Tak fordi du handler lokalt

Sundeved- Sundeved
- Padborg - Padborg
Kruså - Frøslev
Gråsten - Broager - Ragebøl
- Kruså- -Holbøl
Frøslev- Kollund
- Holbøl--Kliplev
Kollund- Felsted - Bovrup - Varnæs

Uge
Uge 00
34

99.august
august2018
2018 10.
9. årgang
21.

GULV- & GARDINBUSSEN

VI ØNSKER ALLE VORE KUNDER EN DEJLIG SOMMER

Ring og få en
aftale med Claus

GRÅSTEN ∙ PADBORG

HUSK

vores Gardinbus
kommer overalt

Slagterens
hjemmelavede
medister

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

Pr. 1/2 kg

14

95

Tæpper

Trægulve

Fliser

Jeg løser dine tekniske problemer

hurtigt - kompetent - høfligt

IT salg, service og support
til virksomheder og private

ÅBNINGSTIDER

Kim’s Cykelservice - din lokale cykelhandler

I EGET HJEM

Kim’s Cykelservice - din lokale cykelhandler

Kim’s Cykelservice

Kim's Cykelservice
v/ Kim Gottlieb

Kuota Kryon
fra kr.

21.999,-

MANDAG-FREDAG KL. 9.30-18.00
LØRDAG KL. 9.00-13.00
www.kimscykelservice.dk
Skeldevej 17,

Ring til Allan Greve på

Kom ud og se de
mange andre gode
tilbud i butikken

6310 Broager

Kim’s Cykelservice - din lokale cykelhandler

Følg os på Facebook
Telefon 7444 9409

Kim’s Cykelservice

- din lokale cykelhandler Kim’s Cykelservice - din lokale

SYNSPRØVE

SuperBrugsen Padborg Telefon 74 67 31 36
Alle dage kl. 7.00-19.00
Kim’s Cykelservice

SuperBrugsen Gråsten Telefon 73 65 26 00
Alle dage kl. 7.00-20.00

25 46 00 55

PIZZ A · PASTA· STE AKHOUSE
STJERNE SKUD
99,LUKSUS 159,ALM.

Toldbodgade 10,
Gråsten
Tlf. 7344 1000
CaFeodora.dk
Fra maj til september: Åben alle dage fra 11:00 til 21:00

Åbent hver dag i august....
Vi kører ud til private hjem, plejehjem, sygehus
m.m. med vores mobile synsprøveudstyr.
Ring til os aftal en tid på tlf. 74 43 00 10
Vi kommer, når det passer dig

FAHRENDORFF
OPTIK

Forsvarsadvokater

FORSKELLIGE

99

SLAGS KØD, KARTOFLER,
SALATER M.M...
MANDAG-TORSDAG

3-11 ÅR

Bistandsadvokater

Jernbanegade 38 – 6400 Sønderborg

Råd om strafferet

Så handler du lokalt...

Sundsnæs 2 · Gråsten · kjems.dk
Telefon 7465 1140

Perlegade 16 - 6400 Sønderborg - Tlf. 74 43 00 10
Så handler
du lokalt...
www.fahrendorff.dk

HUSK
BORDFOR BØRN
BESTILLING
BUFFET’ER
PÅ TLF.
FORRETTER, FORSKELLIGE
4042 1816
DKK
BUFFET

ALLE
BUFFET’ER
INKL. STOR
TA’ SELV
ISBAR

149

DKK

FREDAG+LØRDAG:
229 DKK

restaurant
fiskenæs

Fiskenæsvej 2, 6300 Gråsten

2

SLAGTEREN TILBYDER

GRILLMARKED
Mange varianter

Ta’ 8 stk

100,-

GRÅSTEN · PADBORG
SLAGTEREN TILBYDER
Hakket kalv og flæsk

SLAGTEREN TILBYDER
Minut steaks

3.000 g

ca. 500 g

SLAGTEREN TILBYDER
Fersk dansk kyllingebrystfilet

Pr. stk.

Ta’ 4 stk.

Pr. pakke

100,-

50,-

25,-

DELIKATESSEN TILBYDER
Pålægsplade

DELIKATESSEN TILBYDER
1/1 Kartoffelspegepølse
+ 1/1 Kogt sardel
fra Als Pølser

DELIKATESSEN TILBYDER
Smørrebrødsfestival

ERSONER
TIL 3-4 P
FREDA.G10
FR A KL

Pr. stk.

Pr. stk.

Pr. stk.

110,-

99,-

20,-

TILBUD
GÆLDER KUN
I GRÅSTEN

GRÅSTEN

PA DB OR G
Løs vægt
slik
Pr. 100 g

ER
TILBUD GÆLD
FREDAG

SuperBrugsen Gråsten
Åbningstider: Alle dage kl. 7.00-20.00

7

95

Telefon 73 65 26 00

ÅBNINGSTIDER
Mandag - fredag kl. 6.00 - 17.30
Lørdag - søndag kl. 6.00 - 16.00
TELEFON 7467 3334

SuperBrugsen Padborg
Åbningstider: Alle dage kl. 7.00-19.00

Telefon 74 67 31 36
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Buko smøreost

Anglemark smør

250 g
Vælg mellem reje, champignon,
peperoni eller skinke

200 gr

FLERE VA

Gråsten remulade, sennep
eller ketchup
stor flaske

R I A N T ER
FRIT VAL

Ta’ 2 stk.

Pr. stk.

Pr. stk.

25,-

10,-

15,-

G

maks 4 pr kunde pr dag

Sukker

Coop skæreost

Canaja Villa Annaberta

1 kg

Mellemlageret
Min. 553 g

Veneto, Italien. 75 cl.

Pr. stk.

Pr. flaske

30,-

49,-

Pr. stk.

4

95

max 6 pr kunde pr dag

FRUGT/GRØNT TILBYDER
Flotte danske spidskål

BLOMSTERAFD. TILBYDER

Flotte danske blomkål

kl. 1

Calluna lyng (flerårig) Storhovedet luksus roser
50 cm. 10 stk pr bundt.

Alle farver hvid - rosa og rød.

kl. 1

Pr. stk.

12,-

L AVLER
FR A LOKNA ELHOLM
CA R ST E

FRIT VAL
Pr. stk.

G

Pr. stk.

12,- 15,-

Tilbuddene gælder de markerede dage i perioden tirsdag den 21. august til og med lørdag den 25. august 2018 eller så længe lager haves. Der tages forbehold for trykfejl.

Pr. bundt

30,-
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250 hørte Fede Finn & Funny Boyz på Torvet
Af Gunnar Hattesen

Publikum sang med på
"Kærligheden Brænder",
stemningen var i top
og solen skinnede, da
Fede Finn & Funny Boyz
fredag gav koncert på
Torvet i Gråsten.
Fede Finn & Funny Boyz
fylder 15 år, og det blev
fejret med et nyt show og
en ny sangerinde, nemlig

den tidligere cirkusprinsesse fra det hedengangne
Cirkus Benneweis, Judy
Glosted, der sang bandets
kendte melodier, først og
fremmest gennembruddet
"Kærligheden Brænder".
Bandet spillede også
numre fra deres nye cd
"Kvindekompagniet", som
er en særlig fødselsdags
cd.
Koncerten var arrangeret
af Gråsten Handel. ■

Fede Finn & Funny Boyz
begejstrede de 250 mennesker på Torvet i Gråsten.
Foto Jimmy Christensen

Gadefestbuffet
Leveres til og med 30. september

Barbeque marineret oksesteg, tandorimarineret kyllingebryst og
svinefilet glaseret med pesto-sennep. Dertil flødekartofler med
flåede tomater og bacon, pastasalet, mixed salat med dressing. . . KUN kr.

