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

VELUDFØRT TØMRER- & 
SNEDKERARBEJDE

Fiskenæsvej 2, 6300 Gråsten   

Tilmelding 
og tidsbestilling
 nødvendig på 

tlf. nr. 7365 0033

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

PRIS FOR BRUNCH & 
WELLNESS PR. PERS.

299 kr.

Søndag d. 19/3 eller 26/3

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

Få forsikring 
for alle pengene

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

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

… og overskuddet tilbage!

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 11 15. marts 2023 15. årgang  Løssalg: 5 kr. 

✔ 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

Morgenfruernes instruktør gennem 25 år
Af Lise Kristensen

Olga Sørensen kan 
fejre 25 års jubi-
læum som instruktør 
i Gråsten Idræts- og 
Gymnastikforening.
Olga er træner for holdet 
Morgenfruer, hvor hun 
holder de modne kvinder 
i form med gymnastik og 
øvelser. 

Holdet består af 35 da-
mer i alderen 65 til 89 år, 
der gladeligt gennemgår 
stræk og bøj under Olgas 

kyndige ledelse, for alle 
er glade for, Olga holder 
dem godt i gang. Holdet 
træner hver mandag i 
Ahlmannshallen klokken 
8.30 – 9.30.

Olga er 82 år og bor i 
Adsbøl med hendes mand 
Christian.

Glad for gymnastik
Hun har altid været glad 
for gymnastik. Da hendes 
tre piger var hjemmebo-
ende, deltog de alle fire på 
forskellige gymnastikhold. 
Det var en stor begiven-
hed, når dagen for den 
årlige forårsopvisning 
oprandt, og medlemmer-
ne af familien Sørensen 
skulle vise deres kunnen 
på gulvet.

Olga har deltaget i DGIs 
landsstævner i henholds-
vis Haders lev, Holbæk og 
på Bornholm. Det er en 

festlig begivenhed, når 
gymnaster fra hele landet 
sætter hinanden stævne til 
et overflødighedshorn af 
opvisninger og samvær.

Før Olga startede som 
instruktør i Gråsten 
Idræts- og Gymnastik-
forening havde hun et 
hold damer til gymnastik 
på den lokale skole i 
Adsbøl.

Selvom Olga er 82 år, 
holder hun kroppen godt 
i gang. Foruden hendes 
morgenfrue-hold, går hun 
desuden til kegling og 
krolf. 

Når Olga mødes med 
krolf-holdet, har hun 
selvfølgelig et lille op-
varmningsprogram, så 
deltagerne får varmet 
ordentligt op og rørt sig, 
inden de går i gang med at 
svinge køller og kugler.

For 10 år siden var Olga 

så uheldig at falde til en 
af hendes træningstimer 
og brækkede ulykkeligvis 
højre lårben. Efter en 
operation var Olga ”ude 
af drift” nogle måneder, 
men med masser af 
viljestyrke og god genop-
træning kom hun hurtigt 
på benene igen og kunne 
genoptage træningen med 
morgenfruerne.

Olga har nu valgt at 
stoppe som instruktør. 
Hun synes, at der skal nye 
kræfter til. Hun har nydt 
at have alle de glade mor-
genfruer til gymnastik og 
et godt grin hver mandag. 
Olga har dog ingen planer 
om at slappe af og gå i stå. 
Hun påtænker at bakke 
op om nogle af de andre 
hold og de gode tilbud, 
der er i Gråsten. En mor-
genfrue på 82 år kan lave 
gymnastik og bevæge sig 
uden selv at skulle svinge 
taktstokken ■

Med sine 82-år synes Olga 
Sørensen, det er på tide at 
takke af som instruktør for 
Morgenfruerne efter 25 år 
at have sørget for, kvinder i 
alderen 65-89 år holder sig  i 
rigtig god form.

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

 INKL. DÆKHOTEL 350,- 

Dækskifte

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 15. marts kl. 19.00 Foredrag i Ahlmannsparken med Frelle Petersen

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

Onsdag den 22. marts kl. 19.00 Syng foråret ind, Adsbøl kirke 

Tusind tak 
for jeres støtte til Folkekirkens Nødhjælps indsamling og en STOR tak til vores 
kon� rmander, frivillige og hjælpere for deres fantastiske indsats. 

Sammen lykkedes det os at indsamle 11.554,75,-  til mennesker, der lider under 
jordskælvet i Tyrkiet,og Syrien, tørken på Afrikas Horn og krigen i Ukraine.

TAK for jeres støtte og hjælp til at gøre en forskel.

Syng foråret ind
Vi hilser foråret og de lysere tider velkommen med en perlerække af vores skønne 
forårssalmer og sange.

En god stund, hvor alle kan synge med - UANSET om stemmen er blevet en smule 
rusten, er i overgang eller man ikke har en tone i livet  ALLE er velkomne!

Det er Adsbøl kirke onsdag den 22. marts kl 19.00.

Gråsten har p.t. ikke råd til at tage imod Dronningen
Af Lise Kristensen

Det sidste par år har 
handelsstandsfor-
eningerne i Gråsten, 
Søn der borg og Nord borg 
modtaget en million 
kroner til aktiviteter 
som musik, udsmyk-
ning og modtagelse af 
Dronningen op til hendes 
årlige sommerophold på 
Graasten Slot.
Gråsten Handel, 
Nordborg Handel og 
Vores Sønderborg har 
udarbejdet en liste over 
såkaldte handelsinitiativer 
til en million kroner i 
2023, som der foreløbig 
ikke er dækning for. 

På sit seneste møde 
drøftede Udvalget for 
Erhverv og Grøn Vækst 
muligheden for at overføre 
1,35 ubrugte millioner 
kroner fra anlægsmidlerne 
på turismeområdet til 
handelsinitiativerne, så de 
kulørte og folkelige aktivi-
teter også bliver dækket i 
indeværende år.

“Som det ser ud p.t. har 

vi ikke råd til at modtage 
Dronningen i Gråsten til 
sommer. De færreste tæn-
ker over, det koster penge. 
De er hidtil bevilget via 
midlerne til handel og 
turisme, som i de to fore-
gående år har udgjort en 
million kroner til handel 
og en million til turisme. 
De blev fordelt mellem 
handelsstandsforenin-
gerne med 20 procent til 
Nordborg og 20 procent 
til Gråsten Handel og 60 
procent til Vores Sønder-
borg,” fortæller byråds-
medlem Ingrid Johannsen 

(V), der er medlem af 
Udvalget for Erhverv og 
Grøn Vækst.

“Vi ved ikke, om vi har 
penge til musik på Torvet, 
modtagelse af Dronningen 
og andre aktiviteter, som 
er planlagt og budgetteret 
med forventning om kom-
munal støtte. Det er vig-
tigt, anlægsmidlerne fra 
turistområdet overføres til 
handelsaktiviteter, for el-
lers går de tilbage i kassen, 
og handelsstandsforenin-
gerne i byerne står uden 
de forventede midler. Hvis 
vi vil bringe befolknings-

tallet op på 77.000, må vi 
også sikre penge til de tre 
handelsstandsforeninger,” 
siger Ingrid Johannsen, 
der er valgt i Gråsten og 
frygter for de små byers 
aktivitetsniveau, hvis støt-
ten til handelsinitiativer 
helt bortfalder.

Riget fattes penge
Hver en øre vendes. Det 
er årsagen til, forholdsvis 
overskuelige summer til 
konkrete opgaver dis-
kuteres i detaljer. Det er 
Vores Sønderborg, der på 
vegne af de tre handels-

standsforeninger har søgt 
om en million kroner 
til handelsaktiviteter i 
2023. Det er eksempelvis 
Lyse rød Lørdag med 
Støt Brysterne aktionen, 
Konge lig Jul event i Søn-
der borg og Isskulptur 
festival i Nord borg. Mod-
tagelsen af Dronningen 
koster i øvrigt 80.000 
kroner.

“Jeg ser positivt på tin-
gene. Vi har fulgt proce-
duren og søgt om penge, 
som vi plejer og forventer, 
ansøgningen bliver be-
handlet på en sober måde, 
som det plejer at være 
tilfældet. Handelsstands-

foreningerne og kom-
munen fattes alle penge, 
og man kan ikke klippe en 
skaldet. Vi gør en masse 
for at gøre byen attraktiv 
for turister og herboende, 
og det agter vi at blive ved 
med. Nu er pengene til 
beplantning i blomster-
kummerne sparet væk. Vi 
skal selvfølgelig sørge for 
fortsat at have en attraktiv 
by, der kan trække besø-
gende til, for ellers tager 
folk andre steder hen,” 
siger formand for Gråsten 
Handel Kim Stokholm, 
der tager den lettere 
forsinkede bevillingspro-
cedure med ophøjet ro og 
som værtshusholder på 
Tin soldaten slår koldt øl i 
blodet.

Løsningen er, at byrådet 
beslutter at tage turis-
meanlægsmidlerne og 
overfører dem til handels-
aktiviteter i 2023. 

Der er fortrøstningsfuld 
politisk og handelsmæssig 
forventning til, at det er, 
hvad der kommer til at 
ske. ■

Det koster penge at modtage 
Dronningen, og til det formål 
har Gråsten Handel i tidligere 
år benyttet 80.000 kroner ud 
af de 200.000. Byrådsmedlem 
Ingrid Johannsen er betænkelig 
ved, at pengene endnu ikke 
er bevilget af kommunen i 
indeværende år. Arkivfoto
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Byens spisested 
no. 1

Byens spisested 
no. 1

kun

299,-
Middag og 

koncert

KÆMPE

PÅSKEFROKOST
Søndag den 9. april kl. 12

BILLET OG 
BORDRESERVATION

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

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

Med
NEW ORLEANS JAZZ ENSEMBLE

NOGLE AF DE BEDSTE JAZZMUSIKERE I DANMARK

Finn Burich Gert Jacobsen U� e Dalsgaard Hansen Erling Tjørnelund

SAMT LEGENDEN & IKONET
FINN ODDERSKOV

EN PÅSKEFROKOST I ALDRIG VIL GLEMME

Med glad og svingende jazzMed glad og svingende jazz

37 spillede skat 
Gråsten Skatklub samlede 37 skatspillere til klubaften.
1. runde
Nr. 1 Kim Andersen, Sønderborg 1342 point
Nr. 2 Poul Erik Rinkovski, Egernsund 1318 point
Nr. 3 Finn Lorenzen, Gråsten 1283 point
Nr. 4 Frede Hansen, Sønderborg 1099 point
Nr. 5 Robert Petersen, Gråsten 1085 point
Nr. 6 Harald Jørgensen, Gråsten 978 point

2. runde
Nr. 1 Kjeld Petersen, Egernsund 1811 point
Nr. 2 Robert Petersen, Gråsten 1200 point
Nr. 3 Rainer Hugger, Flensborg 1143 point
Nr. 4 Lorenz Jefsen, Aabenraa 1137 point
Nr. 5 Kim Andersen, Sønderborg 1120 point
Nr. 6 Jens Lorenzen, Broager 1116 point

Veloplagt Stephanie Lose i Gråsten

Af Gunnar Hat tesen

Dagen før hun blev 
udnævnt til midlertidig 
økonomiminister 
var regionsformand 
Stephanie Lose (V) 
i Ahlmannsparken i 
Gråsten for at holde fore-
drag i Ældre Sagen.
Over for 150 mennesker 
fortalte den 40-årige po-
litiker om sit liv og sine 
travle år som regionsfor-
mand, hvor hun er øverste 
chef for 27.000 ansatte og 
er ansvarlig for et budget 
på 27 milliarder kroner, 
som hovedsageligt går til 
sygehusvæsenet. 

