
ÅBNINGSTIDER:
Man- fredag 13.30 - 17.30

Lørdag 9.30 - 12.00

Aut. Loewe forhandler

VI SÆTTER EN ÆRE I AT GIVE DIG
DEN BEDSTE RÅDGIVNING

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

Leif Henning

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

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

GULV- & GARDINBUSSENGULV- & GARDINBUSSEN
BOOK EN TID

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

Sundsnæs 2 · Gråsten · kjems.dk
Telefon 7465 1140

Hushandler

Sommerhushandler

Ejerlejlighedshandler

Gråsten - Broager - Ragebøl - Sundeved - Padborg - Kruså - Frøslev - Holbøl - Kollund Uge 10 8. marts 2023 15. årgang  Løssalg: 5 kr. 

Sct. Pauli 28, 6310 Broager • Mobil 4079 1647

Vi køber

GULD – SØLV GULD – SØLV 
PLETSØLVPLETSØLV

Skiftende åbningstider.
Ring gerne for en aftale 
på 4079 1647

Kom forbi butikken 
og få et godt tilbud

Nygade 13 - 6300 Gråsten | Tlf. 7465 3365

DAGENS MIDDAG – også som TAKEAWAY

Torsdag den 9. marts 
Farsbrød med kartofl er, sovs og grøntsager  . . . 

Fredag den 10. marts 
Flæskesteg med kartofl er, brun sovs og rødkål. .

Mandag den 13. marts  
Glaseret skinke, fl ødekartofl er og salat . . . . . . .

Torsdag den 16. marts  
Millionbøf med kartoffelmos med salat . . . . . . .

Fredag den 17. marts 
Boller i karry med ris eller kartofl er og salat . . . .

Mandag den 20. marts   Frikadeller
med kartofl er, sovs og gammeldags hvidkål  . . .

Torsdag den 23. marts 
Farserede porre med kartofl er, sovs og salat . . .

Fredag den 24. marts Stegt fl æsk
med kartofl er, persillesovs og rødbeder . . . . . . .

Mandag den 27. marts
3 tarteletter med høns i asparges og salat . . . . .

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

75,-

75,-

75,-

75,-

75,-

75,-

75,-

75,-

75,-

Ophørsudsalg i cykelbutik i Gråsten, men 
afløser er måske på trapperne
Af Lise Kristensen

Siden Torben Nielsen 
for en uge siden statede 
ophørsudsalg i Fri Bike 
Shop i Gråsten, er det 
væltet ind med kunder. 
Det hindrer ikke den 
62-årige cykelhandler, der 
har drevet værksted og 
butik i Grå sten i 32 år, i at 
forsøge at få det til at falde 
på plads med en afløser 
for ikke at lukke helt.

“Jeg har ikke opgivet 
endnu. Jeg lægger mig 110 
procent i selen for at få en 
interessent til at overtage 
butikken. Alle rede for tre 
år siden besluttede jeg, 
at var Fri Bike Shop ikke 
overdraget til en anden i 
løbet af den kommende 
lejeperiode, så ville jeg un-

der alle omstændigheder 
stoppe. Jeg har kontakt til 
en interesseret køber, og 
jeg vil strække mig langt 
for at få det til at gå i or-
den,” siger Torben Nielsen, 
hvis lejemål slutter med 
udgangen af april med 
mulighed for månedsvis 
forlængelse.

“Det er en veldrevet for-
retning. Vi har aldrig haft 
røde tal. Alligevel meldte 
der sig gennem lang tid 
ikke en seriøs kompag-
non, da jeg søgte en. Den 
interesserede køber vil 
ikke overtage lageret. Det 
er derfor jeg sælger ud. 
Det kan være, han vil køre 
et helt andet koncept,” for-
tæller cykelhandleren, der 
kan berolige cyklisterne 
lidt med, at de sandsynlig-

vis fortsat kan få lappet og 
repareret cykler i byen.

Vigtigt at sikre ansatte
Han undrer sig selv lidt 
over, der ikke er større 
efterspørgsel på at drive 
en velrennomeret og god 
forretning videre.

“Jeg er fortrøstningsfuld. 
Der er er helt klart basis 
for at drive cykelforret-

ning i byen.” siger Torben 
Nielsen.

For ham er det vigtigt 
at sikre de tre ansatte i 
værkstedet fortsat arbejde. 
Han er villig til selv at 
arbejde med et stykke tid 
endnu omkring 25-30 
timer i ugen. Det er halv-
delen af hans nuværende 
arbejdstid.

“Jeg tager et år ad gan-

gen, og så ser vi, hvordan 
det går. Bør nene siger, jeg 
arbejder alt for meget. De 
har længe opfordret mig 
til at trappe ned,” siger 
Torben Nielsen, der er 
ved godt helbred og har 
tre voksne børn fordelt 
i Aalborg, Odense og 
København.

Han stammer fra Aaben-
raa og uddannede sig til 
klejnsmed, inden han blev 
cykelhandler i Gråsten. 

Cykelforretningen har 
udviklet sig gennem åre-
ne. Hvor det tidligere var 
de almindelige tohjulede, 
folk trampede rundt på, 
kom der senere racercyk-
ler, mountainbikes og ikke 
mindst e-bikes til. Det er 
den helt store dille og har 
gjort, cykelhandlerne må 

opdatere sig på batterier 
og digitalt cykeltilbehør, 
hvilket Torben Nielsen har 
gjort løbende.

“Jeg føler mig ikke over-
halet af udviklingen eller 
noget. Jeg ved, hvordan 
alle cykler i butikken 
fungerer, og hvad der er 
salg i. Jeg synes selv, det 
er en fantastisk cykelrejse, 
jeg har været på. Kun-
derne har været trofaste 
over for butikken. Det 
er også nødvendigt, hvis 
der skal blive ved med at 
være en cykelforhandler i 
Grå sten,” siger en 62-årig 
med udtalt ønske om mere 
fritid.

Han bor mellem Gråsten 
og Rinkenæs og er ikke 
bange for at komme til at 
kede sig i sit otium. Der 
kan eventuelt blive mere 
tid til at besøge børnene, 
og så kan der eventuelt 
være en tjans som cykel-
sælger, om skæbnen og 
den mulige afløser vil. ■

Torben Nielsen stopper som 
cykelhandler i Gråsten efter 
32 år og lukker ned for Fri 
Bike Shop med ham ved 
roret, men han udelukker 
ikke, at der endnu kan 
nåes at finde en afløser til 
overtagelse af værksted og 
butik. Arkiv foto

BovAvis
Læs ugens avis på

www.graastenavis.dk



Kirkesiden for
Gråsten og Adsbøl

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

Aktiviteter 

Søndag den 12. marts  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.

Kon� rmationsdatoer
I forbindelse med afskaffelsen af Store Bededag fra 2024, har vi i 
menighedsrådet valgt at ændre kon� rmationsdatoerne i sognet.

Fra og med 2024 fordeler kon� rmationerne sig således:

• Elever, der tidligere har gået i a-klassen på Gråsten skole, kon� rmeres 
4. lørdag efter Påske (dagen efter Bededag).

• Elever, der tidligere har gået i b-klassen på Gråsten skole, kon� rmeres 
fortsat 4. søndag efter Påske.

• Elever fra Æblegård Friskole kon� rmeres fortsat 5. søndag efter Påske.