8450

Kværsgade 9-11, Kværs - Tlf: 7465 9206 - Mail: info@kvaers-kro.dk

www.kvaers-kro.dk

NYT
TV...
UDEN ALT BESVÆRET
ALL INCLUSIVE
✔ 5 års produktgaranti
✔ Levering ✔ Tilslutning
✔ Indstilling

Broager & Gråsten Radio
Skolegade 2 | 6300 Gråsten
Tlf. 74 65 24 26 | butik@bgradio.dk

Oplag: 13.530 eks. ugentlig
Tryk: OTM Avistryk A/S

Modtager du ikke ugeavisen senest onsdag kl. 21:00.
Kontakt 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. 08:30-16:00 og fredag 08:30-14:30.

Følg os på Facebook

Mediechef

Kommunikationskonsulent

Reporter

Lene Neumann Jepsen

Signe Svane
Kryger

Kontor:
Slotsgade 1, 6300 Gråsten
Åbningstider: Tirsdag kl. 10-12, onsdag kl. 13-15
Fredag kl. 13-15 eller efter aftale
Grafisk
tilrettelæggelse

Gunnar Hattesen

Ingrid Skovbo
Johannsen

Telefon 21 16 06 83

Telefon 21 19 02 80

Telefon 31 17 05 27

Telefon 2972 4454

Graphos Grafisk
Industrial Produktion
www.graphos.dk
Antonio Fernandez

redaktion@graastenavis.dk

isj@graastenavis.dk

lnj@graastenavis.dk

ssk@graastenavis.dk

graasten-avis@graphos.dk

Ansv. redaktør

Grafisk
tilrettelæggelse
Fotograf

Jimmy Christensen
Telefon 29 25 95 50

Fotograf

Bogholder

Jette Nørlund Pedersen

Adm. medarbejder

Tove Hansen
Telefon
40 63 36 24

Telefon 51 51 94 13

Telefon 61 44 07 80

Graphos Grafisk
Industrial Produktion
www.graphos.dk
Marta Serrano Sánchez

bogholder@graastenavis.dk

baj@graastenavis.dk

graasten-avis@graphos.dk

Bettina A. Jessen

Grafisk arbejde

Graphos Grafisk
Industrial Produktion
www.graphos.dk
Hans-Ole Nielsen
Telefon 36 95 99 36
graasten-avis@graphos.dk
Find os online her:
www.graastenavis.dk
Artikelmateriale sendes til
redaktion@graastenavis.dk
Annoncemateriale sendes til
annonce@graastenavis.dk
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Borgerne i Egernsund kan nu igen nyde det frie udsyn over til Toft.

Foto Lene Neumann Jepsen

Vrag endelig fjernet
Af Lene Neumann Jepsen

Efter tre år har
Sønderborg Kommune
besluttet at fjerne vraget
”Rakel”, der har ligget til
kajs foran Havnevej 28
og 30 i Egernsund.
Det er cirka tre år siden,
at skibet ”Rakel” lagde til
kajs i Egernsund.
Det gjorde hun, efter
en omfattende renovering hos C. J. Skibs- og
Bådbyggeri i Egernsund.

Men på trods af renoveringen til 350.000 kr var
båden stadig ikke sødygtig
og en gruppe nordjyder,
der kaldte sig Rakel’s
Venner, ville arbejde videre på istandsættelsen.
Den opgave har ikke
båret frugt og tre somre
senere lå båden stadig til
kajs i Egernsund.
Havnemester Finn
Hansen har været i løbende kontakt med Rakel’s
venner. Også en tysk borger har forsøgt at hjælpe.

Han ville bugsere skibet
til Lübeck for at bruge det
som projekt for vanskelige
unge, der kunne arbejde
på istandsættelsen. Men
det er ikke lykkes ham og
båden lå stadig og skæmmede havnebilledet. Flere
gange har borgere og
brandværn måtte rykke
ud for at pumpe vand ud
og holde den flydende.
Men nu har Sønderborg
Kommune trukket stikket
og fået båden fjernet.

På kommunens regning
Den er blevet bugseret
tilbage til C. J. Skibs- og
Bådbyggeri, hvor den skal
destrueres på kommunens
regning.
”Vi holdt de mulige udgifter op i mod hinanden.
Hvis den skal pumpes
tom igen eller synker
og skal løftes op med en
kran, havde det også været
en stor udgift. Og der var
ikke længere udsigt til at
ejerne ville fjerne den, så
nu har vi afsluttet sagen,”
oplyser havnemester Finn
Hansen. ■

Sønderhus
Ferieboliger

soenderhus.dk
nordhaus.dk

Søger
sommerhuse
til udlejning
• Lokale
• Professionelle
• Lav provision: 24-32%
Sønderhus Ferieboliger . Borggade 8.st.tv., 6300 Gråsten
Tlf. 7465 3446 . ferie@soenderhus.dk . www.soenderhus.dk

Få en gratis salgsvurdering
FRA DIN LOKALE EJENDOMSMÆGLER

Estate Kjeld Faaborg

7465 0399

E J E N D O M S M Æ G L E R & VA L U A R M D E

Sundnæs 19, Ulsnæscentret, 6300 Gråsten

Hverdage: 7:00-17:30

Boliger

6300@estate.dk

www.estate.dk

Lørdag: 9:00-13:00

KØB NU! Restsalg af havemøbler
CINAS HAVEMØBELSÆT
HARDELLEN BORD FIFTY ONE
INKL. 4 STOLE
Udstilling
kun

Vi har
også
rester af
havestole

1 sæt

SPAR
,1.200

1 stk

.995,FØR 3

1.795,-

1 stk

CINAS HYNDEBOX
TEAK TRÆ

SPAR

,4.5009,-

HAVEMØBELSÆT
RUNDT HAVEBORD I
POLYBETON Ø110 CM
+ 4 STOLE MED
FLETSÆDE

SPAR

,4.900

3.999,-

2 sæt
Udstilling
kun

.995 FØR 3

.899,FØR 8

Vi har

CINAS HYNDEBOX
TEAK TRÆ - HVID LAKERET

SPAR
,1.200 ,

1.795,-

9
FØR 7.9

3.499,-

Vi har

SPAR
,1.499
.998,FØR 2

1.499,-

HP SCHOU
HAVEMØBELSÆT FLET 1 BORD 4 STOLE

Udstilling
kun

2 sæt

Tilbuddene gælder så længe lager haves

6

Arbejder på at genskabe
gammel kilde

Gavekort
Køb Gråsten Handelsstandsforenings
gavekort hos Flügger Farver og
Sönnichsen Ure & Smykker.
De kan indløses hos
byens handlende.