I 8 år har Stephanie Lose 
været formand for Region 
Syddanmark. Hun er født 
i Løgumkloster, uddannet 
cand. oecon, mor til to 
piger på 9 og 13 år og bor 
med sin mand, Jakob, i 
Esbjerg.

“Jeg har altid interesseret 
mig meget for, hvad der 

rører sig i samfundet. Jeg 
er vokset op i grænse-
landet. Dengang jeg var 
barn, havde vi altid pas 
i bilen. Hvis vi en enkelt 
gang, havde glemt det, når 
vi kørte over ved Sønder 
Løgum og der var kontrol, 
kørte vi bare over Rudbøl 
på hjemvejen”, huskede 
Stephanie Lose.

Da hun var barn, fyldte 
det tyske sprog meget.

Hun var derfor glad for 
også at have ansvar for 
det grænseoverskridende 
samarbejde.

“Da Kresten Philipsen 
var amtsborgmester, fik 
han skæld ud, hvis han 
ville det grænseoverskri-
dende samarbejde for 
meget. Jeg får skæld ud, 
når jeg ikke vil det nok. 
Der er sket meget i hold-
ningen i løbet af 25 år”, 
sagde Stephanie Lose, som 
blev medlem af Region 
Syddanmark i 2005. I 2015 
blev hun regionsformand.

“Det er ofte ensomt at 
være fuldtidspolitiker”, er-

kendte Stephanie Lose, der 
i 2021 blev næstformand i 
Venstre. Samme år fik hun 
147.485 personlige stem-
mer ved regionsvalget.

I debatten var der 
spørgsmål om sundheds-
væsenet og medicin og 
det fik debatten op at 
flyve, men der var også 
plads til grin og kvikke 
replikker.  ■

Stephanie Lose (V) holdt 
veloplagt foredrag i Gråsten.
 Foto Erling Nissen   
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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

ANKOMST – REGISTRERING – kl. 09:00-09:45

VELKOMST – kl. 10:00-10:15 
• Bestyrelsesformand Knud A. Sveistrup, DKsyd – Velkommen til Bright Digital Future 
• Borgmester Erik Lauritzen, Sønderborg Kommune – Velkommen til Sønderborg

SESSION I – kl. 10:15-12:00 
• CEO Niels Duedahl, NORLYS - Digitale investeringer i vores fremtid 
• Direktør Rikke Hougaard Zeberg, Dansk Industri Digital – Danmark som digitalt foregangsland 
• Fhv. direktør Troels Ørting Jørgensen, EU European Cyber Crime Center mv.  
 – Any clouds on the horizon for the Bright Digital Future in EU?

PAUSE – kl. 12:00-13:00 – frokost i restaurant Alsik

SESSION II – kl. 13:00-14:45 
• Ekstern lektor Peter Enger, Syddansk Universitet – Introduktion til Den Digitale Treenighed

Spor 1 – Digital ledelse & forretningsudvikling 
• Associate professor Svend Hollensen, Syddansk Universitet – Metaverse – fra 2D til 3D Marketing 
• Videnskabelig assistent Sadia Soltani, Syddansk Universitet  
 – Udfordringer med positionering på Internet-of-Things Platforme – indlæg foregår på engelsk

Spor 2 – Digital engineering 
• CEO Mikkel Christoffersen, Odense Robotics - Danmarks robot-, automation- og droneindustri  
 – drivkraft for vækst og grøn omstilling 
• CEO Brian Seeberg, ProjectZero – Sønderborgs digitale spor til grøn vækst – konkurrencekraft 
• Adm. direktør Christian Spohr, EAGLE SHARK A/S – Truslen mod industrispionage – live case

Spor 3 – Informationsteknologi 
• CEO Jacob Chr. Nielsen, Erhvervshus Sydjylland – Big Data og AI – what`s in it for me? 
• Dr.phil, historiker og forfatter Michael Böss – Digitalisering og menneskelig værdighed

PAUSE – kl. 14:45-15:15 – kaffe / the / kage

DIGITALISERING I PRAKSIS – kl. 15:15-15:50 
• Chairman Emeritus Jørgen M. Clausen, Danfoss – Digitalisering i en industrivirksomhed

AFRUNDING – kl. 15:50-16:00 – tak for i dag   

PROGRAM

Derfor skal du deltage i...

Fremtiden • Det er nu • Den er digital! 
Digitalisering sker overalt – bølgen skyller ind over samfundet. Er Europa, Danmark,  
virksomhederne, borgerne – det enkelte menneske – klar til den digitale tidsalder?  
Bliv klogere på fremtiden – deltag på konferencen Bright Digital Future.

TilmeldingLæs mere

Politisk comeback 
til Hans Peter Toft
Hans Peter Toft, Gråsten, 
gør comeback som 
formand for Dansk 
Folkeparti i Sønderborg. 
I august 2022 nedlagde 
han sin formandspost i 
den lokale partiforening, 
som pludselig stod uden 
formand.

På en generalforsamling 
i Guderup Forsamlingshus 
har han atter meldt sig 
under partiets faner.

Genvalgt som kasserer 
i DF Sønderborg blev by-
rådsmedlem Stefan Lydal, 
Sønderborg. De øvrige 
bestyrelsesmedlemmer 
blev Charlotte Liljeblad 
Pilegaard, Nordborg, 
Dannie Poulsen, Nybøl, 
og Emely Wind Thomsen, 
Rinkenæs. 

Som suppleanter 

valgtes Hans Bernhard 
Diedrichsen, Skelde, og 
Elly Kørvel, Nordborg. 

Efter generalforsamlin-
gen gav folketingsmedlem 
Peter Kofod en aktuel 
politisk orientering. ■

Hans Peter Toft Arkiv foto

Ny næstformand
Efter generalforsam-
lingen Kultur i Gråsten 
konstituerede bestyrelsen 

sig med Hanne Næsborg-
Andersen som formand.

Ny næstformand blev 
Ole Gaul Nilum, mens 

Jørgen Christian Clausen 
fortsætter som kasserer og 
Anne Fink blev sekretær. ■

Nyvalg i Kultur i Gråsten
Kultur i Gråsten har af-
holdt sin første general-
forsamling under sit nye 
navn. Før hed foreningen 
Kulturlandsbyen6300. 
I alt 22 personer mødte 
op, hvor Bendt Olesen blev 
valgt til dirigent.

Derefter fortalte for-
manden Hanne Næsborg-
Andersen om årets gang i 
foreningen.

Man har i bestyrelsen 
knoklet for at få et pro-
gram for efteråret 2022 
op at stå efter ændringen 
af formål og navn i marts 
2022. Programmet kom 

til at bestå af fællessang i 
første del af efterårsmåne-
derne og foredrag i sidste 
del.

Tilskuerantallet havde 
været fint, og økonomisk 
løb det næsten rundt.

Man arbejder derudover 
også med egnsspillet 
Hertuger og husmænd- 
historien om Fiskbæk, 
og bogen om Gråsten 
Landbrugsskoles 100 års 
jubilæum.

Kasserer Jørgen 
Christian Clausen frem-
lagde regnskabet, som blev 
godkendt. Det samme 
gjaldt en lille ændring i 
vedtægterne vedrøren-
de tegningsret overfor 
banken.

Valg
Til bestyrelsen blev Bodil 
Gregersen og Jørgen 
Christian Clausen gen-
valgt. Ole Gaul Nilum 
blev valgt ind i stedet for 
Thomas Brink Thomsen. 
Som suppleanter blev 
Anne Fink genvalgt, og 
Morten Latter nyvalgt.

Der var ros fra forsam-
lingen til årets arbejde, og 
flere meldte sig som frivil-
lige til ekstraopgaver. ■

Formand for Kultur i Gråsten, 
Hanne Næsborg-Andersen.
 Arkiv foto
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Tag på udflugt med Gråsten Rejser 

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

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

 Mange nye ideer i 
Alnor Strandpark
Af Lise Kristensen

Når der tirsdag 21. marts 
er generalforsamling i 
Strandparkens Badebro-
forening og med et efter-
følgende borgermøde, er 
folk velkomne til at give 
deres besyv med om en 
lang række initiativer på 
og omkring den attrakti-
ve badestrand. 
Det foregår i Förde-
Schules Kamin halle klok-
ken 20.00.

“Vi har planer om at 
forbedre faciliteterne med 
omklædningsrum, bade-
rum og wc og øge adgan-
gen til naturen for både 
mennesker og dyr,” siger 
formand i Strandparken 
Niels Christian Just.

Han vil foreslå en form 
for støtteforening måske 
kaldet Strand parkens 
Venner, hvor folk kan gå 
sammen om løsning af 
praktiske gøremål. 

Strandparkens Badebro-
forening har 13 brofag, 
der hvert år bliver lagt 
ud i vandet til glæde for 
turister og herboende, 
som gør Alnor til lidt af 
et fluepapir i de varme 
sommermåneder.

Der er tradition for at 
lokale står sammen om at 
tage broen ud og ind og 
sørge for, stranden tager 
sig præsentabel og attrak-
tiv ud.

