
✔ Vinduer og døre 

✔ Tagarbejde

✔ Forsikringsskader

✔ Om-og tilbygninger Troels Petersen Allan Clausen

VELUDFØRT TØMRER- & 
SNEDKERARBEJDE

Din garanti for godt håndværk

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

Gråsten - Broager - Ragebøl - Sundeved - Padborg - Kruså - Frøslev - Holbøl - Kollund Uge 13 29. marts 2023 15. årgang  Løssalg: 5 kr. 

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

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

Åbningstider mandag til fredag 10.00 til 17.30

HOS OS FINDER DU
Foder og artikler til dine dyr

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

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

✔ Optimering af indkomst- og skatteforhold

✔ Assistance med bogholderiopgaver

✔ Hjælp til forståelse af dine skatteforhold
og korrespondance med skattevæsenet

Både for virksomheder og private

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

ØKONOMI- OG SKATTERÅDGIVNING

Nygade 13 - 6300 Gråsten | Tlf. 7465 3365

DAGENS MIDDAG – også som TAKEAWAY

Torsdag den 30. marts 
Biksemad med spejlæg og rødbeder . . . . . . . . . 

Fredag den 31. marts Hamburgerryg
med kartofl er, sovs og grøntsager.  . . . . . . . . . .

Mandag den 3. april  Pandestegt paneret
fi skefi let med kartofl er og persillesovs . . . . . . . .

Torsdag den 6. april  Schnitzel wiener art
med brasede kartofl er og ærter  . . . . . . . . . . . .

Fredag den 7. april 
Koteletter i fad med ris og salat  . . . . . . . . . . . .

Mandag den 10. april   
Bøf med bløde løg, kartofl er, sovs og ærter  . . .

Torsdag den 13. april 
Brændende kærlighed med rødbeder . . . . . . . .

Fredag den 14. april 
Krebinetter med ærter, gulerødder og kartofl er .

Mandag den 17. april
Lasagne med fl ûte  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

70,-

75,-

75,-

90,-

75,-

75,-

75,-

75,-

75,-

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.

Søn. d. 16/4, 23/4 & 30/4

kun

349,-
Middag og 

koncert

John Mogensen 
LIVE

For fuld udblæsning
Fredag den 31. marts KL. 19.00

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

Få 
pladser 

tilbage

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

Byens spisested 
no. 1

Byens spisested 
no. 1

Cykeltur er en fast tradition
Gråsten Cykleklub 
cyklede foråret i gang i 
weekenden.
Der er stadig masser af 
kilometer i benene til 
foråret hos cykelrytterne, 

som var ude at cykle 280 
km i sol og vind og en 
smule regn. ■

BovAvis
Læs ugens avis på

www.graastenavis.dk



Tak fordi du handler lokalt

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 

Palmesøndag den 2. april kl. 9.30 Gudstjeneste i Adsbøl kirke

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

Skærtorsdag den 6. april kl. 9.30 . Gudstjeneste i Gråsten Slotskirke

Langfredag den 7. april kl. 11.00 . . Gudstjeneste i Gråsten Slotskirke

Påskedag den 9. april kl. 9.30 . . . . Gudstjeneste i Adsbøl kirke

Påskedag den 9. april kl. 11.00 . . . Gudstjeneste i Gråsten Slotskirke

2. Påskedag den 10. april kl. 11.00 Gudstjeneste i Gråsten Slotskirke

Alle påskens gudstjenester få mere omtale i næste uges avis 

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!

Forårssang OG sognesammenlægning
Gråsten og Adsbøl sogne har i mange år, fungeret som ét sogn. 
Det har vi haft stor glæde af og da ordningen – til en start – var 
et forsøg, som blev forlænget, ønsker vi nu at sammenlægges 
permanent.

For at kunne tage dette skridt, holder vi et lille 
informationsmøde, hvor de fremmødte kan give deres besyv 
med, komme med indsigelser eller tilslutte sig� 

Vi hægter dette møde på en stund med forårssange! 

Vi hilser foråret og de lysere tider velkommen med en 
perlerække af vores skønne forårssalmer og sange. 
Forårssangene bindes sammen af sognepræst Hanne 
Beierholm Christensen. 

2-i-én kunne man kalde arrangementet; informationsmøde og 
forårssangaften

Tirsdag den 11. april kl. 19.00 
i Adsbøl kirke

Onsdag den 12. april kl. 19.00 
i Gråsten Slotskirke

Alle er velkomne!

Onsdag den 26. april kl. 19.00
i BHJ-Salen i Ahlmannsparken

GRÅSTEN

GENERAL-
FORSAMLING

Billetter udleveres mod fremvisning af gyldig medlemskort til Gråsten Brugsforening

Dagsorden:

1. Valg af ordstyrer og 
stemmetællere

2. Bestyrelsesberetning

3. Forelæggelse af årsregnskab

4. Indkomne forslag
– Forslag skal skriftligt 
meddeles formanden 14 dage 
før generalforsamlingen

5. Valg af medlemmer 
og suppleanter

6. Eventuelt

SuperBrugsen er vært med 
boller med pålæg 

Efter generalforsamling 
underholdning ved 
Richardt Nielsen

Billetter 
afhentes 
i kasse 1

Danmarks bedste 
skatspiller er fra Gråsten
Af Dit te Vennits Nielsen

Hans Peter Steffensen 
fra Gråsten vandt 
søndag Danmarks
mesterskabet i skat.
Det var Dansk Skat Union 
som afholdt DM i Skat på 
Valdemarshus i Padborg i 
samarbejde med Padborg 
Skatklub.

Der mødte fra morgen-
stunden 113 skatspillere 
op fra hele Sønderjylland. 
Spillet gik i gang efter at 
formanden for Dansk Skat 
Union, Torben Ries, havde 
budt de mange skatspillere 
velkommen til DM 2023.

Der blev spillet 3 runder 
a’ 36 spil, afbrudt af mid-
dag og eftermiddagskaffe, 
så der var fuld aktivitet 
og glade skatspillere hele 
dagen.

Sidst på eftermiddagen 
kunne det konstateres, 
at Hans Peter Steffensen 
opnåede guldmedalje som 
suveræn danmarksmester 

med 4.728 point, mens 
sølvmedaljen gik til Jens 
Peter Jensen fra Tønder 
med 4.223 point, og bron-

zemedaljen blev vundet 
af Lasse Nissen fra Holbøl 
med 4.023 point. ■

Danmarksmester i skat blev Hans Peter Steffensen flankeret 
af Jens Peter Jensen (tv) og Lasse Nissen (th).
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Smykker 
  til enhver lejlighed

Forhandler af

Mandag-fredag kl. 10.00 - 17.30  •  Lørdag kl. 9.30 - 13.00

Borggade 4, Gråsten  •  Tlf. 5151 3678
Vi modtager mobilepay og kontanter

ÅbningstiderÅbningstider

Karen • Marie

Fredag den 31. marts fra 10 - 14 
siger vi i farvel med et glas bobler og 

hyggesnak og ophørsrabat på

Bemærk: der er ikke yderligere rabat på rest -og inventarsalg

60%

FARVEL OG 
1000 TAK

Åbningstider Mandag: 10.00 – 17.30 og tirsdag – fredag kl. 10.00 – 14.00
Karen-Marie Klip & Papir A/S Bomhusvej 3, 6300 Gråsten

www. Karenmarieklip.dk

Mandag den 3. april
kl. 10 - 17

60% 
Tirsdag den 4. april

kl. 10 - 14

70%
Masser 

af restvarer 
fra blot 

1,-

Onsdag den 5. april
kl. 10 - 14

80%

Karen-Marie Klip solgt på falderebet

Af Gunnar Hat tesen

KarenMarie Klip’s brand 
og koncept er solgt til 
det tyske ægtepar Silvia 
og Wolfram Jordan.
Silvia har gennem 
flere år drevet virksom-
heden Papier + Ideen i 
Dippoldiswalde. 

Her har hun med bu-
tik, kurser, messer og 
Instagram været med til 

at udbrede kendskabet 
til Karen-Marie Klip. Nu 
udvider parret virksom-
heden og overtager akti-
viteterne i Karen-Marie 
Klip & Papir A/S med 
bl.a. hele Karen-Marie 
Klips Quillingkoncept, 
Webshop, kundeklub og 
YouTube kanal. 

Aktiviteterne flyttes til 
Tyskland, mens webshop-
pen fortsat leverer overalt. 

Parret forventer, at kunne 
levere fra webshoppen i 
starten af maj.

“Det er som at få et stort 
varmt kram”, siger Karen-
Marie Fabricius om kun-

dernes reaktio-
ner på ophørsudsalget.

”Der er stor forståelse 
for, at jeg ikke har kræfter 
til mere. Vi får mange 
kærlige hilsner om sjove 

minder og om, hvor meget 
vi har betydet for dem. 
Det varmer om hjertet og 
det gør deres glæde over, 
at salget også er faldet på 
plads”, siger Karen-Marie 
Fabricius, som fortæller, 
at nogle kunder har svært 
ved at forstå, at bygningen 
på Bomhusvej ikke er med 
i købet.

“Bygningen er stadig 
til salg og er fra maj er 
den klar til at blive brugt 
til nye aktiviteter”, siger 
Karen-Marie Fabricius.

Farvel
Ophørsudsalget fortsætter. 
For tiden er der 50% rabat 
på varerne. Fredag den 31. 

marts fra 10 - 14 Karen-
Marie Fabricus farvel i 
butikken på Bomhusvej 
med et glas bobler og 
hyggesnak og påbegynder 
den endelige slutspurt på 
ophørssalget med 60% på 
de resterende varer.

Der er ryddet op i hjør-
ner og kroge, og der er 
borde med masser af rest-
varer for blot 1 krone.

“Det har været even-
tyrligt. Både min mand 
Jørgen og jeg er taknem-
melige for den store støtte, 
vi har fået gennem årene 
både fra aktionærer, kun-
der, forretningspartnere 
og lokalområdet”, siger 
Karen-Marie Fabricius. ■

Karen-Marie Fabricius har 
solgt sit livsværk til en tysk 

familie.

Fakta
Ugen op til påske ændrer rabatten sig:

Mandag den 3. april er der 60% rabat.  
Åbent fra 10-17.30
Tirsdag den 4. april er der 70% rabat. 
Åbent fra 10-14.00
Onsdag den 5. april er der 80% rabat.  
Åbent fra 10-14.
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1199,-

79995

79995 39995

Pr. meterPr. meter

1895

STOLPER
 TRYKIMPRÆGNERET 
• 75 x 75 mm 
Nr. 1618075075

99995

Mandag til fredag: 9:00-17:00  /  Lørdag: 9:00-13:00

2.999,-2.999,-

Pr. meterPr. meter

1295

TERRASSEBRÆDDER 
TRYKIMPRÆGNERET 
• Fyr • 32 x 125 mm 
• Glat/Glat • Flere længder
Nr. 1075032125  

Pr. meterPr. meter

495

NTR

HEGNSBRÆDDER 
TRYKIMPRÆGNERET
• Længde: 180, 210, 240 cm
• 16 x 100 mm 
Nr. 1186016100

GREEN-IT BETONBØR 
• 110 ltr.
• med galv. kasse 
Nr. 041954

Spar Spar 
25%25%

på alle på alle Fiskars  Fiskars  
haveredskaberhaveredskaber

NILFISK HØJTRYKSRENSER 
CORE  125-5
• 125 bar
• Integreret kørevogn 
• Click and Clean 
tilbehørssystem 
Nr. 254869

VÅD/TØR STØVSUGER 
BUDDY II 12L
• 1.200 W
• Beholderkapacitet: 12 L
• 1,9 m sugeslange med 
sugestyrkeregulering
Nr. 164873

18V GRÆSTRIMMER OLT-I825M
 • Klippebredde: 25 cm
• Automatisk trådfremføring
• Trimmertråd: 1,6 mm
• Vridbart trimmerhoved: 180°

18 V HÆKKEKLIPPER 0HT1845
• Vridbart trimmerhoved: 180°
• 45 cm diamantslebet sværd
• Gren kapacitet: 18 mm
• Saftgreb for god comfort

HÆKKEKLIPPER/
GRÆSTRIMMERSÆT
RHT184SL T25M20
Nr. 274225

Plæner
op til

600 m2

ROBOT PLÆNEKLIPPER
MED APP KONTROL
• Plæneklipperen leveres inkl. tilbehør, 
ladestation og batteri
• Batteri: 20 V / 2,0 Ah
• Klippebredde: 18 cm
• Klippehøjde: 16-20 mm
• Maks. hældning: 35% (20°)
Nr. 271625

PLÆNEKLIPPER 
OLM1833B
• Ekskl. batteri og 
lader
Nr. 257458

FUGERENSER 18 VOLT RY18PCA-O
• Til fjernelse af mos og græs mellem belægningssten 
• Med roterende stålbørste som kan udskiftes lev. med 
stålbørste • Ekskl. batteri og lader
Nr. 237093