Af Søren Gülck

Betina Hundebøl fra
Gråsten brænder for
historien.

v/ statsautoriseret fodterapeut Dennis Carlson
Løser dine fodproblemer
• Komplet fodbehandling
• Klipning, fjerne hård hud, fjerne ligtorne, fodmassage
• Bøjlebehandling ved nedgroede negle
• Delbehandling

Ring og
bestil tid

Åbningstilbud: Bestil din første
behandling inden 31. august
og få 10% RABAT

Trekanten 26 · 6300 Gråsten · tlf: 40 62 62 22

Hun stammer fra
Vestjylland, men har
de seneste 17 år boet i
Gråsten.
I hendes familie har
man gennem generationer
dyrket slægtsforskning og
arkæologi, så interessen
for historie har hun fået
ind med modermælken.
Gråstenskovene rummer
mange kilder, som hun er
optaget af.
"Jeg er meget optaget af
stålkilden, sim ligger tæt
ved Ø-huset. Den er desværre i forfald. Tidligere
var det en høj, smuk
egetræskilde", forklarer
Betina Hundebøl, som
gerne vil genskabe den
smukke kilde.
"Kilden blev i gamle
dage brugt til at hente
vand til Ø-husets beboere. Desuden blev kilden

brugt til at holde kar
med karper", fortæller
Betina Hundebøl, som har
været meget engageret i
Lokalhistorisk Arkiv.

"For mig er det et stort
ønske, at få denne smukke
kilde genskabt og ført tilbage til sit oprindelige udseende", fortæller Betina

Hundebøl, som også
ønsker at skabe en plads
med borde og bænke, så
stedet kan blive et værdifuldt åndehul for skovens
gæster og vandreturister.
Både Naturstyrelsen,
Gråsten Forum og
Kulturlandsby 6300 er
med på projektet, som der
nu skal skaﬀes penge til. ■

Sundsnæs 4
6300 Gråsten

Norgesvej 24
6100 Haderslev

Telefon
7460 8351

Mail
mobler@hebru.dk

Gråsten

www.hebru.dk
Åbent: Mandag - fredag kl. 10 -17.30 · Lørdag kl. 10 -14 · Første søndag i måneden kl. 11-15

Betina Hundebøl sidder ved den gamle stålkilde i Gråstenskovene, som hun vil føre tilbage til
Foto Søren Gülck
sit oprindelige udseende.
Gråsten Blomster

Efterårsinspiration
i
Ulsnæscentret
Lørdag 1. september fra 9.00 til 13.00
Butikkerne rykker ud på gaden
kl. 10.00 – 13.00
Smagsprøver,
stil og farver,
trends til
efteråret

Kl. 11.00 - 13.00

Kl. 11.00 - 13.00
Fenway spiller

Ulsnæscenteret i samarbejde med
Rinkenæs grillstegning tilbyder

Helstegt pattegris
m. tilbehør
Normalpris 149,-

Særpris

75,pr. portion

Sundsnæs 4
6300 Gråsten

Billetter købes i Bruhns
og Gråsten Blomster

www.hebru.dk
Åbent: Mandag - fredag kl. 10 -17.30 · Lørdag kl. 10 -14 · Første søndag i måneden kl. 11-15

Kom og få en god middag. Der er siddepladser og godt til ganen.
Gråsten Blomster

Norgesvej 24
6100 Haderslev

Telefon
7460 8351

Mail
mobler@hebru.dk

Gråsten
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Gårdbutikken

MARTIN
BRYGMANN

Tilbud gælder Uge 34 - fra onsdag til lørdag
*** VI HAR ÅBENT FRA ONSDAG - FREDAG KL. 11 -17 OG LØRDAG KL. 10 - 13 ***

Hanekyllingpølser

ONSDAG DEN 7. NOVEMBER
KL. 19.00 - 20.30
I AHLMANNSPARKEN
I GRÅSTEN

Slagtermesterens
hjemmelavede
Flere varianter

Musisk foredrag
om kreativitet

Ahlmannsparken
Ahlefeldvej 4,
Gråsten

I foråret 2014 bestiller Martin Brygmann et album hos sig selv. Efter at have skrevet mere end
100 sange til andre, synes han det var på tide at have sig selv som kunde. Det bliver en tour de
force, som både bringer ham til USA, Tyskland, Polen og Sverige. Martin Brygmann finder
på nye dogmer og besværlige benspænd for sig selv. Der er kun ét mål. Martin er kunden.
Kunden skal være glad. Martin beslutter sig for selv at have fingrene i alle dele af projektet.
Produktion, distribution, video, artwork, sociale medier, dokumentation, coffeetablebook,
turné. Intet kommer ud, uden Martin Brygmanns idéoplæg og signatur. Med udgangspunkt
i denne proces har Martin Brygmann lavet et spændende, lærerigt og meget underholdende
foredrag om kreativitet, alt sammen fulgt til dørs af eksempler, videoindslag, sang og musik.

Hanekylling kuvertlår

10 stk.

10 stk.

100,-

125,-

Serveringsforslag

DER ER ALTID FRISK FRUGT OG GRØNT I BODEN

Hanekylling
bryststeg

Hanekylling
bryst
5 stk.

m/ Kraftben

Varmrøget

Citronkylling
Ovnklar

1 stk.

100,-

100,-

Serveringsforslag

Serveringsforslag

Pris kr. 175,- pr. person
Billetsalg sker hos LOF Syd på www.lofsyd.dk
eller på tlf. 7342 1010

3 stk.

125,-

Serveringsforslag

mere velfærd • mere kvalitet • mere smag
Gråsten Fjerkræ Gårdbutik

Arrangører: Gråsten Handel og LOF Syd

OPHØRSSALG

Følg os:

Kom og hjælp os med
at tømme butikken

A B AT
VI GIVER R KEN
TIK
PÅ H E L E B U

50%

Jeg vil gerne benytte lejligheden
til at takke alle mine kunder, og
øvrige samarbejdspartnere for de
11 år butikken har eksisteret.
Det er med stor taknemmelighed og
glæde, at jeg dagligt har været en
levende del af mine kunders liv.

Tusind tak!
Ligeledes har jeg været så heldig
at have et personale der 100% har
bakket op om butikken, og udvist
den og undertegnede loyalitet.

TI RSDAG
,
G
A
D
N
A
M
G
O G O NSDA

Af hjertet tak!

÷60%

Butikken har sidste
åbningsdag den 31. august.
Jeg selv, er nu på vej imod
nye udfordringer.

T O R S D A G, F R E D A G O G L Ø R D A G
Personlig vejledning og service

Betal med:

Kværsgade 18, Kværs • 6300 Gråsten
Åbent: Ons. - Fre. kl. 11-17 • Lør. kl. 10-13
Lukket: Søn. - Tirs. • Tlf. 74 65 90 71

Susanne Lundgaard Nielsen.

K VA L I T E T B E TA L E R S I G
ÅBNINGSTIDER
M A N – TO RS

10 . 0 0

– 17. 0 0

FREDAG

10 . 0 0

– 17. 0 0

L Ø RDAG

10 . 0 0

– 13 . 0 0
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Lottotirsdag i
Gråsten
Af Lene Neumann Jepsen

I tirsdags lød startskuddet til en ny sæson med
ugentligt lottospil i
Ahlmannsparken. Sophie
og Misse er med hver
gang.
Hver tirsdag aften tager
veninderne Sophie Jensen
og Misse Hansen på hen-

holdsvis 96 år og 97 år turen til Ahlmannsparken.
De finder deres plads,
lige overfor hinanden og
bygger op. Det skridsikre
underlag til lottopladerne,
så pladerne ikke rokker sig
under spillet. De smarte
lotto-brikker med magnet
i, så de er nemme at fjerne
mellem runderne. Og så
lidt drikkevarer og småkager til hyggen.

