
✔ Vinduer og døre 

✔ Tagarbejde

✔ Forsikringsskader

✔ Om-og tilbygninger Troels Petersen Allan Clausen

VELUDFØRT TØMRER- & 
SNEDKERARBEJDE

Din garanti for godt håndværk

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

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 9 1. marts 2023 15. årgang  Løssalg: 5 kr. 

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

Åbningstider mandag til fredag 10.00 til 17.30

HOS OS FINDER DU
Foder og artikler til dine dyr

✔ Gennemgang af regnskaber og 
balancer i forbindelse med moms-
indberetning, skattebetaling mv. 

✔ Opstilling af regnskab og skatte-
pligtig indkomst samt indberetning 
af selvangivelser til SKAT 

✔ Optimering af indkomst- og skatteforhold

✔ Assistance med bogholderiopgaver

✔ Hjælp til forståelse af dine skatteforhold
og korrespondance med skattevæsenet

Både for virksomheder og private

Ring og hør hvad jeg kan gøre for dig
Revisor André Tarp ∙ Sønderborg ∙ Tlf. 53 82 84 84

ØKONOMI- OG SKATTERÅDGIVNING

Fiskenæsvej 2, 6300 Gråsten   

Tilmelding 
og tidsbestilling
 nødvendig på 

tlf. nr. 7365 0033

PRIS FOR BRUNCH & 
WELLNESS PR. PERS.

299 kr.

Hvornår har du sidst 
forkælet dig selv?

KOM TIL
BRUNCH & 
WELLNESS

SØNDAGE FRA KL. 9.00
Start dagen med brunch i 

Anker’s Restaurant fra 
kl. 9-11. Derefter er der fri 

entré til Wellness hele dagen. 
Prisen er inklusiv entré til 
Wellness, lækker brunch, 

udlån af badekåbe

Søn. d. 12/3+19/3+26/3

Mindsk energiforbrugetMindsk energiforbruget
Vi rådgiver og vejleder dig til 

en bedre varmeøkonomi

Tømrer GårdenTømrer 
Gården
v/ Peter Veng

Bomhusvej 13 Telefon: +45 28 12 49 19
6300 Gråsten  www.peterveng.dk  

Nybøl Nor sti slår sine farverige folder
Af Lise Kristensen

Der har været mange 
farver på Nybøl Nor 
stiens linjeføring i den 
politiske planlægnings- 
og debatfase, der indtil 
videre har varet 12 år og 
på sidste uges byråds-
møde endnu en gang 
slog sine folder. 
Her stemte et flertal på 
16-15 et forslag om eks-
propriation ned, fordi det 
ifølge det spinkle flertal 
var at ekspropriere til et 
dårligt formål – nemlig 
en sti, som folk omkring 
noret ikke ønsker sig.

Debatten gik ikke stille 
af. Flere gange beskyldte 
byrådsmedlemmer på 
hver sin side af bordet 
hinandens argumentation 
og fremgangsmåde for 
at være uhørt. Hvorom 
alting er, så ønsker Ads bøl 

Borger forening inderligt 
at få en gul linjeføring så 
tæt på Nybøl Nors kyst 
som muligt.

“Jeg håber, vi nu virkelig 
sætter os ned og ser på 
alternative løsninger. Det 
er ikke et kompromis, hvis 
et spinkelt flertal trumfer 
deres synspunkter igen-
nem. Jeg håber, vi får 
vendt hver en sten, inden 
Nybøl Nor stien kommer 
til fornyet behandling i 
byrådet. Jeg går ikke ind 
for at ekspropriere jord til 
offentlig sti mod grund-
ejerens vilje, for der findes 
alternativer. Jeg har set på 
det kystnære område igen. 
Det er visse steder fedtet, 
og der skal fældes en mas-
se træer,” siger Venstres 
Daniel Staugaard, der er 
en del af det natur- og 
miljøudvalgsflertal, der 

ville trække dele af stifø-
ringen væk fra noret.

Lergrav
Problemet er en gammel 
lergrav ved Matzens Tegl-
værk. Den er blevet anset 
som et faremoment. Dertil 
kommer, teglværksejeren 
ikke har ønsket frivilligt 
at afstå arealer i fuldt om-
fang til stien.

“Det er ikke kun en gam-
mel lergrav. Det er også et 
erhvervsområde, hvor der 
kører lastbiler. Jeg har gået 
en tur i området sammen 
med Peter Matzen, og jeg 
ser en mulighed for noget, 
der ligner en kystnær sti, 
der går helt ned på stran-
den. Den har blot den 
ulempe, at den ikke kan 
bruges ved højvande, hvor 
vandet går op over stran-
den, men det er en mulig-
hed. Jeg synes, vi skal se at 

få bundet den sløjfe og få 
etableret Nybøl Nor stien. 
Det er en lille sti, hvor 
der måske kommer 1000 
mennesker om året. Det 
er ikke nogen gendarm-
sti,” siger Slesvigsk Partis 
Kirsten Bachmann med 
en opfordring:

“Jeg synes borgerne og 
Adsbøl Borgerforening 
selv skal gå i dialog med 
Peter Matzen og selv finde 
en løsning. Det er vigtigt, 
de får talt sammen, så 
forvaltningen ikke igen 

skal bruge tid og et utal af 
mandetimer på at finde en 
løsning, som kan trække 
ud i årevis,” lyder Kirsten 
Bachmanns opfordring.

Ekspropriation
Der er afsat en million 
kroner til en stihandle-
plan. Anbefalingen er at 
lade pengene stå og bruge 
dem til en stiføring, som 
kan samle et flertal. Bliver 
der ikke tale om en bred 

politisk aftale, må der 
med borgmester Erik 
Lauritzens (S) ord tages 
andre midler i brug. 

Det er ekspropriation 
af teglværkets jord, som 
Slesvigsk Parti og Venstre 
hidtil har arbejdet for at 
undgå. 

Tiden vil vise, om et fler-
tal på 16-15 vælger at føre 
Nybøl Nor stien videre 
ad den vej, eller om de 
borgerlige kan inddrages 
i stiføringen omkring 
Nybøl Nor. 

Den ekspropriation, 
der var til afstemning på 
byrådsmødet, er også nød-
vendig for at gennemføre 
en kystnær sti, men ville 
efter flertallets mening 
fremme en dårlig løsning. 

Det ser ekspropriation til 
en gul kystnær stiføring 
for at være den eneste 
gangbare vej rundt om 
Nybøl Nor. ■

Formand for Adsbøl 
Borgerforening, Benny 
Rheimer, holdt ind-
læg på byrådsmøde.
 Foto Ingrid Johannsen

BovAvis
Læs ugens avis på

www.graastenavis.dk



Kirkesiden for
Gråsten og Adsbøl

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

Aktiviteter 

Onsdag den  1. marts kl. 14.30 Sangeftermiddag i præstegården

Søndag den  5. marts kl. 11.00 Gudstjeneste i Gråsten Slotskirke

Søndag den 12. marts kl.  Indsamling for Folkekirkens Nødhjælp

Søndag den 12. marts kl.  9.30 Gudstjeneste i Adsbøl kirke

Søndag den 12. marts kl. 11.00 Gudstjeneste i Gråsten Slotskirke

Onsdag den 15. marts kl. 19.00 Foredrag i Ahlmannsparken

Vær med, når Folkekirkens Nødhjælps Sogneindsamling 
løber af stablen søndag den 12. marts 2023. Sammen gør vi en forskel for 
mennesker i nød. 

Krig i Ukraine, eftervirkningerne fra corona og 
tydelige konsekvenser af klima-forandringer 
har kastet verden ud i en alvorlig 
fødevarekrise. 

Lige nu mærker vi alle de stigende 
priser og den skyhøje in� ation, og 
særligt verdens fattigste lande 
er hårdt ramt. Lige nu har 345 
millioner mennesker brug for akut 
fødevarehjælp. Det tal var i 2019 
på 135 millioner. 

Særligt lande som Etiopien og 
Kenya er hårdt ramt. Afrikas Horn 
oplever den værste sultkatastrofe i 40 
år og ikke mindst her, dør mennesker 
af sult. Mere end 37 millioner børn og 
voksne oplever akut sult, og syv millioner 
børn under fem år er fejlernærede i regionen.  

Behovet for hjælp har aldrig været større.

Du kan melde dig som indsamler hos Kirke- og kulturmedarbejder Britt Rexen 
på 20 80 71 72 eller kirkekultur.gakirker@gmail.com. Du kan også tilmelde dig på 
blivindsamler.dk.

Sammen med Kultur i Gråsten inviterer vi til foredrag med Filminstruktør 
Frelle Petersen.

Frelle Petersen fortæller om sine sønderjyske � lm “Onkel” og “Resten af livet”

Onsdag den 15. marts kl 19.00 i BHJ-salen / Ahlmannsparken.

Entré 100,- inkl kaffe og kage.

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

Donation
Gråsten Roklub ønsker at 
indrette det eksisterende 
forsamlingslokale i klubhuset 
på Årsbjerg mere fleksibelt, 
så det om vinteren kan bru-
ges til indendørs roning med 
ergometre. Klubben har til 
formålet fået tildelt 10.000 
kroner fra Sydbank Fonden. ■

Brand blev slukket i Ahlmannsparken
Tre drenge startede forle-
den en mindre brand i et 
træningslokale i en kælder 

ved Ahlmannsparken i 
Gråsten.

Ilden nåede dog ikke at 
forårsage store skader, for 

den gik ifølge politiet ud 
af sig selv.

Videoovervågning viser, 
at det er tre drenge, som 

antændte branden. Der 
var spredt toiletpapir ud 
på gulvet i lokalet, som 
der var sat ild til. Udover 

at der er kommet mærker 
i trægulvet, er der dog 
ikke sket nogen skade.

Resterne af branden blev 
opdaget ved et tilfælde. 
Der blev således ikke akti-
veret nogen brandalarm.

Ifølge politiet stod et vin-
due åbent i træningsloka-
let, og det kan være blevet 
brugt som flugtvej. ■

Penge på 
kistebunden
Gråsten Forum kom ud 
af 2022 med indtægter på 
830.758 kr, mens der var 
udgifter for 1.092,610 kr.

Det gav et underskud på 
255.852 kr., men forenin-

gen har stadig en kassebe-
holdning på 194.738 kr.

Det oplyste kassere-
ren Winnie Frøhlich 
Petersen på foreningens 
generalforsamling. ■

Forskønnelse bliver for dyr
Gråsten Forum har 
gennem mange år sør-
get for forskønnelse af 
Gråsten bymidte med 
blomsterkummer.

“Omfanget vil dog ikke 
blive det samme år, da 
Sønderborg Kommune på 
grund af besparelser har 

valgt ikke at udsmykke 
Sønderborg bymidte med 
blomster. Dermed er vores 
aftale med den hollandske 
leverandør blevet for dyr”, 
sagde formanden Jakob 
Petersen på generalfor-
samlingen. Udgiften har 
været omkring 70.000 kr.

Gråsten Forum har i 
samarbejde med Gråsten 
Handel lånt syv store 
blomsterkummer, som vil 
blive fyldt med årstidens 
blomster. ■
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Norgesvej 24
6100 Haderslev
Sundsnæs 4
6300 Gråsten

GRATIS LEVERING - PERSONLIG BETJENING AF FAGPERSONALE

Telefon: 7460 8351 · Mail: mobler@hebru.dk · www.hebru.dk

ÅBNINGSTIDER: MANDAG-FREDAG 10-17.30 · LØRDAG 10-14 · 1. SØNDAG I MDR. 11-15

Stof i dessin Oakland antracit. Stof i dessin Kentucky.

Sort okselæder i dessin 668. 
Samlet normalpris 47.295,-  

BEGRÆNSET 
ANTAL

Okselæder i dessin Fantasy. 
Samlet normalpris 20.145,-
Ekstra højde 14.999,- 

KØB EN
AF DE VISTE 

STAMFORD SOFAER 
OG FÅ EN

NAKKEPUDE 
GRATIS

 MED I KØBET

Okselæder.
Samlet normalpris 14.999,- 

Betrukket med uldfi lt i dessin Medium/new grey. 
Tremmestel i ubehandlet eg, ubehandlet bøg eller røget eg.

D/L: 78 H: 82 cm. Samlet normalpris 23.250,-

FÅS KUN 
HOS

MØBLÉR

Prismatch
Gratis levering
Gratis montering af 
næsten alle møbler
Gratis bortskaffelse 
af emballage
Altid 2 montører med 
ved levering / montering

9.999,-
STAMFORD SOFA.

