegl
• VinterbekæmpelserVinterbekæmpelser
• Anlæg/EntreprenøropgaverAnlæg/Entreprenøropgaver
• Træfældning/Topkapning med kranTræfældning/Topkapning med kran

Ny autosprøjte 
til Egernsund
Af Gunnar Hat tesen

Egernsund Frivillige 
Brandværn har fået 
ny autosprøjte, som 
kommer fra det nedlagte 
brandværn i Vester 
Sottrup.
“Vi er glade for den 
nye autosprøjte, som vi 
har god brug for”, siger 
vicekaptajn Michael 
Asmussen.

For tiden er der 19 
frivillige brandmænd i 
Egernsund.

“Vi vil godt op over 
20 brandmænd”, siger 

Michael Asmussen, der 
siden 2006 har været fri-
villig brandmand.

“Det er en sund hobby 
at være brandmand. 
Vi har et godt kam-
meratskab. Typisk er 
vores brandfolk fra midt i 
20'erne til begyndelsen af 
40'erne”, nævner Michael 
Asmussen, som har fået 
brandmandslivet ind med 
modermælken, idet sin far 
også var brandmand.

Egernsund Frivillige 
Brandværn rykkede i 2022 
ud til 25 større og mindre 
brande. ■

Vicekaptajn Michael Asmussen glæder sig over, at Egernsund 
Frivillige Brandværn har fået en ny autosprøjte.

Brunsnæs Ringridning lukker

Af Gunnar Hat tesen

I 54 år var der ringrid-
ning i Brunsnæs, men nu 
er det slut.
Det ærgrer Bjarne 
Brodersen, Skodsbøl, der 
var ringriderforeningens 
sidste formand.

“Brunsnæs Ringridning 
var et af de mindre søn-
derjyske ringridninger. 

I vores velmagtsår var vi 
helt oppe på 100 ryttere, 
men de senere år var an-
tallet nede på omkring 60 
ryttere”, fortæller Bjarne 
Brodersen, der med vemo-
dig mindes de mange hyg-
gelige ringridninger med 
deltagelse af ryttere fra gl. 
Broager Kommune.

Når ringriderfor-
eningen lukker skyldes 
det, at det har været 
umuligt at skaffe nye 
bestyrelsesmedlemmer.

“Vi var nødt til at lukke. 
Dels havde vi ikke længere 
nogen ringriderplads i 
Brunsnæs, dels kunne vi 
ikke finde nye bestyrelses-
medlemmer”, siger Bjarne 
Brodersen. ■

Brunsnæs Ringridning var en 
hyggelig ringridning, som 
blev stiftet i 1969, men 
nu er foreningen nedlagt.
 Foto Jimmi Christensen

Kulturmåned begynder salg af billetter
Af Gunnar Hat tesen

Kulturmåned på 
Cathrinesminde 
Teglværk er begyndt 
salget af billetter.  

"Foreløbig har vi solgt 
120 billetter inden jul. Nu 
går vi så i gang med at 
sælge de resterende 300 
billetter", fortæller Mona 
Nielsen.

Programmet for 
Kulturmåned byder på 
musikalsk underholdning 
af Mark & Christoffer, 
foredrag ved direktør i 

Nationalmuseet Rane 
Willerslev, opera ved De 
3 kongelige Tenorer med 
sopran Dorte Elsebeth og 
foredrag ved fhv. minister 
Bertel Haarder.

Partout billetter koster 
650 kr, mens enkelt billet-
ter sælges for 180 kr. ■

Bertel Haarder taler på 
Cathrinesminde Teglværk.
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Tlf. 23 71 58 59
Dyrehegnet 14
6300 Gråsten
www.graasten-murerforretning.dk
post@graasten-murerforretning.dk

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

“Hvorfor bruge Deres 
fusser når De kan køre 

med Quorps Busser”

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

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

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

Turist-fest-� rma-skole og koncertkørsel

Tag på udflugt med Gråsten Rejser 

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

 Følg os på Facebook

Grafisk tilrettelæggelse 
Hans-Ole Nielsen
Graphos Grafisk 
Industrial Produktion 
www.graphos.dk
Telefon 36 95 99 36
graasten-avis@graphos.dk