“Det er en fornøjelse at 
se de mange vandrere ad 
gendarmstien komme 
gående med rygsækken på 
nakken. Vi vil gerne give 
dem en god oplevelse med 
faciliteter med varmt bad 

og ordentlige toiletter,” 
siger formanden. Det er 
glædeligt at Strandparkens 
Badebroforening og  
Gråsten Forum i fæl-
leskab er lykkedes med 
at etablere både bålhytte 
og beachvolleyball-
banet i samarbejde med 
kommunen.

“I det hele taget ønsker vi 
at lette adgangen til na-
turen. Alnor Strand park 
er en uhyrlig naturskøn 
perle,” fortæller Niels 
Christian Just, der ønsker 
at udbrede kendskabet til 
det lokale trækplaster.

Planen kunne være at 
lave insekthoteller, gen-
etablere den gamle bål-
plads til Sankt Hansbål, 
ophænge redekasser, der 
måske kan trække ugler 
og stære til samt at lave 
redehuse til ænder i søen. 
I det hele taget skal Alnor 
Strand park give genlyd 
af glad sommer- og vin-
terliv for naturelskere og 
badegæster. 

Vinterbadere
Næstformand Ingrid 

Johannsen nævner mulig-
heden for en permanent 
badebro for at tilgodese de 
mange vinterbadere, som 
der bliver stadig flere af.

“Vi ser mulighederne 
frem for begrænsninger-
ne,” fortæller formanden, 
der håber på stort frem-
møde næste tirsdag, hvor 
der også vil blive mulig-
hed for at tage stilling til 
en plads til autocampere 
og en mobil sauna og 
baderum for blot at nævne 
nogle af ideerne ■

 Arkiv foto
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GRÅSTEN SLOTSKIRKE
Søndag den 19. marts kl. 11.00

ved Hanne Beierholm Christensen

ADSBØL KIRKE
Søndag den 19. marts

Vi henviser til Gråsten Slotskirke

KVÆRS KIRKE
Søndag den 19. marts kl. 9.30

ved Merete Lei

BROAGER KIRKE
Søndag den 19. marts kl. 14.00

Messegudstjeneste ved Broager Kirkekor
og Stefan Klit Søndergaard

Kaff e og kage i sognegården efterfølgende

EGERNSUND KIRKE
Søndag den 19. marts kl. 11.00

ved Kirsten Schmidt

RINKENÆS KORSKIRKE
Søndag den 19. marts kl. 11.00

ved Mette Carlsen

NYBØL KIRKE
Søndag den 19. marts

Vi henviser til Sottrup Kirke

SOTTRUP KIRKE
Søndag den 19. marts kl. 9.30

ved Lis-Ann Rotem

ULLERUP KIRKE
 Søndag den 19. marts kl. 11.00

ved Lis-Ann Rotem

TYSK GUDSTJENESTE
Sonntag, 19.3., 11 Uhr

Gottesdienst in Norburg

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

SØNDAGSCAFE
Søndag den 2. april kl. 12.00 – 14.00

på Restaurant ANKER’S, Marina 
Fiskenæs, Gråsten

DØRENE ÅBNES KL. 11.30
Dagens middag:

Sprængt kalvebryst med peberrodssauce
Inkl. 1 glas vin eller 1 øl eller vand

kaffe og småkage
Pris: 130,- for medlemmer

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

Gangbesværede kan bede om 
afhentning med minibus

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

eller til Anne Køcks, tlf. 23 34 09 05 gerne via 
sms senest torsdag den 30. marts kl. 18.00.

Gråsten

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

www.hebru.dk

Sundsnæs 4
6300 Gråsten

Norgesvej 24
6100 Haderslev

Mail
mobler@hebru.dk

Telefon 
7460 8351

Sundsnæs 4,
6300 Gråsten

Norgesvej 24, 
6100 Haderslev

Telefon
7460 8351

Mail
mobler@hebru.dk

Inviterer til foredrag

Hvorfor roder det sådan 
i Gråstenskovene?
skovrider Inge Gillesberg fortæller om 

urørt skov og hvad det indebærer.

Onsdag den 29. marts kl. 19:00
i BHJ-salen, Ahlefeldvej 4, Gråsten

Entré: 100,- inkl. kaffe og kage.

Indkaldelse til 

Borgermøde
Tirsdag den 21. marts 2023 
kl.20.00
i Kaminhalle, Förde-Schule

Kom og giv din mening til kende om Alnor 
Strandparks fremtid.

Emner vi kan snakke om:
• Mobil sauna med omklædningsrum
• En ny bygning med handicap venlige

omklædningsrum
• Redekasser til fugle
• Sankt Hansbål
• Shelters og meget mere

Med venlig hilsen Bestyrelsen

Morten Latter genopliver 
musikfestival Af Lise Kristensen

Værtshusholder og re-
stauratør Morten Latter, 
Gråsten, vil genoplive 
hedengangne Gråsten 
Musikfestival.
Festivalen skal løbe af 
stablen på ringriderplad-
sen lørdag 3. juni klokken 
12-24.

“Vi skal have noget gang 
i den her by. Jeg lukkede 
festivalen for otte år siden, 

fordi den gav underskud, 
men nu har jeg mod på 
at puste nyt liv i den igen. 
Det er i orden, hvis den 
går i nul. Musikfestivalen 

plejer at have 300-400 
besøgende. Konceptet 
er en blanding af pop og 
rock med herværende 
amatørbands på scenen. 

Jeg har en ansøgning inde 
om at få lov at gennemføre 
arrangementet. Jeg har 
chancer for at få spon-
soreret den store scene,” 
fortæller Morten Latter, 
der har draget den festi-
valerfaring, at det er nok 
med en enkelt dags musik 
fra middag til midnat. ■

Morten Latter vil genoplive 
Gråsten Musikfestival.
 Arkiv foto
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Guderup  Bakken 23  · Tlf. 74 45 80 11
Broager  Kirkegade 2 · Tlf. 74 44 95 29

Husk vi holder lukket om søndagen. 

www.als-begravelse.dk

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

Vores kister er danskproduceret  
med fokus på bæredygtighed.

Steen Kristensen
Eksam. bedemand

Gitte J.J. Kristensen
Eksam. bedemand

Poul Erik Kjærgaard
Eksam. bedemand

Her får du
hjælp og støtte

Als- &
Broager-Sundeved Begravelsesforretning

ISO9001-certificeret

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

eksam. bedemænd

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

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

Vi træffes hele døgnet på 74 65 94 33

Gråsten&Omegns

- Steffen Jensens eftf.

Felstedvej 34
Gråsten

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

Rabøl Jørgensens Begravelsesforretning

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

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

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

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

Svend HedegaardRie Rabøl Jørgensen Martin Good

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

 

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

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

Gråsten Bedemandsforretning
– en del af Rabøl Jørgensens Begravelsesforretninger

Rie Rabøl Jørgensen Martin GoodGunnar Petersen

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

www.lindegaardensbedemand.dk
Sønderborg, Gråsten, Aabenraa

& Kruså/Padborg
DØGNSERVICE:

29 29 86 68

Bedemand med hjertet

Biler4alle kører forrygende og er 
blevet del af Din Bilpartner Af Lise Kristensen

Mekanikerne Brian 
Schmidt og Claus Bang-
Rosenberg havde set 
rigtigt, da de startede 
Biler4alle på Bomhusvej 
i Alnor i januar sidste år.
“Det er gået fantastisk 
godt – helt over for-
ventning,” fortæller de 
travle mekanikere, der 
nu er blevet en del af Din 
Bilpartner og ad den vej 
modtager kunder fra hele 
landet.

Din Bilpartner giver 
adgang til onlineboo-
king og en mere profes-
sionel håndtering af 
værkstedstider.

“Vi har et godt opland 
her og nyder godt af, folk 
er ved at lære os at kende. 
Vi havde forrygende travlt 
i sommer, fordi vi blandt 
andet hjælper SOS med 
akutte reparationer, når 
folk går i stå på motor-
vejen eller andre steder. 
Mange har ikke fået ord-
net bremser og dæk, inden 
de kører hjemmefra. Det 
er utroligt, hvor sløsede 
nogen er. De tjekker ikke 
bilen, inden de kører på 
ferie, og så kan det ske, 
at dækket eksploderer,” 
fortæller Claus Bang 
Rosenberg.

Kunderne er en god 
kombination af lokale, 
der skal have ordnet fore-
faldende ting på bilen og 

udefra kommende, der 
har behov for assistance, 
når der opstår problemer 
med køretøjet undervejs. 

Makkerparret tager sig 
af alle bilmærker og føler 
sig godt klædt på til de 
opgaver, de står over for. 
Claus Bang har lige været 
på kursus i at håndtere el-
biler, som er det store hit. 
Nu er Biler4alle verificeret 
elbil-operatør.

“Når vi henter folk, der 
har haft et uheld, kører vi 
dem hen på kroen for at 
overnatte. Sådan hjælper 
vi hinanden. Vi har kun-

der helt fra Sjælland. Vi er 
meget konkurrencedyg-
tige på prisen og yder høj 
service. Er der behov for at 
udskifte viskerblade eller 
forlygtepære, gør vi det 
uden beregning,” fortæl-
ler Brian Schmidt, der er 
veteranbilentusiast.

Veteranbiler
Den første fredag i 
hver måned mødes 
veteranbil-interesserede 
ved Biler4alle og får en 
grillpølse og udveksler 
erfaringer om deres store 
passion.

“Det er utroligt, hvor 
mange mennesker her 
kommer. Det er efter-
hånden lige så stort som 

veteranbiltræffet på 
Dybbøl Banke,” fortæller 
Brian Schmidt, der selv 
har bedagede VW biler, 
mens partneren har en 
Porsche af ældre dato, og 
som mangler lidt i at blive 
køreklar.

Mekanikerteamet har 
hjælp af en kollega, der 
assisterer eksempelvis ved 
motorskifte og større ting.

“Vi vil gerne med tiden 
ansætte en til og måske 
på sigt få en lærling. Vi 
vil gerne sige tak til alle i 
lokalområdet for den store 
opbakning, vi har fået,” 
siger Brian Schmidt og 
Claus Bang-Rosenberg, 
der i samarbejde dækker 
alle åbningstider ind in-
klusive weekender, når der 
er behov for det.

“Vi har erhvervsbiler, vi 
tager ind i weekenderne. 
Det er virksomhederne 
glade for, da der er behov 
for at få ordnet firmabi-
lerne, når de ikke er ude at 
køre erhvervskørsel,” for-
tæller mekanikerduoen.

Forskellen på at være 
ansat og stå med ansvaret 
selv er, at man skal være 
klar, når kunderne er der.