BATTERISÆT 18 VOLT
• 2 x 5,0 ah batteri
Nr. 285328

PR. SÆT PR. SÆT 

8998999595

2992999595
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1000 KG BIGBAG 1000 KG BIGBAG 

6996999595GRANITSKÆRVER 
SORT ELLER GRÅ
Nr. 160459 + Nr. 160460

19995
pr. pose

1495

Ta' 2 poser

6995

Tilbudende gælder til og med påskelørdag den 8. april

JORD  
• 40 Liter pr. pose 
Planteskolejord Nr. 199706 
Blomstermuld Nr. 199707
Plante- og krukkejord Nr. 199708
Rosenjord Nr. 199710
Såjord Nr. 199711

TA' 3 POSERTA' 3 POSER

99999595

PR. RULLEPR. RULLE

1991999595

KONGERSLEV 
PERLEKALK
15 KG 
Nr. 000605

PR. POSE 4195

pr. pose

11495

HELÅRS GØDNING 
7,5 KG
Nr. 255928

PLANTESÆK 
40 L
Nr. 122589

BETONFLISE 
40 X 40 X 5CMZ
GRÅ  6,25 STK/M2

Nr. 39943

NETEX HOME FIBERDUG 
GRÅ 1 X 20 M
Nr. 042406

PR. STKPR. STK

14149595

DANFUGESAND 
NO GROW
20 KG
• Til fugning af nye og 
ældre belægninger 
• Ukrudtshæmmende 
• Let at anvende
Nr. 111478

BORUP 
KONC.
AFRENSER
2,5 ltr. koncentreret 
Nr. 071907

3995

Pr.  pose

6995

TRYKSPRØJTE
7 L 
Nr. 257024
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Ældre Sagen har fremgang
Af Gunnar Hat tesen

Ældre Sagens lokalaf
deling i Gråsten holdt 
forleden årsmøde i BHJ 
Salen. 
Her kunne de 100 frem-
mødte blandt andet glæde 
sig over, at flere ønsker at 
være medlem af Ældre 
Sagen.

Formanden Ebbe 
Johansen, oplyste, at med-
lemstallet nu er oppe på 
1.774 medlemmer. ■

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

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, kaff e og rundstykker, 
middag, guided tur i Bogense, kaff e 

og lagkage på Kunstgården.

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

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

2. påskedag mandag den 10. april 795,-

Rosæsonen 
2023 er startet
Af Louise Johnsen

Standeren strøg til 
tops i Gråsten Ro og 
Kajakklub.
Forude venter små og 
store oplevelser på vandet, 
lige fra den urolige tur 
i Nybøl Nor på en helt 
almindelig klubaften til 
den smukke pastelfarvede 
midsommertur i blikstille 
vand.

Der er lagt op til en 
rosæson med rige mu-
ligheder for oplevelser 
på vandet. Højdepunktet 
bliver en rotur på Berlins 
floder til maj.

Således introducerede 
Axel Johnsen, formand for 
Gråsten Ro- og Kajakklub, 

sin tale i forbindelse med 
årets standerhejsning i 
klubben. 

Vinteren har også budt 
på et højt aktivitetsniveau. 
Der er i løbet af vinteren 
roet 2.600 km e-roning 
på de nye indendørs 
romaskiner.

Et nyt tiltag der er 
blevet taget godt imod i 
motionsklubben. ■

Når standeren hejses, er 
rosæsonen skudt i gang.
 Foto Louise Johnsen

Formand for Ældre Sagen i 
Gråsten, Ebbe Johansen 
aflagde beretning. 
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Alsgade 3 · 6400 Sønderborg · Tlf. 74 42 52 53 · www.fribikeshop.dk 

ÅBENT HUS I SØNDERJYLLANDS STØRSTE LADCYKELCENTER
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TORSDAG OG FREDAG D. 30.-31. MARTS KL. 9.00-17.30 OG LØRDAG D. 1. APRIL KL. 9.00-14.00

Vi servicerer kaffe, te, kakao, juice og friskbagte 
boller

GODE TILBUD

og forskelligt gratis 

tilbehør ved bestilling 

af en ny ladcykel til 

åbent hus 

arrangement

Henriette Haupt fra Gråsten er 
finalist til Danmarks Bedste Kollega

Af Gunnar Hat tesen

30årige Henriette 
Schmidt Haupt fra 
Gråsten kneb en lille 
tåre, da hun forleden 
midt under et teammøde 
blev overrasket med 
oplysningen om, at hun 
er udvalgt som finalist 
blandt 1.452 nominerede 
i HK’s konkurrence om at 
blive Danmarks Bedste 
kollega. 

Hun er overassistent i 
Landbrugsstyrelsen i 
Augustenborg og blev 
nomineret af sin kollega 
Henriette Simonsen, 
som havde mange gode 
ting at sige om hende i 
indstillingen.

“Hun hjælper, når man 
er presset. Hun lytter, er 
forstående, opmærksom 
og nærværende. Hun har 
humor, altid højt humør 

og jeg har endnu ikke i 
vores seks år som kolleger 
set hende sur eller ned-
trykt. Hun er en venlig, 
kærlig og varm person”, 
lyder det blandt andet i 
kollegaens indstilling, og 
så var det, at tårerne pres-
sede sig på.

Tovholder
Henriette Schmidt Haupt 
roses også for at have taget 

rollen som tovholder for 
sit område.

“Henriette er meget 
engageret i at komme i 
dybden med opgaverne, 
og få de rigtige afklaringer 
som kommer vores ansø-
ger og styrelsen til gode. 
Det er dejligt at se”, skri-
ver Henriette Simonsen i 
indstillingen.

Medarbejderne var ble-
vet sat i gruppearbejde om 
teamwork og kollegaskab 
af teamlederen for at HK 
Sydjylland kunne overra-
ske den nominerede foran 
hele teamet. Det foregik 
med flag, to ”Danmarks 
Bedste Kollega”-lagkager 
og konfettikanoner til 
bragende klapsalver fra de 
øvrige kolleger.

Nu skal de to Henrietter 
til stort finaleshow den 
27. april i Tivoli Congress 
Center i København, 
hvor de finder ud af, om 

Henriette Schmidt Haupt 
kommer øverst på podiet. 
Der er 10 finalister i alt, 
og de kommer fra hele 
landet.

Talen ved overraskelsen 
blev holdt af formanden 
for HK Stat Sydjylland, 
Annette Godsvig Laursen.

Danmarks Bedste 
Kollega-konkurrencen 
er et led i HK’s kampag-
ne for et bedre psykisk 
arbejdsmiljø gennem 
god KollegaKarma, og 
den er åben for folk i alle 
brancher. ■

Kollegerne overraskede 
Henriette Schmidt Haupt med 
flag for Danmarks Bedste 
Kollega.

Henriette Schmidt Haupt er 
finalist til titlen Danmarks 
Bedste Kollega.
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GRÅSTEN SLOTSKIRKE
Palmesøndag den 2. april 

Vi henviser til Adsbøl Kirke

ADSBØL KIRKE
Palmesøndag den 2. april kl. 9.30

ved Frederik Birkler

KVÆRS KIRKE
Palmesøndag den 2. april kl. 9.30

ved Merete Lei

BROAGER KIRKE
Palmesøndag den 2. april kl. 10.30

ved Stefan Klit Søndergaard

EGERNSUND KIRKE
Palmesøndag den 2. april kl. 11.00

ved Kirsten Schmidt

RINKENÆS KORSKIRKE
Palmesøndag den 2. april kl. 11.00

ved Frederik Birkler
Kirkekaff e

NYBØL KIRKE
Palmesøndag den 2. april kl. 11.00
ved Karen Møldrup Rasmussen

SOTTRUP KIRKE
Palmesøndag den 2. april
Vi henviser til Nybøl Kirke

ULLERUP KIRKE
 Palmesøndag den 2. april kl. 11.00

ved Lis-Ann Rotem

TYSK GUDSTJENESTE
Sonntag, 2.4., 9.30 Uhr, Konfirmationsgottesdienst 

in der Schlosskirche Gravenstein, Klasse 7a
Sonntag, 2.4., 11 Uhr, Konfirmationsgottesdienst 

in der Schlosskirche Gravenstein, Klasse 7b

GUDSTJENESTERGUDSTJENESTER

Tak fordi du handler lokalt 

 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

PÅSKENS 
GUDSTJENESTER

I RINKENÆS
6. april – Skærtorsdag

Korskirken kl. 11.00
Gudstjeneste ved Mette Carlsen

7. april – Langfredag
Korskirken kl. 19.00

Frank Laue og Dybbøl Kirkes Vokalensemble

9. april – Påskesøndag
Korskirken kl. 11.00

Gudstjeneste ved Mette Carlsen

10. april – 2. påskedag
Rinkenæs gamle kirke kl. 11.00 

Gudstjeneste 
ved Mette Carlsen

Vel mødt!
Menighedsrådet

www.rinkenæskirke.dk og  Rinkenæs Sogn

GRÅSTEN OG OMEGNS 
JAGTFORENING

Indkalder til 

ORDINÆR 
GENERALFORSAMLING 

Onsdag den 19 april 2023 kl 19:00
afholdes ved Kaj Hansen GL. Kirkevej 37, 

6340 Kruså 
Dagsorden ifølge vedtægter 

Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 8 
dage før generalforsamlingen på mail lillsoe4@gmail.com

Bindende tilmelding senest 16. april 2023 
til formanden på lillsoe4@gmail.com 

eller på 2683 8936 gerne pr sms 
Husk bukkeopsats kåring af årets buk skudt i DK

Vil mødt
bestyrelsen 

Uhr/kl. 9.30: Konfirmand- und innen aus der 
Klasse 7a der Förde-Schule
Frederik Lauritz Nielsen Wacherhausen, 
Ekensund
Jan Henrik Lorz, Süderha� 
Jonathan Nielsen, Ekensund
Leo Klepper, Ekensund
Liam Sean Curdes, Gravenstein
Liv Midtgaard Hermann, Gravenstein
Lotte Spitzmann, Broacker
Paul Johann Poppe, Rinkenis

Uhr/kl. 11.00: Konfirmand- und innen aus der 
Klasse 7b der Förde-Schule
Anaya Christensen Tøt, Broacker
Andreas Hjorth Olling, Broacker
Kirsten Sibbesen Lyhne, Ekensund
Lærke Roht-Held, Ekensund
Matti Barczynski, Ekensund
Nadja Belinda Gehle, Hokkerup
Romy Sander, Ekensund
Silas Nicolai Bolding Thomsen, Hokkerup

Gottesdienst zur 
Konfirmation 
Schlosskirche zu Gravenstein / 
Gråsten Slotskirke

Sonntag/søndag den 2. April

Nordschleswigsche Gemeinde
Pfarrbezirk Gravenstein

afholder

FORÅRSFEST
Fredag den 14. april kl. 12.00
på Den Gamle Kro i Gråsten

Underholdning ved Michael 
Pris pr. person kr. 170,-

Bindende tilmelding
Drikkevarer for egen regning.
Tilmelding senest 8. april til 

Karin Martensen tlf. 5127 6418
På bestyrelsens vegne

Karin Martensen

Genvalg i 
Ældre Sagen
Der var genvalg til Anne 
Nygaard, Orla Kulby og 
Bente Kragh på års
mødet til bestyrelsen i 
Ældre Sagen.

Suppleanter blev 
Margrethe H. Steffensen 
og Bente Nedergaard. ■
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Tak fordi du handler lokalt

Dødsfald

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

Husk vi holder lukket om søndagen. 

www.als-begravelse.dk

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

Vores kister er danskproduceret  
med fokus på bæredygtighed.

Vi holder  
 traditionen i tro

Steen Kristensen
Eksam. bedemand

Gitte J.J. Kristensen
Eksam. bedemand

Poul Erik Kjærgaard
Eksam. bedemand

Als- &
Broager-Sundeved Begravelsesforretning

Taksigelser

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

død og begravelsedød og begravelse

På familiens vegnePå familiens vegne
KirstenKirsten

Hjertelig takHjertelig tak
for venlig deltagelse vedfor venlig deltagelse ved

Astrid Margrethe NielsensAstrid Margrethe Nielsens
bisættelse i Ullerup Kirke.bisættelse i Ullerup Kirke.