90 medlemmer deltog ved sæsonens første lottoaften.

Stillingsannoncer
Vi søger nye kolleger til produktion og
lager på Stryhns, Graasten Salater.
Lagermedarbejdere og operatører med sans for hygiejne og
proceskendskab til en alsidig afdeling

Trives du i en afvekslende hverdag, med alsidige arbejdsopgaver og et
uformelt arbejdsmiljø, er det måske dig vi søger, som en af vore nye kolleger
i vores produktion og på vores lager. Vi forestiller os, at du har erfaring
med levnedsmiddelproduktion. Du er måske mejerist, bager, slagter,
lagermedarbejder, procesoperatør fra fødevareproduktion eller har erfaring fra
lignende stillinger.
Du bliver en del af Danmarks nationale producent og leverandør af leverpostej,
Langelænder-pølser, Graasten-salater, Jensen Køkken Saucer og K-Salat. Vi
lægger vægt på en god arbejdsplads med arbejdsglæde og tilbyder dig et job på
en arbejdsplads i udvikling. Fabrikken beskæftiger samlet ca. 120 medarbejdere
og vi arbejder på 3 holds skift 5-6 dage i ugen.
Opfylder du følgende kvalifikationer eller dele af dem, er du måske vores nye
kollega:
 Kvalitetsbevidst og har ordenssans
 Gerne med truckcertifikat og hygiejnebevis
 Har overblik og lyst til at lære mange forskellige opgaver og funktioner
 Du er en udadvendt person med godt humør
 Du skal være klar til skiftende arbejdstider
 Du taler og skriver dansk
 Gerne kendskab til SAP
I jobbet som operatør er det en fordel, hvis du er operatør med erfaring fra
fødevareproduktion. Som lagermedarbejder er det en fordel, hvis du har et
truckcertifikat og erfaring med brugen af stabler.

Til sidst skal de hver
have seks plader foran sig.
Det giver bedre chancer.
Og så er Sophie og Misse
klar til sæsonens første
lottoaften. Så klar som de
har været de sidste snart
40 år, hver tirsdag aften til
lottospil.
Det er fem frivillige
fra Æblegård Friskoles
Støtteforening, der
står bag lottospillet i
Ahlmannsparken. Hver
tirsdag, kun afbrudt af
sommerferien, arrangerer
de lottospillet.

Foto Lene Neumann Jepsen

af det,” fortæller Misse
Hansen.
”Nej, vi spiller os snart
fra hus og hjem,” supplerer Sophie Jensen og så
griner veninderne.
De regner ikke med de
store gevinster, heller ikke
i aften.
”Det er spændingen, vi
så godt kan lide,” siger
Misse Hansen.
”43” lyder det

ud af højtalerne. Det er
Andreas Lau, der trækker
tallene og hans stemme
der kan høres i højtalerne.
Så er det første spil i
gang. Koncentrationen
klinger igennem salen og
nu er der ikke tid til mere
snak. Sæsonen i lottoklubben er gået i gang. ■

Bliver ikke rige
Denne sæson starter
med 90 medlemmer i
lottoklubben. Og det er
kun den første aften. 8
kr koster en plade og der
er kontanter på højkant
i hvert af de 45 spil, der
spilles på en aften.
”Vi bliver ikke rig
Misse Hansen har gjort
alt klar til ugens lottospil.
 Foto Lene Neumann Jepsen

Ansøgning og CV

Kan du se dig selv i ovennævnte, ser vi frem til at modtage din ansøgning.
Har du spørgsmål til jobbet eller processen er du velkommen til at kontakte
produktionsleder Lars Aabye Magnussen på mobil 26 18 88 46 eller
mail Lars.Aabye.Magnussen@stryhns.dk vedr. job i produktionen eller
Vice fabrikschef Rikke Humlum Hansen på mobil 30 66 55 92 eller mail
Rikke.Humlum.Hansen@stryhns.dk vedr. job på lageret.
Send din ansøgning og dit CV via vores hjemmeside stryhns.dk/job hurtigst
muligt, da vi behandler de indkomne ansøgninger løbende.
Vi glæder os til at høre fra dig

Stryhns AS

Stryhns AS er Danmarks nationale producent og leverandør af Stryhn’s
leverprostej, Langelænderpølser, Graasten Salater, K-Salat og Jensens Køkken
Saucer og dressinger. Stryhn AS er en både traditionsrig og innovativ
virksomhed i rivende udvikling. Stryhns omsatte i 2017 for ca 695 mio. kr. og har
omkring 400 medarbejdere fordelt på fem lokationer i Danmark. Stryhns AS
er en del af den norske Agra koncern, der er ejet og ledet af familien Heje, blev
grundlagt i 1885 og driver fødevareproduktion i Danmark, Norge, Sverige og
Polen.
Læs mere om os på www.stryhns.dk

Tre frivllige fra Lottoklubben
holder styr på tallene og gevinsterne


Foto Lene Neumann Jepsen

Det er Andreas Lau (th) der trækker tallene og råber dem op.
Foto Lene Neumann Jepsen
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Badmintontræningen er i fuld
gang, og der er forhåndstilmelding fra over 20 spillere.

Nyt samarbejde om
seniorbadminton
Af Gunnar Hattesen

Badminton Sønderborg
Vest (BSV) er blevet en
realitet.
Badmintonklubberne
i Gråsten, Broager og
Blans-Sundeved havde
forleden første træning i
det nye trænings- og holdsamarbejde for senior- og
veteranspillere fra 16 år og
opefter.
Klubberne tilbyder to
ugentlige træninger tirsdag aften i Gråsten og
torsdag aften i Broager.
”Samarbejdet inkluderer
også fælles hold i holdturneringen. Det forventer vi
i første omgang bliver med
hold i serie 1 & 2”, fortæller formand for Gråsten
Badmintonklub Carsten
Clausen Kock.
Træner bliver Njal
Gundersen fra Broager,
som bliver assisteret af
en bredere gruppe blandt
spillerne.
Bred spillertrup
Broager og BlansSundeved har i flere år
haft et samarbejde. Efter
en del års pause genstartede Gråsten i 2017 deres
træning for øvede voksne
spillere.
Træner i Gråsten
Badmintonklub er Per
Grohnheit, som er superglad for nu at kunne indgå
i seniorfællesskabet.
”Vi valgte i den seneste
sæson ikke at tilmelde
nogen hold i holdturneringen. Vores spillere får nu
mulighed for, at komme ud
til kampe, hvis de ønsker
det. De tre klubber ser frem
til at få en bred trup af
spillere til de to hold, man

vil tilmelde til kommende
sæson. Den brede trup gør,
at vi forventer en hvis fleksibilitet med mulighed for
at sidde over en kamp eller
to i løbet af sæsonen. Det
er især efterspurgt blandt
de lidt ældre seniorspillere”, siger Per Grohnheit.
Udvikling og glæde
er bærende
Ifølge Carsten Clausen
Kock er formålet med
samarbejdet, at udvikle
vores træningstilbud til de
mere øvede og turneringsaktive senior spillere.
”Vi ønsker at skabe et
badmintonmiljø der er
interessant både for den
16-årige, der skal videre
fra den lokale ungdomsaf-

når det gælder senior
turneringsbadminton.
”Derfor ønsker vi med
samarbejdet Badminton
Sønderborg Vest, at skabe
et stærkt socialt og træningsmæssigt alternativ,
der gør det muligt for
både unge og mere erfarne
spillere, fortsat at kunne
udvikle sig i det lokale
badmintonmiljø”, siger
Carsten Clausen Kock.
Klubberne fortsætter
med deres populære tilbud til ungdomsspillere og
motionister i alle aldre. De
tre klubber er alle inde i
en rigtig positiv udvikling
med stigende medlemstal
- især på ungdomssiden. ■

