
Af Søren Gülck

I Ahlmannsparken 
i Gråsten gav både 
unge, ældre og små 
børn lørdag opvisning 
til stående applaus fra 
tilskuerne.
Blandt andet mor og barn 
hold, voksne hold og 157 

gymnaster fra Sundeved 
Efterskole, som gav for-
rygende opvisning og på 
dygtig vis viste forskellige 
spring frem.

Det var Gråsten 
Gymnastik- og Idræts-
forening, som stod for 
forårsopvisningen, hvor 
stemningen var helt i top.

Foreningens kyndige 
instruktører modtog stor 
ros for deres sprudlende 
energi. ■

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

Inkasso

Tvangsauktioner

Konkursbegæringer

Gråsten - Broager - Ragebøl - Sundeved - Padborg - Kruså - Frøslev - Holbøl - Kollund Uge 12 22. 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

Tlf. 25 46 00 55
Butik og værksted er åbent

efter aftale i Padborg Torvecenter

hurtigt - kompetent - høfligt
Vi løser dine tekniske problemer

hos dig eller på værksted

Køb din nye
PC hos os
Vi flytter
dine data

Gymnastikopvisning i Gråsten fik kæmpe tilslutning

Alle klappede det bedste 
frem i gymnasterne på 
gulvet. Foto Søren Gülck   

Perlegade 16, 6400 Sønderborg ı Rådhusgade 9, 6200 Aabenraa
Tlf. 74 43 00 10 · www.fahrendor� .dk

pr. måned

Alle briller i butikken er med i lejeordningen. Ønsker du glidende 
overgang er lejen 198,- pr. md. Hos os er synsprøven naturligvis gratis.

BRILLELEJE

99,-
Lej f.eks. 3 par briller

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 26. marts kl.  9.30 
Gudstjeneste i Adsbøl kirke

Søndag den 2. april kl. 11.00 
Gudstjeneste i Gråsten Slotskirke

Onsdag den 5. april kl.  9.00 
Ugentlig morgen-gåtur

Morgen-gåtur hver onsdag
Vi genoptager vores onsdag-morgen-gåture! 

Man taler så godt sammen, når man går rundt i naturen.

Vi mødes ved Paludan-Müller-muren hver onsdag kl 9.00 og går ud 
i det blå og grønne – en tur på ca. 1 time i et tempo, hvor de � este 
kan være med. Vi går dog på ujævne stier, så tag godt fodtøj på.

Alle er velkomne!

GRÅSTEN SAMLER AFFALD
Aff aldsindsamling i Gråsten-området 

søndag den 26. marts 
Vinterens storme kan ses i hegn og hække

Derfor samler vi aff ald ind i Gråsten-området på 
søndag den 26 marts fra kl. 9.30 til kl. 11.00.

Vi mødes ved Ahlmannsparken og går ud derfra. 

Bo Zoega Christensen koordinerer ruter og udleverer aff aldssække.

Tag gerne dine egne handsker og eventuelt gribetang med 

Byen tager sig smukkest ud, uden cigaretskodder, dåser og papir 
– så har du et par timer og brug for frisk luft – så kom gerne.

Handelsstandsforeningen er vært ved en kop kaff e efterfølgende. 

Mød op og vær med!

Bendt Olesen blev æresmedlem
Af Gunnar Hat tesen

Fhv. borgmester 
Bendt Olesen blev på 
generalforsamlingen 
i Socialdemokratiet 
i Broager, Gråsten, 
Sundeved udnævnt til 
æresmedlem.
Udnævnelsen af den 

78-årige tidligere borgme-
ster skete på partiforenin-
gens generalforsamling på 
Broagerhus.

Bendt Olesen var 
borgmester i Gråsten 
Kommune fra 1993 til 
2007. ■

Fhv. borgmester Bendt 
Olesen (S).

Vægttab på 33 kg og en 
sundere livsstil
I 2018 var Claus Holm 
tæt på at miste livet på 
grund af overvægt og 
usund livsstil med for 
meget fart på.
Sådan skulle det ikke 
være. Det blev starten på 
et vægttab på 33 kg og en 
sundere livsstil med mere 
overskud til ham selv og 
sine nærmeste.

Claus Holm optrådte 
forleden i BHJ Salen i 
Gråsten, hvor han hudløst 
ærligt fortalte om sin 
opvækst, sit arbejde som 
kok og sin kamp mod 
overvægten.

Claus Holm har med-
virket i TV-programmet 
“Fem fede kokke”.

Da optagelserne til pro-
grammet startede, vejede 
han 133 kg. I dag er han 
under 100 kg.

Foredraget var arrange-
ret af Gråsten Handel og 
samlede 75 tilhørere. ■

TV-Kokken Claus Holm 
fortalte i Gråsten om sit 
kolossale vægttab.

Fortællesti i Rinkenæs
Af Gunnar Hat tesen

Ved Dalsmark Plejehjem 
i Rinkenæs kommer der 
en fortællesti.
Bagved står de to bør-
nehaver Børnehuset 
Rinkenæs og ADS-
Kindergarten Tarp/
Wanderuper Straße 
syd for Flensborg, som 
i løbet af de sidste to 
måneder har arbejdet 

på to fortællestier. De to 
børnehaver har fortolket 
Brødrene Grimms eventyr 
“Tornerose “ på hver deres 
egen måde.

Børn og pædagoger fra 
Børnehuset Rinkenæs 
har gennemført deres 
kreative arbejde på fortæl-
lestien på plejehjemmets 
areal, hvor den bliver ind-
viet fredag den 30. marts. 
Plejehjemmets beboere 

har fulgt arbejdet med 
stor interesse.

Børnehuset har fået 
hjælp af kunstneren Inga 
Momsen. 

Til ferniseringen i 
Rinkenæs kommer den 
tyske børnehave på besøg. 
Omvendt rejser de danske 
børn og pædagoger til 
ferniseringen i Tarp to 
dage før ■
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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

Glade børn til gymnastikopvisning i Rinkenæs Af Søren Gülck

Gymnastikopvisningen 
i Rinkenæs er fyldt med 
stolte traditioner.
Fredag aften var 
seks lokale hold på 
gulvet til den årlige 
gymnastikopvisning.

Med fanen hævet gik 
gymnasterne på gulvet 

og spredte glæde, hygge 
og beundring og modtog 
klapsalver i hallen ved 
Rinkenæs Skole.

Det var Rinkenæs 
Ungdoms- og 
IdrætsForening, som stod 
som arrangør. ■

Seks hold viste, hvad de gennem vinteren har lært på gulvet til stor glæde for et 
talstærkt publikum. Foto Søren Gülck
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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 eftermiddagska� e i Kunstgården, 
som er Danmarks største landgalleri. 