På familiens vegnePå familiens vegne
Linda, Mona, Eva og Kim Linda, Mona, Eva og Kim 

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

Vores kære far, svigerfar, morfar og oldefar

Christian Jessen Petersen
”Kette”

er stille sovet ind

Gråsten, den 23. marts 2023

Tak for alt

Mette og Lisbeth med familier

Bisættelsen finder sted fra Gråsten Kapel
fredag den 31. marts kl. 13.00

Efter højtideligheden er der mindesammenkomst på
Anker’s Restaurant, Fiskenæs

Min elskede mand
vores gode far, farfar, morfar og svigerfar

Jørgen Nissen Riis
* 16. december 1928

er stille sovet ind

Gråsten Plejecenter, den 24. marts 2023

På familiens vegne

Birthe
Karsten, Vibeke og Morten

Bisættelsen finder sted fra Gråsten Kapel
onsdag den 5. april kl. 13.00

En stor tak til Gråsten Plejecenter
for god og kærlig pleje

Kor amok i BHJ Salen i Gråsten
Af Erling Nissen

Kor amok trak lørdag 
eftermiddag godt 100 
mennesker til BHJ Salen 
i Gråsten.
Omkring 40 korsangere 
fra Broager Egnskor og 
Jordrup Sangkor under 
ledelse af dirigent Bettina 
Hellemann Munch og pia-
nist Henning Simonsen, 
gav tilhørerne en forry-
gende eftermiddag. ■

Tag på udflugt med Gråsten Rejser 

Koncerten bød på et spæn-
dende program spændende 
fra Carl Nielsen, Anne Linnet, 
Steffen Brandt og Kai 
Normann Andersen. 
 Foto Erling Nissen
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Broager

DANMARK SPISER SAMMEN

Søndag den 23. april kl. 12.00. Dørene åbnes kl. 11.15
Underholdning og fællessang med Johnny Thomhav
Menu: Husarsteg med tilbehør og hjemmelavet is
Pris: 100/150,-
Tilmelding: Online tilmelding på www.aeldresagen.dk/lokalafdelinger/broager og på 
tlf. 5135 9550 fra 30. marts, ikke mail. Sidste frist 14. april.

FAMILIETUR

Lørdag den 29. april er der kør-sammen tur til Dyrehaven i Haderslev. Alle kan være 
med. Vi kører fra Broager Kirke klokken 10.30 og mødes igen på P-pladsen ved 
Nørskovgård, Nørskovgårdvej 24, 6100 Haderslev. Ved Nørskovgård er der madpakkehus 
i tilfælde af regnvejr, legeplads og toiletter. Vi medbringer hver især en god madpakke og 
drikkevarer som nydes ved ankomsten. Derefter er der gåtur af forskellig længde. Der vil 
være “guide” på turene 3,6 km og 7,5 km. Efter gåtur er der kaffe og kage arrangeret af 
“guiderne”. Forventet sluttidspunkt ca. kl. 16.00 med ankomst i Broager ca. kl. 17.00.
Priserne: Gratis. Pris for at køre med er 50,-  som afregnes med chaufføren. 
Pris for kaffe/te/saftevand og kage 10,-  som afregnes med “guiderne”.
Tovholdere/“guider”: Margit Sørensen og Grethe Bischke
Tilmelding: Margit Sørensen veronica@stofanet.dk eller tlf. 2466 0466 senest 
mandag 24. april 2023.

UDENDØRSAKTIVITETER MED START FORÅR 2023
PETANQUE
Petanquebanen, Ringriderpladsen i Broager onsdag formiddag kl. 9.30 og onsdag aften 
kl. 18.00 i perioden april - september. Begge mdr. incl. 
Pris 150,-  For nye spillere er de første 2 gange gratis.
Formiddag: Bent Lauridsen tlf. 22581058 - Aften: Karin Petersen tlf. 4072 8263

MINIGOLF
Broager Banegolfs bane, Ringridervej i Broager torsdag kl. 14.00 i perioden april 
- september. Begge mdr. inkl. Pris 250,-
Erik Ballesgaard tlf. 2337 5230

KROLF
Krolfbanen, Ringriderpladsen i Broager tirsdage kl. 9.30 og torsdage kl. 14.30 i 
perioden april - september. Begge mdr. inkl. Første gang 4. april.  
Pris 150,-  For nye spillere er de 2 første gange gratis.
Jørgen Jørgensen tlf. 5048 5658 og Anneliese Hansen tlf. 2348 6146

Har du lyst til at deltage i en udendørs aktivitet, så mød bare op. 
Fra april er der også mulighed for tilmelding og betaling online på 

www.aeldresagen.dk/lokalafdelinger/broager

Forårsudstilling på 
Cathrinesminde Teglværk
Af Gunnar Hat tesen

Broagerlands 
Kunstforening er klar 
til kunstudstillingen 
på Cathrinesminde 
Teglværk.
“Det er blevet en traditi-
on, vi slår dørene op på 
Cathrinesminde Tegl-
værk”, fortæller Mona 

Nielsen fra Broager lands 
Kunstforening.

Der er fernisering pal-
mesøndag den 2. april 
kl. 14.00, hvor formand 
for kommunens kulturud-
valg, Christel Leiendecker, 
holder åbningstalen.

På ferniseringsdagen er 
der cafe med et lille ud-
valg af kager.

Udstillingen kan ses 

tirsdag til søndag i april 
måned fra kl. 10.00 til 
kl. 16.00

Fra Danmark udstiller 
Iris Fridriksdottir og 
Mogens Davidsen og fra 
Tyskland udstiller Cora 
Korte of Eberhard Schober

“Det er en udstilling, der 
er værd at se”, lyder det fra 
Mona Nielsen. ■

Guidede cykelture til tohjulede turister
Af Lise Kristensen

Et joint venture mellem 
Outdoortours og 
Kims Cykelservice på 
Broagerland har resul
teret i, der står et dusin 
avancerede emoun
tainbikes til rådighed for 
turister og herboende, 
der ønsker en cykel
oplevelse ad stier og 
strøg på gendarmstien, 
Als og på Kegnæs for 
eksempel. 
Det er erfaringerne fra 
de guidede segway-ture 
på Dybbøl Banke, der nu 
udvides til cykelturister.

“Al erfaring siger, folk 
gerne vil opleve noget, 
mens de kommer om-
kring. Vi har investeret 
en halv million kroner 
i 12 e-mountainbikes af 

spansk fabrikat hos Kims 
Cykel service,” fortæller 
medejer af Outdoor-tours 

Hans Tjørnelund, der til 
daglig har til huse i Flytte-
boksens og Waterless’ 

lokaler i Møllegade i 
Broager.

Firmaer og rejsegrup-
per samt private kan 
formedelst 595 kroner 
per deltager booke en tre 
timers tur for op til 11 
personer i Sønder borg, 
på Als, Broager land eller 
Sundeved. 

Outdoor-tours stiller 
med en cykelkyndig 
guide, der både kender 
terrænet, omgivelserne 
og cyklerne og derfor 
også kan reparere dem 

eller tilkalde hjælp, hvis 
det er nødvendigt. Hver 
Orbea e-mountainbike 
har en rækkevidde på 130 
kilometer. 

Turarrangøren har også 
investeret i en trailer til at 
bringe cyklerne frem og 
tilbage til det oplevelses-
hungrende publikum. 

Stor interesse
Målgruppen for de guide-
de mountainbiketure er 
alle over 16 år.

“Interessen for vores 

landsdel har aldrig været 
større, end den er i dag. 
Antallet af overnattende 
gæster steg med 20 pro-
cent på et år. Lige om lidt 
åbner et nyt feriecenter på 
Nord als. Vi har udviklet 
turkonceptet med det in 
mente og i visheden om, at 
interessen for at cykle også 
er overvældende,” fortæl-
ler Hans Tjørnelund.

Kims Cyklelservice 
har haft til huse mellem 
Skelde og Broager i 14 år.

“Der bliver nærmest 
kun solgt e-bikes i dag,” 
fortæller Kim Gottlieb, 
der selv er ivrig cyklist og 
kan tale med om, der er 
mange oplevelser at hente 
på Broagerland.

“Gendarmstien og tegl-
værkerne er et oplagt mål i 
sig selv. Det er selvfølgelig 
kunderne, der vælger, 
hvor de gerne vil hen,” si-
ger Hans Tjørnelund, hvis 
turkatalog kun lader sig 
begrænse af ufremkom-
meligt terræn og de bug-
tende landskabers over-
gang til Flens borg Fjord, 
Alssund og Lillebælt, som 
der er fantastiske udsigter 
til fra sædet på de robuste 
tohjulede.

Outdoor-tours leverer 
udstyr og cykler. Resten 
er op til cykelrytterne, der 
holdvis skal blive enige 
med hinanden om, hvil-
ken oplevelse de ønsker. 

De guidede motoriserede 
ture i landskabet tager 
deres begyndelse med 
påskens komme fra 1. 
april. ■

Kim Gottlieb og sønnen Dan driver Kims Cykelservice på Broagerland, og de stiller nu cykler til rådighed for Hans Tjørnelund 
og Outdoor-tours som vil tilbyde turister og cyklister guidede ture rundt i det skønne sønderjyske landskab. 
 Foto Lise Kristensen

Broager vandt
BUI's Jyllandsseriehold 
vandt lørdag et under
holdende lokalopgør 
mod Egen med 2 mod 1.

Kampen blev overværet af 
250 tilskuere på Aarsbjerg 
Kunstgræsbane. ■
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BROUE KIRKE TIDENDE

SOGNEPRÆSTER
Stefan Klit Søndergaard
Vestergade 36, Broager
Telefon 22 19 33 28
skls@km.dk 
Mandag er fridag

Malene Freksen
Ringgade 44, 6400 Sønderborg
Telefon 28 92 07 82
mf@km.dk
Mandag er fridag

ORGANIST
Marcus Nygaard Pedersen
Telefon 51 75 60 49
marcus.n.pedersen@outlook.dk

KIRKEKONTOR
Jette Stenkjær Hansen
Storegade 1, 6310 Broager
Telefon 74 44 07 55
broager.sogn@km.dk
tirsdag-fredag kl. 11-13
torsdag tillige 15-17
Her bestilles dåb og ordnes papirer, 
samt bryllup og gravstedslegater.

KIRKEGÅRDSLEDER
Jan Hjortshøj
Kirkegårdstelefon: 74 44 06 00
Mandag–torsdag 9.00-9.30
& 12.00-12.30
Fredag 9.00-9.30
Mobil 60 64 08 34
janhj@km.dk

KIRKETJENER
Kirketjenerfunktionen 
varetages af medarbejdere på 
kirkegården: Lars Hvedemose 
og Birthe Jensen, afløserne 
Helle Jacobsen og Lene Berthing, 
samt kirkegårdslederen.

HJEMMESIDE
www.broagerkirke.dk

Adresser

Søndag d. 2. april kl. 10.30
Palmesøndag. Joh 12,1-16
Indtoget i Jerusalem. S.K.S.

Torsdag den 6. april kl. 9:00
Skærtorsdag. Joh 13,1-15
Den sidste nadver. M.F.

Fredag den 7. april kl. 10:30
Langfredag. Luk 23,26-49
Jesus korsfæstes.  S.K.S.

Søndag den 9. april kl. 10:30
Påskedag. Matt 28,1-8
Englens budskab. S.K.S.

Mandag den 10. april kl. 10.30
2. påskedag. Luk 24,13-35
Lægmandsgudstjeneste. 
Vandringen til Emmaus. 
 Lene Berthing

Søndag den 16. april kl. 10.30
1. s.e. påske. Joh 20,19-31
Den tvivlende Thomas. S.K.S.

Søndag den 23. april kl. 10.30
2. s.e. påske. Joh 10,11-16
“Jeg er den gode hyrde”. S.K.S.

Søndag den 30. april kl. 10.30
prædiken på sønderjysk
3. s.e. påske. Joh 16,16-22
Jesus taler om en kort tid. M.F.

Fredag den 5. maj kl. 10.30
Konfirmation 7a m.fl., Store Bededag
 S.K.S.

Lørdag den 6. maj kl. 10.30
Konfirmation 7b m.fl. M.F.

Søndag den 7. maj kl.10.30
4. s.e. påske. Joh 16,5-15
Jesus vil sende Talsmanden. M.F.

Søndag den 14. maj kl. 10.30
5. s.e. påske. Joh 16,23b-28
Bed, og I skal få. S.K.S.

Torsdag den 18. maj kl. 9.00
Kristi himmelfarts dag. Mark 16,14-20
Missionsbefaling og himmelfart. S.K.S.

Søndag den 21. maj kl. 10.30
6. s.e. påske. Joh 15,26-16,4
Jesus taler om Talsmanden. S.K.S.

Søndag den 28. maj kl. 10.30
Pinsedag. Joh 14,22-31
Jesus giver os sin fred. M.F.

Mandag den 29. maj kl. 11.00
2. pinsedag. Joh 3,16-21
Den lille Bibel mm., Gudstjeneste på 
Dybbøl Banke for flere sogne

Søndag den 4. juni kl. 10.30
Trinitatis søndag. Joh 3,1-15
Nikodemus kommer til Jesus. S.K.S

Søndag den 11. juni kl. 10.30
1. s.e. trinitatis. Luk 16, 19-31
Lazarus i Abrahams skød. M.F.