De næste år ser kon� rmationsdatoerne derfor således ud:

2024: Gråsten, a-klasse: lørdag den 27. april

 Gråsten, b-klasse: søndag den 28. april

 Æblegård friskole: søndag den 5. maj

2025: Gråsten, a-klasse: lørdag den 17. maj

 Gråsten, b-klasse: søndag den 18. maj

 Æblegård friskole: søndag den 25. maj

2026: Gråsten, a-klasse: lørdag den 2. maj

 Gråsten, b-klasse: søndag den 3. maj

 Æblegård friskole: søndag den 10. maj

Med venlig hilsen,
Sognepræst Hanne Beierholm Christensen

Serviceinformation:
Der er stillads i Slotsgården fra uge 9 til uge 21.

Vinduerne skal ordnes og males på slottet.

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.

Ole Gaul Nilum siger farvel som formand efter 23 år
Af Gunnar Hat tesen

Efter 23 år som formand 
og 26 år i bestyrelsen 
for Det Lille Teater sagde 
Ole Gaul Nilum farvel på 
generalforsamlingen.
Årsmødet blev et tilløbs-
stykke med 50 deltagere, 
som hyldede den afgående 
formand for en kæmpe 
indsats.

Ny formand blev Ellen 
Langager Kristensen, 
Rinkenæs, der har været 
aktiv skuespiller i om-
kring 15 år. Hun er til 

daglig ansat i Sønderborg 
Kommune.

Næstformand blev 
Hanne I. Clausen, mens 

Kristina A. Gude-Hansen 
blev sekretær. Bent 
Skibsted fortsætter som 
kasser og Gitte Asmussen 

er menigt medlem af 
bestyrelsen. ■

Ellen Langager Kristensen afløser Ole Gaul Nilum som 
formand for Det Lille Teater.

Ruth og Ole Gaul Nilum blev hyldet på årsmødet.
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Fiskenæsvej 2 - 6300 Gråsten - Tlf. +45 3034 0000 - info@ankers.restaurant - www.ankers.restaurant

Fredag den 31. 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 

Tjek dem på Johnmogensenlive.dk Trailer

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

HEINRICH  
T: 2941 1470

MORTEN  
T: 2683 6790KØKKEN · BAD · GARDEROBE

KØKKEN-
RENOVERINGOK

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

Ring og bestil tid til et gratis hjemmebesøg!

Danmarks eneste landsdækkende kæde – din garanti for tryghed og kvalitet

Nye låger
– monteret på 1 dag

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

HEINRICH  
T: 2941 1470

MORTEN  
T: 2683 6790KØKKEN · BAD · GARDEROBE

KØKKEN-
RENOVERINGOK

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

Ring og bestil tid til et gratis hjemmebesøg!

Danmarks eneste landsdækkende kæde – din garanti for tryghed og kvalitet

Nye låger
– monteret på 1 dag

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

HEINRICH  
T: 2941 1470

MORTEN  
T: 2683 6790KØKKEN · BAD · GARDEROBE

KØKKEN-
RENOVERINGOK

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

Ring og bestil tid til et gratis hjemmebesøg!

Danmarks eneste landsdækkende kæde – din garanti for tryghed og kvalitet

Nye låger
– monteret på 1 dag

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

Tag på udflugt med Gråsten Rejser 

Torsdag den 9. marts kl. 19.30
på Damms Gård Felsted 

Billetter bestilles hos 
Hans Jørgen på 6092 4669 eller 
på vores hjemmeside KultDG.dk 

Overskydende billetter kan 
købes for 200,- ved indgangen

BILLETPRIS
180,- 

Mulighed for 
bespisning inden 
koncerten for 70,-

Kultur på Damms Gård præsenterer
i samarbejde med Kulturelt Samråd, Aabenraa

FOLK, BLUES 
OG JAZZ
Kom og oplev den irsk-

amerikanske musiker

SARAH 
McQUAID

som er på 
Europa-turne.

Hun kommer med 
en skat af musik 

og sange.

Genvalg i Det 
lille Teaterhus
På generalforsamlingen 
i Det lille Teaterhus blev 
Jørgen Chr, Clausen og 
Irmgard B. Rasmussen 
genvalgt til bestyrelsen.

Jørn Asmussen blev gen-
valgt som suppleant.

Bente Damkjær blev gen-
valgt som revisor, mens 
Anne Marie Brodersen 
modtog genvalg som 
revisorsuppleant. ■

Det lille Teater 
er i god gænge
Af Gunnar Hat tesen

Efter 23 år som formand 
afleverer Ole Gaul Nilum 
et teater i veldreven til-

stand både kunstnerisk og 
økonomisk.

I sin sidste beretning 
gennemgik han årets 
aktiviteter og omtalte han 

teatrets vellykkede 50-års 
jubilæum, som også havde 
givet en arv på 50.000 kr.

“Det har på alle måder 
været en fantastisk tid. 
Også med mange ud-
fordringer, men med en 
kæmpe opbakning gen-
nem alle årene både fra 
de skiftende bestyrelser 
og medlemmer af teatret”, 
lød det fra en rørt Ole 
Gaul Nilum, der vil fort-
sætte med at være frivillig 
på Det lille Teater. ■

Ole Gaul Nilum holdt sin 
sidste beretning.
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Tak fordi du handler lokalt 

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

Karen • Marie

Gælder ikke restsalg og inventar

45%
OPHØRSUDSALG

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

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

www. Karenmarieklip.dk

Kværsgade 9-11
6300 Gråsten
Telefon 74 65 92 06 www.kvaerskro.dk

Konfi rmationsbuffetKonfi rmationsbuffet
– stegebuff et med salatbar:
Glaseret hamburgerryg, kyllingebryst med indisk karry 
og ananas, pestoglaseret svinefi let, kalveculotte.

Mixed salat med dressing, pastasalat og gulerodsalat. 
Flødekartofl er med tomat.

 pr. kuvert kun   1481485050

Q  uorp’s Busser ApS
Hvorfor bruge deres fusser, når de kan køre med Quorp’s Busser

Stenvej 15 Rinkenæs, 6300 Gråsten · CVR. NR. DK 37827681 · Rejsegarantifonden nr. 2799
HUSK: Sygesikringsbevis og rejseforsikring.

4.395,-
pr. person

630,- i 
enkeltværelsetillæg. 
50,- pr. person for 
pladsreservation 

i bussen

Fra fredag den 28. april til søndag den 30. april 2023

Wellnessophold
på Grand Hotel Struer, Kurbad Limfjorden og tur til Mønsted Kalkgruber

Fredag:  Efter opsamling kører vi mod 
Mønsted Kalkgruber. Ovenpå den guidede 
tur fortsætter vi til Grand Hotel Struer. Efter 
indtjekning er der tid på egen hånd, enten i 
det 900 m2 store kurbad, en gåtur i byen eller 
på værelset. Der er aftensmad kl. 19.00.
Lørdag:  Efter morgenmaden er der tid 
til selvforkælelse i kurbadet inkl. jeres 
Hammam behandling og lermaske. Tiden 
kan også bruges i Struer by efter eget ønske.
Aftensmad kl. 19.00.
Søndag:  Efter morgenmaden kører vi langs vestkysten til Lemvig, Thorsminde 
og på Hvide Sande Røgeri venter en lækker fiskebu� et. Efter lidt lidt frisk luft og 
vind i håret kører vi hjemad. Forventet hjemkost sidst på eftermiddagen.

Madpakke til fredag med 4 snitter bestilles ved tilmelding, 45,-. Behandlinger i 
Kurbadet bestilles direkte og på forhånd. Ret til ændringer forbeholdes. 