“Når det gik så godt 
i et år som 2022, så 
kan det kun gå endnu 
bedre i 2023,” siger Brian 
Schmidt, der er enig med 
sin kompagnon i, at de 
har truffet den rette be-
slutning, men også ofret 
det, der skal til, for at få 
Biler4alle godt op at køre.

Med tiden kan der blive 
lidt flere afbræk og ferier, 
når der kommer flere 
folk til. 

Mekanikerne på 
Bomhusvej er enige om at 
fortsætte i samme spor og 

følge de gode takter fra det 
første fælles år op. ■

Brian Schmidt og Claus Bang-Rosenberg er begge 41 år og 
valgte sidste år at gå sammen i autoværkstedet Biler4alle, og 
det har de ikke fortrudt.

Begge mekanikere på 
Bomhusvej er veteranbilen-
tusiaster og nyder at have en 
smuk grøn Ferrari anno 1966 
mellem hænderne.
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Skatspil i Broager
Annas Minde Skatklub i Broager har holdt
præmieskat med følgende præmietagere:

Nr. 1 Herluf Jørgensen 2042 point
Nr. 2 Finn Jensen 2017 point
Nr. 3 Flemming Marschall 2017 point
Nr. 4 Jens Clausen 1854 point
Nr. 5 Jens Landergren 1538 poin
Nr. 6 Herman Møller 1505 point

Skatkort på bordet
Ældre Sagen Broagers kortklub har afholdt præmieskat. 

Nr. 1 Peter Jacobsen, Dybbøl 2224 point
Nr. 2 Viggo Hansen, Broager 2021 point
Nr. 3 Robert Petersen Gråsten 1897 point

BUI Løb & Motion dropper GendarmLøbet i 2023
Af Gunnar Hat tesen

Et af Danmarks smuk-
keste motionsløb, 
GendarmLøbet, bliver 
aflyst i år.
I de bedste år deltog over 
1.000 løbere i det klassiske 
løb. I 2022 var der om-
kring 500 deltagere.

Ifølge næstformand for 
BUI Løb & Motion, Erik 
Haase, skyldes aflysningen 
af det 20. GendarmLøb, at 
man mangler opbakning 
i form af frivillige. Det er 
Tordenskjolds soldater, 
som er blevet lidt slidte i 
betrækket. Det er svært at 
finde nye kræfter til den 
betydelige arbejdsproces, 
der ligger forud for sådan 
en begivenhed.

"GendarmLøbet har 
brug for 50-60 frivillige. 
Der skal skrives ansøg-
ning til kommune og 
politi, skaffes sponsorater 

og sendes indbydelser ud. 
Desværre råder vi ikke 
over så mange frivillige", 
siger Erik Haase, der be-
klager, at klubben ikke har 
kræfterne til at gennemfø-
re løbet den 10. september.

"Vi har valgt at sætte 
GendarmLøbet på pause, 
fordi vi ikke har nok 
tovholdere. I stedet vil vi 
koncentrere os om nye 
tiltag i klubben”, siger Erik 
Haase.

Klubben har 90 med-
lemmer, men havde 
for få år siden godt 200 
medlemmer. ■

BUI Løb & Motion aflyser 
GendarmLøbet i 2023, men 
håber, det kan gennemføres 
næste år. Arkiv foto

Stor opvisning i 
gymnastikkens kunst
Af Søren Gülck

Det strømmede til 
Adventure Efterskolen 
i Skele, da Skelde 

Gymnastik Forening holdt 
forårsopvisning.

I hallen blev der lavet 
dobbelt skruer efter bedste 
evner. Syv hold deltog - 

det ene var gæstehold fra 
Dybbøl Efterskole. 

Gymnasterne fik en 
skøn dag med gymna-
stik og leg, der sluttede i 

Humlehøjhallens svøm-
mehal, hvor gymnaster og 
forældre var inviteret en 
tur i vandet. ■

Der blev vist flot gymnastik 
ved gymnastikopvisningen i 
Skelde. Fotos af Søren Gülck
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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 –
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

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

Carl Jürgen Bock blev udnævnt til æresmedlem
Af Gunnar Hat tesen På generalforsamlingen 

i Lokalhistorisk Forening 
for Broagerland blev Carl 
Jürgen Bock udnævnt til 
æresmedlem. 
Han har tidligere været 
foreningens dygtige 
formand.

I sin beretning nævn-
te formanden, Hans 
Valdemar Moldt, at 
medlemstalet ligger 

stabilt. Foreningen kom 
ud af 2022 med 206 
medlemmer.

Genvalgt til bestyrelsen 
blev Hans Valdemar 
Moldt, Johnny Semark, 
Poul Larsen, Christian 
Kronika, Peter Juhler og 
Poul Juhler. Suppleant 
blev igen Nora Hansen. ■

Formand for Lokalhistorisk 
Forening for Broagerland, 
Hans Valdemar Moldt, over-
rækker æresmedlemsskab til 
Carl Jürgen Bock. 
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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

NYBØL 
VANDVÆRK

afholder

ORDINÆR 
GENERALFORSAMLING
Onsdag den 5. april 2022 kl. 19.00

I NYBØL KLUBHUS
Dagsorden ifølge vedtægterne

Bestyrelsen

Sundeved Venstre 
drøfter lokale emner
Af Gunnar Hat tesen

Sundeved Venstre har 
holdt generalforsamling 
på Bakkensbro Aktivets- 
og Kulturcenter i Ullerup.
Vælgereningens formand, 
Troels Lyck, berørte i sin 
beretning Ruslands agres-
sive invasion af Ukraine, 
den nye SVM-regering 

og tabet af et lokalt 
V-folketingsmedlem.

“Vi havde en stærk lokal 
folketingskandidat i Chris 
Preuss som afløser for 
Ellen Trane Nørby, men 
han blev desværre ikke 
valgt”, nævnte Troels 
Lyck, som rettede en stor 
tak til alle, der har hjulpet 

i forbindelse med Chris 
Preuss valgkamp.

Troels Lyck blev genvalgt 
som formand. Genvalgt til 
bestyrelsen blev Kristian 
Bonefeld.

I bestyrelsen er Anne 
Loff Østergaard næstfor-
mand, Carsten Ansersen 
er kasserer og Kristian 
Bonefeldt er sekretær.

Lorents Iversen og Jørgen 
Holm blev valgt som 
suppleanter.

Efter generalforsamlin-
gen gav byrådsmedlem 
Kristian Bonefeld en poli-
tisk orietering om arbejdet 

i Sønderborg Kommune, 
og i den efterfølgende de-
bat var det hovedsageligt 
lokale emner, som optog 
forsamlingen. ■

Formand for Sundeved 
Venstre, Troels Lyck, aflagde 
beretning på vælgerforenin-
gens generalforsamling.

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

Fredag den 12. maj

            1-dags-tur til1-dags-tur til

TulipanfestivalTulipanfestival
på på Gavnø SlotGavnø Slot

EKSTRA TUR 895,-
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PÅSKE
Påsken venter lige rundt om hjørnet, og i kirkerne fejrer 

vi selvfølgelig det store drama fra indtoget i Jerusalem, til 
korsfæstelse på Golgata til opstandelsen påskemorgen. Så 

kom og deltag i dramaet fortalt i ord, musik og sang.

Palmesøndag den 2. april kl. 11.00 i Nybøl kirke

Skærtorsdag den 6. april kl. 11.00 i Sottrup kirke

Langfredag den 7. april kl. 11.00 i Nybøl kirke – liturgisk gudstjeneste

Påskedag den 9. april kl. 9.30 i Nybøl kirke & kl. 11.00 i Sottrup Kirke

2. påskedag den 10. april kl. 11.00 i Nybøl Kirke – 
sang/musikgudstjeneste

- alle gudstjenester er ved sognepræst Karen Møldrup Rasmussen

Gudstjenesteliste
Søndag den 19. marts kl.  9.30 ved Lis-Ann Rotem Sottrup

Søndag den 26. marts kl.  9.30 ved Karen Møldrup Rasmussen Nybøl

Søndag den 26. marts kl. 11.00 ved Karen Møldrup Rasmussen Sottrup

Søndag den 16. april kl.  9.30 ved Karen Møldrup Rasmussen Sottrup

Søndag den 16. april kl. 11.00 ved Karen Møldrup Rasmussen Nybøl

Søndag den 23. april kl.  9.30 ved Karen Møldrup Rasmussen Sottrup

Søndag den 30. april kl.  9.30 ved Merete Lei Nybøl

Sogneeftermiddag 
Torsdag den 20. april kl. 14.30 

i Menighedshuset i Nybøl

Vagn Porsmose Andersen tager sin guitar med, og vi 
skal synge sammen, samtidig med at Vagn vil vække 

vores opmærksomhed og nysgerrighed omkring 
sangene med diverse anekdoter og fortællinger.

Følg med på kirkens hjemmeside: www.sottrup-kirke.dk & www.nyboel-kirke.dk

I fuld firspring i Sundevedhallen Af Søren Gülck

Sundevedhallen var 
tæt pakket det meste af 
formiddagen, hvor hund-
redvis af gymnaster, for-
ældre og bedsteforældre 
overværede Sundeved 
Gymnastikforenings år-
lige gymnastikopvisning.

På gulvet var børn, unge 
og voksne, som sprang, 
dansede , svingede, løftede 
og smilte det bedste de 
havde lært. ■

Sundevedhallen sprudlede af 
liv, da Sundeved 
Gymnastikforening holdt 
sin store forårsopvisning.
 Foto Søren Gülck
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Hørt i byen
Gråsten Handel har 
fået plantet de store 
flotte potter på Torvet 
til med forårsblomster.

Efter foredraget i 
Ahlmannsparken 
tog regionsformand 
Stephanie Lose (V) 
toget fra Gråsten til 
Køben havn. Dagen 
efter blev hun ud-
nævnt til midlertidig 
økonomiminister.

Om nogen tid vil der 
åbne en ubemandet 
dagligvarebutik i den 
gamle bagerbutik i 
Rinkenæs, hvor folk 
kan gå ind og handle 
mindre ting.

Fælleslisten - der i sine 
velmagtsdage havde 
stor opbakning på 
Sundeved - har beslut-
tet at nedlægge sig selv. 
Fra 2009-13 sad Aase 
Nyegaard i borgme-
sterstolen i Sønderborg 
Kommune for listen.