VÆLG MELLEM
TO MODELLER

Vores 
stærke pris

10.999,-
HOUSTON SOFA
MED OPEN END

Vores 
stærke pris

Spar
41%

Spar
53%

Spar
58%

Spar
31%

Spar
25%

PÅ ALT SQUARE CLASSIC,
UDVALGTE MISTRAL

AV-MODULER  OG EDGE 
SKÆNKE/HIGH-

BOARDSSpar
25%

PÅ UDVALGTE SPISEBORDS-
STOLE I UBEHANDLET EG, 

OLIERET EG, OG 
SÆBEBEHANDLET 

EG

Firenze Deluxe 
3+2 pers. sofa

16.498,-
    SPAR 6.752      

Time Out lænestol
og fodskammel

13.999,-
    SPAR 6.146      

Stockholm lænestol
og fodskammel

6.999,-
    SPAR 8.000     

Panama CL900
3 + 2,5 pers. sofa

19.999,-
    SPAR 27.296       

ÅBENT 
SØNDAG

11-15

FORRYGENDE

FØDSELSDAGSFØDSELSDAGSfest
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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

1. runde
Nr. 1 Poul Erik Rinkovski, Egernsund 1260 point
Nr. 2 Jes Midtgaard, Gråsten 1157 point
Nr. 3 Ernst Jessen, Sønderborg 1107 point
Nr. 4 Viggo Hansen, Skelde 1055 point
Nr. 5 Herluf Jørgensen, Broager 1025 point
Nr. 6 Christian Skousen, Holbøl 1023 point

2. runde
Nr. 1 Hans Jørgen Clausen, Egernsund 1472 point
Nr. 2 Preben Paulsen, Aabenraa 1252 point
Nr. 3 Frede Hansen, Sønderborg 1202 point
Nr. 4 Arne Mylin, Broager 1171 point
Nr. 5 Finn Lorenzen, Gråsten 1083 point
Nr. 6 Hans Peter Steffensen, Gråsten 1065 point

Skatkort på 
bordet
Gråsten Skatklub har holdt klubaften med 39 deltagere.

Lions-hjælp på 20.000 til 
jordskælvsramte Af Kristian Pallesen

Lions Club Broager-
Gråsten kan takket være 
lokale frivillige hvert år 
arrangere Oldtimerløb i 
Gråsten sidste weekend 
i maj. På den måde 
skaffer klubben midler 
til humanitært og socialt 
arbejde.
Fra sidste års overskud 
sender klubben nu 20.000 
kr. til de jordskælvsramte 
i Tyrkiet og Syrien. Det 
oplyser klubbens præ-
sident, Flemming Toft, 

Dynt, efter et Lions-møde 
i Gråsten.

“Vi har denne gang fo-
kus på det internationale 
arbejde. Pengene går til 
mad, vand, medicin, telte 
og lægehjælp. Det sker 
ved, at vi betaler for store 
hjælpepakker fra FN og 
UNICEF samt lægehjælp 
gennem Læger Uden 
Grænser. Disse organisa-
tioner er alle massivt til 
stede i Tyrkiet og Syrien”, 
siger Flemming Toft. ■

Præsident for Lions Club 
Broager-Gråsten Flemming 
Toft. Arkiv foto

Gråsten Forum er parat 
til nye opgaver Af Gunnar Hat tesen

Gråsten Forum er parat 
til at sætte sig i spidsen 
for nye tiltag til gavn for 
Gråsten og omegn.
“Samarbejde er vigtig for 
os, så vi kan løfte i flok. 
Vi vil gerne det hele og 
mere til, men må også 
sande, at vi ikke kan løfte 
opgaverne alene”, sagde 
formanden Jakob Petersen 
på foreningens generalfor-
samling, som blev holdt i 
Ahlmannsparken.

“Det er vigtigt, alle del-

tager med input og ideer, 
men også samtidig er villi-
ge til at give en hånd med, 
hvor mulighederne byder 
sig”, sagde Jakob Petersen.

Gråsten Forum arbejder 
stadig med en 2. etape i 
Ahlmannsparken.

Der har været holdt et 

møde med foreninger, 
Gråsten Skole og daginsti-
tutioner for at klarlægge 
behovet for en ekstra hal.

I løbet af foråret bliver 
der udfærdiget et projekt-
materiale for det videre 
forløb. ■

Formand for Gråsten Forum, Jakob Petersen, omtalte behovet 
for en ekstra hal.

4



Borggade 3 · 6300 Gråsten · Tlf. 74 65 10 31  · Tlf. 46 36 83 33 · www.fribikeshop.dk 

FRI BIKESHOP I GRÅSTEN HOLDER 
OPHØRSUDSALG
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SPAR OP TIL

40%
HUSK AT INDLØSE GAVEKORT OG TILGODEHAVENDE SENEST D. 28. APRIL 2023

SPAR 
40%

på alt i tilbehør

SPAR 
25%

på alle cykler i butik og på lager

ALT SKAL 
VÆK!

Schwalbe Marathon 

Plus dæk 700x32C el. 

700x37C.

259,-
 SPAR 140,- 
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SØNDERJYSK AWTEN
med musik og spisning

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

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

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

249,-
Foto: M

arc R
oed

Bogense
& Nordfyn 

BovAvis

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

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

Bogense også var en blomstrende handelsby.

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

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

Hjemkomst ved 19-tiden.

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

og lagkage på Kunstgården.

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

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

2. påskedag mandag den 10. april 795,-

BovAvis

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

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

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

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

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

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

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

 Prisen inkluderer bus, kaff e og 
rundstykker, buff et, sandwich, 

færgefart og entré på Sofi ero Slot.

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

Heldagsudfl ugt til

Sofi ero Lørdag den 3. juni

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

Dronning Ingrids barndomshjem og Europas smukkeste blomsterpark

950,-

EKSTRA TUR

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

Søndag den 19. marts kl. 9.30
Midfaste, 4. søndag eft er Fasten
ved sognepræst Merete Lei

Torsdag den 23. marts kl. 17.00-18.30
Gudstjenesten er i børnehøjde – 
se beskrivelse på kirkesiden
ved sognepræst Merete Lei

Søndag den 2. april kl. 9.30
Palmesøndag
ved sognepræst Merete Lei

AKTIVITETER
Gudstjeneste 
Søndag den 5. marts 2023 kl. 9.30 i 
Kværs kirke.
Menighedsrådet inviterer på kirkekaff e 
og kager. 

Kom til gudstjeneste i BØRNEHØJDE
Torsdag den 23. marts 2023 kl. 17.00-18.30 i Kværs kirke. 
‘Gud og gourmet’, ‘Spaghettigudstjeneste’ – kært barn har mange navne!
Kværs kirke inviterer børn, forældre og bedsteforældre til børnegudstjeneste 
torsdag den 23. marts kl. 17.00 – 18.30. 
Gudstjenesten er i børnehøjde og varer ½ time. Eft erfølgende samles vi 
omkring maden, så alle kan gå hjem mætte og trætte, klar til at sove. 
Det handler om engle, Jesus og hans mor, Maria. Vi skal lytte til fortælling, 
vi skal synge og vi er sammen om det hele. 
Da vi ikke helt ved endnu, hvad disse gudstjenester skal hedde, så 
står der en kasse i kirken, hvor alle kan lægge deres forslag til navn på 
børnegudstjenesterne i Kværs kirke. En lille præmie følger med vindertitlen. 
Tilmelding til arrangementet senest mandag den 27. marts til Helga på 
mobil 22 16 82 57.
Vel mødt i Kværs kirke

MENIGHEDSRÅDSMØDE
Torsdag den 30. marts 2023 kl. 19.00 er der menighedsrådsmøde i Kværs 
præstegård, mødelokalet. Husk menighedsrådsmøderne er off entlige, så du 
er altid velkommen.

FORÅRSBEBUDER
I krat og under busk og blade står vores kendte små forårsbebudere på rad 
og række og har gjort det siden ankomsten af det nye år. 
Lidt omtumlede har de været, af de våde og kolde vinde, der fra tid til anden 
blæser over landet i denne tid, men standhaft ige er de. 
Vintergæk og erantis, så fulde af mod og håb, at det smitter af på os, der 
betragter. Ved nærmere eft ertanke så emmer denne tid af mod og håb. 

Forår, du hilses velkommen! Merete Lei, sognepræst 

Et helt unikt æbletræ i præstegårdshaven 
I 2018 søgte museet Oldemorstoft  i Padborg eft er gamle æblesorter. 
Hans Jørgen kontaktede museet og tilbød, at de kunne komme 
og se hvad vi har af gamle æbletræer i præstegårdshaven. I 2019 
kom museumsinspektør Mads Mikkel Tørsleff  forbi præstegården 
sammen med en pomolog (en person der er sagkyndig i frugttræer) 
for at sortsbestemme de gamle æbletræer. Der var to træer der 
var lidt specielle, og især et som var selvsået. Der blev taget et 
par podekviste som er sat på andre grundstammer. I eft eråret 
2021 var jeg på museet med et par af æblerne, de smager i øvrigt 
udmærket, for at de kunne arbejde videre med sorten. Det viser 
sig at det er et helt unikt æbletræ, som nu har fået sit eget navn 
“Kværs Præstegårdsæble” Jeg har købt et af de første træerne, som 
nu står i min egen have og venter på at bære frugt.

Kirkesiden for 
Kværs sogn

Kværs Kirke
– også din kirke

Kværs Sogn 
– også dit sogn

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

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

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

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

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

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

Alnor Strandpark har fået nye faciliteter
Af Louise Johnsen

Alnor badestrand har 
fået nye faciliteter til 
stor glæde for de mange 
brugere, der dagligt be-
nytter Alnor Strandpark 
som rekreationssted og 
badestrand.
Med tilskud fra flere 
fonde har Strandparkens 
Badebroforening og 
Gråsten Forum igennem 
længere tid arbejdet 

på give parkens gæster 
beachbane, aktivitets-
redskaber og bålhytte. I 
løbet af 1. halvdel af 2023 
etableres der nye omklæd-
ningsfaciliteter til stor 
glæde for vinterbaderne.

Alnor Strandpark er den 
primært benyttede bynæ-
re badestrand for Gråsten, 
Rinkenæs og Alnor. Det 
har det været siden lokale 
ildsjæle i 1948 tog initiativ 
til at etablere en offentlig 

badestrand med badebro. 
Parken er anlagt smukt 
med sø, stier og græsa-
realer, der bugter sig ned 
mod badestranden ved 
Flensborg fjord, hvor ba-
debroen og udspringstøm-
merflåde er trækplastre i 
sommermånederne.

Ungdommen
Strandparken er et yndet 
samlingssted for børneha-
ver og skoler til den årlige 

sommerafslutning, lige-
som familier lader parken 
med dens legeplads og 
bålsteder være ramme om 
udflugter og -fejringer. 

Det er hér ungdommen 
samles omkring bål på 
stranden langt ud på som-
mernatten. Hér mødes 
vinterbadere i alle aldre 
om morgenen, og hér 
slår vandringsturisterne 
lejr for natten i parkens 
shelter. I sommerperioden 

anslås det at ca. 600 gæ-
ster dagligt benytter Alnor 
Strandpark.

Formand for Gråsten 
Forum, Jakob Petersen 
glæder sig over den entu-
siasme og ihærdig der er 
lagt i arbejdet med fonds-
ansøgninger og etablering 
fra både Strandparkens 
Badebro forening og 
Sønderborg Kommune.