Hjemkomst ved 19-tiden.

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

og lagkage på Kunstgården.

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

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

2. påskedag mandag den 10. april 795,-

BovAvis

Efter opsamling kører vi over Fyn til 
Langeland og sejler til Lolland. Efter middag 
i Maribo kører vi til det 600 år gamle 
rokokoslot, Gavnø Slot, ved Næstved.

Vi går tur i den eventyrlige slotspark, 
hvor vi får sat gang i sanseindtrykkene, 
når tulipanerne i tusindvis byder på 
et inferno af � otte farver og arter.

På Gavnø Slot får vi en historisk 
oplevelse, når vores guide tager os med på 
rundvisning i slottet blandt de enestående 
malerier og den store kunstsamling.

Prisen dækker bus, ka� e og rundstykke, 
sejlads Spodsbjerg-Tårs, middag i Maribo, 
entre til Gavnø Slot, rundvisning og ka� e 
og kage og sandwich på hjemturen.

Afgang

Alsion, Sønderborg. . . . . . . . . . . . 7:00
Nybøl Kirke . . . . . . . . . . . . . . . . . 7:15
Broager Kirke . . . . . . . . . . . . . . . . 7:20
Elektrikeren Egernsund . . . . . . . . 7:25
Ahlmannsparken, Gråsten . . . . . . 7:30
Bageren Rinkenæs . . . . . . . . . . . . 7:40
Annies Kiosk, Sønderhav . . . . . . . 7:45
Bindzus, Kollund . . . . . . . . . . . . . 7:50
Kruså Bankocenter  . . . . . . . . . . . 7:55
Bov Kirke . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8:00
Samkørselspladsen ved Kliplev . . . 8:15
Circle K, Rødekro . . . . . . . . . . . . 8:35
Samkørselspladsen
ved Hammelev . . . . . . . . . . . . . . . 8:55
OK-tanken ved Bramdrupdam  . . 9:15

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

Fredag den 12. maj

            1-dags-tur til1-dags-tur til

TulipanfestivalTulipanfestival
på på Gavnø SlotGavnø Slot

EKSTRA TUR 895,-

Efter opsamling kører vi mod København, hvor vi ankommer 
ved 12.30-tiden. Undervejs holder vi en pause, hvor vi får ka� e 
og rundstykker. I København får vi en lækker bu� et. 

Derefter kører vi ad Strandvejen til Dyrehavsbakken. Her bliver 
der mulighed for at gå rundt og spise på egen hånd, inden vi skal 
se Revyen kl. 17.00.

Revyholdet er sammensat af både erfarne skuespillere fra det 
historiske, grønne telt samt nye ansigter. Bodil Jørgensen 
og Mads Knarreborg får debut i Cirkusrevyen, når de 
sammen med Niels Olsen, Niels Ellegaard og 
Merete Mærkedahl går på scenen.

INKLUDERET I REJSEN:
Bustransport, A-billet til Cirkusrevyen, 
ka� e og rundstykke, bu� et, 
sandwich på hjemturen

Onsdag 16. august 1.595,-  pr. person

1-dags tur til

AFGANG
7.15 Alsion, Sønderborg
7.35 Ahlmannparken, 

Gråsten
8.00 Bov Kirke
8.15 Samkørselspladsen 

ved Kliplev
8.35 Samkørselspladsen 

Rødekro
8.55 OK-tanken ved 

Hammelev

TILMELDING
lof.dk/syd

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

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

BovAvis

Afgang

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

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

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

Fodboldtræning
Forår 2023
Fodbold for alle
Årgang/køn Trænere Telefon Tidspunkt Start
Boldbanden
Mix. – årg. 2018 og 2019 
med forælder

Lena Hymøller
Pernille Sommer
Anders

3025 4540
2623 8501

Onsdag
17.00 - 17.30

Onsdag 
den 3. maj 

U6, U7 og U8 drenge
årg. 2017, 2016 og 2015  

Torben Petersen
Dennis Abramsen
Nicholas, Bastian, Magnus

4019 7114
2986 0743 Onsdag

17.00 - 18.00
Onsdag 

den 19. april

U6 og U7 piger
årg. 2017 og 2016

Anne Sophie Rhode Peters
Lone Mau

6017 7598 Onsdag 
17.00 - 18.00

Onsdag
den 19. april 

U7, U8 og U9 piger
årg. 2016, 2015 og 2014

Stine Eilersen
Amalie Rasmussen
Caroline Franson

2015 9507
6017 6495 Onsdag

17.00 - 18.00
Onsdag 

den 19. april

U9 drenge årg. 2014
Simon Andersen
Svenja Hansen
Kenny Jørgensen

2677 1124
4279 2440
2757 9073

Mandag 
17.00 - 18.00

Mandag 
den 20. marts

U10 drenge årg. 2013
Christian Nørgård Clausen
Martin Gülck
Birgitte Krause

2295 3398
5238 0675
3115 1936

Mandag og 
onsdag

17.45 - 19.00

Mandag
den 20. marts

U10, U11 og U12 piger
årg. 2013, 2012 og 2011

Birgitte E. Lorenzen
Anja Lentfer Jensen
m. � .

6166 5659
4088 3618
   

Mandag og 
onsdag 

17.00 - 18.00

Mandag
den 13. marts

U11 drenge årg. 2012 John Madsen 
Luke, Mads og Daniel

2577 0290 Tirsdag og 
torsdag

17.00 - 18.30

Tirsdag
den 14. marts

U12 drenge årg. 2011 Jakob Lauritzen 2424 0601
Tirsdag og 

torsdag
17.30 - 18.30

Tirsdag 
den 28. marts.

U13 og U14 drenge
årg. 2009 og 2010

 Keno Lange
 Jeanette Vester

5321 9700
2096 5434

Tirsdag og 
torsdag

16.45 - 18.15

Tirsdag 
den 14. marts

U13 - U14 piger
årg. 2009 og 2010

Svend Erik Jørgensen 
Morten Mau

3125 1630
6126 5525

Tirsdage
18.00- 19.30 
og torsdage 
17.30-19.00

Er i gang 

U15 og U16 drenge
årg. 2007 og 2008

Kenneth Hansen
Henrik Ege Olsen

2614 2204
2569 8016

Tirsdag og 
torsdag

17.15 - 18.45
Er i gang

U15, U16 og U17 piger
årg. 2006, 2007 og 2008 
sammen med BUI og 
Varnæs

Martin Tambor (GB)
Kim Steg (BUI)
Susanne Nordahl Hansen 
(Varnæs)