Søndag den 18. juni kl. 10.30
2. s.e. trinitatis. Luk 14, 16-24
Det store gæstebud. S.K.S.

Søndag den 25. juni kl. 10.30
3. s.e. trinitatis. Luk 15, 1-10
Det fortabte får og den mistede mønt
 S.K.S.

Søndag den 2. juli kl. 9.00
4. s.e. trinitatis. Luk 6, 36-42
Kan en blind lede en blind. E.G.V.

Søndag den 9. juli kl. 10.30
5. s.e. trinitatis. Luk 5, 1-11
Simon Peter bliver menneskefisker.
 M.F.

Søndag den 16. juli kl. 9.00
6. s.e. trinitatis. Matt 5, 20-26
Forlig dig, før du går til alteret. S.K.S.

Søndag den 23. juli kl. 10.30
7. s.e. trinitatis. Luk 19, 1-10
Zakæus betaler tilbage. S.K.S.

Søndag den 30. juli kl. 9.00
8. s.e. trinitatis. Matt 7, 15-21
Gode og dårlige frugter. E.G.V.

Søndag den 6. august kl. 10.30
9. s.e. trinitatis. Luk 16, 1-9
Den utro godsforvalter. E.G.V.

GUDSTJENESTER

Uanset bededags-afska� else: 
Be’ alligevel!

»Når ulykker truede jøderne, plejede den store rabbiner 
Israel Baal Shem Tov at gå ud et bestemt sted i skoven 

for at meditere. Her tændte han en hellig ild og sagde en 
speciel bøn. Og miraklet skete: ulykken blev afværget.

Senere, da hans elev, den navnkundige Magid af Mezritch, 
af lignende grunde havde behov for himmelsk indgriben, gik 

han ud til det samme sted i skoven og sagde: “Universets 
mester, hør mig! Jeg ved ikke, hvordan man skal tænde 

den hellige ild, men jeg er i stand til at sige bønnen”. 
Og igen sket miraklet, at ulykken blev afværget.

Senere igen, når Rabbi Moshe-Leib af Sasov ville redde sit folk, 
så gik han ud i skoven og sagde: “Jeg kan ikke tænde ilden, 
jeg lærte aldrig bønnens nøjagtige ordlyd, men jeg kender 
stedet, og det må være tilstrækkeligt.” Igen skete et mirakel.
Siden blev det Rabbi Israel af Rizhyn, som skulle afværge 

ulykker. Han sad i sin lænestol og støttede hovedet i 
hænderne og talte til Gud: “Jeg kan ikke tænde ild, jeg kender 

ikke bønnen, og jeg kan ikke engang finde stedet i skoven. 
Det eneste, jeg kan gøre, er at fortælle min egen historie, 
fortælle, hvad der er i vejen, og det må være tilstrækkelig.” 
Og det var tilstrækkeligt…« (fra Elie Wiesel: Den evige glød)

Det er, hvad bøn er: det er, at vi fortæller Gud vores egen historie. 
Og Gud elsker historier, ikke bare happy endings, men også 

tragedier. Ikke bare de gode historier, men også de ufuldkomne. 
Også det vi ikke lykkes med, også det, som vi ruger over. Også det, 
vi ikke bryder os om at tale om end ikke med vores nærmeste. Og 
så vil Gud, som har og er historie, vil også tage del i vores historie.

Sogneaften
Torsdag den 13. april kl. 19:00

Feltpræst og flygtningeven
Helle Frimann Hansen er KFUM Soldaterhjemsleder i 

Vordingborg og tidligere sognepræst. Helle fortæller om 
Jugoslavien-konflikten, sine oplevelser som feltpræst og hvordan 

hun i Danmark hjalp kristne flygtninge fra Mellemøsten.
Entré + ka� e 25 ,-

Sognecafé
Fredag den 31. marts kl. 14:30

Billeder fra Brunsnæs
Christian Frederiksen tager os på historisk udflugt.

Fredag den 28. april k l.14:30
Foredraget er ikke helt på plads
men vi håber at kunne fortælle om et vedkommende 

og alvorligt emne. Se hjemmeside.

Fredag den 26. maj kl. 14:30
Rejs småt og godt

og kom i nærkontakt med natur, kultur, mennesker, 
dagligdag. Ingeborg og Georg Pedersen fortæller 

om deres rejse til Malaysia og Sydindien
Hver gang entré: 25 ,- inkl. ka� e.

Højskolesang
Vi synger igen følgende 

Fredage fra kl. 10:00 - 12:00
14. april
12. maj

Marcus spiller og fortæller, deltagerne synger flittigt. 
Ka� e 10 ,-

Orgeleventyret
om Skt. Jørgen, dragen 

og myternes land
Lørdag 22. april, kl. 11:00 på Skt. Georgs dag!

For børn, forældre, bedsteforældre og alle andre 
interesserede. Marcus spiller og iscenesætter musik fra 
J.S. Bach til Hans Zimmer til en mindre animationsfilm.

Spaghettigudstjeneste
For børn i alderen 3-9 år. Tag jeres forældre og søskende 

med! Vi mødes i kirken til en kort gudstjeneste i „børnehøjde“. 
Derefter fællesspisning og hyggeligt samvær i sognegården.

Torsdage fra kl. 17:00 - 19:00
30. marts - Påske

27. april - Arbejderne i vingården
Maden koster 25 ,- for voksne, 10 ,- for børn. Tilmelding 

ikke nødvendig, men mulig til 22 19 33 28.
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S U N D E V E D

TAMANUT KALAALLISUT NAALAGIARNEQ
Ullerup oqaluffi ani tikilluaqquneqarput poorskip ulluani

Apriilip 9-niani 2023 nalunaaqutaq kl. 15.00
Kalaallisut tussiassuugut.
Oqaluffi mmi kingornatigullu kaffi soqatigiineqassooq.
Marianne Krog Lynge ulloq taana palasiussooq
Tamassi tikilluaritsi.

GRØNLANDSK GUDSTJENESTE FOR ALLE
Grønlandske menighed i Syddanmark 
fejrer højmesse i Ullerup Kirke

Påskedag 9. april 2023 kl. 15.00
Efterfølgende er der kaffemik. 
Præsten er Marianne Krog Lynge
I skal være så velkommen, vi glæder os til at se jer.

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

Pony blev fundet
Ponyen Baldur var 
forleden på gale veje.
Politiet modtog en 
anmeldelse om, at den 

vandrede rundt på 
Sønderborgmotorvejen 
mellem Vester Sottrup og 
Avnbøl.

Det lykkedes kort efter, 
at få fanget Baldur i god 
behold, hvorefter den kom 
i politiets varetægt og 
efterlysningen af ejerman-
den blev udsendt.

Politiet kunne om 
aftenen meddele, at ejer-
manden havde meldt sig 
ponyen var afhentet. ■

Ældre er glad for at køre bil
Af Gunnar Hat tesen

91årige Jørgen 
Christensen Lei fra 
Snogbæk er glad for 
stadig at køre bil.
“Jeg kører stadig rundt på 
Sundeved. Det går rigtig 
godt”, siger Jørgen C. Lei, 
der har haft kørekort si-
den 1949.

“Det bliver til flere små-
ture, men jeg kører kun på 
veje, som jeg kender godt”, 
siger Jørgen C. Lei, der i 
sine yngre dage installe-
rede halmfyr. ■

Jørgen C. Lei er et kendt 
ansigt på Sundeved. 

Kørelærer i 35 år 
Jan Wilhelmsen har 
været kørelærer i 
35 år på Sundeved og 
Broagerland.

“De fleste ulykker skyldes 
træthed, spiritus og uop-
mærksomhed”, lød det 
fra Jan Wilhelmsen, som 

holdt et genopfrisknings-
kursus i Vester Sottrup.

“Det er vigtigt, at æl-
dre bevarer rutinen”, 
lød det fra den erfarne 
kørelærer. ■

Jan Wilhelmsen har haft kørekort siden 1974, og har været kørelærer i 35 år.  
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S U N D E V E D

Sundeved 
Husholdningsforening

Der indkaldes til:

GENERALFORSAMLING
Mandag den 17. april 2023, kl. 19.00

Forsamlingsgaarden Sundeved (salen)

Dagsorden i� g. vedtægterne.

Tilmelding til:

“MIT LIV I FRIHED”
Tirsdag den 9. maj 2023, kl. 19.00

Sottrup Sognehus - Kirkeagervej 1C, Vester Sottrup.

Fotograf Jette Seidenschnur, Grindsted - fortæller om at 
være en del af Jehovas Vidner - og om konsekvenserne 

ved at forlade Jehovas Vidner.

Der serveres kaffe/kage - pris pr. person 100,-
Tilmelding senest den 25. april 2023

til Kathrine tlf. 74 467038/mobil 23705543

Bestyrelsen

HUSK!HUSK!

Brand på Kalvetoft
Ullerup Frivillige 
Brandværn blev forleden 
kaldt ud til en brand på 
Kalvetoft.
Der var gået ild i nogle 
planter og noget træ, som 
lå ved en røgeovn.

Fra brandvæsenet lyder 
der en opfordring om, 
at når man har gang i en 
røgeovn, skal man holde 
øje med den. ■

Ældre lærte at blive 
mere sikre bag rattet
Af Gunnar Hat tesen

Som meget andet i livet 
kræver bilkørsel, at man 
holder det vedlige.
Dels for at bevare de gode 
køreevner. Dels for at være 

opdateret på de mange 
ændringer i færdselslove, 
som løbende sker.

Begge dele fik man 
styr på, da Sundeved 
Husholdningsforening 
holdt et opfriskningskur-

sus for erfarne bilister 
på Sognegården i Vester 
Sottrup.

Foredragsholder var kø-
relærer Jan Wilhelmsen, 
Broager, og han målret-
tede sit foredrag til de 

lokale seniorer, hvor det er 
længe siden, at de har fået 
kørekort.

“Vi bliver ældre og 
ældre. Det at kunne køre 
bil, giver de fleste en 
stor frihedsgrad”, sagde 
Jan Wilhelmsen, som 
gennemgik de vigtigste 
færdselsregler.

Han fastslog, at ældre 
bilister ikke laver flere 
ulykker i trafikken end 
andre grupper. ■

Deltagerne fik genopfrisket trafikreglerne.
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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

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

 Følg os på Facebook

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

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

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

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

Salgskonsulent
Stine Auerbach
Telefon 61 44 07 80
sa@graastenavis.dk

Fotograf
Jimmy Christensen
Telefon 29 25 95 50

Artikelmateriale sendes til 
redaktion@graastenavis.dk
Annoncemateriale sendes til 
annonce@graastenavis.dk

Oplag: 10.919 eks. ugentlig
Udvidet oplag i ulige uger: 13.121 
Tryk: OTM Avistryk A/S

Kontor: Nygade 8 · 6300 Gråsten
Åbningstider: Tirsdag kl. 10.00 - 12.00 
 onsdag og torsdag  kl. 13.00 - 15.00 
 eller efter aftale

Deadlines

Deadline for annoncer til udarbejdelse er torsdag  
kl. 12.00 ugen inden indrykning. 
Deadline for reproklare-annoncer, reserveres inden  
fredag kl. 12.00 ugen inden indrykning, og afleveres  
senest mandag kl. 12.00

Udebliver ugeavisen efter torsdag kl. 21:00.
Kontakt da FK Distribution på www.fk.dk/reklamation, eller send en 
mail til kvalitet@fk.dk, ellers ring til FK Distribution på tlf.: 7010 4000 
mandag til torsdag fra kl. 8:30-16:00 og fredag 8:30-15:30.

Grafisk tilrettelæggelse 

Marta Serrano Sánchez
Graphos Grafisk 
Industrial Produktion 
www.graphos.dk
graasten-avis@graphos.dk

Bogholder
Ann Christensen
Telefon 31 17 05 27
bogholder@graastenavis.dk
Træffes tirsdag til torsdag fra kl. 11-15

Alt i anlæg & vedligehold

Hækklipning Belægning

Vedligehold Beplantning

Beskæring

Græsplæner

Haveservice TræfældningBeskæring

Belægninger StøttemureGræsplæner

planter@havekompagniet.dk · TLF. 74 61 35 06

ANL ÆGSGARTNE R

HUSK du kan få 
FRADRAG  for 
havearbejde

DIN LOKALE HÅNDVÆRKER
GASSERVICE – BLIKKENSLAGER 
VENTILATION – SMEDEARBEJDE 
– VAND – VARME – 
ENERGIRÅDGIVNING

Regnar Pedersen • Autoriseret VVS-installatør
Sundsnæs 21 • DK-6300 Gråsten • Telefon 7465 1865
Mobil 2028 0865 • Fax. 7465 1067 • Mail: r.pedersen-vvs@mail.tele.dk

R.Pedersen VVS A
p

S

Aut. Installatør

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 –

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

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

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

CVR: 39280973  •  Kardemommevej 9, Rinkenæs, 6300 Gråsten

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

Stor spørgelyst til borgermøde
Sauna med omklædnings-
rum og en permanent ba-
debro blev omdrejnings-

punktet, da Strandparkens 
Badebroforening holdt 
borgermøde på Förde-
Schule i Alnor.