Tilmelding eller spørgsmål, kontakt:
Tlf. 74 65 08 50 - mail@quorpsbusser.dk - www.quorpsbusser.dk

Prisen inkluderer:
• Bus tur/retur inkl. en lille gave.
• Mønsted Kalkgruber Inkl. guidet tur
• Hyggeligt dobbeltværelse med eget 

bad, toilet, tv og WI-FI. Wellness-
velkomstkurv med produkter som kan 
bruges i kurbadet

• Fri adgang til Kurbadet Limfjorden 
fredag og lørdag. Inkl. ka� e, the og 
frisk frugt

• Badekåbe, håndklæde og tøfler

• Hammam-behandling og lermaske
• 2 retters menu fredag aften 
• 3 retters menu lørdag aften 
• Lækker morgenbu� et lørdag og 

søndag 
• Stor fiskebu� et inkl. 1 snaps på 

Hvide Sande Røgeri søndag
• Gode råd fra 

Merete Kurth
Hansen

Vi gentager

successen fra 2022

Nyvalg hos Gråsten 
Pensionistforening

Af Gunnar Hat tesen

På generalforsamlingen 
i Gråsten og Omegns 
Pensionistforening blev 
Bitten Sørensen nyvalgt 
til bestyrelsen.
Hun afløser Anette 

Jespersen, der ikke ønske-
de genvalg.

De to suppleanter, Finn 
Christensen og Richard 
Jespersen, ønskede ikke 
genvalg. Der blev ikke 
valgt nye suppleanter.

Formanden, Karin 
Martensen, gennemgik 
årets aktiviteter over for 
de 67 medlemmer, der del-
tog i generalforsamlingen, 
som blev rundet af med 
lottospil. ■

Formand for Gråsten og 
Omegns Pensionistforening 
Karin Martensen. Arkiv foto
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Tlf. 23 71 58 59
Dyrehegnet 14
6300 Gråsten
www.graasten-murerforretning.dk
post@graasten-murerforretning.dk

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

“Hvorfor bruge Deres 
fusser når De kan køre 

med Quorps Busser”

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

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

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

Turist-fest-� rma-skole og koncertkørsel

Tag på udflugt  
med Gråsten Rejser 

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 –

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

DU FINDER OS PÅ: Nederbyvej 2, Rinkenæs · 6300 Gråsten · tlf. 61189330

FORÅRSTJEK Kom og få din bil tjekket og hør nærmere 
om de NYE TYSKE REGLER FOR TRAILERE OG CAMPINGVOGNE

HOKKERUP HOKKERUP AUTO AUTO AUTOTEKNIK

Unge kan blive brandmænd
Af Gunnar Hat tesen

Gråsten Frivillige 
Brandværn har holdt 
generalforsamling på 
brandstationen.
Her blev det besluttet, at 
unge kan blive optaget i 
brandværnet som 17-åri-
ge, men de kan dog ikke 
deltage i udrykninger, før 
de er fyldt 18 år.

På generalforsamlingen 
blev vicebrandkaptajn 
Johnny Terp gen-
valgt. Kassereren Lars 
Christensen blev også 
genvalgt.

Thorkild Christensen 
fortsætter som depotme-

ster. Per Rind blev genvalg 
som suppleant.

Dennis Thybo blev 
genvalgt som bilagskon-
trollant, mens Thomas 
Løwenrose blev genvalgt 
som suppleant.

Bio Frederiksen blev 

nyvalgt til festudvalget, 
hvor han afløser Pernille 
Drehmel.

Kasper Mouritzen blev 
genvalgt som fanejunker. ■

50 år som spejder
Ved en sammenkomst 
hos KFUM-Spejderne 
i Rinkenæs fik Karsten 
Gram overrakt 50 års 
stjernen af distriktschef 
Jørgen Åskov. 

Karsten Gram blev 
endnu en gang rost for sit 
arbejde med fjordbospej-
derne. Det at give han-
dicappede mulighed for 
de samme fede oplevelser 
som andre, har han været 
med til at sætte fokus på. ■

Karsten Gram. Arkiv foto

Sognepræst Mette Carlsen. 
 Arkiv foto

Sognepræst 
hos spejdere

Den nye sognepræst i 
Rinkenæs, Mette Carlsen, 
genfortalte mandag aften 
over for spejderne en hi-
storie om Mumietroldene. 

Det gjorde hun så leven-
de, at både små og store 
spejdere hørte efter. ■
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GRÅSTEN SLOTSKIRKE
Søndag den 12. marts kl. 11.00

ved Hanne Beierholm Christensen

ADSBØL KIRKE
Søndag den 12. marts kl. 9.30

ved Hanne Beierholm Christensen

KVÆRS KIRKE
Søndag den 12. marts 

Vi henviser til nabokirkerne

BROAGER KIRKE
Søndag den 12. marts kl. 10.30
ved Malene Freksen med dåb

EGERNSUND KIRKE
Søndag den 12. marts kl. 11.00

ved Kirsten Schmidt

RINKENÆS KORSKIRKE
Søndag den 12. marts  kl. 9.30

ved Kirsten Schmidt

NYBØL KIRKE
Søndag den 12. marts kl. 9.30

ved Karen Møldrup Rasmussen

SOTTRUP KIRKE
Søndag den 12. marts kl. 11.00

ved Karen Møldrup Rasmussen

ULLERUP KIRKE
 Søndag den 12. marts kl. 11.00

ved Lis-Ann Rotem

TYSK GUDSTJENESTE
Sonntag, 12.3., 16 Uhr

Gottesdienst in Rinkenis

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 www.graastenavis.dk/rejser-og-udflugter 

Kværs Sogns Forsamlingshus
afholder

Generalforsamling
Torsdag den 23. marts 2023 kl. 19.00
i Forsamlingshuset, Kværsgade 32, 

Kværs, 6300 Gråsten 
Dagsorden i� g. vedtægter

Indkomne forslag skal være formanden i hænde 
senest 7 dage inden generalforsamling.

Bestyrelsen 
Kværs Sogns Forsamlingshus

Årsmøde
Onsdag den 22. marts kl. 14.30 til ca. 16.30 

i BHJ-salen Ahlmannsparken, Gråsten
Dagsorden efter Ældre Sagens vedtægter med 
valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

Forslag til behandling skal være lokalbestyrelsen 
i hænde 14 dage før mødet. 

Medlemmer, der ønsker at være frivillige, 
kan melde sig til vore aktiviteter. 

Kun for medlemmer. 
Husk medlemskort, gerne på smartphone.

Der er gratis kaffebord til årsmødet. 

Vi ønsker derfor tilmelding via 
bookingsystemet eller til Anne Køcks 

tlf. 23 34 09 05 gerne SMS senest 20. marts.

Billetter til Varde sommerspil udleveres.

Gråsten

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

www.hebru.dk

Sundsnæs 4
6300 Gråsten

Norgesvej 24
6100 Haderslev

Mail
mobler@hebru.dk

Telefon 
7460 8351

Sundsnæs 4,
6300 Gråsten

Norgesvej 24, 
6100 Haderslev

Telefon
7460 8351

Mail
mobler@hebru.dk

DEN SELVEJENDE INSTITUTION
KVÆRS HALLERNE

indkalder til

GENERALFORSAMLING
Mandag den 20. marts 2023 kl. 19.30

i Kværs Hallerne
DAGSORDEN:

- Valg af dirigent
- Valg af referent og stemmetæller.
- Årsberetning ved formand
- Godkendelse af det reviderede regnskab
- Orientering om budget
- Indkomne forslag
- Valg til bestyrelse/suppleanter
- Eventuelt

Forslag fra medlemmer, som skal behandles på 
generalforsamlingen, indgives skriftlig til formanden 

senest 8 dage før generalforsamlingen.