“Der har været udfor-
dringer hen ad vejen, 

men med stærke kræfter 
og vilje er det lykkedes 
at komme meget langt. 
Facili teterne er helt i tråd 
med Gråsten-områdets 
Masterplan, hvor borgere 
i alle aldre, institutioner, 
foreninger og turister 
kan benytte området og 
alle få glæde af Alnor 
Strandpark”, siger Jakob 
Petersen. ■

Alnor Strandpark har fået nye 
faciliteter til glæde for de 
mange daglige brugere. 
 Fotos Søren Gülck
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GRÅSTEN SLOTSKIRKE
Søndag den 5. marts kl. 11.00

ved Merete Lei

ADSBØL KIRKE
Søndag den 5. marts

Vi henviser til Gråsten Slotskirke

KVÆRS KIRKE
Søndag den 5. marts kl. 9.30

ved Merete Lei

BROAGER KIRKE
Søndag den 5. marts kl. 10.30

ved Stefan Klit Søndergaard med dåb

EGERNSUND KIRKE
Søndag den 5. marts kl. 11.00

ved Kirsten Schmidt
Kirkekaff e

RINKENÆS KORSKIRKE
Søndag den 5. marts kl. 11.00

ved Mette Carlsen
Kirkekaff e

NYBØL KIRKE
Søndag den 5. marts kl. 11.00

ved Karen Møldrup Rasmussen

SOTTRUP KIRKE
Søndag den 5. marts kl. 9.30

ved Karen Møldrup Rasmussen

ULLERUP KIRKE
 Søndag den 5. marts kl. 11.00

ved Lis-Ann Rotem

TYSK GUDSTJENESTE
Freitag, 3.3., 19 Uhr

Gottesdienst mit Abendessen zum 
Weltgebetstag in Ekensund

Sonntag, 5.3., 10.30 Uhr
Gottesdienst in Hostrup

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 

Andelsselskabet Rinkenæs Vandværk
indkalder hermed til

ORDINÆR 
GENERALFORSAMLING

Torsdag den 23. marts 
kl. 19.30 på Benniksgaard Hotel

Dagsorden ifølge vedtægterne:
1. Valg af dirigent og stemmetællere.
2. Beretning om det forløbne år.
3. Det reviderede regnskab 

forelægges til godkendelse.
4. Budget for det kommende år fremlægges.
5. Behandling af indkomne forslag.

a. Bestyrelsens forslag og gennemgang 
til ændringer af §1,3,5,7,11,13,15 og 17

b. Forslag om at arbejde videre 
med blødgøringsanlæg

c1. Forslag om der laves en 3-5 års 
plan for kommende udskiftninger m.m. 
så man får noget skiftet hvert år, og 
dertil en investeringsplan, så evt. takst 
reguleringer nogenlunde kan forudsiges.
c2. Jeg forslår at man hæver den 
faste halv årlige udgift pr. husstand 
til 500,- og m2 prisen så det passer til 
de kommende investeringer m.m.

6. Valg af medlemmer og suppleanter til 
bestyrelsen.
På valg er bestyrelsesmedlemmerne:
Peter Schnukel, Peter Christiansen 
og Benny Bladt

7. Valg af revisor og revisorsuppleant.
På valg er Jørgen Andersen

8. Eventuelt.

Bestyrelsen

Inviterer til foredrag med

Filminstruktør 
Frelle Petersen

Frelle Petersen fortæller om sine sønderjyske � lm 

“Onkel” og “Resten af livet”
Onsdag den 15. marts kl. 19.00

I BHJ-salen, Ahlefeldvej 4, Gråsten

Entré 100,- inkl. kaffe og kage.

Arrangeret i samarbejde med 
Gråsten-Adsbøl menighedsråd. 

i STRANDPARKENS BADEBROFORENING Alnor i Gråsten

Indkaldelse til ordinær

Generalforsamling
Tirsdag den 21.marts 2023 kl.19.00
i Kaminhalle, Förde-schule

Forslag til vedtægstændringer skal være formanden i 
hænde senest 1 uge inden generalforsamlingen.

Det er muligt at købe kaffe, the, kage, øl og sodavand. 
Bestyrelsen ønsker et stort fremmøde 

Med venlig hilsen Bestyrelsen

Dagsorden ifølge vedtægterne:

•  Valg af dirigent
•  Formandens beretning
•  Kassereren aflægger revideret regnskab
•  Fremlæggelse af det kommende års budget

herunder fastsættelse af medlemskontingentet
•  Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleant

og revisorer
• Behandling af indkomne forslag
• Eventuelt

Stafet for Livet får 10.000 til telt
Af Gunnar Hat tesen

Formand for Stafet for 
Livet i Gråsten, Orla 
Skovlund Hansen, blev 
synligt overrasket, da 
han forleden åbnede 
døren.
Udenfor stod Per 
Beierholm fra Lions i 
Sønderborg, som over-
rakte ham en donation på 
10.000 kr. til indkøb af et 
nyt mad-telt.

Efter at Stafet For 
Livet nedlagde sig selv i 

Sønderborg i 2019, tog 
Orla Skovlund Hansen i 
2021 initiativ til at starte 
en ny Stafet For Livet i 
Gråsten.

“Vi fik samlet en ny 
gruppe af frivillige som 
med stor succes fik gen-
nemført den første Stafet 
For Livet i Gråsten i 
2022 med 150 deltagere”, 
fortæller Orla Skovlund 
Hansen.

Løbet gav et overskud til 
Kræftens Bekæmpelse, på 
ca. 50.000.

Planlægningen af Stafet 
For Livet 2023 i Gråsten er 
allerede godt i gang og bli-
ver afholdt den 9. septem-
ber på Ringriderpladsen i 
Gråsten.

“Efter de tilbagemeldin-
ger vi fik sidste år, for-
venter at nå et deltagertal 
på mindst 300 personer”, 
siger Orla Skovlund 
Hansen. ■

Per Beierholm overrækker Orla Skovlund Hansen donation til 
nyt mad-telt.
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Pas på med Nybøl Nor sti 
Åh-nej, å-nej mor, giv 
mig en hest mor, - en 
gedebuk vil jeg ej ha’!
Nogen fra et meget stort 
land vil gerne have et areal 
af sin nabo Ukraine, og 
for at det skal lykkes, sen-
der det store land kugler 
og missiller for Ukraine 
ville ikke afgive land til 
den store nabo.

I Sønderborg Kommune 
vil et konfrotabelt flertal 
på 16 stemmer bestående 
af 14 socialdemokrater, 1 
Enheds listen og 1 Dansk 
Folkeparti gøre brug af 
Ekspropriations loven til 
at erhverve areal til en sti 
langs vandet.

Et gennemgående argu-
ment for at ekspropriere 
lød ved byrådsmødet: “Det 
gør vi gerne, når det er til 
almenvellet, og i 12 år har 

beboerne i Adsbøl (dog 
ikke alle) knoklet med 
dette projekt, så nu skal de 
have, hvad de ønsker.”

Ja, men, ja, men. Er vi 
ikke 73.000 borgere i 
Sønderborg Kommune?

Tillad mig at gøre op-
mærksom på, at Adsbøl 
Sogn har eksisteret fra 
det 1200 århundrede, 
uden den omtalte sti. 
Det er 734 år før Anders 
And klækkedes i ægget, 
og 823 år i alt til dato er 
der gået for almenvel-
let i Adsbøl uden sti til 
Gråsten.

Jeg tror på, at Adsbøl 
sagtens kunne have eksi-
steret 823 år mere uden et 
stiforløb, hvor det er nød-
vendigt at ekspropriere.

Byrådet kunne her helt 
have undladt ekspropria-

tion på hele strækningen, 
nemlig ved at ”afregne ved 
kasse 1” på den matrikel, 
der tilbød et helt areal, 
som byrådet kunne købe, 
men nej, det fandt forvalt-
ningen, at det var for dyrt.

Det er billigere at eks-
propriere med lov i hånd, 
mener man. Og det er jo 
noget Socialdemokraterne 
gerne vil, da det jo er i tråd 
med Socialdemokratiets 
ideologi. Almenvellet i 
Adsbøl skulle så have ac-
cepteret, at en del af stien 
gik langs banelegemet, 
men – nej, det var dog for 
ækelt og forfærdetligt, “for 
her ligger der jo hundelor-
te, som stinker”, hvilket en 
Adsbølborger har udtalt.

Så er det, jeg tolker: Å nej 
mor, giv mig en hest mor 
– en gedebuk vil jeg ej hà .

Prisen for “Hesten” er 
1 mill. kr. Og min gamle 
ven på 84 år skal nu selv 
gøre rent i 5,5 time, fordi 
Sønderborg Kommunes 
økonomi er udfordret, 
som vi jo tit nok får at 
høre.

En pinlig debat på 55 
min. i byrådet om et luk-
susproblem anno 2023. 

Ja, men, ja, men, hvor er 
vi henne?

Ole Hansen 

Gar tnervænget 2 B, Broager

Læserbrev

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

Husk vi holder lukket om søndagen. 

www.als-begravelse.dk

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

Vores kister er danskproduceret  
med fokus på bæredygtighed.

Vi holder  
 traditionen i tro

Steen Kristensen
Eksam. bedemand

Gitte J.J. Kristensen
Eksam. bedemand

Poul Erik Kjærgaard
Eksam. bedemand

Als- &
Broager-Sundeved Begravelsesforretning

ISO9001-certificeret

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

eksam. bedemænd

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

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

Vi træffes hele døgnet på 74 65 94 33

Gråsten&Omegns

- Steffen Jensens eftf.

Felstedvej 34
Gråsten

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

Rabøl Jørgensens Begravelsesforretning

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

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

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

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

Svend HedegaardRie Rabøl Jørgensen Martin Good

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

 

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

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

Gråsten Bedemandsforretning
– en del af Rabøl Jørgensens Begravelsesforretninger

Rie Rabøl Jørgensen Martin GoodGunnar Petersen

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

www.lindegaardensbedemand.dk
Sønderborg, Gråsten, Aabenraa

& Kruså/Padborg
DØGNSERVICE:

29 29 86 68

Bedemand med hjertet

Dødsfald

Lorenz Peter
Hansen

* 10. juni 1938
†  15. februar 2023

Svend Erik 

Bisættelsen
har fundet sted

Poul Jørgen Iversen, 
Gråsten, er død, 81 år. ■

Kristian Anker-Møller, 
Broager, er død, 84 år. ■

Hans Jørgen Hørlyck, 
Rendnjerg, er død, 85 år. ■

Lorenz Peter Hansen, 
Broager, er død, 84 år. ■

Tove Hansen, Vester 
Sottrup, er død, 75 år. ■

Jens Peter Brodersen, 
Nybøl, er død, 79 år. ■

Gråsten Forum trækker i 
arbejdstøjet
På generalforsamlingen 
i Gråsten Forum blev 
Jakob Petersen genvalgt 
som formand.

Genvalgt til bestyrelsen 
blev Carsten Clausen 
Kock, Winnie Frøhlich 
Petersen og Louise 
Johnsen.

Bent Olesen blev ny 
revisor. Han afløser Peter 
Normann, der ikke øn-
skede genvalg. ■

Der var livlig debat på generalforsamlingen i Gråsten Forum.
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 Camping med strand
 Naturskønne områder 
 Ferie for hele familien

Skeldebro 32 , 6310 Broager 
Telefon: 74 44 14 18

E-mail: post@broagerstrandcamping.dk
www.broagerstrandcamping.dk

 Camping fyldt med oplevelser i skønne 
omgivelser - du bliver mødt med et smil!

Broager Strand Camping

NYT! HOLD DIN FEST HOS OS
Lokale til udlejning til fester

med op til 70 gæster

Broager
Udviklingsforum

Vi er paraplyorganisation for foreningslivet 
og borgerne og har udvikling og 

fællesskab som de vigtigste temaer.

Aktuelt har vi fokus på:
• Boligbyggeri til unge og ældre – og til tilfl yttere.
• En bymidte i Broager med et 

torv til fælles aktiviteter.
• En ordentlig trafi kløsning efter 

kloakarbejdet i Broager.
• En ny legeplads ved Broager Hallen.
• En ny platform til www.broager.dk – 

hele Broagerlands digitale samlingssted.

Du kan følge med i livet på 
Broagerland på www.broager.dk

Broager 
Udviklingsforum

Broager Strand Camping går en ny stor sæson i møde
Af Lise Kristensen

Kim og Vivi Johansen har 
ikke fortrudt, de i 2021 
overtog Broager Strand 
Camping. 

Der er rift om de 130 vel-
beliggende pladser blandt 
fastliggere og ferierende 
– tyskere som danskere, 
islændinge, nordmænd, 
hollændere og andet godt-

folk. Til påske går højsæ-
sonen for alvor ind.

“Det er gået over al 
forventning,” fortæller 
60-årige Kim Johansen, 
der var håndværker for 

det tidligere bestyrerpar 
Kenneth og Inge Lise 
Schmidt og derfor kender 
campingpladsen godt.

De nye ejere har været 
nogenlunde forskånet for 

Corona krise og den uvis-
hed, den førte med sig.

“Cirka halvdelen af 
pladserne er fastliggere. 
Vi har to rækker med 
havudsigt, og vi har tæt til 
strandkanten, så folk kan 
komme ud at bade, surfe 
og ro i kano og kajak eller 
hvad, de ellers måtte have 
lyst til. Det kører godt. 
Vi har udbygget en sal 
til arrangementer. Der er 
mange konfirmationer. I 
juni har en 60 års fødselar 
lejet salen og 30 overnat-
ningspladser,” fortæller 
Kim Johansen, der bestil-
ler maden udefra og selv 
er manden bag en lang 
række praktiske gøremål 
på strandcampingen.