5151 3789
2086 7831

Tirsdage
18.00- 19.30 
og torsdage 
17.30-19.00

Er i gang

PARASPORT
Mix årg. 2013-2004
Spillere med specielle 
behov

Malene Dinesen
Christine Mortensen
Nina Mikkelsen

2888 2210
4216 2661
2812 8590

Mandag 
16.30 - 17.30

Mandag
den 17. april

Seniordamer – årg. 2005 
og ældre
11 - og 7 - mandshold

Mogens Hansen 6131 6142

Mandag 
19.15- 20.30

Onsdag samme 
tid

Er i gang
Onsdag den 

19. april

Seniorherrer-
årg. 2005 og ældre

Serie 2 – Bo Hagge
Serie 2 – Mogens Hansen
Serie 4 – Michael Jessen
Serie 4 – Søren Sønderbye
Serie 5 – Timmo Gundel/ Anders 

2292 2897
6131 6142
2252 4610
4058 2819
3150 4510

Tirsdag og 
torsdag

19.00 - 20.45
Dog andre tider 

indtil påske

Er i gang

Old boys + 32 år
11 - mands
Superveteraner + 40 år

Dennis Rybasch
(spiller 11-mandskamp torsdage)
Thomas T. Jørgensen
(spiller 6-mandskamp mandag)

3163 1904

2177 1966

Træner med 
seniorerne om 

torsdagen.
Søndag 

10.00 - 11.15

Træner hele 
året

+ 60 herrer Mogens Hansen 6131 6142 Onsdag 
10.15 - 12.00

Spiller hele 
året

Al træning foregår på Årsbjerg, Buskmosevej 2, Gråsten 
Til nye medlemmer:

Det er gratis at træne med i 14 dage for at se, om klubben/holdet er 
noget for dig. Ring til en af årgangens trænere og aftal 1. besøg.

På klubbens vegne 
Mogens Hansen, formand: 6131 6142 

KOR AMOK I GRÅSTEN
Lørdag den

25.marts 2023
kl. 14.00 i BHJ

Salen med dansk
pop ved pianist

Hening Simonsen &
dirigent Bettina

Hellemann Munch

JORDRUP
SANGKOR &
BROAGER
EGNSKOR  

Fri Entre

Skovrider forklarer hvorfor det råder i Gråsten skovene
Af Jørgen Chr. Clausen

Kultur i Gråsten invite-
rer onsdag 29. marts 
kl. 19.00 i BHJ Salen i 
Ahlmannsparken til 
foredrag med skovrider 
Inge Gillesberg.
Mange reagerer på, at 
statsskovene er blevet 
mere rodede. Det kommer 
selvfølgelig an på øjnene 
der ser, om der er tale om 
rod eller om skovene blot 
får lov til at udvikle sig 
mere naturligt.

Skovrider Inge Gillesberg 

vil fortælle om planerne 
med de skove, hvor den 
erhvervsrettede skovdrift 
ophører. Hun vil gennem 

ord og billeder prøve at 
forberede tilhørerne på, 
hvad de kan opleve i sko-
vene i kommende år.

Hun vil også komme ind 
på, om det bliver nødven-
digt at have vaders på for 
at færdes i naturen.

Inge Gillesberg er cand.
silv. (forstkandidat) fra 
Den Kgl. Veterinær- og 
Landbohøjskole i 1985, og 

har været skovrider for 
Gråsten Statsskovdistrikt i 
over 25 år. ■

Skovrider Inge Gillesberg. Arkiv foto

Krokusser er i blomst

I Den Kongelige Køkkenhave i Gråsten er der for tiden 30.000 krokusser, som er i blomst. 
 Foto Frank S Olinsson
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GRÅSTEN SLOTSKIRKE
Søndag den 26. marts 

Vi henviser til Adsbøl Kirke

ADSBØL KIRKE
Søndag den 26. marts kl. 9.30

ved Mette Carlsen

KVÆRS KIRKE
Torsdag den 23. marts kl. 17.00

Gudstjeneste i børnehøjde
ved Merete Lei

BROAGER KIRKE
Søndag den 26. marts kl. 10.30

ved Stefan Klit Søndergaard

EGERNSUND KIRKE
Søndag den 26. marts

Vi henviser til nabokirkerne

RINKENÆS KORSKIRKE
Søndag den 26. marts kl. 11.00

ved Mette Carlsen

NYBØL KIRKE
Søndag den 26. marts kl. 9.30

ved Karen Møldrup Rasmussen

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

ULLERUP KIRKE
 Søndag den 26. marts 

Vi henviser til nabokirkerne

TYSK GUDSTJENESTE
Sonntag, 26.3., 10.30 Uhr

Festgottesdienst in Tingleff : 
100 Jahre Nordschleswigsche Gemeinde

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 

SANG MED 
KAREN HANNE MUNK

Her i den første forårsmåned fortsætter vi 
med at synge fra Højskolesangbogen under 

Karen Hannes kyndige vejledning. 

Det foregår i Korskirken 
den 27. marts kl. 19.00

Gratis adgang

www.rinkenæskirke.dk og  Rinkenæs Sogn

inviterer vi børn og forældre til 
en hyggelig påskegudstjeneste 

og fællesspisning i 
kon� rmandstuen.

Børnekoret kommer 
og lærer os nogle 

dejlige påskesange og salmer. Vi 
håber, der kommer en masse 

børn, der kan hjælpe os 
med at � nde alle de 

påskeæg, der er blevet 
pist væk i kirken.

BØRNEKIRKE
Tirsdag den 28. marts 

kl. 17.15

www.rinkenæskirke.dk og  Rinkenæs Sogn

Historisk Forening for 
Graasten By og Egn

Generalforsamling
Onsdag den 12. april kl. 19.00.

BHJ-Salen Ahlmannsparken, Gråsten.
Dagsorden i henhold til vedtægterne.
Inden generalforsamlingen fortæller 
tidligere slotsgartner Gert Jensen om

“Dronning Ingrids Have”
Gratis for medlemmer.

Ikke medlemmer 50,- for entre’ og 50,- for kaffe med kage.
(Bliv medlem for 100,-)

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

GRÅSTEN OG OMEGNS 
JAGTFORENING

HUNDETRÆNING
starter tirsdag den 4. april, 

der er 8 gange træning
Hvalpehold  . . . . . . . . . .  350,-
Unghunde . . . . . . . . . . .  400,-
Apporteringshold . . . . . .  500,-

Træningen foregår hos Paul Matzen, 
Teglgård 14, Vilsbæk 6330 Padborg 

Der er indskrivning mellem 18:00-19:00 herefter træning
Kan man ikke komme første gang pga. påske 

kommer man bare den 11. april

Info/tilmelding ved Allan 2683 8936

Mvh. hundeudvalget 

Diamantbryllup:

Det har været 60 fantastiske år
Af Gunnar Hat tesen

Lotte og Thor Hedels, 
Kystvej, Gråsten, kan 
fredag den 5. april fejre, 
at der er 60 år siden, de 
sagde ja til hinanden i 
Frederiksberg Kirke.
Thor Hedels er født og op-
vokset i Oslo, mens Lotte 
er fra Frederiksberg.