Bestyrelsen for Kværs Hallerne

Rinkenæs Ungdoms 
og Idrætsforening 

Program for
Gymnastikopvisning i RUIF
Fredag den 17. marts på Rinkenæs Skole

OPVISNINGSPROGRAM 
Start kl. 17.30

Indmarch og velkomst
Løveungerne
Tempo-fræs

Jumping Fitness
Cross-træning
Gajol-holdet
Tempo-kids

Efter endt opvisning vil der være diskotek for 
børnene i hallen, mens de voksne kan sidde i 

tilstødende lokaler på skolen, hvor der kan købes 
ringrider, kaff e/te, kage, sodavand og slik. 

Det hele slutter kl. 20.00
Vel mødt til en hyggelig aften

indkalder til

GENERALFORSAMLING
Tirsdag den 21. marts kl. 19.30 

på Rinkenæs Brandstation
DAGSORDEN:

1. Valg af dirigent.
2. Godkendelse af dagsorden.
3. Afl æggelse af bestyrelsens årsberetning.
4. Forelæggelse af det reviderede årsregnskab 

til godkendelse.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Valg:

a. bestyrelsesmedlemmer
b. revisorer

7. Eventuelt.
Indkomne forslag senest den 14. marts til 

formanden på mail heidilemvig70@gmail.com 
Mød op og støt din forening.

Vi har brug for dig.
Foreningen byder på kaff e/the og kage

Alle er velkomne

Rinkenæs Ungdoms 
og Idrætsforening 

Gråsten Idræts- og Gymnastikforening

inviterer til

FORÅRSOPVISNING
LØRDAG 18. MARTS KL. 13.00

I AHLMANNSPARKEN 
Udover vores egne hold får vi bl.a besøg af 2 

efterskoler og et DGI landsdels hold.

Kom og få en skøn eftermiddag med god Gymnastik.

Der kan købes kaffe og kage mm. i hallens Cafe

Med venlig hilsen
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Taksigelser

Det er en god ide at få udfyldt og taget stilling til  
”Min sidste Vilje” og tilmeldt dig ”Elysium Begravelses-
opsparing”. Har du brug for hjælp til dette, hjælper  
vi dig gerne. Vi har mange års erfaring og kan hjælpe  

og rådgive dig professionelt. 

Vi er der for at hjælpe...

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

Poul Erik Kjærgaard
Eksam. bedemand

Steen Kristensen
Eksam. bedemand

Gitte J.J. Kristensen
Eksam. bedemand

Vores kister er danskproduceret  
med fokus på bæredygtighed.

Als- &
Broager-Sundeved Begravelsesforretning

Dødsfald

ISO9001-certificeret

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

eksam. bedemænd

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

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

Vi træffes hele døgnet på 74 65 94 33

Gråsten&Omegns

- Steffen Jensens eftf.

Felstedvej 34
Gråsten

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

Rabøl Jørgensens Begravelsesforretning

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

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

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

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

Svend HedegaardRie Rabøl Jørgensen Martin Good

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

 

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

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

Gråsten Bedemandsforretning
– en del af Rabøl Jørgensens Begravelsesforretninger

Rie Rabøl Jørgensen Martin GoodGunnar Petersen

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

www.lindegaardensbedemand.dk
Sønderborg, Gråsten, Aabenraa

& Kruså/Padborg
DØGNSERVICE:

29 29 86 68

Bedemand med hjertet

Hjertelig tak

for venlig deltagelse ved vores kære mor

Lina Anker-Møllers
bisættelse fra Broager Kirke

Venlig hilsen

Lis, Pia, Karin og Lars

Fjordbo
Bofællesskabet Fjordbo i 
Gråsten fejrede 1. marts 
5 års fødselsdag. ■

Oldtimerløb er oppe på 310 tilmeldte Af Gunnar Hat tesen

Det går stærkt til tilmel-
dinger til Oldtimerløbet.
“Vi er allerede oppe 
på 310 tilmeldte gamle 
biler”, fortæller Kaj 

Hattens, der er medlem af 
Oldtimerudvalget.

Lions i Broager-Gråsten 
åbnede forleden for, at 
ejere af gamle biler kunne 
bestille startnummer til 

året største oldtimerløb. 
Det afvikles lørdag den 27. 
maj i Gråsten. 

De første 10 med gamle 
biler sikrede sig startnum-
mer til Oldtimer løbet 

indenfor det første minut 
efter at salget åbnede, og 
Erik Mathiesen fra Vam-
drup starter med nummer 
1 på køleren. Efter 45 
minutter var deltagertallet 
oppe på 75.

“Det er virkelig en for-
nøjelse”, siger præsidenten 
for Lions i Broager-
Gråsten, Flemming Toft, 
Dynt.

Oldtimerløbet bliver åb-
net af Søren Sørensen, der 
er kendt fra TV som ejer 
af Læborg Automobiler.

Sidste år præsenterede 
1.217 deres køretøjer ved 
Oldtimer løbet i Gråsten. 
Over  skuddet går til huma-

nitære formål lokalt, re-
gionalt og internationalt, 
oplyser arrangørerne. ■

Oldtimerløbet løber af 
stablen pinselørdag.  

 Arkiv fotos

Frieda Gerda Agerholm, Rinkenæs, er død, 92 år. ■
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DYNT-GAMMELGAB VANDVÆRK
afholder

GENERALFORSAMLING
Tirsdag den 28. marts 2023 kl.  19:30

i Dynthuset, Gratelund 2, Dynt.
Dagsorden:

1. Valg af dirigent og protokolfører.
2. Formandens beretning om det forløbne år.
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
4. Budget, herunder takstblad for det kommende år, frem-

lægges til godkendelse.
5. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelse, samt 

bilagskontrollanter.
a. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

Efter tur afgår Karin Tychsen, Søren Jensen og 
Poul Erik Nielsen. (Alle tre modtager genvalg)
Martin Hansen ønsker at udtræde af bestyrelsen.

b. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
c. Valg af bilagskontrollant.

Efter tur afgår Niels Frederik Jensen.
d. Valg af bilagskontrollantsuppleant.

6. Behandling af indkomne forslag.
7. Eventuelt.

Det underskrevne regnskab og budget for 2023, 
ligger til gennemsyn hos kassereren fra d.d. 

og kan hentes på: www.dyntskelde.dk

Vi glæder os til at se Jer til årets Generalforsamling!

Ordinær
generalforsamling

Torsdag den 23. marts 2023, kl. 19.30
i medborgerhuset, Broager 

DAGSORDEN:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår.
3. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse.
4. Budget opgjort efter varmeforsyningslovens 

prisbestemmelser for indeværende driftsår 
fremlægges til orientering.

5. Fremlæggelse af investeringsplan/henlæggelsesplan 
for kommende år til orientering.

6. Forslag fra bestyrelsen.
7. Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere.
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Efter tur afgår:

Palle Klausen - modtager genvalg.
Kurt-Henning Krogh - modtager genvalg.
Asmus Frederiksen - modtager genvalg.

9. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
Efter tur afgår Kenneth S. Jørgensen – modtager genvalg.