Gendarmstien trækker
Den tæller også vand-
repladser og hytter. I 
øjeblikket bor en islæn-
ding på Broager Strand 
Camping. Han har kørt 
Europa rundt i bil, men 
kan først komme med 
færgen hjem til marts, så 
hvad er mere naturligt end 
at tilbringe den resterende 
tid på det europæiske 
fastland i Broagerlands 
strandkant. Gendarmstien 
trækker mange vandrere 
til campingpladsen, der er 
behjælpelig med morgen- 
og aftensmad, så fodfolket 
ikke skal slæbe så meget. ■

Broager Strand Camping har plads til 130 fastliggere. Arkiv foto

Egernsund Wienerberger køber Strøjer Tegl på Fyn

Egernsund Wienerberger 
har indgået en købs-
aftale af den danske 
murstensproducent 
Strøjer Tegl ved Assens. 
Aftalen er et led i 
Wienerberger-koncernens 
bæredygtighedsstrategi og 
er en vigtig brik i rejsen 

mod en CO2-neutral 
produktion.  

Strøjer Tegl er en af 
Danmarks mest moderne 
murstensproducenter, som 
løbende har investeret 
i nye teknologier for at 
kunne tilbyde de bedste 
løsninger til det murede 
byggeri.  

Med opkøbet tilfører 
Egernsund Wienerberger 
et moderne og energief-
fektivt teglværk til den 
nordiske produktion af 
mursten, der skal sikre, at 
mursten også i fremtiden 
bliver et foretrukket ma-
teriale til klimaskærmen. 
Teglværket kommer 

således til at spille en 
vigtig rolle i Egernsund 
Wienerbergers strategi 
for energieffektivitet og 
dekarbonisering af deres 
produktionsenheder. 

Et godt match 
Strøjer Tegl er en 6. 
generations familieejet 
virksomhed med vær-
dier og kompetencer, 
som er et godt match i 

Wienerberger-koncernen. 
Købet af Strøjer Tegl er et 
supplement til den eksi-
sterende forretning, som 
vil udvide den bæredyg-
tige produktportefølje af 
mursten og give kunderne 
endnu flere valgmulighe-
der til facaden.  

Opkøbet af Strøjer 

Tegl er i tråd med 
Wienerberger-koncernens 
vækststrategi på det 
nordiske marked, og 
gør det muligt fortsat at 
fokusere på bæredygtige 
og innovative løsninger til 
byggeriet ved hjælp af mo-
derne og energieffektive 
produktionsenheder.  ■

Egernsund Wienerberger 
køber den danske teglvirk-
somhed Strøjer Tegl på Fyn. 

Fakta 
Egernsund Wienerberger er Nordens største teglvirk-
somhed og en del  af Wienerberger-koncernen, som er 
verdens største teglproducent.

Produktporteføljen tæller mursten, belægningstegl, 
beklædningstegl og tagsten. Vi leverer æstetiske, 
holdbare og bæredygtige løsninger til byggeriet. 
Virksomhedens historie går adskillige generationer 
tilbage. Egernsund Wienerberger har 287 ansatte, fire 
fabrikker og otte showrooms i Norden.
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ADVENTURE 
EFTERSKOLEN 

SØNDERJYLLAND

AQUA 
OUTDOOR
DYKNING
RACE 
SKI/SNOWBOARD
DRAMA

Selvtillid, sundhed
og venner for livet! 

Grib eventyret og 
find din indre helt! 

WWW.ADVENTURE-EFTERSKOLEN.DK

ADVENTURE
E F T E R S K O L E N

Waterless tager skraldet
Af Lise Kristensen

Affaldsbeholdere i 
bæredygtige genbrugs-
materialer til inden dørs 
brug er del af udbudspa-
letten hos firmaet 
Waterless, der har til 
huse i det rummelige 
virksomhedsdomicil på 
Møllegade i Broager. 
Waterless har stor afsæt-
ning i affaldsbeholderne.

“Der er for tiden er et 
stort behov for kildesorte-
ringsbeholdere til affald. 
Vi kan levere til virksom-
heder, skoler, butikker, 
hoteller og mange flere. 
De er overskuelige og lette 
at åbne, når skraldet skal 
fjernes, eller der skal nye 
poser i,” fortæller ejer af 
Waterless Paul Knudsen.

Affaldsbeholderne er 
lavet i elegant design 
og tager sig ud som et 
møbel og er praktisk at 
have i nærheden uden at 
stjæle opmærksomheden. 
Beholderen lever op til 
kravet om detaljeret sor-
tering af affaldet der, hvor 
det opstår, nemlig hos 
forbrugeren.

“Beholderne er bæredyg-
tige. Intet går til spilde, 
når vi fremstiller affalds-
spande. Der er klart, der 
er et spild, når du skærer 
huller ud i metal. Dette af-
fald bliver dog genanvendt 
100 procent til nyt metal,” 
fortæller Paul Knudsen.

“Vi tager med i det over-
ordnede miljømæssige 
hensyn, at skraldespande 

fremstillet i denne kvalitet 
og tykkelse af stål har en 
langt længere levetid sam-
menlignet med tyndere 
metalaffaldsspande,” på-
peger han.

Affaldsbeholderne er 
nemme at tømme, og man 
skåner ryggen, da der er 
frontlåger med softclose.

Beholderne er med 
skjulte hjul. De er flytbare 
og robuste i drift. De er 
fleksible og kan sammen-
sættes i de størrelser man 
har behov for, og tilgode-
ser vor tids høje krav til 
affaldssortering.

Beholderne fåes i stør-
relserne 45, 65, 100 og 125 
liter med påskriften Pap & 
Papir, Restaffald, Organisk 
og Plast m.m.

“Vi lægger vægt på, vore 
affaldsbeholdere er stil-
fulde og innovative. Det 
er tydeligt, hvilken form 
for affald der skal i behol-
deren, og de kan stå, så de 
ikke stjæler billedet i cafe-
terier og foyerer,” fortæller 
Paul Knudsen.

72 lande
Forretningskonceptet i 
Waterless favner vidt med 
urinaler, der kan opsættes 
uden skyl og holder længe 
som en tidstypisk grøn 
toiletløsning. En indsats 
i urinalet hindrer lugt og 
aflejringer i afløbet.

Waterless er kendetegnet 
for vand og lugtfrie urina-
ler, der er repræsenteret i 
72 lande.

“Vi garanterer 100 pro-

cent kundetilfredshed,” 
fortæller indehaveren af 
Waterless, der har haft til 
huse med sit miljøvenlige 
koncept i det tidligere 
Hemogram i Broager si-
den 1997.

“Derudover har vi udlej-
ning af flyttebokse, og et 
motionscenter befinder sig 
også på adressen,” fortæl-
ler Paul Knudsen.

De enkelt designede 
affaldsbeholdere er den 
sidste store sællert for den 

grønne virksomhed, der 
er god til at at få nye for-
retningsideer og hoppe på 
vognen, som når der er 
behov for berøringsfri dis-
pensere med sprit under 
en Corona-krise. Selv om 
25 års jubilæet er rundet 
for Waterless i Broager, 
er det ikke sket med store 
armbevægelser og fanfa-
rer. Virksomheden har 
fundet sit marked og sit 
ståsted, og den der lever 
stille, lever som bekendt 
godt. ■

Let håndterbare affaldsbeholdere i enkel design til inden dørs 
brug er den helt store sællert for Waterless i Broager, hvor 
ejeren Paul Knudsen tæller skoler, institutioner, hoteller 
og butikker med flere som de store aftagere af det meget 
praktiske og miljøvenlige koncept.
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v/ Christian Jørgensen ∙ Smedevej 8, 6310 Broager
Telefon 74 44 10 10 ∙ www.bbsyn.dk ∙ CJ@broagerbilsyn.dk 

Broager Bilsyn
Din lokale synshal og motorkontor

ÅBNINGSTIDER Mandag - torsdag kl. 8:00-16:00  · Fredag kl. 8:00-14:00

Komplet undervognsbehandling
Gruppe A Compact  . . . onlinepris kr. 3.990,- 3.605,- inkl. moms

Gruppe B Mellemklasse .  onlinepris kr. 4.590,- 4.145,- inkl. moms

Gruppe C Large klasse . . onlinepris kr. 5.490,- 4.961,- inkl. moms

Ovennævnte priser er inkl. 10% rabat ved onlinebooking

Alle priser inkl. moms og miljøtillæg

www.broager-antirust.dk

SPAR 10% ved onlinebooking

Vi syner alle 
køretøjer under 

3500 kg

Periodisk syn af
person- eller varebil

kr.  450,- 
inkl. moms

Tidsbestilling: 
BROAGERBILSYN.DK 

eller
74 44 10 10

VI ER OGSÅ MOTORKONTOR
DIN LOKALE VOGNMAND DIN LOKALE VOGNMAND & ENTREPRENØR& ENTREPRENØR
• Alt i transportAlt i transport

• Sand og grusSand og grus

• KranvogneKranvogne

• NedbrydningNedbrydning

• KnusningKnusning

• Beton og teglBeton og tegl

• VinterbekæmpelserVinterbekæmpelser

• Anlæg/EntreprenøropgaverAnlæg/Entreprenøropgaver

• Træfældning/Topkapning Træfældning/Topkapning 
med kranmed kran

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

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

Kom i god form – til billigt kontingent

Åben 7 dage 
om ugen fra 
6.00 til 22.00

Gratis 
spinning

Balance 
træning

Vægtløftning 
m.m. Styrketræning Socialt 

samvær

Kontakt os og aftal en gratis prøvetime 

Peer 3063 8999 Poul 2784 0390 Paul 2014 5084

www.broagermotionsklub.dk

Bilsyn og landbrug er et godt miks
Af Lise Kristensen

37-årige Christian 
Jørgensen driver 
Broager Bilsyn på 13. år. 
Han overtog bilsynet, da 
han blev færdiguddan-
net som mekaniker og 
autoriseret biltilsyns-
mand i 2010 og har selv 
etableret synshallen på 
Smedevej. 
Ved siden af driver han 
landbrug og er ved at 
overtage sin fars malkebe-

drift i Skodsbøl. Christian 
Jørgensen agter at satse på 
kødkvæg.

“Så kan jeg fodre dyrene 
om morgenen, inden jeg 
tager afsted, og igen om 
aftenen, når jeg kommer 
hjem,” lyder den pragma-
tiske forklaring.

Broager Bilsyn har 5.000 
biler igennem om året. 
Alle biler skal til syn hvert 
andet år.

“Mange kører de små 
minibiler. Bilparken er ge-

nerelt i meget bedre stand, 
end da jeg startede for 
13 år siden. Det går ikke 
så skidt i Danmark, som 
nogen går og tror,” siger 
den unge bilsynsmand, 
der har fundet et godt 

miks i biler og Herreford 
kvæg.

Stort opland
Han dækker et stort 
opland og har kunder så 
langt væk fra som Ærø, 
der bringer deres bil til 
syn i Broager.

“Jeg har biler fra 
Sundeved, Broager, 
Gråsten, Bovrup, Padborg, 

Sønderborg og Aabenraa. 
Jeg ligger godt i forhold til 
andre synshaller,” fortæl-
ler Christian Jørgensen, 
der har et skarpt øje for 
eventuelle fejl og mangler 
og kan ekspedere et køre-
tøj gennem synshallen på 
et kvarters tid.

“Bilen er det sidste, folk 
opgiver. Det ser du også i 
TV-programmet Luksus-
fælden. Folk er blevet 
mere praktiske i forhold 
til, hvilken bil de vælger. 
De skal være enkle og 
funktionsdygtige. En lille 
bil er billig i drift. Vi har 
selvfølgelig også de store 
dollargrin, men der er 
længere imellem dem,” 
fortæller landmanden og 
den synscertificerede me-
kaniker, der sender om-
kring 20 procent af bilerne 
tilbage til udbedring og 
reparation for at kunne 
bringe dem gennem synet.

Det er langt mindre, end 
da han startede. Bilister 
er gode til at sørge for at 
holde deres biler i orden. 
Det boder for trafiksikker-
heden på vejene.

Landmand
Privat lever Christian 
Jørgensen sammen med 
Henriette Hansen. Han 
har to drenge på 11 og 
13 år fra tidligere forhold, 
og hun har tre piger på 10, 
13 og 15 år med sig ind i 
parforholdet. Sammen har 
Henriette og Christian en 
dreng på fire år. Om de 
seks børn skal være me-
kanikere eller landmænd, 
vil tiden vise. Christian 
Jørgensen har selv fundet 
sin levevej og den optima-
le kombination af kvæg og 
motoriserede hestekræfter 
ved at prøve sig frem.

“Lige nu går det hele op 
i computer og fodbold 
for de unge mennesker,” 
fortæller Christian 
Jørgensen, der er ekspert 
i at bringe benzin- og 
elbiler sikkert ud på vejene 
efter overstået syn.