32 spillede bridge
Gråsten Bridgeklub har spillet drop-in i
Ahlmannsparken med 32 deltagere. Vindere blev
A rækken
1. Ingelise og
Christian Holme 104 p.
2. Ingrid Jensen og
Niels Johansen
98 p.

B rækken
1. Jette Fedders
Christensen og
Helle Blindbæk
104 p.
2. Carl Peter Møller og
Arne Johansen
103 p.

Bakterier i vandet
Vandprøver i badevandet i Alnor Strandpark
har afsløret bakterier i
badevandet.
Embedslægen og
Sønderborg Kommune
har derfor besluttet at fraråde badning indtil videre.
Det vides ikke, hvor bak-

terierne stammer fra, men
Sønderborg Kommune
skriver på sin hjemmeside,
at de formentlig skyldes
den nedbør, som lokalt er
faldet kraftigt i løbet af
den seneste uges tid.
Det Blå Flag ved Alnor
Strandpark er også taget
ned. ■

deling, og for veteranspilleren, som stadig har energien, interessen og noget
at byde ind med”, siger
Carsten Clausen Kock
Klubberne er helt enige
om, at glæden ved fællesskabet i hallen skal og vil
være det bærende element.
”Vi har ingen resultatmæssig målsætning,
men et stort ønske om en
	
  
Ekstraordinær generalforsamling torsdag
den 6. september 2018 kl. 17.00
socialt velfungerende se	
  
på Marina Fiskenæs, aFiskenæsvej
niorafdeling på tværs
af de generalforsamling	
  
Ordinær	
  
9oldes:	
  2,
	
   6300 Gråsten.
Der
indkaldes
til
ekstraordinær
generalforsamling
i Gråsten Fjernvarme A.m.b.A. med henblik
3 klubber”, siger Carsten
Mandag	
  3.	
  apå
pril	
  
2017	
  afkl.	
  
1sammenlægning
9.00	
  i	
  Ahlmannsparken,	
  
6300	
  
Gråsten	
  
	
  
vedtagelse
en
af
Gråsten
Fjernvarme
A.m.b.A.
med Sønderborg
FjernClausen Kock.

Ekstraordinær generalforsamling
Gråsten Fjernvarme A.m.b.A.
Gråsten	
  Fjernvarme	
  A.m.b.A

A.m.b.a.
Forslag,	
  der	
  øvarme
nskes	
  
behandlet	
  på	
  generalforsamlingen,	
  skal	
  være	
  
bestyrelsen	
  
i
	
  
h
ænde	
  
Træningsmæssigt alternativ
Dagsorden:senest	
  12	
  dage	
  før	
  generalforsamlingen.	
  	
  
1. Valg
af dirigent
Carsten Clausen Kock
Det	
  reviderede	
  
årsregnskab	
  
samt	
  eventuelle	
  forslag	
  kan	
  a?entes	
  på	
  
2. Forslag om godkendelse af sammenlægning af Gråsten Fjernvarme A.m.b.A. med
peger på, at man iselskabets	
  kontor	
  
senest	
  8	
  dage	
  før	
  generalforsamlingen.	
  	
  
Sønderborg Fjernvarme A.m.b.a. Bestyrelsen foreslår at:
Sønderborg området
Generalforsamlingen	
  
r	
  åben	
  for	
  
alle	
  (herunder
andelshavere.	
  
	
  
A. GråsteneFjernvarme
A.m.b.A.
Gråsten Fjernvarme
A/S) sammenlægges med
oplever, at den lille klub
Sønderborg
Fjernvarme
A.m.b.a.
med
regnskabsmæssig
virkning
fra 1.kontor	
  
januar 2018
på de
Ikke-‐andelshavere	
  
k
an	
  
t
egne	
  
s
ig	
  
s
om	
  
a
ndelshaver	
  
p
å	
  
v
ærkets	
  
eller	
  
ofte er udfordret, især
hovedvilkår og betingelser, der fremgår af parternes sammenlægningsaftale (”Sammenved	
  indgangen.	
  	
  
lægningen”), herunder:
Dagsorden	
  	
   B. Bestyrelsen bemyndiges til at,
1.	
  Valg	
  af	
  dirigent	
  	
   i. gennemføre Sammenlægningen og
foretage enhver sådan handling og registrering, som efter bestyrelsens skøn er
2.	
  Beretning	
  for	
  det	
  ii.forløbne	
  
regnskabsår	
  og	
  for	
  DaKerselskabet.	
  	
  
påkrævet eller hensigtsmæssig med henblik på; eller som konsekvens af gen3.	
  Det	
  reviderede	
  årsregnskab	
  
Ll	
  herunder
godkendelse.	
  
	
   den af generalnemførelsen affremlægges	
  
Sammenlægningen,
at gennemføre
forsamlingen
beslutning om likvidation
af Gråsten Fjernvarme
A.m.b.A.
4.	
  Budget	
  for	
  selskabet	
  
og	
  for	
  Dtrufne
aKerselskabet	
  
for	
  indeværende	
  
driOår	
  
Åbner lørdag den 1. september
i
forbindelse
med
gennemførelse
af
Sammenlægningen.
Skånsom pleje til din bil fremlægges.	
  	
   C. Nye vedtægter for Gråsten Fjernvarme A.m.b.A. (”De Nye Vedtægter”) træder i kraft
5.	
  Forslag	
  fra	
  bestyrelsen,	
  
herunder	
  fremlæggelse	
  
af	
  investerings-‐	
  plan	
  for	
  
samtidig med gennemførelsen
af Sammenlægningen,
Ring og aftal tid 28 89 50 30
D. D
Gråsten
Fjernvarme A.m.b.A.
i likvidationåsamtidig
selskabet	
  og	
  for	
  
aKerselskabet	
  
for	
  træder
kommende	
  
r.	
  	
   med, at Sammenlægningen
er
gennemført,
og
e:Orientering	
  om	
  tæKere	
  samarbejde	
  mellem	
  Augustenborg,	
  Gråsten	
  og	
  
Åbningstilbud den første ug6.	
  