10. Eventuelt.

Af hensyn til et mindre traktement ønskes 
tilmelding senest mandag den 20. marts via mail: 
post@broager-fjernvarme.dk eller tlf. 7444 1509.

Den offi cielle årsrapport vil være fremlagt på varmecentralen. 
Bestyrelsen

B R O A G E R  FJ E R N VA R M E S E L S K A B
w w w.b roage r-f je rnva rme.dk

Broager Sparekasse får mindre 
overskud efter kurstab Af Gunnar Hat tesen

Mindre medvind i 
2022 sikrer Broager 
Sparekasse et mindre 
overskud.
Den 173 år gamle spare-
kasse blev ramt af kurstab 
og kommer ud med et 
resultat før skat på 6 mil-
lioner kroner mod 29,4 
millioner kr i 2021. 

Direktør i Broager 
Sparekasse, Lars Blaabjerg 
Christensen, anser 

det som et acceptabelt 
resultat.

En stærk basisindtjening
“2022 har været et travlt 
år for både vores privat- 
og erhvervsrådgivere. 
Vores basale drift har 
aldrig været bedre, hvilket 
kommer til udtryk, når 
vi kigger på vores basi-
sindtjening for 2022, som 
udgør 28 mio. mod 16,3 
mio. i 2021. En stigning 

på hele 71,7% i forhold 
til 2021”, fortæller Lars 
Blaabjerg Christensen, 
som er tilfreds med 
basisindtjeningen:

“Vi er meget tilfredse 
med den stærke forbed-
ring af basisindtjeningen, 
som dels skyldes stigende 
renteindtægter og et år 
præget af mange konver-
teringer og høj aktivitet på 
boligmarkedet.”

De samlede nettoren-
te- og gebyrindtægter er 
steget fra 97,1 mio. i 2021 
til 111,2 mio. i 2022.

Den høje aktivitet på 
bolig- og erhvervsområdet 
har gjort, at den samlede 
nettoudlånsformidling er 
steget med i alt 316 mio. 

i løbet af 2022 via DLR-
Kredit, Totalkredit og 
sparekassens egne udlån.

Broager Sparekasse har i 
løbet af året haft en brutto 
kundetilgang på lidt mere 
end 1.000 nye kunder.

Rentestigning 
sætter sit præg
Forventningen til det 
samlede resultat før skat 
for 2022 lå på et højere 
niveau end de opgjorte 6 
mio. Årsagen til at denne 
forventning ikke holdt 
stik skyldes primært, at 
rentestigningen har sat sit 
præg med negativ kursre-
gulering som konsekvens. 
Årsresultatet viser nega-
tive kursreguleringer på 
21,5 mio. mod positive 
kursreguleringer på 4,7 
mio. i 2021.

“Kursreguleringerne 
udviklede sig væsentligt 
mere negativt end for-
ventet”, fortæller Lars 
Blaabjerg Christensen. ■

Direktør Lars Blaabjerg 
Christensen

John O'Driscoll 
får musikpris
Af Gunnar Hat tesen

Sønderborg Kommunes 
Musikråd har tildelt 
sangeren og musikeren 
John O'Driscoll, der i 
mange år var en fast del 
af Frk. Jensen i Skelde, 
den ene af to musikpri-
ser for 2022. 
Overrækkelsen fandt sted 
på Back to the Roots mu-
sikfestivalen på Rinkenæs 
Skole.

Prisen består af et di-
plom, en statuette og et 
beløb på 15.000 kr.

“Du er modtager af 
Musik prisen 2022, fordi 
du gennem en årrække 
har gjort en forskel i 
musiklivet i Søn der borg 
Kommune.

Du har i flere årtier været 
aktiv både ved at spille og 

synge, men også motivere 
yngre kræfter til at spille 
musik

Du spiller, synger og 
lærer fra dig, så folkemu-
sikken, især den irske tra-
dition, bliver videreført.

Om det er Tønder 
Festival, Bro ager Musik-
festival eller Back to the 
Roots Festival er du med 
– alle steder inspirerer du 
med din store glæde for 
musik.

John du er en stor am-
bassadør for Folke og 
Roots musik i vores om-
råde. Gennem dit aktive 
virke i det kulturelle liv og 
dit brede engagement har 
du medvirket til udvikling 
af musiklivet i Søn der borg 
Kommune”, lød det ved 
overrækkelsen. ■

John O'Driscoll modtog musikpris 2022. Arkiv foto

Nyt fra Broagerhus

Se altid mere på www.broagerhus.dk

De 5 onsdage på Broagerhus
Onsdag den 15. marts 2023 kl. 19.30

Spændende foredrag med KARI STOCHHOLM 
fra Broager der fortæller om

Bitten og Mads Clausens Fond (BMC) 
Kari er kommunikationschef i 

Bitten og Mads Clausens Fond og 
vil fortælle om Fondens arbejde 

”til gavn for Danfoss”, som det står 
nedfældet i Fondens fundats.

Hvad er historien bag BMC og 
hvordan hænger det sammen 

med de projekter som Fonden i 
dag er involveret i – spændende 
foredrag om en familiefond der 

har og har haft stor betydning for 
mange i vores lokalområde”

Entré incl. ka� e og kage 85,-

HUSK Tilmelding sms 26 73 81 30 eller
mail: broagerhus@broager.dk, 2 dage før!

Bestyrelsen for Broagerhus

8 B R O A G E R



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

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

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

DIN LOKALE VOGNMAND & ENTREPRENØRDIN LOKALE VOGNMAND & 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 med kranTræfældning/Topkapning med kran

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,-

Efterkommer af udvandrer 
vender hjem til Broagerland

Af Erling Nissen

For omkring 100 år siden 
udvandrede tre Nissen 
brødre fra Mølmark på 
Broagerland til Canada.
Hans og Christian Nissen 
fik deres egen farm med 
kartoffeldyrkning i New 
Denmark i staten New 
Brunswick. 

Nu er en efterkommer 
vendt tilbage til hjemstav-
nen, men kun på besøg. 

20-årige Chris Nissen 
er oldebarn efter udvan-
dreren Hans Nissen og 
studerer landbrugseksport 

på et landbrugsuniversitet 
i Holland. 

Under besøget på 
Broagerland bor han hos 
Marianne Tychsen og 
Poul Erik Nielsen i Dynt, 
der begge er uddannet 
agronomer.

Chris Nissen har besøg 
Gråsten Landbrugsskole, 
hvor han fik en grundig 
rundvisning. Desuden fik 
han lejlighed til at møde 
forstander Bjarne Ebbesen 
og tale med nogle af 
eleverne, der fortalte om 
deres elevuddannelse.

Chris Nissen vender 
snart tilbage til Holland, 
hvor han er færdig 
med sin uddannelse til 
sommer. ■

Forstander Bjarne Ebbesen 
fortalte Chris Nissen om 
Gråsten Landbrugsskole. 
Yderst til højre ses 
Anette Ehlert fra Gråsten 
Landbrugsskole.

Chris Nissen flankeret af sine 
værter, Marianne Tychsen og 
Poul Erik Nielsen.
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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

Hørt i byen
En strejferrotte lukkede 
boblehallen i Gråsten 
i 24 timer. Rotten blev 
observeret i hallen ved 
Gråsten Skole. Derfor 
var rottefængeren på 
besøg i boblehallen 
torsdag for at gen-
nemgå bygningen. 
Hel dig  vis blev der ikke 
konstateret hverken 
rotter i selve hallen 
eller krybekælderen. 
Kon klu sionen er, at 
der må have været tale 
om en såkaldt strejfer-
rotte. Søn der borg 
Kommune valgte dog 
at lukke boblehallen i 
24 timer for at gøre hele 
bygningen godt ren 
for at fjerne eventuelle 
ekskrementer, inden 
brugerne igen kunne 
spille badminton på 
stedet.