Når han skal i marken 
har han stor hjælp af sin 
assistent Jesper Møller 
Hansen, der holder syns-
hallen kørende, når mester 
indimellem må hellige sig 
landbrugsbedriften. ■

Christian Jørgensen er både 
bilsynsmand og driver 
landbrug. Arkiv foto

Ole Jensen El-service Aps ∙ Aut. El-installatør
Møllestien 1 ∙ 6310 Broager ∙ Tlf. 74 44 15 95 ∙ olesus.dk
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Skelde GF har fuld gang i aktiviteterne
Af Lise Kristensen

Skelde GF har 308 
medlemmer. 
De fordeler sig på gym-
nastik, veteran fodbold, 
petanque, gymnastik i alle 
aldersgrupper, gymcross, 
mountainbikehold, bad-
minton, volleyball, dans, 
dilettanter og kæpheste-
ridning. Så kom ikke og 
sig, der ikke er noget for 
enhver smag.

“Vi fik fire nye besty-
relsesmedlemmer sidste 
år. Det hele kører godt og 
harmonisk. Vi har især 
mange aktiviteter inden 
for børnegymnastik, og 
så nyder vi godt af, vi 
kan bruge inden dørs 
faciliteter på Adventure 
Efterskolen i Skelde. Vi 
har 115 børn, der går til 
gymnastik i Skelde GF,” 
fortæller formand Thomas 
Jacobsen.

Der er kommet gang 
i mountainbikehol-
dene, der kører et par 
gange i ugen opdelt efter 
aktivitetsniveau.

“Vi kører selvfølgelig på 
Broagerland og ad gen-
darmstien i begge retnin-

ger. Mountainbikerne når 
langt omkring,” fortæller 
formanden opløftet over at 
se de rød-sorte klubfarver 
i landskabet.

“Vores veteranhold i 
fodboldspiller foregår ved 
klubhuset . Vi har ikke det 
store med hold, der skal 
meldes til diverse turne-
ringer. Veteranfodbold 
har den fordel, at udøver-
ne klarer det meste som 
transport og træning selv,” 
siger Thomas Jacobsen, 
der er med til at højne 
udbuddet af sunde aktivi-
teter i Skelde.

Teenagere
Der er ikke så mange store 
teenagere i klubben, så 

frafaldet er ikke voldsomt, 
da børn og voksne er tro-
faste over for den lokale 
gymnastikforening.

“Vi har fået penge fra 
landsbylauget til at spon-
sorere kæphesteholdet. Vi 
får nye spring sat op, og 

man kan låne kæpheste,” 
fortæller formanden, der 
rider sin egen kæphest – 
som er, at der skal være 
udfoldelser for enhver 
smag i Skelde.

“Det er rart, der er sta-

bilitet i klubben. Alting 
kører fint. Vi har en klub, 
som formår at flytte sig 
og tilbyde de medlem-
mer, der nu engang er 
her, forskellige former for 
aktiviteter,” siger Thomas 
Jacobsen, der understre-
ger, den ældre generation 
også er aktiv i Skelde.

De tager et slag kort, 
spiller petanque og så er 
dilettanterne anført af 
garvede kræfter oppe i 
årene. Skulle de have mod 
på det, kan de holde sig i 
form med gymcross, som 
er intens træning, der hol-
der folk i god fysisk form 
til at klare de kommende 
års krav og strabadser. ■

BYG

Alt inden for murer- og fliseabejde

Tlf. 74 44 10 44  ·  Mobil 22 30 49 64

AJ-Byg
Lerbækvej 6
Skodsbøl
6310 Broager

www.aj-byg.dk

•  Ingen urinsten i afløbsrør.

•  20 % færre bakterier i
rummet,  da blanding
af vand og urin udleder
 flere bakterier.

•  Ingen sensorer der driller.

•  Ingen dyser der kalker til.

•  Ingen vand på gulvene.

•  Nem daglig rengøring.

•  Nem vedligehold.

•  Vores urinaler står  altid
hvide, ingen grimme
  aflejringer.

•  100 % lugtfrie urinaler.

•  I sender grønt signal,
til alle jeres gæster.

2027

Vi kan ikke skaffe mere vand,  
men vi kan spare på det vi har.
Et almindeligt urinal bruger ca. 40.000 ltr. vand om året.  

Ved at skifte til et vandfrit urinal fra Waterless hjælper du med 
at spare på verdens vigtigste resource, nemlig rent vand.

Fordele ved at udskifte til vandfrie urinaler:

Europa er ved 
at løbe tør for vand

Pául Knudsen
Jylland og Tyskland
Tlf. 20 14 50 84

Jim Skov
Fyn, Sjælland, Sverige og Norge
Tlf. 30 95 05 59

Ring og få et

tilbud på skift til

vandfrie urinaler.

Møllegade 23 · 6310 Broager · 74 44 11 81 
info@waterless.dk · www.waterless.dk

Skelde GF har stor succes 
med sine gymnastikhold
 Arkiv foto

Fasanvænget 7 · 6310 Broager · Mobil: 40 79 02 60
www.bygge� rmaet-keld-ebbesen.dk
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AdBlue 
10 liter

Additiv Benzin/Diesel

ÅBENT HUS
Fredag den 10. marts kl. 10.00-17.00

Åbent hus 
pris

119,-
Åbent hus 

pris fra

185,-

Carstens Maskinværksted
v/ Carsten Hansen

Nejsvej 18, 6310 Broager | Tlf.: 74 44 94 94
www.carstensmaskinvaerksted.dk

Billetter kan købes online på Billetter kan købes online på https://kulturmaaned.safeticket.dkhttps://kulturmaaned.safeticket.dk

Kulturmåned 2023
på Cathrinesminde Teglværk

Selv om Museum Sønderjylland har lukket Cathrinesminde 
Teglværksmuseum i 2023, er Teglværket åben for KULTURMÅNED i maj.

Så salget af billetter til KULTURMÅNED på Cathrinesminde Teglværk 
er begyndt igen den 20. februar.

Der sælges både partout billetter og billetter til den enkelte forestilling.

Partout billetter                        Enkeltbilletter

inkl. det sædvanlige traktement med kaffepunch og fedtemadder.

650,- 180,-

Program

Tirsdag
2. maj

Mark og Mark og 
ChristofferChristoffer

Mandag 
15. maj

De 3 Kgl. De 3 Kgl. 
Tenorer Tenorer 

med sopran med sopran 
Dorte ElsebethDorte Elsebeth

Onsdag 
10. maj
RaneRane

WillerslevWillerslev

Torsdag 
25. maj
BertelBertel

HaarderHaarder

Arrangementerne starter på Cathrinesminde Teglværk
Illerstrandvej 7, 6310 Broager, kl. 19:30

Dørene åbnes Dørene åbnes 
kl. 18.30kl. 18.30

Carstens Maskinværksted byder på øl og pølser
Af Lise Kristensen

Det er en årlig tra-
dition, at Carstens 
Maskinværksted på 
Nejsvej i Broager holder 
åbent hus for kunder og 
forretningsforbindelser. 
I år er det fredag 10. 
marts klokken 10-17. Det 
plejer at være lidt af et 
tilløbsstykke.

“Der kommer mange 
mennesker,” fortæller 
indehaveren 54-årige 
Carsten Hansen, der er 

helt glad for sammen-
komsten, hvor han har 
lejlighed til at få en snak 
med maskinkyndige og 
kan vise plænerobotter, 
havetraktorer m.m. frem.

Carstens Maskin værk-
sted har ikke mærket det 
store til krig og krise. Hos 
ham er der altid afsætning 
på redskaber, maskiner, 
udstyr, olier, algerens og 
serviceydelser til det helt 
store maskineri.

“Det nytter ikke at gå og 
se sort på tingene og sige 

til sig selv, at tingene ikke 
går. Man skal have et po-
sitivt livssyn og sige, at går 
det ikke på den ene måde, 
så går det på den anden. 
Vi mærker ikke mere til 
krig og krise, end at folk 
stadig skal have havetrak-
torer og udstyr til have 
og mark. Det kan måske 
ske, at folk har sværere 
ved at få deres regninger 
betalt, men jeg har mange 
små kunder og et godt 
forhold til min bank, så 
det slår ikke benene væk 
under mig,” siger Carsten 
Hansen, der er morgen-
mand og den første, der 
kommer om morgenen 

og den sidste, der går om 
aftenen.

“Jeg har tre mekanikere 
til at ordne biler i værkste-
det, en lærling og en land-
brugs-maskinmekaniker. 
Der er nok at se til. Kniber 
det, giver jeg også selv en 
hånd med, og så har vi 
selvfølgelig Morten til at 
passe butikken,” siger en 
mand, for hvem maskin-
værkstedet er en livsstil.

Han kan lide at få en 
snak med kunderne og 
sine ansatte og tager ikke 
tingene så tungt, hvis alt 
ikke lige går efter en snor. 
Det har været hans devise, 

og det har han hidtil kla-
ret sig rigtig godt med. 

Alle er velkomne til at 
lægge vejen forbi anden 
fredag i marts, hvor de vil 
forefinde mester og an-
satte i vanlig godt humør 
med lidt mundgodt på 
grillen samt humle til at 
slukke tørsten med. ■

Carsten Hansen inviterer til 
åbent hus på maskinværk-
stedet i Broager. Arkiv foto

BROAGER APOTEK
Storegade 6 · Tlf. 7444 1104

BROAGER FJERNVARMESELSK AB
Østergade 21, 6310 Broager Tlf. 74441 509

w w w.broager-f je rnvarme.dk

K. Wraae
murer og fl iser
Alt inden for murerarbejde
Speciale: fl iser

Tlf. 40 74 66 31
keldwraae@hotmail.com



Broager

VIRKSOMHEDSBESØG PÅ LINAK
Torsdag den 16. marts kl. 16.30 – 18.00 besøger vi LINAK i Guderup. Det er et “kør-
sammen” arrangement, hvor vi kører fra Broager Kirke kl. 15.30. På hjemvejen spiser vi 
pariserbøf på Sundhalle i Sønderborg.
Pris: 125,-  for medlemmer og 150,-  for ikke-medlemmer
Tilmelding: Tove Uldall Beck på mail: tove.uldall@gmail.com eller tlf. 5135 9550 fra 
den 2. marts. Sidste frist for tilmelding den 10. marts.

SØNDAGSCAFÉ 
Søndag den 26. marts kl. 12.00, dørene åbnes kl 11.15
Underholdning: Susanne og Bjarne Tønnies fortæller om deres sejltur ad de franske 
fl oder.
Menu: Frikadeller med stuvet hvidkål og rødbeder. Kaffe med chokolade
Pris: 100,-  for medlemmer og 125,-  for ikke-medlemmer
Tilmelding: Tove Uldall Beck på mail: tove.uldall@gmail.com eller tlf. 5135 9550 fra 
den 2. marts. Sidste frist for tilmelding den 20. marts.

EGERNSUND 
VANDVÆRK A.M.B.A.

afholder

ordinær 
Generalforsamling

Onsdag den 15. marts 2023 kl. 19:00
 i Klublokalet på DGS (Den Gl. Skole) 

Egernsund

DAGSORDEN IFLG. VEDTÆGTERNE:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

4. Budget for det kommende år forelægges til 
godkendelse

5. Behandling af indkomne forslag

6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen

7. Valg af revisor

8. Eventuelt

Bestyrelsen

EGERNSUND SENIORER
Inviterer medlemmer til 

FORÅRSFEST
Søndag den 19. marts 2023

på Den Gamle Skole kl. 13.30
Musik ved Vagn

Menu: 1 Platte + ka� e og tilbehør.
Drikkevarer købes til billige priser.

Prisen for deltagelse er 150,-
Beløbet betales ved indgangen.

Tilmelding senest den 12. marts 2023
Gerda tlf. 30 44 45 25 Else 21 17 23 40

Medbring selv service
(Bestik-glas- tallerken m.m.)

Hilsen
BESTYRELSEN

Søndagscafe med irsk folkemusik
Af Walther Jacobsen

Knap 70 personer hørte 
irsk og skotsk folkemu-
sik, som Ældre Sagen i 
Broager havde inviteret 
til på Broagerhus.
De fire musikere spillede 
kendte sange, som man 
kunne synge med på. 
Bandet Vise Versa sluttede 
af med “We shall over-
come”, som tilhørerne 
drog en parallel til det, der 
sker i Ukraine i dag. ■

Bandet Vise Versa underholdt på Broagerhus.

Donation fra 
Brunsnæs
Den nedlagte Brunsnæs 
Ringriderforening har 
doneret sin egenkapital på 
30.000 kr til to foreninger.