E. Advokat Maria Holst Levin (med fuld substitutionsret) bemyndiges til:
og
kr. 150,- inkl. moms for vask Sønderborg	
  
i. så snart Sammenlægningen er gennemført, at registrere følgende ved Erhvervslse
om	
  et	
  i)iDe
gangværende	
  
er	
  indikerer	
  
Nye Vedtægter ogaii)nalysearbejde,	
  
at selskabet er trådt id
likvidation,
støvsugning uanset bilens størreBestyrelsen	
  orienterer	
  styrelsen:
ii.
at
træffe
beslutning
om
endelig
likvidation,
når
selskabslovens
og vedtægternes
gevinster	
  ved	
  et	
  tæFere	
  samarbejde	
  og	
  en	
  evt.	
  senere	
  sammenlægning.	
  
krav herom er opfyldte, og
7.	
  Indkomne	
  forslag	
  
andelshaverne/varmeaOagere.	
  
	
  
iii.fra	
  
at anmelde
endelig vedtagelse af likvidation til Erhvervsstyrelsen,
og
8.	
  Valg	
  af	
  bestyrelsesmedlemmer.	
  
	
   som likvidator, hvis likvidationen indtræder.
F. Anders Stubbe Arndal udpeges
På	
  valg:	
  	
   Det oplyses, at Gråsten Fjernvarme A.m.b.A.’s vedtægter foreslås ændret med virkning fra
Leif	
  Petersen	
  tidspunktet
–	
  ønsker	
  
envalg	
  	
  
for g
Sammenlægningens
gennemførelse. Dette med henblik på at smidiggøre den
foreslåede
likvidation
og
under
hensyntagen
til at Gråsten Fjernvarme A.m.b.A. på det givne
Allan	
  Høﬄer	
  –	
  ønsker	
  genvalg	
  
tidspunkt vil være uden aktivitet og væsentlige aktiver og forpligtelser.
Claus	
  Kramer	
  Hansen	
  –	
  ønsker	
  genvalg	
  	
  
Aftalen om sammenlægning inkl. bestyrelsens motivation og forslag til nye vedtægter kan fra
9.	
  Valg	
  af	
  suppleanter	
  
for	
  bestyrelsen.	
  	
  
den 20. august hentes på selskabets kontor, på hjemmesiden www.graasten-fjernvarme.dk
På	
  valg:	
  Flemming	
  
Nielsen	
  
eller rekvireres
ved at 	
  sende en mail til info@graasten-fjernvarme.dk. Alternativt kan materialet
afhentes på	
   kontoret hos Sønderborg Fjernvarme, Nørrekobbel 54, 6400 Sønderborg.
10.	
  Valg	
  af	
  revisor.	
  
11.	
  Eventuelt.	
  
Der	
  er ingen traktement til mødet.

Ny bilvask

AutoCentrum Rengøring ved Stephan Tomakjan
Bomhusvej 17, 6300 Gråsten
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Sæt kryds

TILLYKKE

☐ Tillykke uden foto max. 25 ord

Denne lille pige,
er nu blevet stor

75 kr.

Den 25. august bliver hun 20 år.

☐ Tillykke med foto max 25 ord ................................................................................. 100 kr.

Et stort tillykke fra
Far, mor og Lena

Udover 25 ord 1 kr. pr. ord

25 års jubilæum
Aase Petersen har torsdag den 23. august været

ansat 25 år ved Gråsten
Plejecenter. ■

☐ Frankeret svarkuvert vedlagt
☐ ......................kr indbetales på reg. nr. 5953 kontonr. 8032299
Skriv teksten i BLOKBOGSTAVER på nedenstående linier:
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
Vigtigt: Skal udfyldes, men kommer ikke i avisen.

Hej Rikke

Indsenders navn og adresse samt evt. tlf.

Tillykke med de 20 år,
lørdag den 25. august

..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................

Vi ses
Farfar og Farmor

Skal være os i hænde senest torsdag kl. 18.00 før indrykningen.
Kuponen kan udfyldes på www.graastenavis.dk, sendes
som e-mail på: annonce@graastenavis.dk eller lægges i vores
postkasse i Ulsnæs Centret. Postkassen tømmes hver torsdag kl. 18

LOPPEMARKED
Besøg Sønderborg Gardens
Loppemarked
Lørdag d. 1. september
kl. 9-16

UNDERVISNING ONSDAG
AFTEN FOR BEGYNDERE

i Hønsehuset
Dybbøl Bygade 2D

Kender du én, der vil lære bridge eller er du selv
interesseret, så fortæl om nedenstående tilbud!
Onsdag aften undervises begyndere efter
Nordisk standard, bog 1 og 2. Hver aften
starter med teori samt melde-/spilleøvelser,
hvorefter der spilles med temalagte kort,
der passer til aftenens undervisning.
I alt ca. 24 aftener fra kl. 19.00 til ca. kl. 22.00.
Undervisningen foregår i Sønderborg Bridgeklub,
Kirke Allé, Sønderborg. Vi starter den 5. september
og afslutter sidst i marts.
Vær med de første 4 gange gratis
og uden forpligtelser!
Vælger man at fortsætte undervisningen
resten af sæsonen, koster det kr. 900,- for
undervisning, medlemskab samt bøger
og undervisningsmateriale.
Det er ikke nødvendigt at møde
frem med en makker.
Undervisningsansvarlig:
Peter Morville
(næstformand i Gråsten Bridgeklub)
Tilmelding: morvillep@gmail.com
eller mobil: 3031 0333

Kære venner, naboer og bekendte!
I anledning af vort guldbryllup fredag den 31. august 2018
Inviteres Du/I til morgensang kl. 8.30 på Mågevej 78, Gråsten.
Efterfølgende er der kaffe på
DET GAMLE RÅDHUS
Alle er hjertelig velkommen!
Vi håber at se rigtig mange af jer.
Sonja og Jørgen

GRÅSTEN OG OMEGNS
HAVEKREDS

LYSFEST I GRÅSTEN OG
OMEGNS HAVEKREDS
Fredag den 31. august
v/Rikke og Leif Sørensen,
Højtoft 11, Kværs, 6300 Gråsten
Vi besøger en meget stemningsfuld have som i
dagens anledning er pyntet med en væld af levende
lanterner, stearinlys, græskar, æbler og græsser.

Historisk Forening for
Graasten By og Egn
indbyder til

Udflugt til Sikringsstilling Nord
Lørdag den 15. september.
Afgang med bus fra
Ahlmannsparken kl. 12, hjemkomst ca. kl. 18.00.

Læs meget mere på Facebook-gruppen: Haveselskabet
Gråsten og omegn eller kontakt os på tlf. 22334452

Guide Dan Obling vil fortælle undervejs hvor vi besøger
Andholm, Skovby, Pothøj og Arrild.
Der er kaffe i Arrild Feriecenter.
Turen er ikke for gangbesværede.
Bus, guide, kaffe med kage,
for medlemmer kr. 225,- Ikke medlemmer kr. 250,Tilmelding til Bodil Gregersen på mail bodilgreg@gmail.com
eller tlf. 24237079 senest den 6. september.