Back to the Roots 
festivalen i weekenden 
betød et større rykind 
på campingpladsen ved 
Rinkenæshus.

Byrådsmedlem Erik 
Krogh (V) deltog 
mandag formiddag i 1. 
spadestik til udvidelsen 
af Broager Sparekasse 
Skansen.

Centerleder Bente 
Normann Kaehne 
kunne 1. marts fejre 
30-års jubilæum på 
Gråsten Plejecenter.

Frisør Karina Hansen 
kunne 1. marts fejre 
10-års jubilæum. I 2013 
åbnede hun salon i 
Rinke næs og halvandet 
år efter flyttede hun 
salonen til Gråsten. For 
tiden er hun sygemeldt 
ovenpå håndoperatio-
ner, men hun ser frem 
til at markere jubilæet 
på et senere tidspunkt.

Krofatter Morten Latter 
modtog flere end 500 
hilsener, da han søndag 
fyldte 52 år. Gaven til 
sig selv var en 7 timers 
arbejdsdag og en læn-
gere velfortjent lur. ■

Dokumenteret godt 
salg i området.

DIN LOKALE EJENDOMSMÆGLER

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

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

Boliger

Koncert i 
Kværs Forsamlinghus
Torsdag den 30. marts 

kl. 20:00
Pris 125,-

DEN “RIGTIGE” KIM LARSEN KOPI

ANDERS
MUNCH

WWW.ANDERSMUNCH.DK

Til fordel for
udsatte børn, unge

og voksne samt
ensomme ældre

I 2018 var Claus Holm tæt på at miste livet på grund af overvægt 
og en usund livsstil med for meget fart på. Det blev i stedet starten 
på et imponerende vægttab på 25 kg, og en sundere livsstil med 
mere overskud til ham selv og sine nærmeste. I dette personlige 

og ærlige foredrag, åbner Claus Holm for en mere sårbar side af sig 
selv – og sætter ord på tabuer som overvægt, selvværd, sex og samliv 

i en kombination af ærlighed, sårbarhed og en masse humor. 

Claus Holm er en af landets mest populære tv-kokke og foredrags-
holdere. Gennem mere end 30 år har den fynske energibombe 

arbejdet som kok og nydt hvert et sekund. De fl este kender Claus fra 
Go’ Morgen Danmark på TV2, hvor han i 2002 fi k sit store folkelige 
gennembrud. Han har siden underholdt de morgenfriske danskere 
med madlavning i øjenhøjde - og holdt en masse foredrag, om sit 
livs vigtigste opskrift, nemlig fortællingen om Claus Holms eget liv.

Billetpris 150,- som sælges hos Bruhns i Ulsnæscentret, 
Ahlmannsparkens cafeteria og Bageriet Kock i Gråsten

Arrangør: Gråsten Handelsstandsforening

MIT LIVS 
VIGTIGSTE 
OPSKRIFT
Foredrag med Claus J. Holm
Mandag den 13. marts kl. 19:00
i BHJ-salen i Ahlmannsparken

Foto D
avid B

ering

Donation til Kværs
KTUIF Håndbold har fået 
25.000 kroner fra Sydbank 
Fonden i støtte til en 
maskine, der kan rengøre 

boldene for harpiks, og 
derved minimerer indkø-
bet af nye bolde til gavn 
for miljø og klubkassen. ■

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

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

 

Hårdt år for teaterhus
Af Gunnar Hat tesen

Det lille Teaterhus, der 
ejer den gamle skole i 
Ladegårdskov, har ondt i 
økonomien.
Det oplyste kassereren 
Dorte Brodersen, da hun 
aflagde beretning.

“Det har været et hårdt 
år økonomisk med af-
slutning af tagprojektet, 
etablering af ny kloak og 
oveni den meget store 
energiregning. Det har 
betydet, at Det lille Teaters 
husleje måtte øges, og at 
Det lille Teaterhus måtte 

låne yderligere 145.000 
kr fra Det lille Teater”, 
nævnte kassereren.

Årets resultat blev et 
underskud på 175.149 kr.

I alt har Det lille Teater 
lånt Det lille Teaterhus 
590.000 kr.  ■

Fællesspisning 
blev succes
Den første fællesspis-
ning i Ahlmannsparkens 
Café samlede 29 
deltagere.
“Snakken gik på kryds 
og tværs af bordene og 
folk hyggede sig. Nogle 
kendte hinanden på for-
hånd, mens en del ikke 

kendte hinanden, før de 
mødtes”, siger formand 
for KGGO, Svend Schütt, 
som retter en stor tak til 
Morten Latter og Ulla 
B. Midtgaard Stolberg 
for den lækre mad og 
god servering i hyggelige 
omgivelser. ■
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Trekanten 16 A
6300 Gråsten

ihle@post.tdcadsl.dkDANSKE MALERMESTRE

v/ malermester

Per Møller Ihle

Vi lægger vægt på 
folks tilfredshed

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

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

Krone- brobehandlinger,
Implantater og
Narkosebehandling

Tømrer-/Snedker-
Murer-/Flise-
Belægnings-
Smede-
Blikkenslager arbejde udføres
Telefon 74 67 14 93 • info@byggemester.dk

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

• Køkkener

• Vinduer & døre

• Energi-
renoveringer

Alt indenfor

Modtager af
Børsens 

Gazellepris
for 3. gang

Industrivej 20 • 6330 PADBORG • 7467 1203DØGNÅBEN

Alt frisklavet Alt frisklavet 
til digtil dig

Dagens ret kl. 11.00-20.00
ONSDAG den  8. Kotelet med rødkål

TORSDAG den  9. Stegt paneret fl æsk med persillesovs

FREDAG den 10. Karbonade med stuvede ærter og gulerødder

LØRDAG den 11. Dansk bøf med rødbeder

SØNDAG den 12. Burger med pommes frites

MANDAG den 13. Hamborgryg med aspargessovs og salat

TIRSDAG den 14. Millionbøf med mos

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

75,-
fra 53,-

Ældre Sagen i Bov har 
1.995 medlemmer Af Dit te Vennits Nielsen

I skyggen af en ubærlig 
krig i Ukraine holdt 
Ældre Sagen i Bov 
årsmøde i Multisalen i 
Grænsehallerne i Kruså.
Der var fin tilslutning til 
årsmødet og den efter-
følgende spisning med 81 
deltagere.

Formanden Finn 
Sørensen oplyste i sin 
beretning, at medlems-
tallet ligger stabilt, og 
nu er oppe på 1.995 
medlemmer. 

Nyvalgt blev Michael 
Wissing, som afløser Inger 
Wulff, der ikke ønskede 
genvalg.

Genvalgt til bestyrel-
sen blev Rita Clausen, 
Annelise Følster, Benta 
Tønder og Erik Kildahl. 
Suppleant blev Bente 
Bracht. ■Den musikalske underholdning var lagt i hænderne på Cottonfields. Foto Dit te Vennits Nielsen

Stemningen var god ved årsmødet i Ældre Sagen i Bov.