Broager Ringrider-
forening modtager 15.000 
og BUI modtager 15.000. ■

Hyggelig 80’er aften med 100 mennesker på Broagerhus
Af Erik Krogh

På den fjerde af ”de 5 
onsdage” på Broagerhus 
var der rigtig 80’er 
stemning. 
Aftenen startede med pøl-
sebord, som var en kendt 
ret tilbage i 1980’erne. 

De 100 mennesker nød 
de forskellige pølser og 
rugbrød inden der var der 
80’er musik med bandet 
GAS-Nitterne.

Den store sal på 
Broagerhus var fyldt og de 
tre musikere fik hurtigt 
stemningen til at stige.

Publikum sang med på 

Kim Larsen og Gasolin 
sange samt på mange an-
dre 80’er hits. 

Da Aksel Tang, Peter 
Thomsen samt Ole Phil, 
der er bandmedlemmer 
i Gas-Nitterne, sluttede 

koncerten ved 22-tiden, 
var det glade og tilfredse 
deltagere som tog hjem 
efter aften, hvor

de glemte alt om daglig-
dagen og tænkte sig tilba-
ge til de glade 80’ere. ■

Det blev en super aften på 
Broagerhus med 80'er musik.
 Foto Erik Krogh

Tag på  
udflugt med 

Gråsten Rejser 
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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

LOKALHISTORISK 
FORENING FOR SUNDEVED

afholder generalforsamling

Mandag den 27. marts 2023 kl. 18:30

i aktivitetscentret på Bakkensbro skole, 
Bakkensbro 6, Ullerup, 6400 Sønderborg.

Dagsorden ifølge vedtægterne.
Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i 

hænde senest 1 uge før generalforsamlingen.
Efter generalforsamlingen vil der være foredrag ved 
forfatter Karsten Skov, som vil fortælle om sin bog 

“Under samme måne”.
Foreningen er vært ved ka� en. 

Af hensyn til traktementet bedes tilmelding 
senest ske den 23. marts 2023 til:
Svend Jørgensen på tlf: 2140 9352 

eller på mail: svend@biavlerhonning.dk
eller Hans Michelsen, tlf: 4013 8441

eller på mail: mail@sundevedarkiv.dk
Bestyrelsen

www.sundevedarkiv.dk

General-
forsamling

inviterer til: 

GYMNASTIKOPVISNING 
i Sundeved Hallen

Lørdag den 11. marts 2023 kl. 9.45 
Gæstehold: Sønderborg Mixhold & DGI Aspirant Junior

Blans Vandværk
afholder ordinær

Generalforsamling
Torsdag den 9. marts 2023 kl. 19.30

på Ballebro Færgekro

Dagsorden i� g. vedtægterne

For nærmere information:
se det sidste nummer af Blansingeren eller

https://blans.infoland.dk/blans-vandvaerk

Alle medlemmer er velkomne 
Bestyrelsen

Røde Kors Sundeved er 
med på genbrugsbølgen

Af Lise Kristensen

I 2022 havde Røde Kors 
Sundeved en omsætning 
på 940.000 kroner.
Alene Røde Kors butik-
ken på Stationsvej havde 
et overskud på 563.000 
kroner. Det er en meget 

velsmurt Røde Kors afde-
ling. Sundeved har med 
garvede kræfter at gøre 
fra folk oppe i alderen og 
yngre, der kommer til 
med årene.

“Vi kunne godt bruge et 
par mænd til det lidt tun-
gere arbejde med at hente 
møbler og den slags. Dem, 
vi har, bliver jo heller ikke 
yngre,” fortæller næst-

formand Bodil Teglgård 
Mikkelsen.

Butikken forsynes med 
en lind strøm af tøj og ting 
fra Sundeveds husstande.

“Det er in at gå i gen-
brugsbutik. Nogen gør det 
frem for at gå i alminde-
lige butikker og købe nye 
ting. Vi sælger alt fra tøj til 
møbler, nips, køkkenting 
og legetøj,” fortæller bu-
tiksleder Margit Schlosser.

Efterspørgsel
Butikken har åbent på 
hverdage klokken 15-17.30 

undtagen fredag og lørdag 
klokken 10-13. Alle er 
frivillige i Røde Kors.

“Ud over butikken har 
vi besøgstjeneste, telefon-
stjernen med kontakt til 
de ældre, førstehjælp og 
nørklere,” fortæller Margit 
Sclosser.

Røde Kors leverer en del 
af sit overskud til hovedor-
ganisationen, der har rige-
ligt at se til med at hjælpe 
i alverdens brændpunkter 
som eksempelvis jord-
skælvet i Tyrkiet og Syrien 
for tiden. Derudover be-
stemmer foreningen selv, 
hvilke løbende landsdæk-
kende projekter en del af 
pengene skal gå til. Lokalt 
uddeler Røde Kors jule-
hjælp til folk i Sundeved. 
Det er der som altid stort 
behov for.

“Vi har en tidligere 
formand, som er hjemme-
sygeplejerske og arbejder 
sammen med præsten og 
hjemmeplejen om at finde 
ud af, hvem der har behov 
for julehjælp. Den falder 
altid på et tørt sted,” siger 
Bodil Teglgård Mikkelsen, 
der er godt tilfreds med 
det bredt facetterede ar-
bejde i den meget aktive 
Røde Kors afdeling.

Aldersfordelingen viser, 
at for de gamle, som kom-
mer op i alderen, er der 
nye kræfter til at tage over, 
og det er ikke så værst i en 
tid med stor efterspørgsel 
på genbrug i alle varianter 
og behov for hjælp i klo-
dens katastroferamte og 
krigshærgede egne. ■

Røde Kors Sundeved har 
gang i aktiviteterne med ind-
samling og salg af genbrug 
i alle afskygninger til støtte 
for såvel det lokale som det 
landsdækkende arbejde.
 Arkiv foto

Ny formand for Forsamlings gaarden Sundeved
Af Lise Kristensen

På generalforsamlingen 
i Forsamlingsgaarden 
Sundeved valgte 
formanden Morten 
Schmidt, der er uddeler 
i Dagli'Brugsen i Vester 
Sottrup, at trække sig på 
grund af travlhed. 
Ny formand blev Carsten 
Hansen.

Bestyrelsen er reduceret 
fra syv til fem personer. I 
vedtægterne står, at besty-

relsen skal være på mellem 
fem og ni personer. Der 
var ingen, der ønskede at 
stille op for at blive valgt 
til bestyrelsen. 

Det tilbageværende 
femkløver betegnes som et 
godt team, der boder for 
et foretagsomt 2023 med 
fortsat mange aktiviteter. 
Forsamlingsgården huser 
et aktivitetscenter og har 
udlejning, som ikke er 
baseret på bestyrelsens 

indsats, men varetages af 
andre hjælpende hænder.

Færre medlemmer
I det nye år har 
Forsamlingsgaarden 
Sundeved 111 medlem-
mer. Det er en markant 
tilbagegang på 70 med-
lemmer i forhold til 2022. 

Det betegnes ikke som 
en krise, men som et 
udtryk for, der har været 
meget at se til og stagna-
tion i aktivitetsniveauet 

som følge af Coronaen, 
inflation og energikrise.

Sidstnævnte er hård 
ved et forsamlingssted 
som det i Sundeved med 
lokaliteter med højt til 
loftet og en gasbaseret 
energiforsyning. 

Planlagte renoveringer 
er stillet i bero for at sikre 
penge til vand, lys og var-
me – poster som er stedet 
med mere end 110 procent 
i forhold til 2022. ■

Den ny bestyrelse i Forsamlingsgaarden Sundeved er fra 
venstre formand Carsten Hansen, kasserer Knud Jensen, 
bestyrelsesmedlem Lene Holst, sekretær Johannes Veje og 
bestyrelsesmedlem Egon Fogt.
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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

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

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

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

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 –

TRANSPORT

Tlf: 22 30 05 05
Alle former for transport udføres

CVR: 39280973  •  Kardemommevej 9, Rinkenæs, 6300 Gråsten

CVR: 39280973  •  Kardemommevej 9, Rinkenæs, 6300 GråstenCVR: 39280973  •  Kardemommevej 9, Rinkenæs, 6300 Gråsten

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

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

Tøndeslagning i Ullerup
Flot udklædte børn havde forleden 
en god søndag eftermiddag i 
Ullerup.
Først blev der budt på fastelavns-
gudstjeneste i Ullerup Kirke med 
sognepræst Lis-Ann Rotem og deref-
ter var der tøndeslagning på Ullerup 
Brandstation. ■

Sognepræst Lis-Ann Rotem 
havde pyntet kirken festligt 
op og fortalte om fastelavn.

Der var tøndeslagning på Ullerup 
Brandstation.
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Hørt i byen
Gråsten Badminton-
klub holdt forleden 
stævne. Her deltog 281 
børn og unge i alderen 
9-18 år. Det store antal 
betød, at der både blev 
spillet i Gråsten og 
Broager.

Hos Gisselmann Shell i 
Gråsten kan man købe 
den nye påkrævede 
tyske P-skive.

Förde-Schule i Alnor 
oplever en eksplosiv 
tilvækst i antallet af 
elever. Skolen er nu op 
på 204 elever. Den store 
tilflytning af tyskere 
betyder, at der er ven-
teliste til den populære 
skole. Skoleleder Niels 
Westergaard oplyser, 
at der begynder 30 nye 
elever til maj. Hermed 
er skolens maksimum 
nået.

Mandag formiddag 
stævnede et større 
skib ud fra værftet i 
Flensborg, som sej-
lede gennem Flensborg 
Fjord i det smukke 
solskinsvejr.

Anni Henry 
Christensen, Gråsten 
Blomster, og husbond 
Gorm Henry Larsen, 
nød søndag aften et 
brag af en koncert 
med engelske Robbie 
Williams i Boxen i 
Herning.

Søren Jessen, Gråsten, 
blev forleden hædret 
for sit 25-års jubilæum 
som musiker i Broager 
Brandværnsorkester.

For tiden er der 40 
vinterbadere i Alnor 
Strandpark.

Mogens Petersen fra 
Gråsten har været på 
en 10 dage lang tur til 
Florida sammen med 
sine to børn. Det blev 
blandt andet til besøg i 
Disney World. ■

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

Fodbehandling 
fra

385,-

Både i klinikken og ved 
udkørende behandlinger

ZONETERAPI KAN HJÆLPE DIG
Allergi! 

Er du en af dem der lider af allergi i for(r- forsommer, s( kan

Zoneterapi m(ske hjælpe dig!
Hver femte dansker lider af allergi, der kan forringe din livskvalitet og 

m(ske give dig sygedage. Gør som andre, g( til zoneterapi.

Bloms Zoneterapi v/ Ilse Blom

Felstedvej 21, 6300 Gr(sten E-mail: blomszone@bbsyd.dk
Mobil: 20 57 48 08 www.blomszone.dk

 

100 hørte om kærlighed og alzheimers

Af Erling Nissen

Operasanger Jesper 
Buhl tryllebandt forleden 
100 af Ældre Sagens 
medlemmer med sin 
fortælling om kærlighed 
og alzheimers.
Jesper Buhl var gift med 
den sødeste, rareste og 
kærligste kone, mor og 
kollega Hanne.

Men så skete skiftet. Hun 
ville skændes, blev vred, 
talte dårligt om andre 
mennesker. Hun skiftede 
karakter, og ad mange 
omveje blev det konsta-
teret, at Hanne led af 
den forfærdelige sygdom 
alzheimers.

Hun skiftede fuldstæn-

dig karakter. Den dag hun 
fik diagnosen, ramlede 
verden sammen for Jesper 
og familien. “Hvor er vo-
res mor?”, sagde døtrene.

Det endte med, at en 
af døtrene sagde, at mor 
skulle på plejehjem, inden 
han også blev ødelagt.

Jesper Buhl havde ellers 
lovet sig selv, uanset hvad 
der skete, ville han passe 
Hanne. Det kunne han 
bare ikke længere. Det var 
et 24 timers job. 

Hanne er nu på et godt 
plejehjem, hvor de passer 
og plejer hende på bedste 
vis. Hun kender ikke 
længere Jesper eller andre 
familiemedlemmer. ■

Tilhørerne fik et indblik i, hvad der sker med et menneske og en familie, der bliver ramt af 
alzheimers.