Ansv. redaktør
Gunnar Hattesen
Telefon 21 16 06 83
redaktion@graastenavis.dk

Journalist
Lise Kristensen
Telefon 20 75 79 12
lik@graastenavis.dk

Mediechef
Ingrid Johannsen
Telefon 21 19 02 80
isj@graastenavis.dk

Salgskonsulent
Stine Auerbach
Telefon 61 44 07 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
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

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

Det Lille Teater skal 
vælge ny formand
Af Gunnar Hat tesen

Efter 23 år som dygtig 
formand for Det Lille 
Teater ønsker Ole Gaul 
Nilum nye kræfter på 
formandsposten.

Afløseren skal findes, når 
Det Lille Teater holder 
årsmøde tirsdag den 28. 
februar kl. 20.45

På valg til bestyrelsen er 
også Kristina A. Gude-
Hansen, der modtager 

genvalg. Suppleanterne 
Gitte Asmussen og 
Lisbeth Brodersen modta-
ger genvalg.

Som revisorer er Jørgen 
Chr. Clausen og Merete F. 
Jensen villige til genvalg ■

Danfoss og verdensmålene
Kultur i Gråsten invi-
terer onsdag 1. marts 
kl. 19.00 i BHJ-salen i 
Ahlmannsparken til 
foredrag om Danfoss, 
verdensmålene og 
Parisaftalen.
Foredragsholder er 
Senior Director Michael 
Wassermann, Danfoss, 
som fortæller om 
Danfoss’s arbejde med 
den globale omstilling 
til en lavere udledning af 
drivhusgasser.

I 2015 vedtog FN de 17 
verdensmål for bæredygtig 
udvikling. Samme år, på 
COP21 i Paris, indgik 
de 196 medlemslande i 
FN’s klimakonvention 
(UNFCCC) en juridisk 

bindende klimaaftale 
– Parisaftalen.

Danfoss har i den sam-
menhæng forpligtet sig 

til at reducere den direkte 
såvel som den indirekte 
udledning af drivhusgas-
ser fra deres aktiviteter 
- bygninger, fabrikker, 
køretøjer mm.– og har 
sat ambitiøse 2030-mål 
for reduktionen med ud-
gangspunkt i 2019.

Danfoss har sat mål for 
energioptimering, brug af 
overskudsvarme og vedva-
rende energi - og vil kun 
bruge modregning (køb 
af de såkaldte kulstofkre-
ditter, carbon credits) som 
nødløsning.

Desuden har Danfoss 
også forpligtet sig til at 
reducere drivhusgasudled-
ning fra indkøbte varer og 
tjenester ■

Michael Wassermann er 
Senior Director Sustainability 
& Compliance i Danfoss 
Drives A/S, Gråsten.

Keddes Værtshus 
blev udsolgt
Det Lille Teater i 
Ladegård skov har haft stor 
succes med forestilling 
Keddes Værtshus.

I alt er teaterstykket ble-

vet opført fem gange for 
fulde huse.

Og ekstra forestillin-
gen på fredag er også 
udsolgt. ■
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Hørt i byen
Brian og Tina Steffens 
Kock i Rinkenæs 
oplevede torsdag 
aften i Royal Arena i 
Køben havn en hyggelig 
koncert med engelske 
George Ezra.

Janne og Brian 
Ebbesen, Grå sten, fejre-
de søndag sølvbryllup.

Sognepræst i Rinke-
næs, Mette Carlsen, 
har fået solgt sit hus i 
Blans. Familien flytter 
i løbet af foråret ind i 
Rinkenæs Præstegård.

Hanne og Ketill 
Næsborg-Andersen 
fejrede forleden guld-
bryllup. En helt stille 
morgen fik guldbrude-
parret ikke, for de blev 
overrasket af familie og 
venner.

Jytte Sahl fra Linde-
gaardens Bedemand i 
Kværs åbner 1. marts 
afdeling i Aabenraa.

I alt 400 mennesker har 
overværet forestillingen 
Keddes Værtshus på 
Det Lille Teater.