Under en skiferie i Norge 
mødte Lotte og Thor hin-

anden. Lotte var en smuk 
pige med ben i næsen og 
et helt fantastisk smil, som 
den unge nordmand slet 
ikke kunne stå for.

Efter tre års forlovelse 
blev de gift.

For 50 år siden flyttede parret til Gråsten, hvor de 
bosatte sig på Stjernevej.

Thor Hedels var i en 
årrække ansat hos C. 
Clausen Linie agentur. 
Senere blev han direktør 
for Inter frost frysehus og 
Spedition i Pad borg, hvor 
han virkede indtil han gik 
på efterløn.

Thor Hedels er et aktivt 
medlem af Lion Club 
Broager-Gråsten, som 
han var med til at stifte i 
1974. Derudover har han 
været engageret i Gråsten 
Ride klub, Ældre Sagen og 
Gråsten Fjern varme.

Lotte var i en periode 
ansat på Gråsten Skole 
som vikar. Efter følgende 
tog hun lærereksamen fra 
seminariet i Haderslev. 
I 27 år var hun ansat 
på Dybbøl skolen, hvor 
hendes speciale blev de 
tosprogede elever.

I det gæstfrie hjem er 
opvokset 3 piger, som alle 
bor på Sjælland.

Diamantbrudeparret 
har 10 børnebørn og 2 
oldebørn.

Familie og venner sam-
les på dagen til en dejlig 
diamantbryllupsfest. ■

Thor og Lotte Hedels har i 60 
år været hinandens trofaste 
partner i tykt og tyndt.
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Læserbrev

Taksigelser

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

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

efterleves værdigt.

Et sidste minde...

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

Husk vi holder lukket om søndagen. 

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

Steen Kristensen
Eksam. bedemand

Gitte J.J. Kristensen
Eksam. bedemand

Als- &
Broager-Sundeved Begravelsesforretning

Vores kister er danskproduceret  
med fokus på bæredygtighed.

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

Nybøl Nor stien en gang til
Nu har byrådet en gang 
til valgt at sende plan-
lægningen af stien mel-
lem Adsbøl og Gråsten 
tilbage til fornyet 
behandling i udvalget for 
Natur, Klima og Miljø.
Som lodsejere der berø-
res af stien, er der nogle 
forhold, vi gerne vil gøre 
opmærksom på.

Adsbøl Borgerforening 
fremfører, at de i 12 år 
har kæmpet for at få gen-
nemført et stiforløb mel-
lem Adsbøl og Gråsten. 
I de 12 år havde det 
været ønskværdigt, om 
de diverse bestyrelser for 
Borger foreningen havde 
henvendt sig til lodsejerne 
omkring deres ønsker og 
forestillinger omkring 
stiforløbet.

Borgerforeningen har 
kun en gang henvendt 
sig til os, det var i ef-
teråret 2022 kort før et 
byrådsmøde, hvor de 
ville forsøge at overtale os 
til at indtage en negativ 
holdning til kommunens 
forslag til linjeføringerne.

Så bliver der hele tiden 
talt om, at stien skal være 
kystnær.

Hvad betyder kystnær?
Ser man på stiens forløb 
fra Nybøl Vand mølle frem 
til Adsbøl, fjerner stien sig 
helt fra kysten og går bag 
om en skov og igennem 
en skov, følger offentlig vej 
flere steder og ender i en 
kløft ved Adsbøl uden at 
nærme sig kyst eller vand.

Det samme gør sig gæl-
dende, når man kommer 
til Skodsbøl. Her følger 
stien Nybølnor vej, som er 
ret trafikeret af biler til og 
fra genbrugspladsen samt 
færdsel til teglværkerne. 
Kommer man frem til 
genbrugspladsen, bliver 
stien ført ind bag Deponi 
pladsen, over en mark, 
gennem krat og skov, 
inden man ved Egernsund 
endelig når ud til kysten.

Hvor er det kystnære her?
Endvidere vil vi gerne 
gøre opmærksom på, at 
der fra Adsbøl til Gråsten 

og omvendt på begge sider 
af Sønder borg Landevej 
forløber gang- og cykel-
stier, som hver dag bruges 
af gående og cyklister i 
skøn forening. Det er ikke 
”farlige” cykelstier, som 
det flere gange i aviserne 
er blevet fremført af for-
skellige parter. Om det så 
er fremført bevidst eller 
imod bedre viden skal 
være usagt.

Men fakta er, at det er og 
altid har været gang- og 
cykelstier.

Bedre sti og billigere:
Man kunne måske fore-

stille sig, at man brugte de 
eksisterende stier, man har 
frem til Gråsten, hvor der 
findes flere muligheder 
for at koble sig på Gråsten 
stien, som er målet, samt 
der er mulighed for at 
henvise til

Den Kongelige Køkken-
have og Slots parken eller 
Gråsten by, som sikkert 
ville glæde sig over flere 
gæster.

Konklusionen kan være, 
at stien kan færdiggøres 

straks med små udgifter. 
Man undgår at skulle 
bruge

1 million eller mere af 
kommunens penge, som 
sikkert kunne bruges 
mere fornuftigt på andre 
trængende områder end 
til anlæg af en sti langs 
kysten i et vanskeligt til-
gængeligt terræn, og som 
ikke kommer til at svare 
til forventningerne.

Det kræver blot, at der 
er politikere, der sprin-
ger over deres skygge 
og udviser økonomisk 
ansvarlighed.

Ruth og Heini Festersen 

Sønderborg Landevej 38, 

Gråsten

Tusind tak Tusind tak 
for opmærksomheden vedfor opmærksomheden ved
Børge AndersensBørge Andersens

død og begravelsedød og begravelse

På familiens vegnePå familiens vegne
KirstenKirsten

I.P. Nielsen får skulptur i Broager
Af Gunnar Hat tesen

I 150-året for folke-
tingsmand I.P. Nielsens 
fødsel bliver der afsløret 
en skulptur af ham i 
Byparken i Broager.
Arrangementet finder sted 

lørdag 22. april, som er 
dagen før hans fødselsdag.

Arrangementet begynder 
kl. 13.30, hvor Broager 
Brandværnsorkester spil-
ler. Herefter vil fhv. skat-
teminister Frode Sørensen 
(S) fortælle om den social-
demokratiske politiker, 

der sad i Folketinget fra 
1920 til 1943.