Annette B. Madsen 
og Kim Stokholm har 
været på en skøn ferie 
i Egypten, hvor der 
var 33 grader varmt og 
vandet var 29 grader.

Ruth og Ole Gaul 
Nilum deltog fredag 
aften i hyggelig ge-
neralforsamling i æ 
Synnejysk Forening på 
Folkehjem i Aabenraa.

Flere skal stoppe 
med at ryge, bruge 
e-cigaretter, snus og 
lignende. Sådan lyder 
sundhedspolitikken i 
Søn der borg Kommune, 
som derfor længe har 
tilbudt hjælp med 
rygestop. Og som noget 
nyt tilbyder kommunen 
lokale rygestopkurser 
i samarbejde med 
landsbylauget Dynt-
Skelde-Gammelgab. I 
Skelde klubhus udbyder 
Søn der borg Kommune 
rygestopkurset tirsdage 
kl. 19-20.30 med op-
start 11. april. Der kan 
være 12 deltagere. ■

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,-

Plan for stormflodssikring af 
Gråsten og Egernsund Af Gunnar Hat tesen

Gråsten og Egernsund 
skal klimasikres. Det 
drejer sig om to udsatte 
områder.
Det ene er ved Gråsten 
Havn, mens det andet er 
ved Havnevej i Egernsund.

Natur-, Klima- og 
Miljøudvalget peger på en 
løsning, som i fremtiden 

skal sikre området mod 
store vandmængder. 
Hvis der er interesse for 
det ved de berørte lods-
ejere, arbejder Sønderborg 
Kommune videre med 
projektet.

Sidste år vedtog Byrådet 
Klimatilpasningsplan 
2022, som viser, hvordan 

klimaforandringerne 
vil påvirke Sønderborg 
Kommune i årene frem 
mod år 2100. Flere 
områder i Gråsten og 
Egernsund risikerer 
oversvømmelse, når der 
er stormflod, og risikoen 
bliver større i fremtiden. 
Derfor har Sønderborg 

Kommune besluttet, at der 
skal udarbejdes en plan 
for stormflodsbeskyttelse 
af Gråsten og Egernsund.

Nu har Natur-, Klima- 
og Miljøudvalget peget 
på en løsning, som er en 
kantsikring i form af diger 
og højvandsmure langs 
kysten i områderne.

“Vi har valgt en løsning, 
som både består af diger 
og mure, der intet sted vil 
blive mere end en meter 
over terræn men samtidig 
sikrer op til en 100-års 
hændelse frem til 2070. 
I fremtiden vil man så 
kunne forhøje løsningen, 
hvis der bliver brug for 
det”, siger Johanna-Maria 
Precht (EL), der er for-
mand for Natur-, Klima 
og Miljøudvalget. 

Stormflodssikringen 
dækker Gråsten Havn, 
havneområdet ved 
Toftvej i Gråsten samt 
Egernsund-siden langs 
Havnevej. Områderne 
består af boliger, offentlige 
områder, virksomheder 
samt den privatejede 
institution Fjordbo. 
Stormflodssikringen tager 
udgangspunkt i højvande 
op til kote 2,5.

Lodsejere
Forvaltningen vil nu ind-
hente en interessetilken-
degivelse blandt de berørte 
lodsejere. Hvis der er til-
strækkelig interesse blandt 
lodsejerne for at arbejde 
videre med projektet, vil 
Sønderborg Kommune 

skitsere en bidragsforde-
ling. Der skal også laves 
skitseprojekt, ansøgning 
til myndigheder m.v. Hvis 
der ikke er interesse for at 
arbejde videre med pro-
jektet, stilles det i bero.

“Det her er en fælles 
opgave mellem kommu-
nen og de lodsejerne, der 
bor ved vandet. Vi har 
derfor blandt andet holdt 
borgermøde i Gråsten 
om de mulige løsninger, 
workshops og café, hvor 
man kunne høre mere om 
de forskellige løsninger. 
Jeg håber, at lodsejerne 
vil gribe den bold, vi nu 
har kastet op, så vi kan 
arbejde videre med de-
taljerne i projektet”, siger 
Daniel Staugaard (V), der 
er næstformand i Natur-, 
Klima- og Miljøudvalget.

I efteråret 2022 var der 
en workshop for lodsejere 
og beboere, som berøres 
ved en stormflodshændel-
se op til 2,5 meter. Gråsten 
Forum og Egernsund 

Borgerforening var også 
inviteret. I januar 2023 
var der stormflodscafé, 
hvor man kunne høre 
mere om projektet, og den 
1. februar 2023 var der 
borgermøde i Gråsten om 
projektet og den videre 
proces.

Der er udarbejdet et groft 
budget for stormflods-
sikringen, som lyder på 
37-63 mio. kr. Den store 
vidde i beløbet skyldes, at 
jordbundsforholdene har 
betydning for, hvordan en 
højvandsmur kan udar-
bejdes. Desuden er priser-
ne på stål og beton steget 
blandt andet på grund af 
krigen i Ukraine. ■

Gråsten og Egernsund skal klimasikres.

Næstformand i Natur-, Klima- 
og Miljøudvalget Daniel 
Staugaard (V) 
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Tømrer-/Snedker-
Murer-/Flise-
Belægnings-
Smede-
Blikkenslager arbejde udføres
Telefon 74 67 14 93 • info@byggemester.dk

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

• Køkkener

• Vinduer & døre

• Energi-
renoveringer

Alt indenfor

Modtager af
Børsens 

Gazellepris
for 3. gang Industrivej 7 | 6330 Padborg

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

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

Tyskere holder grænselandets 
ejendomsmarked i vater
Af Lise Kristensen

Nybolig i Padborg sæl-
ger huse til børnefami-
lier, enlige, pensionister 
og unge tilflyttere. 
Det er et bredt spekter af 
købere og sælgere, de fem 
medarbejdere i Padborg 
formidler boliger til og fra. 

Ejendomsmægler 
Andreas Thomsen Nøhr 
fortryder ikke, han ved 
forrige årsskifte over-

tog gesjæften sammen 
med kompagnon Lena 
Schmüser, da Ole Jepsen 
gik på pension efter tre år-
tier som ejendomsmægler.

“Det er gået over al 
forventning. Vi sælger 
boliger langs hele græn-
sestrøget. Da danske 
boligkøbere tabte pusten 
lidt i sidste halvdel af 
2022, var det tyskerne, der 
holdt markedet kørende. 
De køber boliger i alle 

størrelser og med forskel-
lig beliggenhed langs hele 
grænsestrøget. Det er alt 
fra dyre og mindre be-
kostelige boliger til gårde 
med mulighed for heste-
hold. Der hersker ingen 
tvivl om, tyskerne er med 
til at holde hjulene i gang. 
70 procent af alle handler 
er i øjeblikket med tyske 
kunder, hvor det tidligere 
var halvdelen” fortæller 
Andreas Thomsen Nøhr.

“Folk skal ikke være ban-
ge for at sætte deres hus til 
salg. Efterspørgslen er der. 
Der er købere overalt. Vi 
går ikke udelukkende efter 
det tyske marked, men 
henvender os til mulige 
købere på begge sider af 
grænsen. Vi er gået fra et 
udbud på 120 til omkring 
60,” siger ejendomsmæg-
leren med en opfordring 
til at vove springet og få 
sin ejendom vurderet, hvis 

man går med tanker om at 
ændre på boligforholdene.

Elitebutik
Nybolig i Padborg er elite-
butik og sælger huse i hele 
6300, 6320, 6330 og 6340 
området. Villaer og ejen-
domme i Padborg, Kruså, 
Kollund, Rinke næs, 
Egern sund, Gråsten og 
Ads bøl har ofte Nybolig 
på til salg og solgt skiltet. 
Det er alt fra villaer med 
havudsigt til mindre be-
boelse for minimalister. 
2021 anses for at være det 
store hussalgs år, hvor 
hele ejendomsmarkedet 
boomede som sjældent set 
før. Det kan være svært at 
måle sig med så succes-
fuldt et år.

“Vi nærmer os måske 
normaliteten igen efter 
stormfulde år på bolig-

markedet. Vi er absolut 
optimistiske og glade for, 
folk i så stor udstrækning, 
som det har været tilfæl-
det, har betroet os at sælge 
deres huse. Vores belig-
genhed tæt på grænsen 
er et stort aktiv. Tyskerne 
har for eksempel været 
med til at skubbe gang i 
hussalget steder, hvor det 
tidligere ikke var så let at 
sælge,” fortæller Andreas 
Thomsen Nøhr, der selv 
bor i Gråsten og kom fra 
et job som bankmand, da 
han blev ejendomsmægler 
i Padborg.

En Eliteforretning i 
Nybolig er en kåring 
blandt omkring 220 
Nybolig butikker, som 
kæden udnævner som 
Eliteforretning. Det er 
et kvalitetsstempel på, 
at butikken har gjort det 
godt på forskellige om-
råder, som er vigtige for 
butikken.

“At vi er en elitebutik er 
udtryk for, at vi har stor 
kundetilfredshed, og at vi 
indfrier vores målsætnin-
ger. Vi har en stor andel af 
boligsalget i vort område,” 
fortæller den 39-årige hus-
sælger, der ikke tager det 
så nøje, om bulletinerne 
spår store op og nedture i 
branchen.

Det, der tæller, er reali-
teterne, og de har indtil 
videre vist, at bolig salg 
og køb aldrig helt går af 
mode. ■

Andreas Thomsen Nøhr 
overtog sidste år Nybolig 
i Padborg sammen med 
kompagnon Lena Schmüser, 
og det har makkerparret ikke 
fortrudt.

Industrivej 20
6330 Padborg
Tlf. 74671203

Dagens ret stopper 
i Circle K d. 1. april

Smag alle vores andre lækre varianter

Husk
at indløs dine 
madbilletter

Grillet  Panini

Pizza slice Okseburger

Tak fordi du handler lokalt

Padborg - Kruså - Frøslev - Holbøl - Kollund – Gråsten - Broager - Sundeved - Ragebøl Uge 11 15. marts 2023 15. årgang



KOLLUND KOLLUND 
KIRKEKIRKE

BOV BOV 
KIRKEKIRKE

HOLBØL HOLBØL 
KIRKEKIRKE

Søndag den 19. marts kl. 11.00
ved Lars Meilandt Hansen med dåb

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

Søndag den 19. marts kl. 9.30
ved vikar

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.