Den første øveaften til 
sommerens frilufts-
spil “Her tuger og 
husmænd” foregik 
tirsdag aften på Det 
Lille Teater. Der er 
stadig enkelte roller 
tilbage til unge mænd 
fra 20-35 år. 

De lovpligtige p-skiver 
til brug i Tyskland 
bliver nu forhandlet 
hos Biler4alle på Bom-
husvej i Alnor, hvor 
Brian Schmidt og Claus 
Bang-Rosenberg har 
lovlige p-skiver til folk, 
der skal en tur over 
grænsen.

Udsalget i Røde Kors 
genbrugsbutik er en 
succes. Ifølge for-
manden Janne Thyø 
Thomsen er det første 
gang butikken holder 
sæson-udsalg. Udsalg 
fortsætter resten af 
ugen. ■

Mange udenlandske kunder 
søger efter ejerbolig.
Ring og få en gratis 

salgsvurdering.

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

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

Boliger 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

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

Festlig fastelavn i Kværs

Som sædvanlig blev Kværshallen søndag fyldt af festlige 
fastelavnsbørn, der slog katten af tønden. Foto Jimmy 
Christensen
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DIN PARTNER I AUTO-
& LASTBILBRANCHEN

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

ÅBNINGSTIDER
Mandag til torsdag kl. 8-16.30

Fredag kl. 8-15.30 • Lørdag kl. 9-12

NU OGSÅ NUMMERPLADESALG

OG OMREGISTRERING I 

PADBORG OG TØNDER

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

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

Reparationer 
udføres på alle 

have/parkmaskine 
- store som små

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

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

Krone- brobehandlinger,
Implantater og
Narkosebehandling

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 22. Marineret nakke med salat 

TORSDAG den 23. Stegt paneret fl æsk med persillesovs

FREDAG den 24. Mørbradbøf med champignonsovs og grøntsager

LØRDAG den 25. Dansk bøf med rødbeder

SØNDAG den 26. Burger med pommes frites

MANDAG den 27. Kyllingebryst med fl ødefartofl er og salat

TIRSDAG den 28. Svensk pølseret med rødbeder 

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

75,-
fra 53,-

25 gode år som 
skraldemand
Af Dit te Vennits Nielsen

Søren “Skraldemand” 
Rettig fejrer fredag 24. 
februar 25-års jubilæum 
som skraldemand hos 
Harm Mammen.
Opgaverne og arbejdsfor-
holdene har forandret sig, 
men arbejdsglæden har 
været konstant.

“Jeg har altid kørt lastbil 
og var i et par år eks-
portchauffør. Da jeg fik 
kørselsforbud i Tyskland, 
ringede Harm Mammen 
til mig, om jeg ikke lige 
kunne køre et halvt års tid 
for ham. Joh, det kunne 
jeg da godt, og så er jeg 
ikke kommet videre”, for-
tæller Søren Rettig, som 
lokalt er et kendt navn.

Øgenavnet “Skralde-

mand” klæber sig til ham, 
og det har han det rigtigt 
fint med. 

“Det er et skønt job. Man 
passer sig selv og har stor 
kundekontakt. Jeg kører 
industrirenovation på 
forskellige ruter mellem 
Nord borg, Sønder borg, 
Padborg og Tønder. Jeg 
begynder kl. 4,30 om 
morgenen og er færdig, 
når jeg har kørt dagens 
rute. Oftest er jeg hjem-
me mellem kl. 16 og 18”, 
fortæller 53-årige Søren 
Rettig, som har et mærkat 
med teksten “Kaffekande” 
på førerhuset. 

“Jeg får altid en kop kaffe 
hos kunderne. Desværre 
er folk begyndt at have 
alt for travlt, så der er 
ikke helt så meget tid til 

det mere som tidligere”, 
siger Søren Rettig, der 
bor i Hjordkær, er gift 
med Karen og har 4 børn 
i alderen 20-30 år samt et 
enkelt barnebarn og et på 
vej.

“Vi har et utroligt godt 
familiesammenhold og 
tager altid på skiferie sam-
men. Vi har dog holdt et 
par års pause, men næste 
år skal vi afsted igen”, for-
tæller Søren.