Tak fordi du handler lokalt

Padborg - Kruså - Frøslev - Holbøl - Kollund – Gråsten - Broager - Sundeved - Ragebøl Uge 10 8. marts 2023 15. årgang



KOLLUND KOLLUND 
KIRKEKIRKE

BOV BOV 
KIRKEKIRKE

HOLBØL HOLBØL 
KIRKEKIRKE

Søndag den 12. marts kl. 11.00
ved Marna Leila Vandsdal Egholm

Søndag den 12. marts kl. 9.30
ved Marna Leila Vandsdal Egholm

Søndag den 12. marts kl. 11.00
ved Joan Arnbjarnardóttir

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

v/ Kirsten Pedersen Madsen

Du kan ringe alle 
døgnets timer
tlf. 74 67 20 22

post@kirstenogrejner.dk
www.kirstenogrejner.dk

Skibbroen 28, 6200 Aabenraa
Frøslevvej 38, 6330 Padborg

Valg af 
bedemand er 
et spørgsmål 
om tillid

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

Din daglige samarbejdspartner
i erhvervs- og privatspørgsmål

ADVOKATFIRMAET BIRGIT THOMSEN

Din daglige samarbejdspartner
i erhvervs- og privatspørgsmål

ADVOKATFIRMAET BIRGIT THOMSEN

Tak fordi du handler lokalt

Padborg

Kruså
Kollund

Holbøl

Kliplev Kværs Gråsten
Egernsund

Rinkenæs Broager

Dybbøl

Ragebøl

Varnæs

Bovrup

Vester Sottrup
Felsted

Bjerndrup

Fårhus

Frøslev Bov

Ansvarshavende redaktør
Gunnar Hattesen

Telefon 21 16 06 83
gh@bovavis.dk

Lokalredaktør
Ditte Vennits Nielsen
Telefon 25 98 91 80

dvn@bovavis.dk

Mediechef
Ingrid Johannsen

Telefon 21 19 02 80
isj@bovavis.dk

Grafisk tilrettelæggelse
Hans-Ole Nielsen

Telefon 36 95 99 36
bovavis@graphos.dk

Grafisk tilrettelæggelse
Marta Serrano Sánchez

bovavis@graphos.dk

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

LEVERING:

FK Distribution

TRYK:

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

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

onsdag/torsdag

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

Dødsfald

Rabøl Jørgensens Begravelsesforretning

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

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

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

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

Svend HedegaardRie Rabøl Jørgensen Martin Good

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

 

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

Bov-Padborg Begravelsesforretning
– en del af Rabøl Jørgensens Begravelsesforretninger

Rie Rabøl Jørgensen Martin GoodGunnar Petersen

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

 Følg os på Facebook

RABAT *  
Fra et minimumskøb 

på 1.490,-

500,– kr.

TIL DIG

RABAT *  
Fra et minimumskøb 

på 3.990,-

1.000,– kr.

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

til dig !

Min kære mand, far og morfar

Kurt Mortensen
* 12. juli 1948    †  28. februar 2023

er stille sovet ind

Elisabeth
Thomas, Torben og Tina

Thor og Asbjørn

Urnenedsættelse fra Bov Kapel
 lørdag den 11. marts kl. 10.00

En stor tak til Hjemmeplejen og vågekonerne

Røde Kors butik trænger 
til et ansigtsløft Af Dit te Vennits Nielsen

Røde Kors' butik i 
Padborg trænger til et 
ansigtsløft. Afdelingen 
har nedsat et udvalg, der 
skal tage sig af vedlige-
holdelse af bygningen på 
Nørregade, som ikke er i 
så god stand længere.
Formanden Morten 
Berdiin omtalte i sin be-
retning krigen i Ukraine. 

“I Bov Modtagecenter 
blev der gjort en kæmpe 

indsats for at hjælpe flygt-
ningestrømmen”, nævnte 
Morten Berdiin, som op-
lyste, at der er 16 frivillige, 
der arbejder i butikken. 

Des mangeårige have- 
og handyman, Ernst 
Bellmann, har været 
nødsaget til at stoppe, 
men hjælper stadig med 
mindre opgaver.

Hos besøgsvennerne er 
der kommet 4 nye med-

lemmer til. I alt er der 
12 mennesker tilknyttet 
Besøgstjenesten.

Ved indsamlingen i 
fjor blev der indsamlet 
13.362 kr. 

“Vi fortsætter med at 
gøre en stor forskel og 
hjælper blandt andet jord-
skælvsramte ofre i Tyrkiet 
og Syrien samt mennesker 
i krigs- og tørkeramte 
steder. Vi håber derfor at 
få flere indsamlere næste 
gang”, sagde Morten 
Berdiin. ■

Formand for Røde Kors i Bov, 
Morten Berdiin. Arkiv foto

Nyvalg i Bov IF 
Tennis
På generalforsamlingen 
i Bov IF Tennis blev Finn 
Mathiesen og Mads 
Philipsen nyvalgt til 
bestyrelsen. Genvalgt 
blev formanden 
Christian Svendsen, 
Birte Moshage, Bente 
Ries, Bent Nielsen og 
Trine Outzen.
Lasse Bo Kristensen og 
Heidi Petersen ønskede 
ikke genvalg.

Suppleanter blev Heidi 
Petersen og Carl Petersen.

Revisorer blev Andreas 
Rebsdort og Benta Tønder, 
mens Kirsten Hansen blev 
suppleant.

Formanden Christian 
Svendsen omtalte årets ak-
tiviteter, mens kassereren 
Birte Moshage gennemgik 
årsregnskabet.

Kassereren oplyste, at 
der var et underskud på 
14.407 kr. Den primære 
årsag var forhøjede el- og 
vandudgifter. ■
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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,-

Stort rykind til Rie Meyer
Af Dit te Vennits Nielsen

Der var stort rykind af 
gratulanter, da guld-
smed Rie Meyer fejrede 
5-års forretnings-jubilæ-
um i Padborg.
Gæsterne blev budt øl, 
ringriderpølser og snacks 
og for børnene var der 
arrangeret hoppeborg.

“Jeg er dybt taknemmelig 
for den store opbakning 
folk har vist mig”, for-
tæller en meget glad Rie 
Meyer, der også fejrede sin 
40 års fødselsdag. ■

Gratulanter fra nær og fjern 
kiggede forbi for at 
lykønske Rie Meyer.
 Foto Dit te Vennits Nielsen

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  

TUSIND TAK 
for den overvældende 
opmærksomhed til min 

jubilæumsreception.
En stor tak for alle gaver, 

hilsner og besøg, der var med 
til at gøre dagen festlig.

Med venlig hilsen
Rie Meyer

Holbøl Landbohjem er 
sognets samlingssted

Af Gunnar Hat tesen

Der bliver langt mange 
kræfter i at sikre Holbøl 
Landbohjem som et mo-
derne forsamlingshus.
Formanden Jens Peter 
Skjødt omtalte på andels-
selskabets generalforsam-
ling de nyanskaffelser og 
aktiviteter, der foregår i 
sognets samlingssted.

Der er kommet nye vin-
duer i køkkenet, og der er 
opsat en ny kølecontainer.

Regnskabet viste et 
overskud på 159.665 kr. 

Egenkapitalen er oppe på 
knap 650.000 kr. ■

Godt 20 andelshavere mødte 
op til generalforsamling i 
Holbøl Landbohjem.