Dernæst taler borg-
mester Erik Lauritzen 
(S) og kunstner Vibeke 
Fonnesberg, inden Prin-
sesse Benedikte, som er 
protektor for I.P. Nielsen-
Fonden til minde om 

Dronning Ingrid afslører 
skulpturen.

Når skulpturen er af-
sløret, er der indlæg af 
folketingsmedlem Benny 
Engelbrecht (S) og I.P. 
Nielsens oldebarn, Anders 
Caspersen, der ejer I.P. 
Nielsens hus i Dynt.

Lokalhistorisk Arkiv 
på Broager land inviterer 
efter sammenkomsten til 
åbning af mindeudstil-
ling om I.P. Nielsen på 
Broagerhus. ■

Folketingsmand I.P. Nielsen 
har fået opkaldt en plads 
efter sig i Dynt. 

Astrid Margrethe Nielsen, 
Gråsten, er død, 87 år. ■
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Borgmester kom fra Egernsund
En af Danmarks første 
kvindelige borgmestre, 
fhv. højskoleforstander 
og sekretariatschef 
Karen Møller (V), 
Frederiksberg, er stille 
sovet ind, 95 år. 

Karen Møller blev en af 
Danmarks første kvinde-
lige borgmestre efter kom-
munalreformen i 1970, 
hvor hun i en periode sad 
for bordenden i Karlebo 

Kommune i Nordsjælland 
for Venstre. Ved det valg 
blev der ellers kun valgt 
kvindelige borgmestre i 
Aabenraa og Hasle. 

I den lille fattige og 

forsømte kommune fik 
hun orden på økonomi-
en og udbygget skoler, 
børneinstitutioner og 
infrastruktur. 

Karen Møller blev født i 

Egernsund som datter af 
en teglværksejer. Det var 
et samfundsengageret og 
nationalt sindet hjem, og 
hun voksede op som den 
midterste af syv søsken-
de. Hun blev student fra 
Sønderborg Statsskole 
1946 og efter studier i 

Aarhus endelig cand.
polit. fra Københavns 
Universitet 1958. ■

SØG STØTTE TIL
DIN FORENING I
LOKALPULJEN
Vi udlodder 100.000 kroner til nye initiati-
ver i de lokale klubber og foreninger.

Læs mere på www.brspk.dk/lokalpuljen, 
og send en ansøgning. Så er det måske din 
forening, der får hjælp til at realisere jeres 
næste projekt.

Ansøgningsfrist 31. marts

Socialdemokratiet fandt nye bestyrelsesmedlemmer
Af Gunnar Hat tesen

Socialdemokratiet i 
Broager, Gråsten og 
Sundeved (BGS) har 
holdt generalforsamling 
på Broagerhus, hvor 
der blev valgt tre nye 
bestyrelsesmedlemmer.
Nyvalgt blev Michael 
Plambeck, Jørgen 
Christensen og Erik 
Lorenzen. Ud trådte 
Preben Storm, Anne Sofie 
Krøyer og Marianne 
Taanquist.

Suppleanter blev Robert 
Hansen og Preben Storm.

Emil Wismann 
Kirkebæk-Jensen blev 
genvalgt som kasserer. 

Rita Nielsen blev gen-
valgt som revisor, mens 
Charlotte Engelbrecht 
og Erik Lauritzen blev 
revisorsuppleanter.

Formanden Henrik Sohl 
gennemgik i sin beretning 
over for de 21 medlemmer 

i generalforsamlingen 
årets aktiviteter, som 
blandt andet bød på 1. maj 
på Broagerhus, folkeaf-
stemning om afskaffelse 
af Forsvarsforbeholdet, 
torvedagene i Gråsten og 
folketingsvalg.

Regionsrådsmedlem 
Jette Damsø Henriksen 
redegjorde for den poli-
tiske situation i Region 
Syddanmark, mens borg-
mester Erik Lauritzen 
(S) omtalte den politiske 
situation i byrådet.

Folketingsmedlem 
Benny Engelbrecht kunne 
ikke være fysisk til stede, 
da han var indkaldt til 
politiske forhandlinger på 
Christiansborg. ■

Borgmester Erik Lauritzen 
redegjorde over for de 21 
medlemmer om den politiske 
situation i Sønderborg 
Kommune.

Regionsmedlem Jette Damsø Henriksen fortalte om arbejdet i regionsrådet.
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B R O A G E R

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

Hyggelig fællesspisning 
for seniorer i Egernsund

Af Søren Gülck

Der smutter et ekstra 
stykke mad ned, når 
man spiser sammen og 
hygger sig.
Egernsund Seniorer havde 

søndag inviteret til fæl-
lesspisning på Egernsund 
Gamle Skole, hvor gæster-
ne blev budt på en herlig 
frokostplatte. 

Under spisningen under-

holdt Vagn Hansen med 
folkemusik, sange og viser.

Fællesspisningen er blot 
et, af mange tilbud som 
Egernsund Seniorer holder 
for sine 155 medlemmer. ■

Der var hygge omkring bordene under middagen på Egernsund Gamle Skole. Foto Søren Gülck 

Fonden bag 
mange initiativer
Af Gunnar Hat tesen

Kommunikationschef 
i BMC-Fonden som 
står for Bitten og Mads 
Clausens Fond, Kari 
Stochholm, fortalte på 
et møde på Broagerhus 
om fondens historie og 
virke. 
BMC-Fonden har virkelig 
sat sit aftryk på Sønder-
borg Kommune.

Danfoss er Danmarks 

største industrivirksom-
hed med hovedsæde 
på Als. Det er Danfoss 
grundlægger Mads 
Clausen og hans kone 
Bitten, som har etableret 
fonden og den har været 
med til at skabe mange 
gode og flotte projekter i 
Sønderborg området.

Her kan bl.a. næves 
Hotel Alsik, Sergenten, 
den seneste tilbygning på 
SDU, Nord borg Resort, 

Havnebadet i Sønder borg, 
udvidelsen af Skansen og 
Sønderborg Lufthavn. 

Kari Stochholm gav de 
fremmødte et godt indblik 
i fondens arbejde og de 
aktiviteter BMC-fonden 
ønsker at støtte og hun 
kunne oplyse, at der arbej-
des med nye projekter. 

Formand for Broagerhus, 
Erik Krogh, fortæller, 
at bestyrelsen allerede 
er i gang med at plan-
lægge programmet for 
“de 5 onsdage” i sæson 
2023/24. ■

Kommunikationschef Kari 
Stochholm.
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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
Lis Hohwü, Gråsten, 
fejrede i weekenden sin 
75-års fødselsdag med 
fest i Fælleshuset på 
Bryggen.