Om sommeren tager 
Søren og Karen camping-
vognen sydpå, mens de 
fleste weekender bliver 
brugt rundt omkring i 
Dan mark på forskellige 
campingpladser. “Det sjo-
ve er, at man altid møder 
nogen man kender, både i 
Dan mark og i udlandet”, 
griner Søren.

I anledning af 25-års 
jubilæet er der reception 
fredag 24. februar kl. 13 
på Sav værks vej i Kruså. ■ Harm Mammen sætter stor pris på Søren "Skraldemand" Rettig (th), som fejrer 25-års 

jubilæum hos Harm Mammen & Sønner.

Tak fordi du handler lokalt

Padborg - Kruså - Frøslev - Holbøl - Kollund – Gråsten - Broager - Sundeved - Ragebøl Uge 8 22. februar 2023 15. årgang



KOLLUND KOLLUND 
KIRKEKIRKE

BOV BOV 
KIRKEKIRKE

HOLBØL HOLBØL 
KIRKEKIRKE

Søndag den 26. februar kl. 11.00
ved Marna Leila Vandsdal Egholm

Søndag den 26. februar kl. 9.30
ved Marna Leila Vandsdal Egholm

Søndag den 26. 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

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

Din daglige samarbejdspartner
i erhvervs- og privatspørgsmål

ADVOKATFIRMAET BIRGIT THOMSEN

Din daglige samarbejdspartner
i erhvervs- og privatspørgsmål

ADVOKATFIRMAET BIRGIT THOMSEN

Tak fordi du handler lokalt

Padborg

Kruså
Kollund

Holbøl

Kliplev Kværs Gråsten
Egernsund

Rinkenæs Broager

Dybbøl

Ragebøl

Varnæs

Bovrup

Vester Sottrup
Felsted

Bjerndrup

Fårhus

Frøslev Bov

Ansvarshavende redaktør
Gunnar Hattesen

Telefon 21 16 06 83
gh@bovavis.dk

Lokalredaktør
Ditte Vennits Nielsen
Telefon 25 98 91 80

dvn@bovavis.dk

Mediechef
Ingrid Johannsen

Telefon 21 19 02 80
isj@bovavis.dk

Grafisk tilrettelæggelse
Hans-Ole Nielsen

Telefon 36 95 99 36
bovavis@graphos.dk

Grafisk tilrettelæggelse
Marta Serrano Sánchez

bovavis@graphos.dk

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

RABAT *  
Fra et minimumskøb 

på 1.490,-

500,– kr.

TIL DIG

RABAT *  
Fra et minimumskøb 

på 3.990,-

1.000,– kr.

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

til dig !

Bov og
Kollund
kirker

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

Bov & Kollund kirker

Taizé-andagt
Onsdag den 1. marts kl. 19.30 i Bov Kirke

ved sognepræst Lars M. Hansen

En gudstjeneste båret af lys, smukke og meditative 
salmer, stilhed, ro og tid til fordybelse.

Min elskede hustru, 
vores elskede mor, datter, svigermor, søster og mormor

Stine Christiansen
* 1. marts 1964

er stille sovet ind 

Hokkerup,  den 15. februar 2023

Du vil altid være i vores hjerter

På familiens vegne

Otto
Louise og Søs 

Bisættelsen har fundet sted i stilhed

Tag på udflugt med Gråsten Rejser 

Rift om job som 
kordegn Af Dit te Vennits Nielsen

Den 1. marts tiltræder en 
ny kordegn i Bov Sogn.
“Vi er virkelig glade for de 
mange ansøgninger, vi fik 
til stillingen som ny kor-
degn. Der var mange gode 
og kvalificerede, og det var 
svært at vælge. Men vi har 
valgt en kompetent per-
son, som vi glæder os til at 
byde velkommen om kort 
tid”, fortæller formand for 
Bov Menighedsråd Erik 
Secher, som peger på, at 
samarbejdet mellem de 
syv menighedsrådsmed-
lemmer er godt. 