Der blev nedsat to ar-
bejdsgrupper, hvor Karin 
Bonde og Jens Ulrik er 
tovholdere på saunaen 
og Eli Hjort-Pedersen og 
Ingrid Johannsen er tov-
holdere på arbejdet med 
en permanent badebro.

Omkring 50 borgere 
valgte at møde op til 
borgermødet, hvor der 
også var diskussion om 
opsætning af fart chikaner 
og nedsættelse af farten på 
Gl. Færgevej til 40 km/t, 
så børnene kan komme 
sikkert til Strandparken. ■

Borgermødet om Alnor 
Strandpark trak omkring 50 
borgere. Foto Ingrid Johannsen
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Hørt i byen
Eleverne på Gråsten 
Skole har emneuge. 
Højde punktet er tors-
dag hvor de opfører en 
cirkusforestilling.

17-årige August 
Clausen Kock er et lo-
vende badmintontalent. 
Fredag aften blev han 
hyldet på Fritidsfesten 
i Sønderborg, fordi 
han var deltager på det 
U17-19 badmintonhold, 
som vandt danmarks-
mesterskabet i 2022.

Formand for Ældre 
Sagen i Gråsten, Ebbe 
Johansen, fyldte 81 år 
på dagen, hvor forenin-
gen holdt årsmøde.

Ældre martiné ved 
Gråsten Ringridning er 
til sommer henlagt til 
Ahlmannsparken.

Det var Sonnie 
Jacobsen, Rinkenæs, 
som vandt gavekort til 
limousinekørsel. Gave-
kortet blev udloddet på 
Ældre Sagens årsmøde 
og var udloddet af Niels 
Jessen.

Skibet Den Store Bjørn 
er sejlet fra Egern sund 
til Gråsten Havn. 
Skibet er et tidligere 
fyrskib.

Den tidligere sogne-
præst i Rinkenæs Sogn, 
71-årige Ebbe Sunesen, 
er for tiden vikarpræst 
i Tarm ved Ring købing. 
Han bor til daglig i 
Borris ved Skjern.

Krolf er populært i 
Gråsten, og har næsten 
100 deltagere.

En demenscafé åbner 
11. maj i Gråsten. 
Bag initiativet står 
Gurli Nielsen, Berit 
Jørgensen og Ruth 
Gaul Nilum. Cafeens 
opgave bliver at aflaste 
de pårørende. ■

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

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

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

 

Skat i Gråsten
Gråsten Skatklub har holdt klubaften med 31 personer.

1. runde
Nr. 1 Hans Peter Steffensen, Gråsten 1309 point
Nr. 2 Tage Jørgensen, Broager 1178 point
Nr. 3 Frede Hansen, Sønderborg 1133 point
Nr. 4 Kim Andersen, Sønderborg 1111 point
Nr. 5 Viggo Hansen, Skelde 1096 point
Nr. 6 Hans Jørgen Clausen, Egernsund 1044 point

2. runde
Nr. 1 Hans Peter Steffensen, Gråsten 1369 point
Nr. 2 Arne Mylin, Broager 1225 point
Nr. 3 Gerd Sørensen, Gråsten 1184 point
Nr. 4 Hans Jørgen Clausen, Egernsund 1181 point
Nr. 5 Tage Jørgensen, Broager 1089 point
Nr. 6 Christian Skousen, Holbøl 1043 point

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

Foredrag om Dronning 
Ingrids have Af Hanne Næsborg-Andersen

Historisk forening for 
Graasten By og Egn 
afholder den årlige ge
neralforsamling onsdag 
efter påske, den 12. april, 
kl 19.00 i BHJSalen i 
Gråsten.
Før generalforsamlingen 
inviterer foreningen til 
foredrag med tidligere 
slotsgartner Gert Jensen 
med titlen “Dronning 
Ingrids have”. Gert 
Jensen er nu chefgartner 
i Universe på Nordals og 
sørger for, at haven ved 
Danfoss altid præsenterer 
sig fra sin smukkeste 

side. Han har også været 
dommer i TV SYD’s kon-
kurrence “De grønneste 
fingre”.

I foredraget vil han 
fortælle om sit arbejde 
i Gråsten Slots have og 
især om samarbejdet med 
Dronning Ingrid, som 
havde sine helt bestemte 
meninger om, hvad der 
skulle gro i haven.

Tema
Foreningens tema for 2023 
er haver og gartnere, og 
hvorfor ikke starte med 
den største og smukkeste 
have i området.

Medlemmer kommer 
gratis ind til foredraget 
og får kaffe og kage. Hvis 
man ikke er medlem, ko-
ster det henholdsvis 50 kr 
for at komme ind og 50 kr 
for kaffe og kage. 

Efter foredraget og kaf-
fen afholdes den årlige 
generalforsamling, i hen-
hold til vedtægterne.

På valg til bestyrel-
sen er Anne Marie 
Brodersen, Hanne 
Næsborg-Andersen, 
Jørgen Christian Clausen 
og Mogens Jacobsen. Alle 
modtager genvalg. ■

Gråsten Slotshave som Dronning Ingrid satte sit store præg på. Foto Hanne Næsborg-Andersen

Genvalg
På generalforsamlingen i 
Strandparkens Badebros-
forening blev Ingrid 
Johannsen genvalgt som 
næstformand og Anders 

Agerley blev genvalgt som 
sekretær.

Bestyrelsen består 
derudover af formand 
Niels Christian Just, kas-
serer Henrik Frost og 
bestyrelsesmedlem Eli 
Hjort-Pedersen.

Suppleant er Kim 
Nielsen. ■
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Hus og HaveHus og Have
Temasider

16

Få udskiftet dine 
døre og vinduer 
og spar penge

Avntoftvej 2, Kværs ∙ 6300 Gråsten ∙ www.atbs.dk ∙ Mail: at@atbs.dk

Troels Petersen

VELUDFØRT TØMRER-OG 
SNEDKERAREBJDE TIL 
DEN RIGTIGE PRIS

Allan Clausen
– Ring til os på 7370 9192 –

FORÅRET ER I LUFTEN
SÅ VI LAVER 

SKARPE PRISER

Din garanti for godt håndværk

 Varmepumpe
split Jade as25

TILBUD

14.375,-
inklusiv

montering

Tlf. 40 82 49 39  ∙  www.krusaa-el.dk

Vi kan også levere 
luft-til-vand 

varmepumper

Vi leverer og monterer 
solcelleanlæg

Gorrin tager tunge løft og transport
Af Lise Kristensen

Vognmand og entre
prenør Luis Gorrin med 
rødder på Tenerife og 
i Sønderjylland har nu 
hjemme i Skodsbøl, hvor 
han ved årsskiftet slog 
sig ned som entreprenør 
og vognmand. 
Han kører vejene tynde 
og løser sammen med to 
mand entreprenør- og 
transportopgaver i hele 
landsdelen.

“Jeg er kommet godt 
i gang. Der er en del at 
gøre med beskæring af 
trætoppe. Jeg laver også 
anlægsopgaver og flytter 
maskiner med store kra-
ner og blokvogne,” fortæl-
ler Luis Gorrin, der har 

en anselig maskinpark til 
rådighed i sin virksomhed 
Gorrin ApS.

Han leverer sand- og 
grusprodukter til belæg-
ninger og anlæg.

Gorrin ApS tager de 
tunge løft og letter byrden 
af elementer, træbestande, 
skure og andre tyngende 
forekomster på firma-
områder og hos private. 
Han påtager sig opgaver 
inden for alt i transport, 
sand, grus, nedbrydning, 
knusning, beton, tegl, 
vinterbekæmpelse og 
anlæg. Luis Gorrin er lidt 
af en problemknuser med 
teglværker og kommuner i 
kundekredsen.

“Jeg kører en del lastbil 
og har rimelig travlt ikke 

mindst her i forårsmåne-
derne,” fortæller entre-
prenøren, der gerne tager 
en snak med kunderne 
om, hvordan opgaverne 
skal løses og har folk til at 
hjælpe efter behov.

Kan løfte lidt af hvert
Kranerne bruges til at 

løfte større genstande fra 
hus- og erhvervsgrunde. 
Gorrin kan løfte lidt af 
hvert. Han bor privat 
sammen med Mette og 
deres fælles datter, så 
det daglige arbejde har 
udgangspunkt i privaten. 

Luis Gorrin har gået i sko-
le i Gråsten og har arbej-
det sammen med andre, 
inden han ved årsskiftet 
fik foden under eget bord 
og satte sig til rette bag 
rattet i egen vognpark. 
Han har tidligere arbejdet 
som brolægger og med 
havearbejde, inden han 
gik over til sand, grus, 

maskiner, lastbilkørsel og 
entreprenørarbejde.

Det holder ham i gang, 
og han fortryder absolut 
ikke skiftet til Skodsbøl.

“Jeg føler mig i mit rette 
element og er faldet godt 
til med kombinationen 
af arbejde og privatliv på 
samme adresse,” siger 
den 27-årige spanske 
sønderjyde. ■

27-årige Luis Gorrin har fået 
foden under eget bord 
og hånden på eget rat i 
Skodsbøl, hvor han har 
overtaget P. Christensens 
vognmandsfirma med 
maskiner og vognpark, så 
der er rigeligt at se til for den 
unge entreprenør, der også 
bor privat i Skodsbøl.
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DIN LOKALE VOGNMAND & ENTREPRENØR
• Alt i transport

• Sand og grus

• Kranvogne

• Nedbrydning

• Knusning

• Beton og tegl

• Vinterbekæmpelser

• Anlæg- og entreprenøropgaver

• Træfældning- og topkapning med kran

 SKODSBØLVEJ 86, 6310 BROAGER   74 44 16 57 ·  52 23 24 42  kontakt@gorrin.dk · www.gorrin.dk · Følg os på    

Solidt sønderjysk samarbejde 
med udgangspunkt i Kværs

Af Lise Kristensen

Allan Clausen og Troels 
Petersen har kendt 
hinanden, nærmest 
siden de blev født. 
37-årige Allan er uddan-
net bygningssnedker, 

mens 38-årige Troels er 
tømrer, så hvad var mere 
naturligt end at etablere 
et snedker- tømrerfirma 
sammen. 

For 10 år siden gik de 
sammen i anpartsselska-

bet A-T Boligservice på 
Avntoftvej i Kværs. 

Herfra kører en snes 
medarbejdere hver dag ud 
på opgaver som at sætte 
døre og vinduer i, reno-
vere huse og boligbyggeri, 
lave tilbygninger og tage, 

terrasser, gavle, facader og 
kviste.

“Vi har snart sagt 40 års 
erfaring, for vi har været i 
gang, siden vi var ganske 
unge. Vi laver alt i tømrer- 
snedkerarbejde. Mange 
kender os fra andre, eller 
fordi vi har lavet noget 
for dem tidligere. Vi har 
en stor berøringsflade 
ikke mindst i kraft af vore 
medarbejdere. Det går 
ganske godt,” fortæller 
Allan Clausen.

Ordre i bogen
A-T Boligservice er 

kendt for at være stabile 
og solide i udførelsen af 
opgaverne. Makkerparret 
har et stort netværk og 
får ordrer i bogen ikke 
mindst i kraft af mund til 
øre metoden.

“Vi har en del boligfor-
eninger blandt kunderne. 
Vi sætter mange døre og 
vinduer i og laver tilbyg-
ninger, gavle og nybyg-
gerier,” fortæller Allan 
Clausen, der lægger vægt 
på ordholdenheden og 
troværdigheden i forhol-
det til kunderne.

De befinder sig i 
Gråstens nære opland fra 
Als i øst til Kliplev i vest, 
fra Aabenraa i nord til 
Broagerland mod syd. 

Det sønderjyske mak-
kerpar og deres medar-
bejdere kører overalt i det 
sønderjyske.

Blandt arbejdsopgaverne 
er energirenovering af 
bygninger i en tid, hvor et 
mindre forbrug af strøm 
og varme kan bringe 
udgifterne i husstanden 
væsentligt ned.

“Folk fik lavet meget 

tømrer- snedkerarbejde 
under Coronaen. Krigen i 
Ukraine og den følgende 
energikrise gav nok et dyk, 
men priserne på eksem-
pelvis træ er efterhånden 
normaliseret igen. Mange 
mente, det blev dyrere 
for et år siden, men det er 
både til at få de materialer, 
vi skal bruge, og de er også 
til at betale sig fra,” beroli-
ger Allan Clausen.

Eneste undtagelse er 
sten og tegl brændt med 
gas som energiressource. 
Det er blevet et dyrere 
foretagende, som leveran-
dørerne forsøger at finde 
alternative løsninger på.