Dropper lottospil: Svært 
at skaffe gevinster

Af Gunnar Hat tesen

Holbøl Landbohjem 
droppede i fjor sit 
traditionelle lottospil.
“Det er efterhånden blevet 
svært at få gevinster. Det 
er ikke nemt at få firmaer 
til at sponsorere præmi-
er” , nævnte formanden 
Jens Peter Skjøtt i sin 
beretning.

Lottospillet har gennem 
årene givet et pænt over-
skud og samlet et stort 
antal mennesker. ■Forsamlingen beklagede, at der ikke længere er baggrund for 

at holde lottospil i Holbøl.
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Hørt ved Lyren
De Blå Spejdere Pad-
borg serverede pizza på 
generalforsamlingen 
som trækplaster for at 
få flere forældre til at 
møde op. 

Kræftens Bekæmpelse 
i Bov mangler indsam-
lere til landsindsamlin-
gen søndag den 16. 
april.

ESA Truck i Padborg 
har vundet DAF North 
West Service 2023 for 
deres gode arbejde på 
værkstedet.

Der afholdes vinter-
turnering for cross i 
Vesterbæk på lørdag.

Chr. Lund Transport 
A/S startede for 30 år 
siden med en enkelt 
trækker. Firmaet har i 
dag 28 ansatte.

KJ Autoparts kunne 
forleden fejre 3 års 
fødselsdag i butikken 
og bød på wienerbrød 
til kunderne.

Eleverne i SFO'en på 
Lyreskov skolen i Bov 
havde en sjov eftermid-
dag, da Honning ban-
den opførte kaninshow 
for børnene.

Christian Lützen er 
blevet ny direktør 
for Told styrel sen i 
Padborg.

Holbøl Landbohjem 
leverer varm mad til 
321 ældre hver dag.

På generalforsamlingen 
i Bov Venstre blev 
der udtalt mindeord 
over den afdøde for-
mand, Leif Andersen, 
Smedeby. Han var en 
yderst hjertelig mand 
og liberal helt ud til 
fingerspidserne med et 
kæmpe Venstre-hjerte. 
Det er svært at undvæ-
re ham, og han er sav-
net og husket af mange. 
Også det mangeårige 
medlem, Anne Marie 
Christensen, Hønsnap, 
blev mindet. ■

 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

LOKALFORENINGEN 
Frøslev-Padborg
Vær med i fællesskabet og få
indfl ydelse på dit lokalområde

BLIV MEDLEM
ÅRLIGT KONTINGENT ER KUN 

50,- PR. HUSTAND
Læs mere på hjemmesiden
www.froeslevpadborg.dk

Betal dit kontingent med MobilePay: 635670
og oplys mailadressen og dit telefon nr. 
mail: er froeslevpadborg@gmail.com

Vil du vide mere - så ring på tel.: 5117 3565.

Indkaldelse til ordinær 

GENERALFORSAMLING 
i Lokalforeningen Frøslev-Padborg

Søndag, den 26. marts 2023 kl. 14.00 
Sted: Kælderen på Bov Bibliotek 

Dagsorden i henhold til vedtægterne.

Foreningen byder på kaffe, the 
og kage, håber vi ses 

Med venlig hilsen
Lokalforeningen Frøslev-Padborg

Genvalg i Røde Kors
På generalforsamlingen i 
Røde Kors i Padborg blev 
Morten Berdiin genvalgt 
som formand.

Kasserer Hans Henrik 
Galle blev ligeledes 
genvalgt.

Genvalgt til bestyrelsen 
blev Dorit Hyla.

I bestyrelsen sidder 
desuden Margit Biehl-
Hansen, Jette Hedegaard, 
Carla Petersen og Gudde 
Hamle. ■

Susanne Provstgaard 
ny V-formand Af Gunnar Hat tesen

Direktør og byråds-
medlem Susanne 
Provstgaard er ny 
formand for Bov Venstre.
Hun afløser Ditte Vennits 
Nielsen, der ikke ønskede 
genvalg.

Generalforsamlingen 
fandt sted på Krone Fleet i 
Padborg.

Den øvrige bestyrelse 
består af Jens Wistoft, 
Allan Jacobsen, Benthe 
Thomsen, Jens Boddum 
og Lars Kristensen. 

Torben Nissen ønskede 
at træde ud af bestyrelsen. 
Ny suppleant blev Jørgen 
Peder Meyer. ■

Bov Venstre fik på general-
forsamlingen ny formand. Det 
blev Susanne Provstgaard, 
der ses til venstre.

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
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ICONS
(RE)DISCOVER

PATERA 300 & PH 5

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

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

CVR 34 22 35 72

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

Bred VVS ApS

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

Kontakt os på: 
Dennis Lorenzen

27 58 87 50 • Dennis@ltnatur.dk 

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

Vi er 
specialister 
i haver:
• Nyanlæg og design
• Vedligeholdelse
• Beskæring
• Hækklipning
• Træfældning
• Stubbe fræsning
• Topkapning
• Algerens og imprægnering

LT NATUR &
EJENDOMSSERVICE APS

Murer- samt tømrerafdeling: kontakt os for mere info

Vognmandsfirmaet
Kenneth Jacobsen

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

Kørsel med kran og grab
Containerkørsel
Entreprenørkørsel

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

Skærver · Pyntesten
Egen grusgrav

Selv-afhenter-plads
Skovglimt 1, 6340 Kruså

   kj@kenneth-jacobsen.dk

www.kenneth-jacobsen.dk Tak fordi du handler lokalt 

DIN LOKALE HÅNDVÆRKER

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

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

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

HUSK!

Dansk 
service 

med tyske 
priser

Dit uafhængige rejsebureau

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

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

Travestr. 2 • 24943 Flensburg • Tlf. +49 461 315 4141
www.restaurant-cevapcici.de

Cevapcici
Restaurant

WIENERSCHNITZEL
Paneret svineschnitzel med 
pommes frites, grøntsager 
og tatarsauce 

15 €

Gratulanter stod i kø

En strøm af gratulanter 
mødte op til afskeds-
reception i ITD for 
seniorkonsulent Anders 
Jessen, som efter 37 års 
ansættelse har valgt at 
gå på pension.
Blandt gratulanterne 
var direktør Mogens 
Therkelsen, som har fulgt 
Anders Jessen gennem alle 
årene. ■

Direktør Mogens Therkelsen takkede Anders Jessen for sit 
store arbejde for transportbranchen. Foto Dit te Vennits Nielsen

Direktør Jesper Schimann fra Padborg Transportcenter sagde 
tak til Anders Jessen. Foto Dit te Vennits Nielsen

Afskedsreceptionen blev 
holdt i ITD's hus ved Lyren. 
 Foto Dit te Vennits Nielsen

Nyvalg i Holbøl Landbohjem

Af Gunnar Hat tesen

På generalforsamlingen 
i andelsselskabet Holbøl 
Landbohjem takkede 
Thomas Christiansen 
Schmidt fra Kiskelund 
af efter seks år i 
bestyrelsen.
Nyvalgt til bestyrel-
sen blev Britta Jensen, 
Hønssnap.

Genvalgt blev forman-
den Jens Peter Skjøtt og 
Jens Wistoft.

Genvalgt som revisorer 
blev Thorkil Hansen og 
Henrik Pørksen Schmidt.

Holbøl Landbohjem 
er udlejet 300 gange om 
året. ■

Thomas Christiansen 
Schmidt fik overrakt buket 
blomster for sin indsats 
i Holbøl Landbohjem af 
formanden Jens Peter Skjøtt.
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