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

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

BovAvis

Afgang

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

1-dags bustur til1-dags bustur til

Fur og Fur og 
Mønsted Mønsted 
KalkgruberKalkgruber
Lørdag den 1. juliLørdag den 1. juli 795,-795,-
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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  1. Frikadeller med stuvede hvidkål 

TORSDAG den  2. Stegt paneret fl æsk med persillesovs

FREDAG den  3. Flæskesteg med rødkål

LØRDAG den  4. Dansk bøf med rødbeder

SØNDAG den  5. Burger med pommes frites

MANDAG den  6. Forloren hare med tyttebær og surt

TIRSDAG den  7. Gullasch med mos

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

75,-

fra 53,-

Stor interesse for nye rækkehuse i Padborg
Af Dit te Vennits Nielsen

Henved 200 mennesker 
mødte op til infomøde på 
Valdemarshus omkring 
byggeprojekt på den 
gamle stadiongrund i 
Padborg.
Byggemester Hans Henrik 
Hesse fortalte om de kom-
mende 31 rækkehuse.

“Jeg forventer, at byg-
gestart bliver omkring 
påske. Det afhænger lidt 
af kommunen, hvornår 
vi nøjagtigt kan starte”, 
fortalte Hans Henrik 
Hesse, der er bygherre og 
investor sammen med en 
anden. 

Hans Henrik Hesse tror, 

at byggeriet vil give områ-
det et voldsomt løft.

Byplanlægger Kasper 
Espersen fra Aabenraa 
Kommune begyndte afte-
nen med at fremlægge et 
idéoplæg til det rekreative 
område, der skal etableres 
ved siden af boligerne.

“Hvis vi kan genbruge 
jorden, skaber vi et na-
turområde med bakker 
og legeredskaber samt 
en stiforbindelse til 
Søndermosekvarteret. 
Desuden kommer der et 
regnvandsbassin”, fortalte 
Kasper Espersen.

De 26 store og 5 mindre 
boliger bliver bygget på 
400 til 500 m2 grunde. 
Materialevalget er bære-

dygtigt og ens i alle huse-
ne af den simple grund, 
at det er billigere at købe 
stort ind.

Efter en grundig gen-
nemgang af projektet kom 
der flere spørgsmål fra 
de fremmødte. Der var 
mulighed for at se mate-
rialerne, og interesserede 
kunne skrive sig op til 
rækkehusene, som vil 
være indflytningsklar i 
2024.  ■

Der var stor interesse for at 
høre om byggeprojektet, 
som Byggemester Padborg 
ApS opfører på den gamle 
stadiongrund i Padborg. 
 Foto Dit te Vennits Nielsen

Tak fordi du handler lokalt

Padborg - Kruså - Frøslev - Holbøl - Kollund – Gråsten - Broager - Sundeved - Ragebøl Uge 9 1. marts 2023 15. årgang



KOLLUND KOLLUND 
KIRKEKIRKE

BOV BOV 
KIRKEKIRKE

HOLBØL HOLBØL 
KIRKEKIRKE

Søndag den 5. marts kl. 11.00
ved Lars Meilandt Hansen

Søndag den 5. marts kl. 9.30
ved Lars Meilandt Hansen

Søndag den 5. marts 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

www.lindegaardensbedemand.dk
Sønderborg, Gråsten, Aabenraa

& Kruså/Padborg
DØGNSERVICE:

29 29 86 68

Bedemand med hjertet

 Følg os på Facebook

Bov og
Kollund
kirker

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

Bov & Kollund kirker

Indbydelse 
På vegne af Bov Sogns Menighedsråd 

inviteres der til nytårskur for sognets frivillige. 
I den forbindelse indbyder vi til spisning 

og hygge i hjemlige omgivelser i  

Bov Præstegård - Kirkevej 1, Bov
Torsdag den 16. marts 2023 kl. 17.00  

Har du lyst til at være en del af de frivillige, så er 
du velkommen til at deltage i årets nytårskur. 

SU. inden 9. marts til kirkekontoret, 
Tove Mærsk Pedersen, enten på 

tlf.: 50465150 eller mail: tomp@km.dk 

Venlig hilsen
Sognepræsterne Lars Meilandt Hansen

& Marna Leila Vandsdal Egholm

Der er ind imellem brug 
for frivillige hænder til 

forskellige arrangementer. 
Læs mere på bovsogn.dk

Bent T. Clausen, Padborg, er død, 75 år. ■

Dødsfald

Bov Sogns Ringriderforening får nye kræfter Af Dit te Vennits Nielsen

På den ekstraordinære 
generalforsamling i Bov 
Sogns Ringriderforening 
blev regnskabet 
godkendt. Der er et 
overskud i kassen på 
omkring 40.000 kr.
På generalforsamlingen 
blev der valgt en ny be-
styrelse, som består af 
Erik Lind Pedersen som 
formand, Bo Lindorff 
som næstformand, 
Cathrine F. Larsen som 

sekretær, Maria Paaske 
Jepsen som kasserer og 
Mona Hinrichs Thomsen, 
Lisbeth Hantusch og Bella 
Johanne Raguse som me-
nige medlemmer.

De afløser Mads Larsen, 
Kamilla Mørck, Iwer 
Mørck, Edel Larsen og 
Mette Rehder.

Suppleanter blev Karina 
Andersen og Conni 
Thomsen. Revisorer blev 

Heidi Schmidt Pedersen 
og Tom Jørgensen.

Bestyrelsen går nu i gang 
med at forberede somme-
rens byfest.

Aftenen sluttede med 
store klapsalver både til 
den afgående bestyrelse 
og de fremtidige byfester, 
som nu er reddet. ■

Bov Sogns Ringriderforening fik ny bestyrelse. Fra venstre ses Marie Paaske Jepsen, Lisbeth Hantusch, Cathrine F. Larsen, 
Bella Johanne Raguse, Bo Lindorff Lauritsen, Mona Hinrichs Thomsen samt den nye formand Erik Lind Pedersen.
 Foto Dit te Vennits Nielsen

Petanque efterlyser yngre medlemmer
Af Dit te Vennits Nielsen

På generalforsamlin-
gen i Bov IF Petanque 
fortalte formanden 
Herbert Johansen om de 
to store begivenheder 
i 2022, nemlig Bov IF's 
50-års jubilæum samt 
Petanqueafdelingens 
25-års jubilæum. 

Klubben har 38 med-
lemmer og kom ud af 
året med et overskud på 
6000 kr.

Gennemsnitsalderen 
nærmer sig de 80 år, 
så petanqueklubben er 
på udkig efter yngre 
medlemmer.

Der var genvalg til be-

styrelsen, der består af 
Herbert Johansen som 
formand, Birte Moshage 
som kasserer og 

Ruth Stubberup, Mie 
Petersen, Birthe Sørensen, 
Ingeborg Kristensen, 
Anne Marie Christiansen 
og Dieter Greisen. ■

Herbert Johansen blev 
genvalgt til formand for Bov 
IF Petanque. Arkiv foto
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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

Villa, 1 fam.Kollund - Musvitvej 4
Kontantpris: 2.149.000
Ejerudgift pr. md: 2.067
Udbetaling: 110.000
Brt/nt excl. ejerudg: 11.806/9.569
Sag: 29822

196 m2 2/4 1 878 m2 D 1973/85

Flot nybygget hus med stor hal og 1,5 ha

NYHED

Villa, 1 fam.Bajstrup - Bajstrup Østermark 6
Kontantpris: 3.995.000
Ejerudgift pr. md: 2.945
Udbetaling: 200.000
Brt/nt excl. ejerudg: 23.150/18.444
Sag: 26422

239 m2 1/4 1 A2020 202215.055 m2

NYHED

Villa, 1 fam.Padborg - Vikingvej 24
Kontantpris: 535.000
Ejerudgift pr. md: 1.458
Udbetaling: 30.000
Brt/nt excl. ejerudg: 2.976/2.411
Sag: 32822

118/7 m2 1/3 1 1.000 m2 F 1963

Villa, 1 fam.Nybøl - Ladegaardsvej 1
Kontantpris: 1.495.000
Ejerudgift pr. md: 1.628
Udbetaling: 75.000
Brt/nt excl. ejerudg: 8.244/6.693
Sag: 29222

156/62 m2 2/3 1 878 m2 E 1959/00

Villa, 1 fam.Bov - Nyhusvej 5
Kontantpris: 1.195.000
Ejerudgift pr. md: 1.745
Udbetaling: 60.000
Brt/nt excl. ejerudg: 6.561/5.316
Sag: 26722

145 m2 1/4 1 987 m2 C 1978/86

NYHED

Villa, 1 fam.Rinkenæs - Hvedemarken 57
Kontantpris: 995.000
Ejerudgift pr. md: 1.896
Udbetaling: 50.000
Brt/nt excl. ejerudg: 5.518/4.479
Sag: 02632

130 m2 1/3 1 602 m2 C 1987

2 1



www.harm-mammen.dk  | post@harm-mammen.dk

for den overvældende opmærksomhed 
og de mange fine gaver i anledningen af 
Søren “Skraldemands” 25 års jubilæum

TUSIND TAK

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 !

Tag på udflugt med 
Gråsten Rejser

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

VI HJÆLPER
 UNGE OG VOKSNE
UDSATTE BØRN

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

BLÅ KORS GENBRUG
Okslundvej 3, Padborg

30 91 30 28

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

 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

25 ÅRS JUBILÆUM HOS 
NAGEL DANMARK A/S

Den 2. marts 2023 kan 
Jens Nissen 

fejre 25-års jubilæum hos 
Nagel Danmark A/S 

i Padborg.

Jens har altid været en del af 
det faste team på lageret og 
har igennem årene opnået et 
indgående kendskab til alle 
opgaver samt funktioner på 

området. Han er fagligt dygtig 
og har altid været fleksibel og 
hjælpsom over for alle. Han 
engagerer sig gerne i nye 

ting og er en vellidt kollega. 

Thorsvej 19, 6330 Padborg  •  Tlf. 74 30 74 30

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

Padborg 
Genbrugsbutik

Overskudet går 
Julmærkehjemmet i Kollund
Tværgade 1B, 6330Padborg

Ring gerne på tlf. 5160 0840

Vi afhenter møbler og 
tømmer dødsboerGRATIS

Vi mangler frivillige

85 til fællesspisning på Kollundhus
Kollundhus samlede 85 
deltagere til fællesspis-
ningen. Blandt dem var 
der mange nytilflytterne, 
som for første gang 
deltog i et arrangement 
forsamlingshuset.
Formanden Peder 
Damgaard glædede sig 
over den store opbakning.

Efter tarteletter og suppe 
var der indlæg ved borg-
mester Jan Riber Jacobsen, 
som fortale om sit første 
år som borgmester, og 
gav en aktuel status over 
mange forskellige forhold i 
Aabenraa Kommune.  ■

Fællesspisningen på 
Kollundhus samlede 85 
mennesker.

2 2



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

60%
ALLE MÆRKEDE NU EKSTRA NEDSATTE ALLE MÆRKEDE NU EKSTRA NEDSATTE OG SPAR

40%

50%
VINTERJAKKER NU VINTERJAKKER NU ÷÷50%50%

SÅ STARTER VI UDSALGS-

SLUTSPURT
DE SIDSTE 3 DAGE FRA TORSDAG - LØRDAG

Mærket 
med blåt

Mærket 
med rødt

Mærket 
med gult

TORVEGADE 15-19  6330 PADBORG  TELEFON 74 67 32 32

”Will you marry me?”

10.975,- 16.025,- 9.250,- 8.025,- 13.900,- 5.750,- 7.625,- 8.775,- 8.750,-

Combine Vielsesringe

10.975,-
8.025,-

Lilja Ring 8.475,-Bella Ring fra 7.650,- Lilja Leaf Ring 7.450,-

Combine your love...

Jensen
URE - GULD - SØLV

Landsdækkende bytteservice

Torvegade 23 - Padborg - Tlf. 74 67 32 74

Jensen
URE - GULD - SØLV

Landsdækkende bytteservice

Storegade 10 - Aabenraa - Tlf. 74 62 26 73
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Tilmelding til 
Gråsten Avis/Bov Avis
på tlf. 2116 0683
rejser@graastenavis.dk

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

BovAvis

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

    1-dags bustur til 1-dags bustur til 

HimmelbjergetHimmelbjerget
      og sejlads på Silkeborg Søerneog sejlads på Silkeborg Søerne

2. pinsedag 2. pinsedag 
Mandag den 29. majMandag den 29. maj

795,-

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

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

BovAvis

Afgang

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

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

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

Rie Meyer har skabt sig et navn som guldsmed
Af Dit te Vennits Nielsen

40-årige Rie Meyer kan 
fejre 5-års jubilæum som 
guldsmed i Padborg. 
Det sker fredag 4. marts 
kl. 15-18 i butikken.
Det begyndte for godt 
15 år siden, da hun 
blev udlært guldsmed i 
København. 