“Vi har ikke fortrudt, 
vi gik sammen om A-T 
Boligservice. Vi har været 
venner hele livet, og for-
retningen har så langt 
fra slået skår i venskabet 
– tværtimod,” fortæller 
Allan Clausen, der har 
gjort den erfaring, at ven-
skabet holder både privat 
og professionelt. ■

37-årige Allan Clausen og 
38-årige Troels Petersen 
har været gode venner hele 
livet og driver tømrer- og 
snedkervirksomheden A-T 
Boligservice sammen, uden 
det på nogen måde har slået 
skår i venskabet - tværtimod.
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Vi tilbyder:

INDE:

• Malerarbejde
• Gulvlægning
• Renovering

50 48 15 43 - info@tychsens.dk - tychsens.dk

UDE:

• Vedligehold af haven
• Anlæg og belægning
• Hegn, stakit og skure

Fra butiksansat 
til selvstændig
Af Dit te Vennits Nielsen

Thomas Tychsen er 
blevet selvstændig. Det 
er han meget glad for.
Han står i spidsen 
for Tychsen Hus & 
Haveservice.

Thomas Tychsen er født 
og opvokset i Kollund og 
er søn af Peter Tychsen, 
der i sin tid drev Sport 1 i 
Padborg Torvecenter. 

“Jeg blev selv uddannet 
ved Intersport i Aabenraa 
og tilbragte herefter nogle 
år som både møbel-, køk-
ken- og garderobe- samt 
brændeovnssælger for at 
prøve noget andet. Under 
coronaen blev jeg hjem-
sendt, og jeg fandt ud af, at 
jeg var træt af at stå i bu-
tik. En af mine gode ven-

ner har et servicefirma, 
der laver alt forefaldende 
arbejde. Jeg blev ansat ved 
ham og fandt hurtigt ud 
af, at her var en niche, som 
jeg kunne blive en del af”, 
fortæller 42-årige Thomas 
Tychsen, der nyder at være 

ude hele dagen fremfor 
inde.

I dag har Tychsens Hus 
& Haveservice rigeligt at 
se til. Han har 4-5 samar-
bejdspartnere for at kunne 
løse de større opgaver. 
Det være sig reparationer, 
omlægning af haver samt 
flise- og stenlægning.

Thomas Tychsen bor i 
Padborg sammen med sin 
kæreste og nyder at være 
tilbage i vante gænger. ■

Thomas Tychsen har succes 
med Tychsens Hus & 
Haveservice.

MN Have Service klarer 
alt i det grønne Af Lise Kristensen

27årige Mads Nielsen 
startede i 2019 MN Have 
Service i Rinkenæs.
Det er gået forrygende lige 
siden. Den uddannede 
landmand med speciale i 
kvæg er god til maskiner 
og havepleje. 

Han har udbygget en 
stabil kundekreds, der 
stadig bliver større.

“Den første kunde, jeg 
fik i 2019, har jeg stadig,” 
fortæller han.

“Jeg samler tingene og 
kan tilbyde en god pris, 
når jeg stubfræser og 
tromler græsplæner flere 
steder i samme områder. 
Jeg tager flere på en gang, 
når jeg nu har gang i ma-
skinerne,” fortæller Mads 
Nielsen, der får tingene til 
at gå op i en højere logi-
stisk enhed.

I øjeblikket tromles der 
mange muldvarpeplagede 
græsplæner. Først bliver 
der sat fælder op, og deref-
ter bliver muldvarpegan-
gene under jorden tromlet 
godt og grundigt.

“Sidste år slog vi nær-
mest græs til 14. decem-
ber. Om vinteren renser 
jeg tagrender og ordner 
belægning som terrasser 
og fælder og beskærer 
træer. Der er travlt i som-
merhusområderne her 
omkring påske. Vi er be-
hjælpelige med gødskning 
og vedligehold af græs-
plæner og haver,” fortæller 
Mads Nielsen, der yder alt 
inden for haveservice.

Overtaget kunder
Han har overtaget en del 
af Dres Friis’ kunder i 
Trappens Hjemmeservice.

“Dres er ved at trappe 
ned. Havearbejde er hårdt 
– også for mig – så vi 
overlader det til hinanden, 
som vi er bedst til. Jeg 
tager de større, krævende 
opgaver,” siger yngsteman-
den i de to virksomheders 
havesamarbejde.

Mads Nielsen samarbej-
der med en skadesdyrsbe-
kæmper og indforskriver 
en anden selvstændig 
havemand som ham selv 
plus et rengøringsfirma, 
når der er behov for det. 
Mange ældre har brug for 
en hånd til forefaldende 
havearbejde og hushold.

“Det startede med, jeg 
skulle ordne mine bedste-
forældres have. Jeg synes 
simpelthen ikke, priserne 
var rimelige i forhold til 
indsatsen og tænkte, der 
måtte være en måde at 
gøre det på. Vi tromler 
en villahaves græsplæne 
for 600-800 kroner plus 
moms, når vi samler dem 
og bruger tromlen på 
den samme villavej en 
hel arbejdsdag,” fortæller 
Mads Nielsen, hvis hustru 
stammer fra Haderslev 
og har tilføjet ægteskabet 
efternavnet Lavall.

Parret har en datter på 
halvandet år, så farmand 
er glad for den frihed, det 
ind imellem giver at passe 
folks haver. ■

Mads Nielsen ordner alt i haven fra hækklipning til at tromle 
og vedligeholde græsplæner samt fælde og beskære træer 
og anden bevoksning, for det har vist sig, den uddannede 
landmand har grønne fingre og flair for havemaskineri.
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Vognmandsfirmaet
Kenneth Jacobsen

Mobil +45 20 22 90 40
Tlf. +45 73 67 10 42
Fax. +45 74 67 08 40 kenneth.jacobsen@mail.dk

www.kenneth-jacobsen.dk

Skovglimt 1, 6340 Kruså
• Skærver - sorte og grå
• Stenmel - sort og grå
• Sten - diverse
• Og meget andet

Kørsel m. kran og grab
Containerkørsel

Entreprenørkørsel
Kørsel m. tipsættevogn

Lev. af sand - sten - grus 
skærver - pyntesten

Egen grusgrav
• Harpet muld
• Støbesand-og mix
• Stabil og vejgrus
• Bark flis
• Havsand

Kom og kig
kj@kenneth-jacobsen.dk

www.kenneth-jacobsen.dk

HUSK SelvafhenterpladsHUSK Selvafhenterplads

Stærke trailertilbud til foråret...Stærke trailertilbud til foråret...

205 S1
Udv. mål: 205x122 cm

Kun 5.625,-

220 S1
Udv. mål: 220x130 cm

Kun 6.550,-

756 A Stål
Udv. mål: 260x150 cm

Kun 10.995,-
Inkl. gratis udstyr
til alle modeller

Forbehold for fejl og ændringer.

Jørgen Petersen
Maskinforretning
Gl. Kirkevej 3, Rinkenæs · 6300 Gråsten · 74 65 11 74

Jørgen Petersen
Maskinforretning
Gl. Kirkevej 3, Rinkenæs · 6300 Gråsten · 74 65 11 74

MN Have Service
Tlf. 26 70 55 33

Vi tilbyder 

Græsslåning
Hækklipning 
Træfældning
Stubfræsning

Mosfjerning i græsplæner
Tromling af græsplæner

ALT INDENFOR HAVESERVICE

Højmark 9, Rinkenæs · 6300 Gråsten 
mnhave@outlook.dk

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

Solcelleanlæg
Vi leverer og monterer
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Nu kan vi også tilbyde 

vinduesvask

—nu på 10. sæson i Gråsten

Ring til os på tlf. 4268 6263

Blandt Danmarks billigste

 FINALIST årets algebehandler 2022

www.graastenalgeservice.dk Jakob Skott

Anmeld Håndværker

Gråsten Algeservice
V. Jakob Skott

Algebehandling af Algebehandling af 
terrasser og tageterrasser og tage
Dybderens og 
imprægnering 
af fl iser

Kom af med 
fl isepest

Alle typer 
belægningssten

Giv beskyttelse 
og forlæng 
levetiden

Før

Efter

Algebehandling af tage, 
gavle, facader

Tage på maks. 300 m2

Alle bygninger med maks. højde 
til tagrenden på 3 meter

Normalpris 1.495,- 

995,-
alt inkl.

Tilbuddet gælder frem til xx. maj

KONTAKT

Keld Wraae
Tlf. 40 74 66 31
keldwraae@hotmail.com

Alt inden for 
murerarbejde

SPECIALE: FLISER

Mangler du 
en murer?

Murer Murer

Ntts.dk74 67 68 42 BovAvis

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

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

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

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

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

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

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

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

færgefart og entré på Sofi ero Slot.

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

Heldagsudfl ugt til

Sofi ero Lørdag den 3. juni

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

Dronning Ingrids barndomshjem og Europas smukkeste blomsterpark

950,-

EKSTRA TUR

Tag på udflugt med Gråsten Rejser og Gråsten Avis. 

Se mere på www.graastenavis.dk/rejser-og-udflugter
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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

ANLÆGSGARTNER
Nyanlæg af have og design

Vedligehold af have
Hækkeklipning

Græsslåning
Ukrudtsbekæmpelse

HUSK
at få lavet en sommeraftale
på vedligehold i haven

LT NATUR &
EJENDOMSSERVICE APS

Spølbækvej 4-6 | 6330 Padborg | Tlf: 74672790 | www.harm-mammen.dk | Post@Harm-Mammen.dk

Spar på kræfterne, hvis hækken/busken skal op eller haveaffaldet hentes.

Er pladsen til det har vi erfaringen i at hjælpe med havearbejdet.

Vi leverer jord til haven eller sand til terassen, 
og vi tager de tunge læs med grab/kran.

I forbindelse med byggeri afhenter vi murbrokker, 
og vi leverer byggematerialer, sand, sten og grus.

EN STOR HJÆLP EN STOR HJÆLP 
TIL HAVENTIL HAVEN

Følg os 

      

Installér en effektiv luft til vand
varmepumpe i tysk kvalitet
Med Vaillants klimavenlige aroTHERM plus varmepumpe 
får du den bedste varmekomfort til din bolig. 
Varmepumpen byder på et utroligt lavt strømforbrug, 
effektiv drift ned til -25° C, imponerende lavt lydniveau 
samt nem og enkel betjening - også via App.

Indendøre monteres den stilfulde alt-i-1 unit med 
integreret varmtvandsbeholder på 190 liter.

Kontakt os for et godt og uforpligtende tilbud.

Opvarm din bolig 
med grøn energi!

Perfekt
til både

modernisering
og nybyg.

Bred VVS ApS                     CVR 34 22 35 72       

Bred VVS ApS / Gråsten VVS
Nørrevej 45 C / Ahlmannsvej 12 b

Tlf. 74 67 15 12 / vvs@bred.dk

AUTO- & HAVE-PARK SERVICE Vestermarksvej 10, Kliplev
TLF. +45 74 68 83 24 ∙ WWW.KARSTENIWERSEN.DK

Kom og se vores store udvalg af

Skov, have- og park maskiner
Få et godt forårstilbud på en Husqvarna maskine 

på benzin eller fra Husqvarnas batteriserie

Vestermarksvej 10, 6200 Kliplev. Telefon: 74688324

Nyeste modeller
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Fliserens 
Facaderens

Imprægnering
Algebehandling

Oscar Tylak - Flensborgvej 6 b, 6340 Kruså
Tlf. 40 15 65 30 - Ring for et uforpligtende tilbud

Påsketilbud

25% rabat
Tilbuddet gælder 

fra 29. marts 
til 10. april

Vi benytter miljøgodkendte 
kvalitetsprodukter, virker 

hver gang, skåner � iserne, 
giver det bedste resultat.

Før Efter

Oscar Tylak har grundlagt eget firma

Af Dit te Vennits Nielsen

19årige Oscar Tylak i 
Padborg har oprettet 
firmaet NanoWash.

“Jeg sad og kiggede på You 
Tube. Her så jeg, hvordan 
man rensede fliser med 
belægninger. Jeg tænkte, 
det var da en super god 

idé. Derfor gik jeg ud og 
købte en overfladeva-
sker”, fortæller den unge 
skoleelev.

Dagen efter gik han i 

gang. Først hos sin mor og 
herefter hos sin farmor og 
farfar.

Resultaterne blev gode, 
og NanoWash begyndte at 
se dagens lys.

Oscar Tylak bliver til 
sommer færdig på IBC i 
Aabenraa. 

Han har valgt linjen med 
markedsføring og innova-
tion. Det kommer ham nu 
til gode.