Læserbrev

Padborg

Kruså
Kollund

Holbøl

Kliplev Kværs Gråsten
Egernsund

Rinkenæs Broager

Dybbøl

Ragebøl
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Vester Sottrup
Felsted

Bjerndrup

Fårhus

Frøslev Bov
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Rabøl Jørgensens Begravelsesforretning

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

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

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

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

Svend HedegaardRie Rabøl Jørgensen Martin Good

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

 

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

Bov-Padborg Begravelsesforretning
– en del af Rabøl Jørgensens Begravelsesforretninger

Rie Rabøl Jørgensen Martin GoodGunnar Petersen

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

 Følg os på Facebook

www.lindegaardensbedemand.dk
Sønderborg, Gråsten, Aabenraa

& Kruså/Padborg
DØGNSERVICE:

29 29 86 68

Bedemand med hjertet

Min elskede mand og gode ven

Bjarne Ægidius
Tabte kampen mod kræften

Østerbæk, den 8. marts 2023

I dyb sorg

Mona Venstre står vagt om 
kommunes økonomi
På tirsdagens økonomi-
udvalgsmøde blev næste 
års budget drøftet.
Alt tyder på at ældre- og 
børneområdet bliver ud-
fordret, og i stedet for at 
spare på kernevelfærden, 
foreslog Venstre at lave et 
katalog med opgaver som 
kommunen kan, men ikke 
skal udføre.

I Venstre havde vi det 

ønske, i lighed med an-
dre år, at byrådet skulle 
have muligheden for, at 
gennemgå budgettet, og 
finde et ”råderum” til 
imødegå stigende udgifter 
for nogle af de vigtigste 
velfærdsområder. 

Det er den tilgang, der 
har sikret vækst og udvik-
ling i kommunen igennem 
næsten 10 år. 

Derfor var det også over-
raskende, at et flertal be-
stående af Slesvigsk Parti, 
Socialdemokrater, SF og 

de Konservative stemte 
imod Venstres forslag 
om at tilvejebringe nogle 
handlemuligheder, der 
enten kunne omprioritere 
penge til velfærdsområ-
derne eller kunne imøde-
gå svigtende indtægter. 

Vores forslag var ellers 
meget enkelt. Vi vil gerne 
se på om der er nogle af 
de kommunale udgifter, 
der kan omprioriteres til 
kernevelfærd. 

I den kommende bud-
getproces skal de politiske 

udvalg ikke gøre sig de 
mindste overvejelser over 
den kommunale økono-
mi, helt i modsætning til 
resten af samfundet, hvor 
hver enkelt husstand må 
se budgetterne igennem 
for at få økonomien til at 
hænge sammen. 

Vi mener, det er rettidig 
omhu at få iværksat en 
proces, der giver byrådet 
handlemuligheder, i stedet 
for blot at håbe på det 
bedste.

Thomas Andresen 

Tidligere borgmester (V) 

Medlem af Økonomiudvalget , 

Aabenraa

Transportministeren besøgte Aabenraa 
for at drøfte havneudvidelse
Transportminister 
Thomas Danielsen (V) 
lagde forleden vejen for-
bi rådhuset i Aabenraa 
for at drøfte havneudvik-
lingen i Aabenraa med 
borgmester Jan Riber 
Jakobsen (K).
“Transportministeren og 
jeg drøftede udviklingen 
af havnen i Aabenraa, da 
et enigt byråd i Aabenraa 
Kommune netop arbej-
der for at videreudvikle 

en aktiv og bæredygtig 
erhvervshavn i Aabenraa 
af national og internatio-
nal betydning”, siger Jan 
Riber Jakobsen.

Aabenraas havn er i 
forvejen vigtig for leve-
ringen af råstoffer til både 
byggerier og landbrug, og 
ikke mindst til udskibning 
af store vindmølledele, 
og i fremtiden kan der 
blive endnu mere travlt i 
havnen.

“Havnen oplever en 
stigende efterspørgsel. 
Derfor er der et behov for, 
at der foretages store inve-
steringer i en udvidelse af 
Ensted Havn, så havnen 
også fremover kan spille 
en afgørende rolle for for-
syningssikkerheden. Helt 

konkret er der behov for, 
at havnen i fremtiden kan 
håndtere stadigt større 
komponenter. Des uden vil 
det kommende PtX-anlæg 
producere brændstof, som 
skal sejles til andre dele af 
verden, så der vil i fremti-
den uden tvivl være mere 

aktivitet på havnen”, siger 
Jan Riber Jakobsen.

Motorvejsbro
Transportminister 
Thomas Danielsen og 
borgmester Jan Riber 
Jakobsen drøftede der-
udover den kommende 
motorvejsbro i Pad borg 
med statslig medfinan-
siering, som blev en 

realitet efter det lykkedes 
at overbevise Folke tinget 
om nødvendigheden af 
broen, i tæt samarbejde 
med de syddanske trafik-
ordførere og medlemmer 
af Transportudvalget. 

Byrådet i Aabenraa 
Kommune besluttede 
allerede i 2021 at afsætte 
25 millioner kroner til 
motorvejsbroen for at 
sikre udviklingen af trans-
portområdet i Pad borg til 
gavn for erhvervslivet.

Til sidst berørte borgme-
steren og transportmini-
steren muligheden for, at 
staten kan være med til 
at forbedre forholdene på 
togstationerne i Aabenraa 
Kommune, hvor der især 
har været ytret et ønske 
om at få bygget en elevator 
og forbedret adgangen til 
toiletterne på stationerne i 
Rødekro og Padborg. ■

Borgmester Jan Riber 
Jakobsen (K) modtog 
transportminister Thomas 
Danielsen (V) foran Aabenraa 
Rådhus. Ministeren er 
rundt at besøge landets 98 
kommuner.
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Invitation til byrådets velkomstreception

Byrådet inviterer kommunens erhvervsliv, institutioner og øvrige samarbejdspartnere til

Velkomstreception fredag den 25. marts 2022 kl. 14.00 – 16.00

i byrådssalen på Aabenraa Rådhus, Skelbækvej 2, Aabenraa. 

Gæstetaler
Talsmand for den danske Tour de France-start, Alex Pedersen, fortæller om Tour de France 
2022. 

Jan Riber Jakobsen
Borgmester

Forårsfest for ensomme og familier 
med demens tæt inde på livet
Onsdag den 5. april, kl. 12.30-15.30
Grænsehallerne, Multisalen, Harkærvej 13, Kruså
Påsken skal fejres med en lækker påskebuffet og vi 
skal synge, danse og høre god musik. 

Sanger og klaverspiller, Tina Fabricius vil komme og spille for os.

Projektleder Pernille Høegh og demenskoordinator Trine Engelbrecht for-
tæller om demensvenlig lokalsamfund i Bov/Padborg og Kollund/Kruså.

Projekt “demensvenlig lokalsamfund” er vært ved menu-
en og der er mulighed for at købe drikkevarer.

Vi glæder os til en hyggelig eftermiddag

Tilmelding senest den 29. marts til aktivitetskoordinator; 
Pia Kim Christensen, mobil; 24 99 47 08 mail; pkol@aabenraa.dk

Husmoderforening bød 
på butiksbesøg
Alle siddepladser kom 
i brug hos blomst & 
bolig og Farvehexen 
i Padborg, da Kruså 
Husmoderforening 
havde inviteret til 
fællesarrangement.
I alt 46 medlemmer tog 
imod tilbuddet om at 
besøge de to butikker i 
Padborg Torvecenter. ■

Forårsopvisning 2023

PROGRAM BOV IF GYMNASTIKOPVISNING 2023

Kl. 14:00 Fælles indmarch 

Kl. 14:05 DGI JYS  

Kl. 14:35 Spring Mix 2.- 4.klasse
v/ 2 x Michael, Nikolaj, LeneMarie

Kl. 14:55 Rytmepiger 3.-6. klasse
v/ Lara og Sidsel

Kl. 15:10 Rødekro mixhold 

Kl. 15:30 Kænguruerne 1-3 år
v/ Ditte og  Josephine

Kl. 15:45 MiniFræs 3-5 år
v/ Sara, Anna, Iben  og Line

Kl. 16:00 Mini spring 6 år-1.klasse
v/ Michael,Bitten, Nikolaj, Laura, AnneSo� e, Malou 

Kl. 16:15  Spring Mix fra 5.klasse
v/ 2 x Michael, Nikolaj, Stine, Noah 

Kl. 16:35 Faneudmarch

Mød os på  Bovifgymnastik

Søndag den 19. marts kl. 12.00 
i HPT hallen i Grænsehallerne

Seneste tilmelding mandag den 20. marts til Karin på tlf. 73 76 84 67

DSI Valdemarshus sundheds- og aktivitetscenter
Valdemarsgade 11, 6330 Padborg

Masser af sjov og grin med
Grindsted-Revyen

Fredag den 24. marts kl. 14.00
Kom og få en god eftermiddag med masser af sjov og grin

150,-
pr. deltager
inkl. kaff e 
og kage
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RABAT *  
Fra et minimumskøb 

på 1.490,-

500,– kr.

TIL DIG

RABAT *  
Fra et minimumskøb 

på 3.990,-

1.000,– kr.

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

til dig !

 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

Padborg Vandværk A.m.b.a.

Der afholdes

Generalforsamling
i Padborg Vandværk A.m.b.a.

Onsdag den 19. april på Bov Kro kl. 19.00
DAGSORDEN:

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, 

herunder forslag fra bestyrelsen.
6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.
7. Valg af revisorer.
8. Eventuelt.

På valg til bestyrelsen er Monika Jensen, 
Jes F. Petersen og Børge V. Nielsen.

På valg er tillige suppleanterne Kim Klintø og Thorkild H. 
Jessen samt revisionsfirmaet Sønderjyllands Revision.

Eventuelle forslag til behandling på generalforsamlingen 
skal indsendes til Padborg Vandværk A.m.b.a., 

Toldbodvej 1, 6330 Padborg senest den 4. april 2023.
Efter afholdelse af generalforsamlingen er 

vandværket vært ved en Pariserbøf.
Regnskab, budget og takstblad til behandling 
på generalforsamlingen bliver udleveret under 

mødet og kan tillige ses på vandværkets 
hjemmeside: www.Padborgvand.dk

Bestyrelsen

Der indkaldes til 

Ordinær generalforsamling
Torsdag den 20. april 2023

kl. 19.00 på Kollundhus
Dagsorden ifølge vedtægter

Vært med smørrebrød.