Den Gamle Skomager 
gentog i weekenden 
traditionen med 
pubcrawl til sønderjy-
ske værtshuse.

Badmintonklubben 
Blans-Sundeved - BBS 
stod i weekenden bag 
Sydbank Open. Det 
blev til 206 badmin-
tonkampe i 12 intense 
timer.

Byrådsmedlemmer 
Erik Lauritzen (S), 
Preben Storm (S), 
Kirsten Bachmann 
(SP), Christel 
Leiendecker (SP), 
Kristian Bonefeld (V) 
og Ingrid Johannsen 
(V) deltog forleden i 
det Kommunalpolitiske 
Topmøde i Aalborg.

Gråsten Frivillige 
Brand værn måtte 
forleden hurtigt rykke 
ud til en lille brand på 
Danfoss.

Louise Kæhlig er 
blevet forlovet med Per 
Petersen, der driver 
GKV.

Bente og Kaj “Esso” 
Jacobsen har gjort det 
til en vane en gang om 
ugen at samle affald op 
i vejgrøften på stræk-
ningen fra Gråsten til 
Adsbøl. 

I Egernsund står 
præstegården tom. 
Den nye sognepræst 
i Egernsund skulle 
have været indsat 
Palme søndag den 2. 
april kl. 11, men det 
kommer ikke til at ske, 
for personen, der havde 
søgt og fået stillingen, 
vil alligevel ikke have 
den. Ved kommende fik 
nemlig et bedre tilbud 
andetsteds, så stillingen 
bliver igen slået op. ■

Få en gratis salgsvurdering. 
Måske er vi billigere 

end du tror.

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

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

Boliger

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

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

 

Deadlines omkring påske
Kære annoncør, i forbindelse med 

helligdagene omkring påsken udkommer 
Gråsten Avis | Bov Avis anderledes med 
deraf ændrede indleveringstidspunkter. 

Derfor sæt allerede nu kryds i din kalender:

Uge 14:
Avisen udkommer mandag den 3. april 

og tirsdag den 4. april

DEADLINES FOR UGE 14:
Annoncer der skal udarbejdes:

Tirsdag den 28. marts kl. 12.00
Trykklare annoncer:

Torsdag den 30. marts kl. 12.00 
Annoncen SKAL være bestilt senest 

tirsdag den 28. marts kl. 12.00

Uge 15:
Avisen udkommer som normalt onsdag - torsdag

DEADLINES FOR UGE 15:
Annoncer der skal udarbejdes:

Mandag den 3. april kl. 12.00
Trykklare annoncer:

Tirsdag den 4. april kl. 12.00
Annoncen SKAL være bestilt senest 

tirsdag den 4. april kl. 12.00

Sønderjysk filminstruktør besøgte Gråsten
Af Søren Gülck

Filminstruktør Frelle 
Petersen har lavet 
flere store sønderjyske 
filmsucceser.
Blandet anket “Onkel” og 
“Resten af livet”, som er 
nogle sønderjyske film om 
sorg.

Over for godt 60 men-
nesker fortalte den 
43-årige Frelle Petersen 
i Ahlmannsparken om 
sine filmproduktioner, der 

tager udgangspunkt i den 
folkelige filmkunst, hvor 
følelserne bliver sat på 
alvorlig prøve.

Frelle Petersen er født og 
opvokset i Aabenraa, og 
har i mange år drømt om 
at lave film fra sin sønder-
jyske hjemstavn.

Filmen “Resten af livet” 
er et sønderjysk drama, 
som skildrer en sønder-
jysk, der skal finde ud af 
at leve videre, da familiens 
ældste datter pludselig dør.

Forgængeren “Onkel” 
er fra 2019 og kan bedst 
beskrives som et stille 
landmandsdrama, der ud-
spiller sig på Tønderegnen.

Begge film blev lavet 
for et skrabet budget på 
omkring 600.000 kr, hvor 
andre film nemt koster 
omkring 15 millioner kr.    

Frelle Petersen bebudede, 
at der er en ny film på 
vej i det, der er planlagt 
til at blive en sønderjysk 
triologi. ■

Filminstruktør og manuskriptforfatter Frelle Petersen fortalte i BHJ-salen om sine sønderjyske 
filmsucceser. Foto Søren Gülck
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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

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

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

Tøjbutik fejrer 25-års jubilæum med kunderne i centrum
Af Dit te Vennits Nielsen

Tøjforretningen Palle i 
Padborg fejrer 25-års ju-
bilæum. Det bliver fejret 
i selskab med kunderne i 
den kommende tid.
Det var den 19. marts 
1998, at den dengang 
23-årige Palle Hansen 
blev Sønderjyllands yngste 
butiksindehaver.

“Jeg kom i lære som 
18-årig hos Bent Thomas 
Hansen, der ejede 
Herrehuset i Padborg", 
fortæller Palle Hansen, og 
da Bent Thomas Hansen 
et par år senere nærmede 

sig pensionsalderen, prø-
vede han at sælge butik-
ken. Det lykkedes ikke. 

“Han fortalte, at han nok 
måtte lukke, men så gik 
jeg i tænkeboks og forstre-
de idéen om at overtage 
butikken”, fortæller Palle 
Hansen. Efter blot 3 mdr. 
kom aftalen i hus.

Sortimentet fik et yngre 
og mere moderne løft. 
De unge fra Pad borg fik 
hurtigt øjnene op for den 
kvikke unge butiksinde-
haver, der havde fokus 
på god service og gerne 
tog en snak med de unge.  
Han fik slået sit navn fast 

og butikken blev i folke-
munde døbt "Palle", og det 
navn hænger stadig ved.

“I starten blev Helene 
Nissen fra Fårhus i bu-
tikken, og efter et halvt 
år ansatte jeg desuden 
Claus Mossom Nielsen fra 
Bov. Han blev i butikken 
i over 20 år, indtil han 
søgte nye udfordringer”, 
husker Palle Hansen, der 
har skab et en dynamisk 
butik, som hele tiden er 
i udvikling og får nye 
mærker ind, samtidig med 
at han holder fast i det, 
som herretøjsbutikken er 
god til.

Sportsbutik 
Da Torvegade 15-19  kom 
til salg besluttede Palle 
at rykke butikken over 
gaden for at få mere plads, 
og han åbnede desuden en 
sportsbutik.

Palle Hansens 25 år 

i tøjbranchen har i det 
store og hele været en 
succeshistorie. Han driver 
i dag den 600 m2 store 
butik midt i hjertet af 
Padborg Torvecentret 
og bakkes godt op af sin 
trofaste 1. assistent, Jan 
Espensen Koch, som har 
trukket nye kunder til fra 
Sønderborg.