“Jeg fik kontakt til et fir-
ma igennem en bekendt, 
der sælger rengøringsmid-
ler. Det førte til nogle store 

opgaver i Horsens, hvor 
jeg afvaskede et vandtårn, 
nogle bygninger og spil-
devandsbassiner. Jeg var 
derfor nødsaget til at inve-
stere i et større rensnings-
anlæg og en varevogn, 
og købte det hele af nyt. 
Det var en investering på 
godt 500.000 kr. Resultatet 
blev fantastisk”, fortæller 
Oscar Tylak, der bruger en 
speciel fremgangsmåde i 
forhold til andre firmaer. 
Han benytter en opblø-
dende sæbe, der er miljø-
venlig. Samtidigt bruger 
han 80 grader varmt vand, 
som skåner sten og faca-
der mest muligt.

Står tidligt op
Hvis kunden ønsker det, 
efterbehandler han det 
med en imprægnering. 

Det gør, at vandet perler 
af materialerne. Vandet 
bliver holdt ude, og 
stenene er efterfølgende 
åndbare og tørrer hurti-
gere. I disse energikrise-
tider vil det kunne ses på 
varmeregningen. 

“Jeg står tidligt op og 
arbejder inden jeg går 
i skole og også efter 
skoletid. Desuden bliver 
weekenderne brugt på 
NanoWash. Jeg glæder 
mig til jeg har fået min 
eksamen, for så kan jeg gå 
all in i firmaet”, siger den 
unge mand, der allerede er 
i gang med et nyt projekt.

“Algebehandling kan 
man ikke foretage om vin-
teren, så nu er jeg i gang 
med at udvikle et koncept 
med at rense tagrender”, 
fortæller den unge iværk-
sætter Oscar Tylak, som 
er parat til at give et ufor-
pligtende tilbud. ■

19-årige Oscar Tylak har 
grundlagt sit eget 
firma, NanoWash, og har 
allerede stor succes.
 Foto: Dit te Vennits Nielsen

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

Tlf. 21 48 07 66
tbnservice@outlook.dk 

Din partner i have- parkmaskiner

Reparationer af alle 
have- og parkmaskiner

Anlæggelse af græsplæner samt hækklipning 
Vedligeholdelse af udenomsarealer

Ingen 
opgave er 
for lille 

Mangler du en tømrer 
eller snedker ?

v/ Mikael Ebbesen
Fasanvænget 7 · 6310 Broager

Mobil: 40 79 02 60 
ebbesen.byg@gmail.com 

www.bygge�rmaet-keld-ebbesen.dk

 v/ Mikael Ebbesen
Fasanvænget 7 · 6310 Broager · Mobil: 40 79 02 60

ebbesen.byg@gmail.com 

www.byggefirmaet-keld-ebbesen.dk

BYGGEFIRMAET

KELD 
EBBESENS EFTF.

Mangler du en tømrer/snedker?

Teichert Vinduespolering
v/ Manfred Teichert ∙ Lassensvej 8, Alnor ∙ 6300  Gråsten
Mobil 51 22 55 06 ∙ mteichert@mail.dk

Klarsyn med 
nypudsede vinduer • 

• 

• 
• 
• 



DÆK TIL ALLE BEHOV

Industrivej 14, 

6330 Padborg

(+45) 3080 8086

pdc@pdc-as.dk

KONTAKT DIN LOKALE 
DÆKSPECIALIST

www.padborg-dækcenter.dk

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

DIN PARTNER I AUTO-
& LASTBILBRANCHEN

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

ÅBNINGSTIDER
Mandag til torsdag kl. 8-16.30

Fredag kl. 8-15.30 • Lørdag kl. 9-12

NU OGSÅ NUMMERPLADESALG

OG OMREGISTRERING I 

PADBORG OG TØNDER

Industrivej 7 | 6330 Padborg
Tlf. 74 67 04 56 | info@rudebeck-byg.dk 

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

Kærligheden opstod i en smørbutik i Pad borg
Af Dit te Vennits Nielsen

Inge Grethe og Reinhold 
Otzen i Sønderhav kan 
torsdag 30. marts fejre 
deres diamantbryllup.
Parret mødte hinanden i 
1961. Dengang ekspede-
rede 18-årige Inge Grethe 
i en kolonialbutik i Pad-
borg, der solgte smør og 
sukker til tyskere. En dag 
kom en ung mand ind ad 
døren. Han boede hos en 
ældre dame i Harreslev og 
skulle hente forsyninger. 
Samme aften mødte de 
to igen hinanden på Zur 
Krone til bal. Det blev 
starten på et langt og godt 
ægteskab.

Den unge mand 
Reinhold Otzen, der stam-
mer fra Ellund, kom ud 
at tjene som 15-årig. Han 
voksede op sammen med 

sin mor og to søskende, da 
faren døde under krigen. 
Reinhold skulle egentlig 
overtage bedstefarens 
gård, men den plan gik 
i vasken. I stedet for fik 
han arbejde lidt rundt 
omkring og blev i 1964 
arbejdsmand ved Chr. 
Johannsen i Kollund.

“Efter jeg mødte Inge 

Grethe, besluttede jeg mig 
for at flytte til Danmark. 
Hendes forældre var ikke 
glade for, hvis hun skulle 
flytte syd for grænsen”, 
fortæller Reinhold Otzen, 
der er opvokset i det dan-
ske mindretal.

Pigekammer
Pengene var små, og de to 

flyttede sammen på Inge 
Grethes pigekammer på 
Okse vejen i Pad borg. Der 
var plads til en briks, et 
bord og to stole. Deres 
første søn, John, kom til 
verden her. 

Siden flyttede de til en 
af de røde barakker bag 
brandstationen i Bov, hvor 
deres anden søn, Leif, kom 
til verden.

I 1967 flyttede de i lejlig-
hed ved Brodersens tank 
på Nørregade i Pad borg. 
Her kunne de bo gratis, 
da de passede tanken om 
aftenen og i weekenderne.

Efter nogle år byggede de 
hus på Fornbyvej i Frøslev, 
hvor deres tredje søn, 

Tom, blev født. Her boede 
de i 30 år, før de flyttede 
til Sønderhav. 

Inge Grethe er født og 
opvokset i Hønsnap. Hun 
er datter af taxavognmand 
Carl Petersen. Hun var i 
14 år hjemmehjælper og 
dernæst i 14 år ansat ved 
Jensen Gaver i Pad borg. 

Parret kørte som unge 
begge taxa i fritiden hos 
Inge Grethes far for at 
tjene en ekstra skilling. 

Da deres første barne-
barn, Camilla, kom til 
verden, stoppede Inge 
Grethe med at arbejde for 
at være en god barnepige. 
Diamantbrudeparret er i 
dag stolte over at have 12 
børnebørn og 7 oldebørn. 

Selvstændig
I 1979 købte Reinhold 
Otzen firmaet Chr. 
Johannsen sammen 

med Hans Johannsen 
og stod for hoved- og 
totalentrepriser. Han har 
blandt andet bygget Bov 
Svømme hal, Tricolore, 
Sækko, Frøslev Træ og 
som noget af det sidste 8 
boliger i Sønder hav, hvor 
det tidligere Skovly lå. 
Han solgte firmaet i 2007 
og ægteparret besluttede 
at flytte til Sønderhav for 
at bo tæt på vandet. I dag 
bor de selv i en af de 8 
boliger, som Reinholdt har 
bygget. 

Inge Grethe på 79 år 
og Reinhold, der er fyldt 
83 år nyder livet og er 
begge inkarnerede kort-
spillere. Reinhold dyrker 
stadig tennis hver uge og 
går også gerne på jagt.

Parret fejrer deres dia-
mantbryllup på Bov Kro 
med fest på selve dagen. ■

Inge Grethe og Reinhold Otzen 
har holdt sammen i 60 fantasti-
ske år. Foto Ditte Vennits Nielsen

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 13 29. marts 2023 15. årgang



KOLLUND KOLLUND 
KIRKEKIRKE

BOV BOV 
KIRKEKIRKE

HOLBØL HOLBØL 
KIRKEKIRKE

Palmesøndag den 2. april kl. 17.00
Gudstjenester med 6-dages koret
ved Marna Leila Vandsdal Egholm

Palmesøndag den 2. april kl. 9.30
ved Marna Leila Vandsdal Egholm

Palmesøndag den 2. april 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

Kontoret er ferielukket fra den 3. til den 5. april 2023,  begge dage inkl.

Tak fordi du handler lokalt

Padborg

Kruså
Kollund

Holbøl

Kliplev Kværs Gråsten
Egernsund

Rinkenæs Broager

Dybbøl

Ragebøl

Varnæs

Bovrup

Vester Sottrup
Felsted

Bjerndrup

Fårhus

Frøslev Bov

Ansvarshavende redaktør
Gunnar Hattesen

Telefon 21 16 06 83
gh@bovavis.dk

Lokalredaktør
Ditte Vennits Nielsen
Telefon 25 98 91 80

dvn@bovavis.dk

Mediechef
Ingrid Johannsen

Telefon 21 19 02 80
isj@bovavis.dk

Grafisk tilrettelæggelse
Hans-Ole Nielsen

Telefon 36 95 99 36
bovavis@graphos.dk

Grafisk tilrettelæggelse
Marta Serrano Sánchez

bovavis@graphos.dk

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

LEVERING:

FK Distribution

TRYK:

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

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

onsdag/torsdag

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

Taksigelser

Rabøl Jørgensens Begravelsesforretning

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

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

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

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

Svend HedegaardRie Rabøl Jørgensen Martin Good

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

 

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

Bov-Padborg Begravelsesforretning
– en del af Rabøl Jørgensens Begravelsesforretninger

Rie Rabøl Jørgensen Martin GoodGunnar Petersen

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

www.lindegaardensbedemand.dk
Sønderborg, Gråsten, Aabenraa

& Kruså/Padborg
DØGNSERVICE:

29 29 86 68

Bedemand med hjertet

 Følg os på Facebook

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

Ny formand for 
Lokalforening 
Af Dit te Vennits Nielsen

Efter to år som formand 
for Lokalforeningen for 
Bov, Smedeby, Kruså 
gav Mogens Therkelsen 
stafetten videre på 
generalforsamlingen, 
som samlede et halvt 
hundrede mennesker.

Ny formand blev Hans 

Christian Thordsen, 
Kruså. 

Der var genvalg til næst-
formand Monika Jensen, 
Bov, kasserer Kaj Pedersen 
Kästner, Smedeby, 
og sekretær Melanie 
Krumbügel, Kruså.

“Det har været to meget 

interessante år”, bemær-

kede Mogens Therkelsen, 
som i 2021 var blandt stif-
terne af lokalforeningen.

I sin beretning glædede 
den afgående formand, 
Mogens Therkelsen, sig 
over, at der 29. marts bli-
ver sat en ny bålhytte op 
ved Fjordskolen.

Mogens Therkelsen 
omtalte også regnvands-
bassinet på det rekreative 
område.

“Det er ærgerligt, det 
gik, som det gik, men nu 
må vi få det bedst mulige 
ud af det”, sagde Mogens 
Therkelsen.

På mødet orienterede 
Padborg Fjernvarme om 
planerne for fjernvarme. 
Bov og Smedeby kan for-
vente fjernvarme i 2026. ■

Humøret var højt på general-
forsamlingen. Her ses den 
nye formand nr. 2 fra højre 
Hans Chr. Thordsen

Hjertelig tak

for venlig deltagelse ved

Kay Henning Hansens
bisættelse fra Bov Kirke

Tak for blomster og kranse

På familiens vegne

Betz

Nye initiativer på vej

Af Dit te Vennits Nielsen

Lokalforeningen Frøslev 
Padborg har nye initiati-

ver på vej. Man forsøger at 
skaffe sponsorater til lege-
redskaber i Fritidsparken 
og man ønsker at sætte et 
mindesmærke for Frøslev 
Padborg Skole.

Det oplyste bestyrelsen 
på generalforsamlingen, 
som blev holdt søndag. 

Nyvalgt til bestyrel-
sen blev Patrick Falk 
Weinkauf, som afløser 
Hans Bruun Christensen. 
Ny suppleant blev Helle 
Kulby. 

Lokalforeningen har 155 
medlemmer.  ■

Lokalforeningen Frøslev 
Padborg barsler med et min-
desmærke for den nedlagte 
Frøslev Padborg Skole. 
 Foto Dit te Vennits Nielsen 
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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 

Bov IF Løb & Motion har 
fremgang Af Dit te Vennits Nielsen

Bov IF Løb & Motion 
oplever stigende opbak
ning. Medlemmerne har 
lyst til at give en hånd 
med, og foreningen er 
velfungerende. 
Årets generalforsamling 
blev overværet af godt 30 
medlemmer. Bestyrelsen 

blev udvidet med to 
bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen har konstitu-
eret sig med Bo Thomsen 
som formand, Morten 
Allerelli som næstfor-
mand og Ina Kramer som 
kasserer.