ANALYSERAPPORT
Farvetal, Pt 3.4 mg Pt/l 15 DS/EN ISO 7887:2012 metode C

Turbiditet 0.14 FNU 1 DS/EN ISO 7027-1:2016

E. Coli < 1 MPN/100 ml i.m. ISO 9308-2:2012

Kimtal ved 
22 °C 3 CFU/ml 200 ISO 6222:1999

Jern (Fe) 0.015 mg/l 0.2 SM 3120 ICP-OES

Oplysninger fra prøvetager:

Akkrediteret 
prøvetagning Ja DS ISO 5667-5, MST-Drikkevand. 

Manual for pr vetagning

pH 7.9 pH 8.5 DS/EN ISO 10523:2012

Prøvetagning 
efter flush Udført DS ISO 19458, DS ISO 5667-5, 

MST-Drikkevand. Manual

Ledningsevne 
ved 20°C 400 µS/cm 2500 DS/EN 27888:2003 (ved 20 C)

Prøvens lugt Ingen * Organoleptisk

Prøvens smag Normal * Organoleptisk

	
				

																		Bov	sogns	Ringriderforening	

	

Den	nye	bestyrelse	invitere	til	Forårs	banko	på	Bov	kro!	
Onsdag	d.	22.03.2023	kl.	19.00,	dørene	17.30	

Banko	spillet	a-holdes	som	Duppe	spil	på	engangsplader.	
- Spilleplader	sælges	i	sæt	a’	130	kr.	
- 54	spil,	fordelt	på	18	spilleplader	med	hver	6	kort.	
- Der	spilles	1	række,	2	rækker	og	3	rækker.	

Der	kan	købes	Pause	banko	samt	Pulje	spil,	hvor	du	kan	vinde	1500	kr.	Inden	
for	52	numre.	
Spilles	der	over	de	52	numre,	er	puljen	500	kr.	Ved	banko.	

Æ	Ringridnings	venner	
A-holder	Amerikansk	Lotteri	med	udlodning	i	pausen.	

HUSK!	Medbring	medlemskort,	forny	det	til	2023.	(Gæstekort	kan	købes)	

Der	vil	være	salg	af:	
- øl,	vand,	kaffe,	evt.	Kage	osv.	I	baren.	

Der	må	IKKE	medbringes	egen	mad	og	drikkevarer.	

Så	tag	Manden,	Konen,	Vennerne	eller	Naboen	med	til	nogle	hyggelige	timer.		

M.V.H.	Bestyrelsen	–	Bov	Sogns	Ringridning	

Den nye bestyrelse inviterer tilDen nye bestyrelse inviterer til

ForårsbankoForårsbanko
Onsdag den 22. marts kl. 19.00Onsdag den 22. marts kl. 19.00
på Bov Kro på Bov Kro Dørene åbnes kl. 17.30

Bankospillet afholdes Bankospillet afholdes 
som duppespil på som duppespil på 
engangsplader.engangsplader.
Spilleplader sælges i sæt a’ Spilleplader sælges i sæt a’ 130,-130,-
54 spil fordelt på 18 spilleplader med hver 6 kort.54 spil fordelt på 18 spilleplader med hver 6 kort.
Der spilles Der spilles 1 række, 2 rækker og 3 rækker.1 række, 2 rækker og 3 rækker.

Der kan købesDer kan købes pausebanko pausebanko samt  samt puljespil, puljespil, 
hvor du kan vindehvor du kan vinde 1500,- 1500,- inden for inden for 52 numre 52 numre. . 

Spilles der over Spilles der over 52 numre52 numre, er puljen, er puljen 500,- 500,- ved banko. ved banko.
Æ Ringridnings venner Æ Ringridnings venner afholder afholder 

amerikansk lotteri med udlodning i pausen.amerikansk lotteri med udlodning i pausen.
HUSK! HUSK! Medbring Medbring medlemskortmedlemskort, forny , forny 

det til 2023. (Gæstekort kan købes)det til 2023. (Gæstekort kan købes)
Der vil være salg af Der vil være salg af øl, vand, kaffe, evt. øl, vand, kaffe, evt. 

kage osv. i baren. Der må kage osv. i baren. Der må IKKEIKKE medbringes  medbringes 
egen mad og drikkevarer.egen mad og drikkevarer.

Tag manden, konen, vennerne eller naboen Tag manden, konen, vennerne eller naboen 
med til nogle hyggelige timer. med til nogle hyggelige timer. 

M. V. H. Bestyrelsen – Bov Sogns RingridningM. V. H. Bestyrelsen – Bov Sogns Ringridning

Daniela Plath vandt DM i 15 
meter luftriffel, mens Skjold 
Lumbye Ravnskjær hev to 
guldmedaljer hjem. 

Ung skytte vinder dobbelt DM

Af Gunnar Hat tesen

Grænseegnens Skytte-
forening har fået to 
danmarksmestre.

Ved DM i Vingsted ved 
Vejle hev Skjold Lumbye 
Ravnskjær guldet hjem.

Han viste stor styrke i 15 
meter luftriffel, hvor han 

efter endt skydning blev 
dobbelt danmarksmester. 
Han blev det individuelt 
og med landsholdet.

Også Daniela Plath var 

sikkerheden selv ved 
Danmarksmesterskabet 
i 15 meter luftriffel med 
landsdelsholdet, hvor hun 
opnåede guld.

Det er en synligt stolt 
formand for Grænse-
egnens Skytte forening, 
Bjarne Plath, som glæ-
der sig over, at de to 
skytter var bedst i deres 
discipliner. ■
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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

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,-

Offentligt 
fyraftensmøde 
med

Peter Hansen
leder af Region 
Sønderjylland-Schleswigs 
Regionskontor i Padborg

Invitation 

EU i grænselandet
25 år med Region Sønderjylland-Schleswig

Regionskontoret hjælper med 
at overvinde grænser

Tirsdag, den 28. marts 2023, kl. 16.45
Regionskontoret, Lyren 1, 6330 Padborg

Der er gratis adgang. Alle er velkomne 
Tilmelding senest den 21. marts til 

bentewitt@dancyp.dk
eller pijohannsen@privat.dk

Arrangeret af
Finansieret med 
ti lskud fra

Lokalafdeling Sønderborg/Aabenraa

Holbøl menighedsråd i ny udgave
Af Lise Kristensen

Holbøl menighedsråd 
fortsætter sit arbejde i 
stærkt reduceret udga-
ve, efter fire medlemmer 
af menighedsrådet og 
to suppleanter forleden 
trådte ud. 
Det tilbageværende 
menighedsråd er nu 
blevet enig med sig selv 
om at køre arbejdet 
videre med Dina Moos 
som formand, Karen 
Margrethe Sørensen som 
næstformand og Mathias 
Rudbeck som kasserer. 
Sidst nævnte var tidligere 
suppleant.

“Vi får hjælp af kon-
sulent Mogens Hansen, 
Aabenraa Provsti, til at 
føre arbejdet videre. Vi 
skal komme videre. Det 
resterende menighedsråd 
mener også, der er noget 
at bygge videre på. Det 
mødes og laver en liste 
over kommende opgaver 
og prioriteter og en kalen-

der for møder og aktivite-
ter,” fortæller sognepræst 
Joan Arnbjarnadottir, der 
er menighedsrådets fjerde 
medlem.

Hun kan ikke sige klart, 
om der vil blive arbejdet 
videre med en ny sogne-
gård, som er planlagt at 
skulle opføres på parke-
ringspladsen neden for 
kirken. Det fremgår ikke, 
hvad der delte vandene 
i en grad, så fire menig-
hedsrådsmedlemmer 
valgte at træde ud på 
mødet 18. januar. Det am-
puterede tilbageværende 
menighedsråd vælger at se 
fremad i stedet for at bry-
de hovedet med, hvad der 
førte til det store frafald.

“De afgående medlem-
mer smækker ikke med 
døren og går. De er ikke 
imod det fortsatte arbejde 
i menighedsrådet,” fortæl-
ler Joan Arnbjarnadottir.

Hun er 34 år og tiltrådte 
for et år siden. Inden da 
havde menigheden i Hol-

bøl været igennem turbu-
lente tider. Den såkaldte 
kendis-præst Kristian 
Ditlev Jensen forlod em-
bedet med retning mod 
Skagen, efter et helt me-
nighedsråd havde smidt 
tøjlerne i Holbøl i 2018. Et 
forsøg på at sammenføre 
Bov og Hol bøl sogne i et 
pastorat lykkedes heller 
ikke og blev opgivet efter 
to år. Præsten i det for 
en kort periode sam-
menbragte sogn Helle 
Frimann Hansen forlod 
præstegården i Hol bøl 
efter blot halvandet år.

Så kom en ny ung 
præst til i form af Joan 
Arnbjarna dottir som en 
sand forårsbebuder. Hun 
nåede dog kun at få 11 
måneder i embedet, før 
menigheden i Hol bøl atter 
gik op i limningen. Nu 
skal et folkevalgt trekløver 
forsøge at få arbejdet til at 
fortsætte i fred og fordra-
gelighed. De vil lægge sig 
i selen for at fortælle sog-

nebørnene, hvad menig-
hedsrådet arbejder med, 
og hvilke planer der er for 
fremtiden, for at undgå 
yderligere uenigheder i et i 
sandhed omtumlet sogn.

Frafaldnes notat
Tre af de medlemmer 
af menighedsrådet, der 
trak sig 18. januar, Lise 
Christensen, Lissi Julius 
og Kasper Kellgren har 
ønsket at få nedenstående 
notat med i Bov Avis:

“I Bov Avis kunne man 
forleden læse, at Hol bøl 
menighedsråd er i opløs-
ning, og fire medlemmer 
har trukket sig. Vi kan 
oplyse, at et medlem øn-
skede at udtræde på grund 
af sygdom, vi andre tre 
medlemmer, der også sad 
i det tidligere menigheds-
råd, af personlige årsager. 
Vi kan desuden oplyse, at 
vi ikke har oplevet samar-
bejdsvanskeligheder i me-
nighedsrådet, tværtimod, 
og der har ikke været 

uenighed om eventuel op-
førelse af en ny sognegård, 
men efter en møderække 
med provstens deltagelse 
har vi valgt at trække os 
– vi så ikke anden mulig-

hed. På nuværende tids-
punkt kan vi ikke uddybe 
det nærmere.” ■
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Hørt ved Lyren
Forpagter Ole Sønder-
gaard giver 180.000 kr 
i forpagtningsafgift for 
Holbøl Landbohjem. 