“Vi holder nogle kon-
struktive møder, hvor vi 
ret hurtigt kommer til 
enighed. Møderne er der-
for heller ikke så lange, og 
de foregår i en god tone", 
fortæller Erik Secher, 
som også peger på, at 
samarbejdet med Holbøl 
Sogn er rigtigt godt. Bov 
Sogn stiller lokaler til 

rådighed, når sognepræst 
Joan Arnbjarnardóttir 
underviser eleverne fra 
Fjordskolen i konfirmati-
onsforberedelse. ■

Formand for Bov 
Menighedsråd Erik Secher.
 Arkiv foto
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- plads til al
le!

Fritids- og aktivitetscentret

Harkærvej 13 – 6340 Kruså
Tlf. 7467 1414
kontor@gransehallerne.dk

LOPPEMARKED                         
Grænsehallerne 

2. påskedag - 18. april 2022 
fra kl. 10.00 – 16.00 

entre kr. 20 
Leje af standplads via www.gransehallerne.dk 

                  
    

 
 
 

 
 

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

LLOOPPPPEEMMAARRKKEEDD

2. påskedag - 10. april 2023
Entre 20,-

Leje af standplads via 
www.gransehallerne.dk

 Harkærvej 13 - 6340 Kruså Tlf. 74 67 14 14 

 kontor@gransehallerne.dk 

LOPPEMARKED                         
Grænsehallerne 

2. påskedag - 18. april 2022 
fra kl. 10.00 – 16.00 

entre kr. 20 
Leje af standplads via www.gransehallerne.dk 

                  
    

 
 
 

 
 

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

GULDSMED
Rie Meyer

Torvegade 28
6330 Padborg
Tlf. 5194 0082

rie@riemeyer.dk
www.riemeyer.dk

v

Smykker lavet på eget værksted

GULDSMED
Rie Meyer

Bovvej 27A
6330 Padborg
Tlf. 51940082

rie@riemeyer.dk
www.riemeyer.dk 

Find mig også på Facebook

Smykker lavet på eget værksted Find mig også på Facebook  

5 års fødselsdag 5 års fødselsdag 
Min butik i Torvecentret fylder 5 år, Min butik i Torvecentret fylder 5 år, 

og jeg er blevet 40 år. og jeg er blevet 40 år. 
Det fejrer jeg med en hyggelig eftermiddagDet fejrer jeg med en hyggelig eftermiddag

FREDAG den 3. MARTS FREDAG den 3. MARTS 
Kl. 14.30 - 18.00Kl. 14.30 - 18.00

Jeg glæder mig til at se jer.Jeg glæder mig til at se jer.

Der er 
hoppeborg, 

popcorn & slush ice 
til børnene samt

mad & kolde 
drikke til de 

voksne

90 til afstemningsfest 
på Frøslev Kro Af Anne Grete Schlaikjer-Petersen

Historisk Forening for 
Bov og Holbøl Sogne 
samlede 90 mennesker 
til afstemningsfest på 
Frøslev Kro til minde om 
afstemningen i 1920.
Formanden H. C. 
Jørgensen bød velkommen 
og omtalte afstemningen 
tillbage i 1920.

Dengang var Frøslev 
en del af Hanved sogn. 
Men afstemningen 
viste, at man i Frøslev 
stemte overvejende 
dansk. Det kom på sigt 
til at betyde, at der blev 
fundet en aftale om at 
indlemme Frøslev i Bov 
Sogn, der til gengæld 
måtte afgive Nyhus og 
Kobbermølle.

Derefter overgav 
formanden ordet til 
aftenens foredragshol-
der, Kirsten Elley, jour-
nalist ved Flensborg 
Avis, som berettede om 
sin opvækst i et hjem i 
Kværs, hvor moderen 
var dansksindet, mens 
faderen var tysk. Der 
var lagt op til et vist 
drama, og det blev også 
tilfældet, da Kirsten 
Elley skulle i skole. 
Faderen holdt strengt 
på, at pigen skulle i 

tysk skole, mens mode-
ren ønskede hende i en 
dansk. 

Faderen var ikke til at 
rokke. Det tog mode-
ren konsekvensen af. 
Hun rejste bort med 
barnet til noget familie 
i Kruså, hvor de blev 
godt modtaget.

Der gik nogle dage. 
Så henvendte faderen 
sig. Han ønskede sin 
kone og barn tilbage til 
hjemmet.