Pia Pedersen er sekretær, 
mens de øvrige bestyrel-

sesmedlemmer er Rene 
Kalager, Jerker Bruun og 
Yvonne Thomsen.

Suppleanter er Heidi 
Hald og Alice Nielsen.

Revisorer er Morten 
Nielsen og Michael Hald.

Revisorsuppleant er 
Helle Højland. ■

Bestyrelsen iBov IF Løb & Motion består af Michael Hald, Morten Allerelli, Jerker Bruun, Bo 
Thomsen, Rene Kalager, Morten Nielsen, Yvonne Thomsen, Heidi Hald, Alice Nielsen, Pia 
Pedersen og Ina Kramer.

Rekreativt område 
forvandlet til pløjemark

Det smukke rekreative 
område bag Åbjerg 
og Udsigten i Kruså er 
blevet forvandlet til en 
pløremark.
Efter planen skal der 
på området etableres et 
regnvandsbassin. ■

 Foto Dit te Vennits Nielsen
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PALLE FEJRER

25 ÅRS JUBILÆUM
i 3 festlige dage

Torsdag 10 - 17.30 · Fredag 10 - 17.30 · Lørdag 10 - 14.00 Torsdag 10 - 17.30 · Fredag 10 - 17.30 · Lørdag 10 - 14.00

TORVEGADE 15-19  6330 PADBORG  TELEFON 74 67 32 32

÷÷25%25%
på alt i butikkenpå alt i butikken

Dog ikke på i forvejen nedsatte varer

Begrænset antalBegrænset antal Begrænset antal

WRANGLER JEANS
2 farver

Jubilæumspris 

325,-

CLAUDIO STRØMPER
3 par
Nu 

25,-

JBS BOXERSHORTS
3 pak

Nu pr. pak 

125,-
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PALLE FEJRER

25 ÅRS JUBILÆUM
i 3 festlige dage

Torsdag 10 - 17.30 · Fredag 10 - 17.30 · Lørdag 10 - 14.00 Torsdag 10 - 17.30 · Fredag 10 - 17.30 · Lørdag 10 - 14.00

TORVEGADE 15-19  6330 PADBORG  TELEFON 74 67 32 32

KOM TIL FESTLIGE DAGEKOM TIL FESTLIGE DAGE

KONKURRENCEKONKURRENCE
Vind tøj fra Vind tøj fra 

TOMMY HILFIGER TOMMY HILFIGER 

til en værdi af 2500,-til en værdi af 2500,-

Kom ind i butikken

og vær med i konkurrencen

BØRNE-BØRNE-KONKURRENCEKONKURRENCEfra 4-14 årfra 4-14 årVind en Vind en BASKETBALLBASKETBALL
Konkurrencen erlørdag fra 10.30 -12.30

TorsdagTorsdag
Fra kl. 15.00 

giver vi 
kaffe og kage

Mød tidligere ansatte lørdag og bliv 
ekspederet af Claus, Benny eller Jonas

FredagFredag
Fra kl. 16.00 
smagsprøver fra 
Marsk destilleriet

af forskellige gin og rom

LørdagLørdag
Fra kl. 10.00- 14.00 

Hoppeborg og
gratis grillpølser 

(fra 12.00-14.00)

Fra kl. 12.00 - 13.30
Mette Ingwersen 
synger centret op
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 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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25 ÅR • SE BEDRE • LEV BEDRE

op til

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

Historisk Forening 
for Bov og Holbøl Sogne

og

Dansk Told & Skatteforbund
arrangerer

Mindehøjtidelighed 
og Kransenedlæggelse

ved mindestenen i Gendarmhaven i Padborg

Søndag den 9. april 2023 kl. 10.00

Alle er velkommen

Stillinger
HAVEMAND 

SØGES
til lettere havearbejde

i Kollund

TLF. 24 48 84 32

Grænsehallerne får underskud
Af Dit te Vennits Nielsen

Grænsehallerne i Kruså 
kom ud af 2022 med 
et underskud på knap 
700.000 kr.
Det blev oplyst på gene-
ralforsamlingen, som 
samlede 16 medlemmer.  
Bestyrelsen blev genvalgt.

Den selvejende instituti-
on er blevet ændret til en 
forening.

På generalforsamlingen 
blev det nævnt, at den 
længe planlagte padelbane 
er bestilt, og man regner 
med en opstart i juli. ■

Grænsehallerne ser positivt 
på 2023 selv om man kom 
ud med et større underskud 
i 2022.

Farver på 
foråret i Kruså

Det pibler op med krokusser i Kruså. Krokussen er en forårs- 
og påskeblomst, der spirer når vinter bliver til forår.
 Foto Gunner Hede
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Hørt ved Lyren
En lastvogn overså 
skiltet på Nørregade i 
Padborg. Chaufføren 
prøvede at passere 
viadukten, men kunne 
ikke komme under. 
Derfor måtte lastvog-
nen foretage en u-ven-
ding, som forårsagede 
lange køer i begge 
retninger. 

Elcykelholdet i Padborg 
kørte forleden på 30 
km tur til syd for 
grænsen og tilbage til 
Padborg.

Lokalforeningen Frøs-
lev Pad borg begynder 
onsdag den 29. marts 
kl. 15.00 med teater 
for børn. Mødested er 
hallen på Lyreskov -
skolen, hvor der først 
vil være en teaterfore-
stilling med eventyret 
"Bittebæk". Her efter 
kan interesserede 
tilmelde sig truppen. 
Eneste krav er, at bar-
net er over 6 år.

I samarbejde med 
Fjord skolen og 
Lokal foreningen Bov 
Smedeby Kruså er der 
blevet etableret en bål-
hytte på udearealerne 
ved Fjord skolen. Elever 
og voksne på livsme-
sterlinjen skal drage 
nytte af den. Bål hytten 
vil den være offentlig 
tilgængelig uden for 
skoletiden. 

Bov Sogns Ringrider-
forening holdt forleden 
årets første bankospil, 
som forløb over al 
forventning med 140 
deltagere.

Gazværk spillede 
fredag aften på Told-
boden, hvor der var 
proppet. Gæsterne fik 
en skøn koncert.

Bov IF Håndbold hol-
der Grænsecup i week-
enden den 14.-16. april. 
Håndbold afdelingen 
efterlyser frivillige, der 
har lyst til at give en 
hånd med. ■

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

salgsvurdering.

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

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

Boliger

DAMGAARD

TOLD- OG GRÆNSEMUSEET
I PADBORG

Oplev det særlige ved
Grænselandets 

historie

Nyt tilbud til 
børnefamilier: 
BØRNENES

TOLDKONTOR

ÅBNER 4. APRIL

Åbningstider
 1. april – 31. oktober i tidsrummet: 

Tirsdag-fredag 
kl. 10.00-16.00. 

Første hele weekend hver måned 
samt i skoleferierne: 

Lørdag og søndag
kl. 10.00-13.00. 

Se mere på hjemmesiden.

Told- og Grænsemuseet  •  Bovvej 2, Padborg  •  www.toldoggraensemuseet.dk

Det kan du også 
opleve på museet:
• Told- og Skattemuseets 

nye udstilling

• Gårdens 500-årige historie

• Oldemors Abildgård - 
De særlige sønderjyske 
frugtsorter

Told- og Grænsemuseet gør klar til ny sæson
Af Dit te Vennits Nielsen

Der er masser af nyt, når 
Told og Grænsemuseet 
slår dørene op til en ny 
sæson. 
Når dørene åbnes lørdag 
den 1. april kl. 10.00 har 

Museum Oldemorstoft i 
Padborg skiftet navn. 

Fremover hedder museet 
“Told- og Grænsemuseet”. 
Det sker for, at gæsterne 
bedre kan “afkode” hvad 
museet egentlig handler 
om.

“Det er selvfølgelig noget 
nyt, man skal vænne sig 
til”, siger museumsinspek-
tør Mads Mikkel Tørsleff 
og tilføjer:

“Navnet “Oldemorstoft” 
er jo navnet på gården, 
hvor museet har hjemme 

og det vil vi ikke ændre på 
– det er blot museet, der 
ligger her, som kommer til 
at hedde noget andet. For 
os som kommunal insti-
tution er det vigtigt, at 
navnet mere klart signale-
rer, hvilke emner museet 
beskæftiger sig med”, siger 
Mads Mikkel Tørsleff. 

Som en del af Aabenraa 
Kommunes Biblioteker 
og Kulturhuse er museet 
i gang med lidt af en 
forandringsproces. Den 
begyndte i virkeligheden 
midt under corona, hvor 
museet åbnede en ny 
udstilling om told, skat og 
grænsernes historie igen-
nem 800 år.

Nyt tilbud til børn
“Det er et emne, vi  sta-
dig bygger videre på 
– selvfølgelig i en græn-
selands-kontekst – da vi 
jo også først og fremmest 
er et sønderjysk muse-

um”, siger Mads Mikkel 
Tørsleff. 

Når påskeferien nærmer 
sig, åbner museet et helt 
nyt tilbud rettet mod gæ-
ster med børn. 

I “Børnenes Toldkontor” 
skal børn og voksne løse 
forskellige opgaver, hvor 
det at hjælpe en græn-
segendarm eller en tolder 
er i centrum. “Børnenes 
Toldkontor” åbner tirsdag, 
den 4. april. Denne dag er 
der gratis entré på museet 
og der vil også være en 
lille forfriskning til børn 
og voksne.

“Vi håber, der kommer 
en masse glade børn og 
voksne, som sammen kan 
få en hyggelig og sjov op-
levelse, uanset om man er 
til kriminalgåder, alvoren 
ved den 9. april, eller om 
man vil en tur med vores 
nye spritbåd”, siger muse-
umsinspektøren med en 
lille appetitvækker. ■

Told- og Grænsemuseets nye ”spritbådshjørne”, hvor børn og 
voksne skal hjælpe tolderen med at undersøge en mistænke-
lig dametaske.  Foto Mads Mikkel Tørslef f

KRUSÅ HUSMODERFORENING
Inviterer medlemmer 

til rundvisning på

Kolding Politimuseum og 
Besæ� elsestidssamlingen

Tirsdag 18. april kl. 14.00. 
Kommandocentralen, Rømøvej 4, 

6000 Kolding
Vi får en guidet rundvisning på museet, 

drikker kaffe og spiser lagkage og 
fortsætter til Besættelsestidssamlingen, hvor 

indehaver Frank Hansen viser rundt.
Pris: 100,- inkl. entre, kaffe og kage.

Betaling: Mobilepay 23 67 70 31 
(Henny Bohm) ved tilmelding.

Begrænset deltagerantal 20 personer – først til mølle. 
Ikke for gangbesværede – ingen elevator.

Samkørsel i egne biler. 
Afgang fra Grænsehallerne kl. 12.45

Tilmelding til Rita på SMS / tlf. 29 44 49 16
fra 3. til 12. april
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ICONS
(RE)DISCOVER

PATERA 300 & PH 5

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

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

Se elis.dk for aktuelle tilbud
Alt i servicesalg •

Elis’ hvidevarer
ved Norman Rudbeck

Alt indenfor hårde hvidevarer
Salg-Service-Reparationer

Telefon 7467 8799
Mobil 4082 4939

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

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

Hugo Sisseck Boligudstyr

50 års
erfaring

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

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

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

DIN LOKALE HÅNDVÆRKER

Aftenvandringerne
starter

Tirsdag den 4. april kl. 19.00
fra SuperBrugsen Padborg

HUSK PAS

Ny sponsoraftale med 
SuperBrugsen i Padborg  

Se mere på foreningens hjemmeside
www.graensemarch.dk

Grænseegnens 
Marchforening

Skatklub holdt 
klubaften
Padborg Skatklub har holdt klubaften på Valdemarshus 
med 15 skatspillere.
1. runde

Nr. 1 AC Petersen 1.320 point
Nr. 2 Benny Stensdal 1.259 point
Nr. 3 Åge Juhl 911 point
Nr. 4 Jan Petersen 745 point

2. runde
Nr. 1 AC Petersen 1.124 point
Nr. 2 Åge Juhl 1.094 point
Nr. 3 Svend Åge Thielsen 1.059 point
Nr. 4 Orla Moshage 892 point

Valdemarshus har 210 medlemmer
Af Dit te Vennits Nielsen

Den selvejende instituti
on, Valdemarshus, sam
lede godt 100 mennesker 
til generalforsamling, 
hvor formanden Carlo 
Jensen i sin beretning 
nævnte, at der er 210 
medlemmer. 
Carlo Jensen rettede stor 
tak til de mange frivillige, 
som gør en prisværdig 
indsats.

Valdemarshus kom ud af 
2022 med et mindre over-
skud på knap 10.000 kr.

Formanden Carlo Jensen 
blev genvalgt med store 
klapsalver. ■

Der var stor tilslutning til generalforsamlingen på 
Valdemarshus. Efterfølgende blev der spillet banko. 
 Foto Dit te Vennits Nielsen
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