“At stå op hver morgen 
og glæde sig til at komme 

på arbejde. Det må da 
være det ultimative”, siger 
Palle Hansen, der er en 
beskeden mand og først 
og fremmest tænker på 
andre end sig selv. Han 
sætter ligeledes en ære i 
at gøre noget for byen og 
lokalbefolkningen. 

“Da jeg overtog butik-
ken, rendte min halvandet 
år gamle søn rundt om 
benene på mig. Her hvor 

jeg fejrer 25-års jubilæum, 
er det mit etårige barne-
barn, Ville, der render 
rundt om benene på mig”, 
lyder det fra Palle Hansen, 
som krisen til trods ser 
lyst på fremtiden. 

Palle Hansen markerer 
25-års jubilæet  torsdag, 
fredag og lørdag i uge 
13 med nogle festlige 
dage med spændende 
overraskelser. ■

Jan Espersen Koch er 
førstemand i tøjbutikken, 
mens ejeren Palle Hansen 
kan fejre sit 25 års jubilæum.

Avisudklip i glas og ramme 
som stammer fra åbnings-
dagen i 1998.

Tak fordi du handler lokalt

Padborg - Kruså - Frøslev - Holbøl - Kollund – Gråsten - Broager - Sundeved - Ragebøl Uge 12 22. marts 2023 15. årgang



KOLLUND KOLLUND 
KIRKEKIRKE

BOV BOV 
KIRKEKIRKE

HOLBØL HOLBØL 
KIRKEKIRKE

Søndag den 26. marts kl. 11.00
ved Lars Meilandt Hansen

Søndag den 26. marts kl. 9.30
ved Lars Meilandt Hansen

Søndag den 26. marts kl. 10.00
ved Joan Arnbjarnardóttir

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

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
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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

Vor kære far, farfar og oldefar

Werner Hans Krumschmidt
* 24. marts 1943

er stille sovet ind efter kort tids sygdom

Fårhus, den 9. marts 2023

På familiens vegne

Erik, Peter og Morten 

Bisættelsen finder sted fredag den 24. marts
kl. 12.30 fra Bov Kirke

Min kære mor, svigermor og farmor
Min kære ægtefælle og bonusmor

Lajla Feldborg Juhl
* 11. juli 1952

har vi mistet efter kort tids sygdom

Padborg, den 18. marts 2023

På familiens vegne

Allan og Jonna

Bisættelsen finder sted onsdag den 29. marts
kl. 12.30 fra Bov Kirke

Min elskede mand,
vor elskede far, svigerfar, morfar, farfar og oldefar

Kay Henning Hansen
* 12. april 1934

er stille sovet ind

Bov, den 14. marts 2023

Betz
Susanne og Tom, Karsten og Birthe

børnebørn og oldebørn

Bisættelsen finder sted lørdag den 25. marts
kl. 10.00 fra Bov Kirke

 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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op til

Vores kære mor

Ruth Hansen
født Sievertsen

* 26. marts 1930    † 14. marts 2023

er sovet stille ind.
Vi vil savne dig

På familiens vegne

Lisbeth, John & Henrik
Annelise, Per, Frederikke, Signe, Thomas & Conrad

Bisættelsen finder sted fra Bov Kirke
lørdag den 25. marts kl. 12.30

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

Carl Erik Petz er død 82 år
Af Dit te Vennits Nielsen

Fhv. gårdejer Carl Erik 
Petz, Bov, er død, 82 år.
Han var en stolt og dygtig 

landmand, som i 47 år på 
bedste vis drev slægtsgår-
den i Vesterbæk.

I 2012 overlod han drif-
ten til sin søn, Steffen, og 

flyttede med sin kone, 
Grethe, til Valsbølgade 
i Bov. Her har han nydt 
sit otium, spillet kort på 
Valdemarshus, kørt lange 

ture på sin invalidescooter 
og har haft mange dejlige 
besøg i den skønne villa.

Kort før sin 80 års fød-
selsdag fik han sit ene ben 
amputeret under knæet. 
Det afholdt ham ikke fra 

at se lyst på tilværelsen og 
stadig leve livet. 

Desværre blev han for 
kort tid siden igen syg og 
døjede med hjertet. Efter 
14 dages indlæggelse på 
sygehuset kom han hjem 
og fik kærlig pleje af syge-
plejersker samt blev plejet 
af sin kone og barnebarnet 
Nikolaj, der tog sygeorlov 
for at være tæt på.

Den 15. marts døde Carl 
Erik Petz stille i sit hjem 
og blev lagt i kiste, som 
indtil bisættelsen fik lov 
til at stå i gangen, hvor der 
kunne tages afsked med 
ham. 

Rustvognen kørte forbi 
gården i Vesterbæk som 
en sidste hilsen. ■
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Skærtorsdag 
den 6. april 
kl. 11.00
åbner Strandhytten
i Sønderhav.
– En anderledes 
gårdbutik med is, 
kolde og varme drikke 
samt snacks m.m.
På åbningsdagen 
giver Skycopter 
10% rabat på alle 
� yvninger, men kun 
ved booking forud på 
info@skycopter.dk, 
eller tlf. 49 40 11 44. 
ÅBENT onsdag til 
søndag kl. 11 - 17

Randi & Søren Kande
Fjordvejen 45, Sønderhav, 6340 Kruså

Tlf. 40 47 88 55

NYÅBNING! STRANDHYTTENSTRANDHYTTEN

HELIKOPTER-
FLYVNING

mellem kl. 12 og 17
ved Skycopter 

fra 400,- 

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!

Bov og Kollund kirker

Kirkekontoret, Padborgvej 40a, 6330 Padborg  Tlf. 7467 0917   www.bovsogn.dk Bov & Kollund kirker

Kom og deltag i vores arrangementer i forbindelse med påsken, fortalt i ord, musik og sang 

Palmesøndag
Den 2. april kl. 9.30 i Kollund Kirke

Gudstjeneste
Den 2. april kl. 17.00 i Bov Kirke

Musikgudstjeneste med korsang ved 6-dagskoret

Skærtorsdag
Den 6. april kl. 17.00 i Kollund Kirke

Skærtorsdagsgudstjeneste med måltid. 
Tilmelding senest den 28. marts på bovsogn.dkk

Langfredag
Den 7. april kl. 16.00 i Bov Kirke

Liturgisk gudstjeneste med læsninger og stilhed 

Påskedag
Den 9. april kl. 9.30 i Kollund Kirke

Påskegudstjeneste
kl. 11.00 i Bov Kirke

Familiegudstjeneste efterfulgt af æggejagt

2. påskedag
Den 10. april kl. 11.00 i Bov Kirke 

Gudstjeneste

Bov Sogn hilser foråret, de lysere tider 
og påsken hjertelig velkommen 

Højt aktivitetsniveau i 
Kollundhus Af Dit te Vennits Nielsen

Formand for Kollundhus, 
Peder Damgaard, glæ-
dede sig på generalfor-
samlingen over det høje 
aktivitetsniveau i det 
lokale forsamlingshus. 
På trods af stor stigning i 
energipriser blev det opve-
jet af mange udlejninger.