“Det bli'r på betingel-
se af, at barnet kommer 

i dansk skole”, fastholdt 
moderen, og sådan blev 
det.

Men faderen ville i 
fremtiden intet have 
med barnets skolegang 
at gøre.

Kirsten Elleys fore-
drag vandt genklang i 
forsamlingens hjerter 
og ører. Mange havde 
erindringer om split-
telse mellem dansk og 
tysk. 

Hendes foredrag mod-
tog stor ros.

Der var kaffebord og 
der blev sunget.

Til sidst sang tilhører-
ne “Det haver så nyli-
gen regnet og de træer, 
de drypper endnu”.

Og så skete det, alle 
ventede på: Da det sid-
ste vers blev sunget og 
man gentog de sidste 
linier, da rejste alle sig 
op og sang: “Viger ej ud 
af spor, for vi kender 
de ord, det har slet in-
gen hast for dem, som 
tror”. ■

 Foto Dit te Vennits Nielsen

Multi
Generalforsamling

Fårhus Borger og Ungdomsforening
Fårhus Forsamlingshus I/S

afholder ordinær generalforsamling i Forsamlingshuset

Fredag den 10. marts kl. 18.00
(uge 10)

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Efterfølgende festligholder vi:

FBU’s 90 års jubilæum
Fællesspisning for foreningens medlemmer:

Menu: Kong Fiddes Livret
med en gratis øl/vand/vin
Maks. to mand pr. husstand

Tilmelding til Paul Reinhardt
smej@bbsyd.dk eller telefon 27109904

Bor du i Fårhus, Vejbæk eller Kragelund kan 
du stadig nå melde dig ind i foreningen.
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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.

TillykkeTillykke

HEINRICH  
T: 2941 1470

MORTEN  
T: 2683 6790KØKKEN · BAD · GARDEROBE

KØKKEN-
RENOVERINGOK

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

Ring og bestil tid til et gratis hjemmebesøg!

Danmarks eneste landsdækkende kæde – din garanti for tryghed og kvalitet

Nye låger
– monteret på 1 dag

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

HEINRICH  
T: 2941 1470

MORTEN  
T: 2683 6790KØKKEN · BAD · GARDEROBE

KØKKEN-
RENOVERINGOK

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

Ring og bestil tid til et gratis hjemmebesøg!

Danmarks eneste landsdækkende kæde – din garanti for tryghed og kvalitet

Nye låger
– monteret på 1 dag

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

HEINRICH  
T: 2941 1470

MORTEN  
T: 2683 6790KØKKEN · BAD · GARDEROBE

KØKKEN-
RENOVERINGOK

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

Ring og bestil tid til et gratis hjemmebesøg!

Danmarks eneste landsdækkende kæde – din garanti for tryghed og kvalitet

Nye låger
– monteret på 1 dag

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

Hørt ved Lyren
Deltageren i X-factor, 
Theodor Blønd Vester-
gaard, har rødder på 
Frøslev Efterskole. 
Faderen, Mikkel Blønd 
Vestergaard, er nemlig 
tidligere viceforstan-
der på efterskolen. 
Theodor går til daglig 
i gymnasiet på Sønder-
borg Statsskole.

Brandstationen i Bov 
dannede søndag ram-
men om fastelavnsfest 
med flotte udklædte 
børn.

I uge 12 bliver der 
gjort rent i Frøs lev 
og Pad borg i forbin-
delse med Danmarks 
affaldsindsamling. 
Benta Tønder og Ninna 
Schrum er tovholdere, 
og der bliver udleveret 
poser samt handsker til 
de frivillige. Arran ge-
mentet rundes af med 
grillpølser.

3. b fra Lyreskov skolen 
har besøgt Valdemars-
hus i Padborg i forbin-
delse med emneuge. 
Eleverne lærte at 
strikke og de fornøjede 
sig med at spise boller 
og drikke saft og te.

Dines Holding af 
2012 ApS, Hærvejen 
23B i Padborg er gået 
konkurs.

En kobberplade i broen 
ved Skomagerhus er 
fortsat forsvundet og 
bliver ikke erstattet 
med en ny. De tyske 
myndigheder har dog 
repareret hullet i broen, 
hvor kobberpladen er 
fjernet.