Andreas Soll, søn af 
byrådsmedlem Dorte 
Soll (A), har sammen 
med Tobias Schjønberg 
deltaget i tv-program-
met Løvens Hule. De 
to unge opfindere har i 
4 år haft virksomheden 
LAB3D, som laver 3D 
print. I Løvens Hule 
fik de en investor med 
i firmaet. Firmaet 
forventer at omsætte 
for godt 5,5 millioner 
kr. i år.

Danskerklubben 
Flensborg-Handewitt 
har hentet endnu to 
danskere til den popu-
lære håndboldklub. Det 
drejer sig om verdens-
mestrene Simon Pytlik 
og Lukas Jørgensen. I 
forvejen spiller Mads 
Mensah Larsen, Kevin 
Møller, Simon Hald 
Jensen, Emil Jakobsen, 
Aaron Mensing 
og Johan Hansen i 
klubben.

På Gl. Kirkevej i 
Kollund skabte det 
uro, da der lørdag blev 
observeret en kassebil, 
der kørte langsomt 
forbi og lyste ind mod 
folks vinduer med en 
lommelygte.

Konkurrencer på face-
book er vældigt popu-
lære, men Jensen Ure-
Guld-Sølv i Padborg 
har op til flere gange 
oplevet, at deres konto 
er blevet hacket med 
falske konkurrencer.

Godt 150 kørere deltog 
i weekendens stævne i 
Vesterbæk Motocross 
Club. Selvom det var 
hundekoldt og sneede, 
forløb dagen uden 
uheld.

Skaterparken i Padborg 
er blevet færdigre-
noveret. ■

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

Vi kører over den dansk-tyske grænse og videre over 
Kiel til Plön i Holstenske Schweiz. Vi spadserer 
en tur forbi det smukke Plön Slot, som var ejet 
af den danske kongefamilie fra 1761-1864.

Efter en god middag sejler vi på de fem søer til 
den mondæne kurby Malente. Derefter kører vi 
til Eutin, hvor Katarina den Store opholdt sig 
på Eutin Slot hver sommer, da hun var en ung 
pige. Rosernes by var et yndet feriested for rige 
danskere i 1920’erne. Byen er da også nævnt i 
sangen “Den sidste turist i Europa”, som Mogens 
Dam skrev i 1948, og som Lulu Ziegler gjorde 
til en evergreen. Vi ser slottet og kirken, og 
hører om den gamle bys spændende historie.

Lørdag den 24. juni

BovAvis

AFGANG FRA

Alsion, Sønderborg ................. 7.45
Nybøl Kirke ..........................  8.00
Broager Kirke ........................  8.05
Elektrikeren Egernsund .........  8.10
Ahlmannsparken, Gråsten .....  8.15
Bageren Rinkenæs .................  8.20
Bankocenter, Kruså ...............  8.35
Bov Kirke ..............................  8.45
Circle-K i Padborg.................. 8.50

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

Holstenske SchweizHolstenske Schweiz

Prisen inkluderer bus, kaff e og 
rundstykker, guide, middag, sejltur 
på de fem søer og eftermiddagskaff e.

795,-

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

www.hebru.dk

Sundsnæs 4
6300 Gråsten

Norgesvej 24
6100 Haderslev

Mail
mobler@hebru.dk

Telefon 
7460 8351

Sundsnæs 4,
6300 Gråsten

Norgesvej 24, 
6100 Haderslev

Telefon
7460 8351

Mail
mobler@hebru.dk

Bov

Computerkursus
Vi planlægger at afholde kursus i grundviden om 

computeren, internettet, virusbeskyttelse, sikkerhed 
på nettet, e-boks, borgerservice, MitID og andet. 

Der undervises i de emner, som interesserer 
mest - og i kursistens eget tempo.

Medbring dit eget udstyr – husk strømforsyning 
og dine adgangskoder.

Den 5., 12., 19. og 26. april 2023 fra kl. 9 til 12, 
i alt ca. 12 timer inkl. kaffepause

på Aktivitetshuset, Jernbanegade 14, 1. sal, 
6330 Padborg

Har du spørgsmål til kurset, kan du ringe til Erik på tlf. 6052 1948

Pris: For medlemmer 250,-
  for ikke medlemmer 300,-

Begrænset deltagerantal.

Tilmelding: se nederst i annoncen

Modeopvisning
hos NyForm - MioMondo
Torsdag den 13. april 2023 kl. 19 til 21

Flensborgvej 22, 6340 Kruså.
Lokale modeller præsenterer forårskollektionen 

2023 og sportstøj.

Aftenen indledes med bobler og snacks.
Senere serveres kaffe og småkager.

Mulighed for at handle.

Pris: for medlemmer 100,-
   for ikke-medlemmer 150,-

Tilmelding og betaling på vores hjemmeside: 
Ældresagen.dk/bov fra 15. - 31. marts for begge aktiviteter.

Hvis selvbetjening på nettet ikke er muligt, kan du i samme 
tidsrum ringe til Benta Tønder på tlf. 2546 1838

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

Oldemorstoft skifter navn
Af Dit te Vennits Nielsen

Det lokale museum, 
Oldemorstoft, skifter 
navn til Told- og 
Grænsemuseet.
Om navneskiftet siger 
museumsinspekt Mads 
Mikkel Tørsleff.

“Selv om vi holder meget 
af navnet Oldemorstoft 

- gården beholder selv-
følgelig sit navn - så har 
vi valgt at give museet et 
nyt navn. Det nye navn 
rammer bedre de emner, 
du kan blive klogere på, 

når publikum besøger 
os. Det gør det lettere 
for potentielle gæster at 
afkode, hvad museet rum-
mer”, siger Mads Mikkel 
Tørsleff. ■

v/ Kirsten Pedersen Madsen

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

post@kirstenogrejner.dk
www.kirstenogrejner.dk

Skibbroen 28, 6200 Aabenraa
Frøslevvej 38, 6330 Padborg

Valg af 
bedemand er 
et spørgsmål 
om tillid

Padborg Skatklub
Padborg Skatklub samlede 20 skatspillere til klubaften.
1. runde

Nr. 1 Henning Nissen 1.416 point
Nr. 2 Morten Wollsen 1.141 point
Nr. 3 Torben Ries 1.103 point
Nr. 4 Gynther Bonnichsen 781 point
Nr. 5 Svend Åge Thielsen 776 point

2. runde
Nr. 1 Hans Emil Nissen 1.294 point
Nr. 2 Kris Nissen 1.171 point
Nr. 3 Kaj Hansen 1.063 point
Nr. 4 Kaj Hansen 1.063 point
Nr. 5 Torben Ries 867 point
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Alter Kupfermühlenweg 31, 24939 Flensburg +49 461 43197

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

Græske specialiteter
Også mad ud af huset

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

Ung pige fra Bov hjalp børn i Tanzania Af Dit te Vennits Nielsen

23-årige Sofie Seberg 
Pedersen fra Bov har 
de seneste 5 måneder 
arbejdet som frivillig i 
Tanzania. 
Efter endt folkeskole tog 
hun en HHX med mar-
kedsføring og økonomi 
og begyndte derefter på 
sygeplejerskeuddannelsen.

“Efter de første to år var 
min udlængsel dog så 
stor, at jeg besluttede mig 
for at droppe ud. Jeg ville 
gerne udleve min drøm, 
mens det var muligt”, 
fortæller Sofie Seberg 
Pedersen, som havde set 
en udsendelse om forladte 
gadebørn - de såkaldte 
“Heksebørn”. 

Udsendelsen fik hende 
til at tage til Afrika for at 
hjælpe.

Igennem Try Medics, 
som giver studerende 

mulighed for at få indblik 
i sundhedsvæsnet i et 
u-land, rejste hun en må-
ned til øen Zanzibar i det 
indiske ocean. 

Derefter rejste hun 
videre til Arusha i Nord-
tanzania, som ligger tæt 
ved Kilimanjaro, der er 
Afrikas højeste bjerg.

“Her arbejdede jeg som 
Day Care i en børnehave 
og var under Education 
Development Tanzania. 
Det er en forening med et 
alment velgørende formål, 
der arbejder for udvikling 
af børn og unges læring 
og trivsel. De frivillige er 
både unge og seniorer”, 
fortæller Sofie Seberg 
Pedersen, der boede 
privat hos en værtsmor,  
Mayassa, der har været 
gift med en dansk mand. 

“Jeg havde en fantastisk 

tid i de 4 måneder, ophol-
det varede. Jeg har oplevet 
en masse og fundet ud af, 
at folk i Tanzania er meget 
søde, rare og imødekom-
mende. De er nemme at 
komme i kontakt med. 
De vil meget gerne tale 
engelsk. Det var ikke min 
stærke side før, men det er 
det i hvert fald nu”, fortæl-
ler Sofie Seberg Pedersen, 
der har lært at stå på egne 
ben. 

Lægestudiet
Efter et knap to ugers 
ophold hjemme i Bov, 
hvor hendes mor, Dorthe, 
lavede julemad med man-
delgave, rejste Sofie Seberg 

Pedersen på højskoleop-
hold i Sydamerika.

“Jeg vil gerne opleve an-
dre kulturer, mens det er 
muligt. Jeg har meldt mig 
til lægestudiet i Aarhus. 
Hvis jeg ikke kommer 
igennem nåleøjet, så er der 
naturligvis mulighed for 
at genoptage sygeplejer-
skeuddannelsen”, fortæller 
den gæve unge pige.

Sofie Seberg Pedersen 
har selv sparet op til rej-
serne. Hun har ved siden 
af studiet arbejdet inden-
for sundhedsvæsnet. 

“Jeg har brugt omkring 
80.000 kr. i Tanzania, 
hvor jeg også oplevede en 
masse og jeg var bl.a. på 
safariture. I Syd amerika 
har jeg betalt 76.000 kr. 
for et 3 mdrs. ophold, men 
det er alle pengene værd 
og giver en ballast senere i 
livet”, bedyrer Sofie Seberg 
Pedersen, som anbefaler 
andre unge med udlæng-
sel at rejse ud i verden. ■

23-årige Sofie Seberg 
Pedersen har arbejdet som 
Day Care i Tanzania. 

Børnene elskede hende og blev meget fortrolige med pigen 
fra Bov.

Mayassa var privat værtsmor for Sofie Seberg Pedersen. Det 
kostede 6 dollars om dagen at bo hos hende. Her ses Sofie 
Seberg Pedersen sammen med Mayassa og hendes onkel.
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