Forsamlingshuset kom 
ud af 2022 med et over-
skud på 11.000 kr. 

Deltagerne drøftede 
renoveringsplaner, som 
indebærer, at scenen bliver 
fjernet. Ombygnings-
planerne skal der søges 
fondsmidler til.

Genvalgt til bestyrelsen 
blev Peder Damgaard og 
Conny Iversen. ■

Der var grund til smil ved 
generalforsamlingen i 
Kollundhus, da regnskabet 
viste overskud.
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Hørt ved Lyren
Bov IF Fodbold har 
indkaldt til ekstra-
ordinær generalfor-
samling for at udvide 
bestyrelsen.

Violinisten Christine 
Johanning Schmidt fra 
Kollund giver bachelor-
koncert i Odense.

Pets Perfect i Kruså 
flytter deres butik til 
Kliplev.

En stor affaldsbunke 
er blevet smidt på 
Lyreskov stiens P-plads. 
Natur styrelsen er ble-
vet underrettet og vil 
fjerne affaldet.

"Menu" i Kruså har sat 
ejendommen til salg.

Forstander på 
Julemærkehjemmet 
i Kollund, Lasse 
Balsgaard, medvirkede 
forleden i Kol ding 
Radio. Her fortalte han, 
hvorfor et ophold på 
Julemærke hjem giver 
mening. 

Dagplejere har været i 
gang med papir, saks 
og farver og har pyntet 
og klippet påskepynt, 
som er blevet hængt op 
på stierne i Padborg. 

På stien, der går langs 
Østre Viaduktvej og 
ned til Rådhus stien i 
Pad borg, er der sat to 
nye fine gadelamper 
op.

På Kollundhus var der 
fuldt hus til Spis, snak 
og syng arrangementet, 
hvor Guitar Finn stod 
for underholdningen. 

Et større tankanlæg er 
ved at blive opført på 
Kilen i Padborg. 

Nye tal fra Vejdi-
rek to ratet viser, at 
grænse trafikken er 10 
procent lavere end før 
coronakrisen. ■

 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

Æ Ringriderforenings Venner
afholder

General 
forsamling

Lørdag den 1. april kl. 10.30
på Kempesteensvej 41, Bov

Evt. forslag skal sendes til formanden
Heidi Kønig på mail

heidikoenig36@gmail.com
senest 8 dage før dato.

Bestyrelsen

- plads til al
le!

Fritids- og aktivitetscentret

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

LOPPEMARKED                         
Grænsehallerne 

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

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

                  
    

 
 
 

 
 

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

LLOOPPPPEEMMAARRKKEEDD

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

Leje af standplads via 
www.gransehallerne.dk

 Harkærvej 13 - 6340 Kruså Tlf. 74 67 14 14 

 kontor@gransehallerne.dk 

LOPPEMARKED                         
Grænsehallerne 

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

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

                  
    

 
 
 

 
 

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

Køb & salg
RENGØRINGSHJÆLP
SØGES I SØNDERHAV
Hver anden uge, ca. 2½ timer, 
hos en ældre herre.

Kontakt venligst
Jens Jørgen Jensen
Fjordvej 116 F, Sønderhav · 6340 Kruså

MOBIL 22 70 17 72

Ny gårdbutik i Sønderhav

Af Dit te Vennits Nielsen

Randi Vinther Kande 
og Søren Kanne åbner 
til påske ny gårdbutik i 
Sønderhav.
“Jeg har i de sidste mange 
år gået med en drøm om 
at åbne en gårdbutik. Min 
mand og jeg har nu i 5 år 
haft en ældre ejendom i 
Sønderhav og har efter-
hånden fået restaureret 
den. Derfor kan drømmen 

nu gå i opfyldelse”, fortæl-
ler Randi Vinther Kande, 
som skærtorsdag åbner 
gårdbutik i den hyggelige 
Strandhytte.

Parrets ejendom ligger 
perfekt i forhold til både 
udsigt og til folk på farten, 
hvad enten det er gående, 
cyklende eller kørende. 

Gårdbutikken er placeret 
i et gammelt fiskerhus, 
der er blevet gennem 
renoveret. 

Rundt om i Strandhytten 
opsættes kaffemaskine, 
boks med lækre ispinde 
og vafler fra Hansens øko-
logiske Is, hjemmeslynget 
honning, køler med 
kolde drikke samt vine og 
snacks med mere.

“Vi vil gøre det nemt for 

folk at stoppe op og hente 
en lækkerbisken. Vi ligger 
tæt på Gendarm stien, så 
vandrere kan også hente 
noget lækkert”, fortæller 
Søren Kanne, der i snart 
34 år har været ansat i 
Forsvaret, hvor han er 
tilknyttet færdselscentret.  

Randi Vinther Kande 
er udlært butiksassistent, 
men har været indover 
både postbud, materia-
list ved Matas i Pad borg 
og ansat ved Klinik for 
Fodterapi. 

Nu springer hun ud som 
selvstændig og skal stå for 
gårdbutikken i Sønderhav, 
som holder åbent fra 
onsdag til søndag mellem 
kl. 11 og 17.  ■

Randi Vinther Kande og Søren Kanne åbner til påske ny gårdbutik i Sønderhav. 
 Foto: Dit te Vennits Nielsen
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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.dkTak 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

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

www.restaurant-cevapcici.de

Vi taler dansk

Cevapcici
Restaurant

HVERONSDAGSPARERIBSSpis alt du kan
Bestil gerne i forvejen

DEN MUNTRE 
BOSNIER

Rumpsteak-schnitzel 
fyldt med skinke og 
ost, dertil pommes 
frites og djuvec ris

20 €

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

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

Gymnastikopvisning trak fulde huse
Bov IF Gymnastik afvik-
lede søndag den årlige 
gymnastikopvisning i 
Grænsehallerne i Kruså. 
Det blev en kæmpe 
succes.
Tilskuerne klappede som 
besat, da det ene dygtige 

gymnastikhold efter det 
andet gik på gulvet.

Publikum fik en god 
smag på det stærke fælles-
skab blandt gymnasterne 
på tværs af alder, højde og 
drøjde, ■

 Foto Dit te Vennits Nielsen
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