Bov IF's 1. hold i fod-
bold vandt deres første 
træningskamp med 7-0 
over Nordals. ■

afholder

Generalforsamling
Fredag den 10. marts 2023 kl. 20.00

Dagsorden jævnfør vedtægter. 
Se vedtægterne på www.vilsbækhuset.dk

Forslag, der ønskes behandlet på 
generalforsamlingen, skal være formanden 
skriftligt i hænde senest den 3. marts 2023. 

Inden selve generalforsamlingen fra kl. 19.00 serveres 
der suppe med � ute. Efterfølgende vil der blive serveret 

kaffe/the og hjemmebagt kage.

Tilmelding til Tina Jakobsen 
på tlf. 22 28 43 06 senest 

den 5. marts 2023.

Alle er velkommen 
Vel mødt!

Bestyrelsen

VILSBÆK – HUSET

KRUSÅ HUSMODERFORENING
 inviterer sine medlemmer 
til et fællesarrangement

blomst&bolig / Farvehexen
Torsdag den 9. marts kl. 19.00 

Torvegade 16 og 18, 6330 Padborg
Vi mødes på Torvegade 16 

blomst&bolig
hvor Pernille fortæller om den fl otte butik.

Vi fortsætter til 

Farvehexen
hvor Charlotte giver en rundvisning.

I begge forretninger er det muligt at handle gode tilbud.
Pris: 50,- inclusive kaffe og kage.

Betaling sker ved ankomst.
Tilmelding til Tove på SMS /tlf. 21 48 00 15

fra 27. februar til 3. marts

Kruså Husmoder-
forening har fremgang

Af Dit te Vennits Nielsen

Kruså 
Husmoderforening er 
oppe på 207 medlemmer. 
Det er en fremgang på 
syv medlemmer.
Desuden har foreningen 
fem æresmedlemmer.

Det oplyste formanden 
Rita Clausen på forenin-
gens generalforsamling i 
Grænsehallernes Multisal.

Rita Clausen glædede 
sig over, der havde været 
fin tilslutning til årets 
aktiviteter.

Efter generalforsamlin-
gen har bestyrelsen igen 
konstitueret sig med Rita 
Clausen som formand.

Næstformand er Tove 
Mærsk Pedersen, mens 
Charlotte Schmidt 
Ludvigsen er sekretær.

Kasserer er Henny 
Bohm, mens Lilly Lykke 
Kristensen er menigt 
bestyrelsesmedlem.

Suppleanter er Hanne 
Ellen Petersen og Lis 
Rode. ■

Der var kø, da medlemmer af Kruså Husmoderforening kunne betale kontingent for 2023 inden 
aftenens generalforsamling.  Foto Dit te Vennits Nielsen

Der indbydes hermed til

GENERALFORSAMLING 
i Den Selvejende Institution Grænsehallerne 

Onsdag den 15. marts 2023 kl. 20.00 i multisal. 
Dagsorden ifølge vedtægterne: 
1. Valg af dirigent, protokolfører og stemmetællere
2. Formandens beretning
3. Årsregnskab samt fremlæggelse af kommende 

års budget
4. Forslag til vedtægtsændring
5. Indkomne forslag
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen
7. Valg af to suppleanter til bestyrelsen
8. Valg af revisor
9. Eventuelt

Indkomne forslag skal være
Formand Michael Justesen, Valsbølgade 8, 
6330 Padborg, i hænde senest 8 dage før 

generalforsamlingens afholdelse

- plad
s til a

lle!

Fritids- og aktivitetscentret

Bestyrelsen i Kruså Husmoderforening har succes med sine 
aktiviteter.

Tag på udflugt med Gråsten Rejser 
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CVR 34 22 35 72

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

Bred VVS ApS

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

Kontakt os på: 
Dennis Lorenzen

27 58 87 50 • Dennis@ltnatur.dk 

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

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

LT NATUR &
EJENDOMSSERVICE APS

Murer- samt tømrerafdeling: kontakt os for mere info

Vognmandsfirmaet
Kenneth Jacobsen

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

Kørsel med kran og grab
Containerkørsel
Entreprenørkørsel

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

Skærver · Pyntesten
Egen grusgrav

Selv-afhenter-plads
Skovglimt 1, 6340 Kruså

   kj@kenneth-jacobsen.dk

www.kenneth-jacobsen.dk

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

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

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

HUSK!