Da hun flyttede til 
Padborg, begyndte hun 
stille og roligt hjemme at 
lave sine egne smykker.

“Jeg havde et ønske om 
at få børn, så jeg tog det 
stille og roligt i starten. 
Efter jeg fik mine to guld-
klumper åbnede jeg i 2014 
et værksted ved CS Auto 
i Padborg. Mine håndla-
vede smykker solgte ret 
godt, og i 2018 blev værk-
stedet simpelthen for lille”, 
fortæller Rie Meyer, som 
på det tidspunkt var på 
udkig efter et ledigt lokale 
i Padborg Torvecenter.

Rie Meyer fandt den 
rigtige placering på hjør-

net ud til Jernbanegade. 
Her åbnede hun i 2018 
sin guldsmedebutik og fik 
hurtigt slået sit navn fast. 

“Jeg blev nok kendt, fordi 
jeg i flere år sammen med 
nogle skolebørn designede 
det årlige smykke til fordel 
for “Et hjerte for alle”. 
Herudover laver jeg hvert 
år et nyt “Knæk Cancer” 
smykke”, fortæller Rie 
Meyer, som har kunder fra 
hele Danmark.

Specielle åbningstider
Udover sine evner som 
smykkedesigner forsøger 
Rie Meyer at gøre en 
forskel i lokalsamfundet. 
Hun lægger kræfter i at få 
Padborg Torvecenter til at 
blomstre. 

I hendes logo indgår der 
også blomster, hvilket 
hendes unikke smykker 
tillige bærer præg af.

“Jeg elsker blomster”, 
siger Rie Meyer, der har 
andre åbningstider end de 
øvrige butikker. Hun giver 

kunderne mulighed for at 
bestille individuel tid alle 
ugens dage mellem kl. 8 
og 18. 

“Jeg prioriterer lidt an-
derledes. Jeg giver mine 
kunder en anden service, 
idet de har mulighed for 
at bestille en tid, når de 
f.eks. skal have lavet et 
arvestykke om til noget 
tidssvarende eller have 
lavet et unikt smykke”, 
fortæller Rie Meyer. 

Når smykkerne skal 
produceres, arbejder hun 
ofte om aftenen eller i 
weekenden. 

Rie Meyer bor i Padborg 
med sine to sønner på 
henholdsvis 9 og 12 år. ■

Guldsmed Rie Meyer har 
formået at slå sit navn fast 
i hele landet. Hun fejrer 
5-års jubilæum i Padborg 
Torvecenter fredag den 3. 
marts. Foto Dit te Vennits Nielsen
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FOREDRAG 
I FRØSLEV

Onsdag den 15. marts 2023 kl. 19-21 
Martin Magnussen Tyveriet på Rigsarkivet

Pris: 130,- inkl. kaff e. 
Pris for alle tre foredrag: 300,- inkl. kaff e. 
Sted: Teatersalen i K14, Frøslevlejren. 
Køb billet nu på Frøslevlejrens Museums hjemmeside: 
https://natmus.dk/museer-og-slotte/froeslevlejrens-museum/

Onsdag den 19. april 2023 kl. 19-21 
Ole Blædel Et halvt år i Gestapos kløer 

Onsdag den 10. maj 2023 kl. 19-21 
Dennis Larsen En rejse ind i mørket 

Forfatter og politibetjent Martin Q. Magnussen 
fortæller den sande og ufortalte historie om 
det spektakulære tyveri fra Rigsarkivet i 2012, 
hvor uerstattelige dokumenter forsvandt.
Hør om afdækning af  tyverierne, om handlen 
med materialer, om  danske soldater i tysk tjeneste, 
og om den store samlerinteresse for  eff ekter fra 
nazitiden på et ofte broget og lyssky marked.
Den unge politibetjent Martin Q. Magnussen var 
manden, der opdagede rigsarkiv-tyverierne i 2012.

Baseret på sin anmelderroste debutbog Et halvt år i Gestapos kløer 
fører Ole Blædel publikum igennem en beretning om sin morfars 
tid i tysk koncentrationslejr under Anden Verdenskrig. 
Det er en gribende fortælling om at træff e et valg og at stå ved det valg. Men 
også om ét forkert valg, der skulle vise sig at få katastrofale konsekvenser i en 
tid, hvor tilfangetagne modstandsfolk risikerede at blive straff et med døden.

Den 17. maj 1945 – ni dage efter den betingelsesløse tyske kapitulation – blev den 
24-årige Orla Jensen anholdt af  de engelske besættelsesstyrker i nærheden af  Rendsburg.
Blot tre dage senere blev han ført til den dansk-tyske grænse, hvor dansk politi 
straks anholdt og intensivt afhørte ham i Interneringslejren Fårhuslejren. Under 
afhøringen kom det frem, at Orla Jensen som SS-vagt havde været dybt involveret i 
krigsforbrydelser, som blev begået i Arbeitserziehungslager Nordmark Kiel i 1944-45.
Følg med museumsinspektør hos Nationalmuseet og tidligere ansat hos 
Simon Wiesenthal Center Israel, Dennis Larsen, på en rejse tilbage og ind i mørket. 
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Hørt ved Lyren
Ungdomsspillerne i 
Bov IF håndbold har 
fået nye spilletrøjer.

I Kollund Forsam lings-
hus blev der fredag 
holdt "tilflytter-kaffe", 
hvor medborgere, 
foreninger og eksperter 
fra regionskontoret var 
til stede.

Trommeslageren i 
GAZVæRK Tommy 
Høgh har valgt at 
stoppe.

Kollund Skole blev 
Årets Trafiksikre skole 
i 2022 og har fået over-
rakt en pris.

Efter 16 år på posten 
som formand for 
Vester bæk Moto cross 
Club valgte Tina 
Rossen Jacobsen at 
stoppe på general-
forsamlingen. Ny 
formand blev Christian 
Jørgensen.

Nybolig har for tiden 
kun 30 huse til salg i 
Pad borg. Normalt vil 
der være mellem 120 og 
130 huse til salg i en by 
af den størrelse. 

Borgmestrene i de 
sønderjyske kommuner 
taler om at udvide Gen-
darm stien mod vest, så 
den ikke stopper i Pad-
borg, men fortsætter til 
Tøn der og videre ud til 
Vesterhavet. 

Selvom Mads Larsen er 
stoppet som formand i 
Bov Sogns Ringrider-
forening, vil han stadig 
være behjælpelig med 
informationer til den 
nye bestyrelse. 

Grænseegnens Fri-
skole i Hol bøl har 
holdt skolefest med 
teaterforestilling, mad-
kurvefest og kreative 
salgsboder. ■

Din lokale ejendomsmægler siden 1992

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

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

Boliger

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

Max. to mand pr. husstand!

Tilmelding til Paul Reinhardt
smej@bbsyd.dk eller tlf: 2710 9904

Bor du i Fårhus, Vejbæk eller Kragelund 
kan du stadig nå melde dig ind i foreningen og 
skal så kun betale det årlige kontingent på 100,- 

pr. hustand ved næste opkrævning for 2023.

GENERALFORSAMLING
LOKALFORENINGEN BOV, SMEDEBY, KRUSÅ, 

afholder generalforsamling

Mandag den 20. marts 2023 kl. 18.30 
i multihallen ved Grænsehallerne

DAGSORDEN IHT. VEDTÆGTERNE
Forslag til dagsorden skal være bestyrelsen 

i hænde senest den 10. marts
Bestyrelsen har ændringer til §5 og §8:

indbetaling af kontingent.
Efterfølgende indlæg fra 

Padborg Fjernvarme omkring etablering af 
fjernvarme i lokalforeningens område.

Der serveres en forfriskning
Alle, også ikke-medlemmer, er velkomne.

Bliv medlem på aftenen for 50,-
På gensyn

Lokalforening for Bov, Smedeby, Kruså
v. formand Mogens Therkelsen

HOLBØL  VANDVÆRK
afholder

Generalforsamling
på Holbøl Landbohjem

Torsdag den 16. marts kl. 19.30
DAGSORDEN:

1. Valg af dirigent og protokolfører.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Fremlæggelse af årsregnskab for 2022.
4. Fremlæggelse af budget for 2023.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

og suppleanter.
6. Valg af revisorer.
7. Behandling af indkomne forslag.
8. Eventuelt.

Evt. forslag skal være bestyrelsen i hænde 
senest 8 dage før generalforsamlingen.

Nyvalg i Grænseegnens 
Skytteforening Af Dit te Vennits Nielsen

Grænseegnens 
Skytteforening 
har fået et nyt 
bestyrelsesmedlemmer.
Nyvalgt på generalfor-
samlingen blev Pernille 
Porep Hadberg. Ny 

suppleant blev Kenneth 
Bennett.

Bestyrelsen går fra 7 
medlemmer og ned på 5 
medlemmer.

Bestyrelsen består af 
formanden Bjarne Plath, 

der blev genvalgt, Jytte 
Clausen, der blev genvalgt, 
Poul Clausen, Henning 
Sørensen og Pernille 
Porep Hadberg. ■

Generalforsamlingen i Grænseegnens Skytteforening samlede 20 medlemmer.
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ICONS
(RE)DISCOVER

PATERA 300 & PH 5

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

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

Se elis.dk for aktuelle tilbud
Alt i servicesalg •

Elis’ hvidevarer
ved Norman Rudbeck

Alt indenfor hårde hvidevarer
Salg-Service-Reparationer

Telefon 7467 8799
Mobil 4082 4939

Mail: info@elis.dk
Handel i dag giver 
service i morgen

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

Hugo Sisseck Boligudstyr

50 års
erfaring

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

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

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

DIN LOKALE HÅNDVÆRKER

Populær skraldemand 
fejrede 25-års jubilæum

Af Dit te Vennits Nielsen

Over 100 mennesker 
gratulerede Søren 
Rettig i forbindelse med 
hans 25-års jubilæum 
hos Harm Mammen & 
Sønner.
Firmaet stod på den anden 
ende for at gøre dagen 
så festlig som muligt. 
Gavebordet var fyldt og 
vidnede om en meget po-
pulær jubilar.

Folk hyggede sig dagen 
igennem, og Søren Rettig 
tog godt imod de mange 
fremmødte.

“Han er en vældig popu-
lær medarbejder, og folk 
kan godt lide ham, da han 
altid har tid til en snak”, 
fortæller Harm Mammen, 
der i sin tid ansatte Søren 
Rettig. ■

Karin og Søren Rettig var 
meget glade for at se så 
mange gæster til jubilæet
 Foto Dit te Vennits Nielsen

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

FRISØR

Jernbanegade 40 · Padborg

+45 2169 8884

Birte Bladt

Salonen er lukket mandag og lørdag

Måske ny renæssance 
til mølle i Kruså
Af Dit te Vennits Nielsen

Kort før nedrivningen af 
den gamle bevarings-
værdige mølle i Kruså, 
fik Aabenraa Kommune 
en indikation om, at der 
var en mulig interesse-
ret køber.
“Vi har derfor for nuvæ-
rende sat nedrivningen 
i bero. Der har været af-
holdt møde i grundsalgs-
udvalget og økonomiud-
valget, og så har byrådet 
nikket ja til at møllen igen 
kan komme i udbud”, 
fortæller borgmester Jan 
Riber Jacobsen (K). 

Planen er, at udbuddet 
varer 14 dage fra den 1. 
til den 15. marts. Herefter 
skal byrådet tage stilling 

til, om man vil sælge møl-
len på byrådsmødet i april.

“Det er en seriøs hen-
vendelse, vi har fået. 
Planen er, at møllen bliver 
bevaret på en eller anden 
måde, mere kan jeg ikke 
sige på nuværende tids-
punkt”, fortæller Jan Riber 
Jakobsen, som er glad for 
den nye udvikling.

Den gamle mølle er et 
vartegn for Kruså, og den 
kan få stor betydning for 
turister og vandrere fra 
Gendarmstien.

Der skal bruge mange 
millioner kroner på en 
renovering. Hvem den 
seriøse køber er, står hen 
i det uvisse i nogen tid 
endnu. ■

En køber har vist interesse for at overtage den gamle mølle i 
Kruså, som atter sendes i udbud uden nogen mindstepris.

10 millioner til ny 
bygning søges
Julemærkehjemmet i 
Kollund søger 10 millio-
ner til at opføre ny skole-
bygning, som skal kunne 
rumme deres behov for 
fællesundervisning.
Den nye skolebygning 
skal være moderne, 
men ikke tage fokus fra 
hovedbygningen.
Den nuværende skolebyg-
ning er nemlig ikke bygget 
til formålet, men blev 
derimod bygget til at være 
lærerboliger.

Der har været julehjem i 
Kollund siden 1938. ■
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