Alle er velkomne

Venlig hilsen Bestyrelsen

Vi starter kl. 18.00 med havevandring, derefter tændes
op i grillen og siden bliver alle lysene tændt.
Pris: 100 kr med spisning (tilmelding senest
den 27. august) / 25 kr uden spisning (fremmøde kl. 20.30)

GUDSTJENESTER
GRÅSTEN SLOTSKIRKE

Søndag den 26. august kl. 11.00
ved Hanne Beierholm Christensen

ADSBØL KIRKE

Søndag den 26. august
Vi henviser til Gråsten Slotskirke

KVÆRS KIRKE

Søndag den 26. august kl. 9.30
ved Helle Domino Asmussen

BROAGER KIRKE

Søndag den 26. august kl. 10.30
ved Stefan Klit Søndergaard

EGERNSUND KIRKE

Søndag den 26. august kl. 11.00
Ingen gudstjeneste

RINKENÆS KORSKIRKE

Søndag den 26. august kl. 9.00
ved Lis-Ann Rotem

NYBØL KIRKE

Søndag den 26. august kl. 10.30
Fælles gudstjeneste på Sandbjerg
ved Lis-Ann Rotem og Vibeke von Oldenburg

SOTTRUP KIRKE

Søndag den 26. august kl. 10.30
Fælles gudstjeneste på Sandbjerg
ved Lis-Ann Rotem og Vibeke von Oldenburg

ULLERUP KIRKE

Søndag den 26. august kl. 10.30
Fælles gudstjeneste på Sandbjerg
ved Lis-Ann Rotem og Vibeke von Oldenburg

TYSK GUDSTJENESTE

Sonntag, 26. August, 16 Uhr
Gottesdienst in Broacker

Guldbryllup i Gråsten
Af Gunnar Hattesen

Ægteparret Sonja (70)
og Jørgen Winther
Kristensen (74), Mågevej
78, Gråsten, fejrer
fredag den 31. august
guldbryllup.

Det fejrer parret med
morgensang i hjemmet
kl. 8.30.
Jørgen Winther
Kristensen er født og
opvokset i landsbyen
Kragelund, der ligger
nord for Vejle. Han er ud

af en søskendeflok på 13.
Faderen var mejeribestyrer, og fem af sønnerne
blev mejeribestyrere.
I 40 år var Jørgen
Winther Kristensen ansat
i mejeribranchen, blandt
andet på mejerier i Skrave,
Skodborg, Vejen og Thy.
To gange stod han i spidsen for Danmarks bedste
smørmejeri.
Ægteparret kom i 1983
til Gråsten, hvor de
købte hus på Mågevej, og

Sonja og Jørgen Winther
Kristensen nyder tilværelsen
i villaen med stor have til,
hvor de har boet siden 1983.
Foto Jimmy Christensen

Advokat er død, 69 år
Advokat Poul Erik
Hansen, Gl. Færgevej 6,
Trappen, er død, 69 år.
Han var vellidt af alle i
Gråsten.
Efter at have bestået juridisk embedseksamen fra
Aarhus Universitet i 1976,
fik Poul Erik Hansen
ansættelse som advokatfuldmægtig hos advokat
Mogens Dam i Gråsten.

Seks år senere skiftede
han til advokatfirmaet
Kjems og blev i 1987
medejer af samme firma.
Han udtrådte sidste år af
advokatfirmaet for at gå
på pension. ■
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Jørgen fik ansættelse hos
Christian Hansen A/S.
Sonja stammer fra
Vamdrup. Efter skolegang
blev hun uddannet teknisk assistent på Kolding
Tekniske Skole.
I mange år var hun
dagplejemor ved Gråsten
Kommune. Siden var hun
i 20 år sygehjælper på
Gråsten Plejecenter.
Rødder i Indre Mission
Ægteparret er begge fra
hjem med rødder i Indre
Mission, og det fundament har de bygget på i
hele det lange ægteskab.
De er trofaste gæster i
Missionshuset i Gråsten
og Luthersk Mission i
Sønderborg.
"Jeg læser meget i Biblen",
fortæller Jørgen Wither
Kristensen, som også passer haven.

Gråsten blomster
Ulsnæs Centret, Sundsnæs 17A
Telefon 74 65 03 03

En smuk
afsked...
– Gitte og Steen Kristensen

Dødsfald
Oda Olivia Evensen,
Rinkenæs, er død, 90 år. ■
Benny Grøn, Gråsten, er
død, 86 år. ■

Advokat Poul Erik Hansen er
død, 69 år.

Gitte J.J. Kristensen

Steen Kristensen

Eksamineret bedemand

Eksamineret bedemand

Guderup
Broager
Nordborg

Tak fordi du
handler lokalt

Bakken 23
Kirkegade 2
Storegade 39

Tlf. 74 45 80 11
Tlf. 74 44 95 29
Tlf. 74 45 11 45
Lukket søndag

Als- &
Broager-Sundeved Begravelsesforretning
v/ Steen Kristensen

v/ Steen Kristensen

www.als-begravelse.dk

Gråsten Bedemandsforretning

Man gik ikke forgæves
til Poul Erik Hansen

Det er med stor sorg at vi
har modtaget meddelelse
om, at Poul Erik Hansen,
mangeårige medlem af
Benniksgaard Golf Klub
og frivillig juridiske konsulent for klubbens bestyrelse, uventet og pludselig
døde tirsdag morgen

Kristensen har tre børn og
seks børnebørn. Torben
er adm. direktør i et ITfirma og bor i København,
Bjarne er professor ved
Syddansk Universitet i
Odense og Dorthe er social- og sundhedsassistent
i Aarhus.
Om aftenen er fejres
guldbrylluppet med
indbudte gæster på
Providence. ■

”At opfylde ønskerne for de nærmeste
er vores vigtigste opgave”.

Mindeord

På vegne af
Benniksgaard Golf Klub
skriver formanden
Finn Nielsen mindeord
over advokat Poul Erik
Hansen, Gråsten

Kondien holder han i
form ved at cykle daglige
ture.
Ægteparret har rejst
meget, og har blandt andet
været i Israel, Syrien og
Jordan.
"Det var en stor oplevelse at være ude at
sejle på Geneseret Sø, se
Grædemuren i Jerusalem
og bestige Sinai Bjerget",
erindrer parret.
Sonja og Jørgen Winther

den 14. august, blot 69 år
gammel.
Poul Erik stillede sin
myndige ekspertise til
rådighed for golfk lubben gennem mange
år, og havde en meget
betydende andel i Golf
Klubbens overtagelse af
Benniksgaard Golfbane
i januar i år. Hans alt for
tidlige død, berører klubbens ledelse og administration dybt. Hans altid
åbne, meget venlige og
myndige personlighed, vil

blive savnet af alle i klubben, især af undertegnede,
der gennem de seneste år
har haft et meget nært og
venskabeligt samarbejde
med Poul Erik. På intet
tidspunkt gik man forgæves til ham, han stillede
sig altid til rådighed, med
råd, vejledning og hjælp.
Bestyrelsen og hele golfklubben skylder Poul Erik
stor tak, og sender de varmeste tanker til familien.
Æret være Poul Eriks
minde. ■

- en del af Rabøl Jørgensens Begravelsesforretninger
En værdig og smuk afsked
Afdødes ønsker i centrum
• Erfaren hjælp til det praktiske
• Respektfuld hjælp til det svære
•

•

Tlf.: 74 67 35 15 - Døgnvagt 70 12 20 12
www.rabol-jorgensen.dk - mail: post@rabol-jorgensen.dk