Dansk 
service 

med tyske 
priser

Dit uafhængige rejsebureau

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

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

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

www.restaurant-cevapcici.de

Vi taler dansk

Cevapcici
Restaurant

HVERONSDAGSPARERIBSSpis alt du kan
Bestil gerne i forvejen

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

POTPOURRI
Rumpsteak, kotelet, 
mørbrad, paneret 

svineschnitzel, 
gedeost, pommes 
frites og djuvec ris

18 €

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

Tag på udflugt med Gråsten Rejser 

Ny kasserer i 
Socialdemokratiet
Af Dit te Vennits Nielsen

Socialdemokratiet i 
Bov har valgt Johnny 
Wilfordt, Kollund, som ny 
kasserer.
Han afløser Tage Juul, 
som efter mange års 
trofast indsats valgte at 
trække sig tilbage.

Næstformanden Peter 

Søgaard Olesen har meldt 
sig ud af partiet, så det 
efterlod en tom plads. 
Desuden gik Ulla Beck es 
ud af bestyrelsen. 

Nyvalgt blev Jan 
Johansen. 

Partiforeningens for-
mand er stadig Henning 
Andersen. ■

Skolelederen i Holbøl bor i Kollund
Af Dit te Vennits Nielsen

44-årige Bo Hansen er 
faldet godt til i jobbet 
som skoleleder på 
Grænseegnens Friskole 
i Holbøl. Han kommer fra 
en stilling som afde-
lingsleder på kostskolen 
"STUK" i Toftlund.
For to år siden flyttede 
Bo Hansen sammen med 
sin kone Heidi og parrets 
to børn fra Flensborg til 
Kollund. Børnene blev 
tilmeldt Grænseegnens 
Friskole.

“Jeg fik et rigtigt godt 
indtryk af skolen. Da 
stillingen som skoleleder 
blev slået op, var jeg ikke 
i tvivl om at søge den. Jeg 
kan godt lide lokalsam-
fundet og vil gerne gøre en 
forskel. Desuden har jeg 
nogle idéer, som skal være 
med til at udvikle skolen 

i fremtiden”, fortæller Bo 
Hansen.

Grænseegnens Friskole 
har for tiden 139 elever. 
Der er allerede 14 nye 
elever indskrevet til det 
kommende skoleår.

“Mine første uger har 
jeg brugt på at finde ud af, 
hvordan tingene fungerer. 
Skolen er veldrevet, men 
jeg vil selvfølgelig gerne 
sætte mit eget præg på 
tingene sammen med 
mine kollegaer”, siger Bo 
Hansen, der har ansvaret 
for 13 lærere. Skolen har i 
alt 22 ansatte. 

Grænseegnens Friskole 
er kendetegnet ved fæl-
lesskab og samhørighed. 
Natur og udeliv spiller 
også en stor rolle på sko-
len, som har et udmærket 
samarbejde med den nær-
liggende naturskole. 

“Vi begynder i 0. klasse 

med at have berøring 
med både engelsk og tysk, 
og vi underviser efter 
den grundtvigianske 
tankegang”, fortæller Bo 
Hansen, som glæder sig 
over, at eleverne kender 
hinanden godt fra 0. og op 
til 9. klassetrin. 

Skolen har to skolebus-
ser, der henter elever op til 
4. klasse. Efter skoletid er 
der en skolefritidsordning. 
Hjemtransporten foregår 
med Sydbus, hvor elever 
får gratis buskort.

“Forældrene er helt klart 

et bærende element på fri-
skolen. Vores 1. skoledag 
ligger altid på en søndag, 
så alle har mulighed for 
at deltage. Her samles vi i 
hallen, og der bliver lavet 
en særlig velkomst for de 
nye elever”, fortæller den 
ny skoleleder, som ser 
frem til teateruge i uge 8. ■

44-årige Bo Hansen er ansat 
som ny skoleleder på 
Grænseegnens Friskole i 
Holbøl
 Foto Dit te Vennits Nielsen
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