Svend Hedegaard

Martin Good

Rie Rabøl Jørgensen

Det kan være svært at tænke på døden

- men dine kære har brug for, at du sætter ord på dine tanker...
Når døden rammer, står de efterladte ofte tilbage med
mange ubesvarede spørgsmål: Hvilke tanker gjorde
den afdøde sig om, hvor bisættelsen skulle finde
sted? Og hvilke sange skulle synges?
Med "Min sidste vilje" kan du i god tid tilkendegive
dine tanker om din afsked med livet - og hjælpe dine
kære med at sige kærligt farvel. Hos Helmich & Søn
Bakkenstår
23 · Guderup
Telefon 74 til
45 80 rådighed
11
vi ·altid
for en uforpligtende personlig
Storegade 39 · Nordborg · Telefon 74 45 11 45
Kirkegade
2 · Broager · Telefon
44 95 29
samtale,
og74 du
er velkommen til at kontakte os.
Alsgade 3 · Sønderborg · Telefon 74 43 45 40 · Telefon 74 47 12 00
Læs mere om "Min sidste vilje" og opsparingsord
ningen "Elysium" på www.helmichbegravelse.dk

Gråsten&Omegns

Begravelsesforretning
Helmich&Søn

Vi træffes hele døgnet

Torben Buhrkall Gråsten og Omegns Begravelsesforretning
Felstedvej 34, Gråsten
74 65 94 33
Thomas Helmich Sønderborg Begravelsesforretning
74 42 36 81
Arnkilgade 15, Sønderborg
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Topresultater ved mesterskab i atletik
Gråsten Idræts- og
Gymnastikforening har
deltaget ved mesterskab
i atletik i Nyborg og
opnået flotte resultater.
Landsmeter for
hold 12-13 år blev
Sønderjylland med følgende deltagere fra GIG:

Karen Lausten, Hanne
M Johannsen, Astrid
Auning, Anna Hermann,
Emma Bay og Signe
Magaard.
Landsmester drenge
10-11 år hold blev
Sønderjylland nr.3 med
Kasper Hermann og

Kristian Lausten på
holdet.
Landsmester i 1.000
meter stafet Sønderjylland
med Eskil Krack på holdet
i tiden 2.34,18 sekunder
Landsmester i 4 x 80
meter stafet Piger 12-13 år
Sønderjylland med Astrid

Drenge 10 år i 400 meter
løb blev Kristian Lausten
nr. 3 i tiden 1.24,71
sekunder
Drenge 10 år i kugle blev
Kristian Lausten nr. 3
med 7,23 meter og Kasper
Hermann nr. 4 med 7,20
meter.

Auning på holdet i tiden
45,82 sekunder
Landsmester i 4 x
60 meter stafet for
drenge 10-11 år blev
Sønderjylland nr. 3
med Kasper Hermann
og Kristian Lausten op
holdet.

Piger 12 år 800 meter løb
blev Hanne M Johannsen
nr. 2 i tiden 3.00,06
sekunder
Piger 12 år Højdespring
blev Karen Lausten nr. 3
med højden på 1,31 meter.
Samme højde som nr.
1 og nr.20, Hun havde
desværre flere forsøg og
nedrivninger. ■

DIN LOKALE HÅNDVÆRKER

Bygningskonstruktør
Murermester
og aut. kloakmester

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

tilbyder kørsel med busser fra 19 til 55 personer i både ind- og udland,
samt kørsel med liftbusser. Vi har busser både med køkken, toilet,
klimaanlæg. Kontakt os for at få et godt tilbud på rejser, udflugter osv.
“Hvorfor bruge Deres fusser når
De kan køre med Quorps Busser”

Andr. Petersen & Søn ApS
Planetvej 2 • 6300 Gråsten
Tlf. 7465 2416 - Bil. 4019 2416
www.apos-eftf.dk
Planetvej
2 • 6300 Gråsten
Bygningskonstruktør, murermester

Nybygning • Tilbygning
Tagarbejde • Badeværelser
og aut. •kloakmester
Belægning
Reparationer med;
Vi udfører
opgaver•i totalenterprise

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

Hvis din bil
kunne vælge
Reparation og service
af alle bilmærker
Kioskvarer og gaveartikler
mv.

Gråsten Annonce.indd
Vinduespolering
og Rengøring

1

28-01

Tømrer med speciale i
restaurering og renovering

kommer også i Padborg og Tinglev

Tlf. 74 65 09 16

Gisselmann

murer, tømrer, snedker, el, vvs og maler.
Vi gennemfører
opgaverne
Ingen
opgave er
for lille.
med seriøsitet og præcision

Kongevej 86, Gråsten · 74 65 01 70

Karsten Haupt
Hovgård 1- 6300 Gråsten
tlf. +45 2093 2590
hauptaps@gmail.com

af fredede huse, bygninger,
kirker og bindingsværkshuse.

www.haupt-aps.dk

Dit værksted og servicebutik på vejen

v. Lars Festersen

Tlf. 23 71 58 59
Dyrehegnet 14
6300 Gråsten
post@graasten-murerforretning.dk

Hans Henrik Fischer

- Erhvervsret
- Kontrakter herunder
internationale kontrakter
- Strategisk rådgivning
- Bestyrelsesarbejde
- Klyngespecialist
- Ejendomsoverdragelse
- Strafferetsager
- Bobehandling
- Procedure

Niels Erik Nielsen

Ringgade 3 - 6300 Gråsten
Telefon 7463 0800
www.fischer-advokatfirma.com

Tak fordi du handler lokalt
www.el-teknik.dk

· Ombygning · Renovering · Totalenterprise

BENT
CHRISTENSEN
Tlf. 7447 4262
akseltang@mail.dk

• Tlf. 29 16 61 03
• bent@bcts.dk • www.bcts.dk

Tlf. 7447 4262 - Sjællandsgade 16 - 6400 SØNDERBORG

PEl-installation PBelysning PIndustriservice
PEDB-installation PSikringsanlæg
Vi udfører alle former for el-installation lokalt og regionalt
til industri, erhverv, privat og offentlige institutioner.
Bomhusvej 13A, 6300 Gråsten . Tlf. 7465 1840 . mail@el-teknik.dk

Stort rykind på Dalsmark
Danske Diakonhjem fejrer 60 års jubilæum, og
på Dalsmark Plejecenter
i Rinkenæs blev det
markeret med en fællesskabsdag for både
beboere og gæster.

Rinkenæs Børnehave,
den tyske børnehave,
Rinkenæs Frivillige
Brandværn var sammen
med 200 andre inviteret
til fælles aktivitetsdag,

hvor børnene lavede
pandekager, spillede bold,
klatrede i træer med reb
og der blev solgt grillpølser, sodavand og øl.■
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Minikrydstogt
på Slien
fra Kappel til Slesvig
Fredag den 14. september

Udelivs- og fællesskabsdagen på Dalsmark plejecenter
samlede over 200 gæster.
Foto Tove Hansen

Vi kører over Flensborg til Kappel, hvor vi stiger om
bord på det gamle dampskib Freya. Vi nyder en lækker
brunchbuﬀet, mens vi langsomt sejler på den 42 km
lange Slien fra Kappel til Slesvig. Vi sejler forbi fiskerbyen
Arnæs, som med sine 350 indbyggere er Tysklands
mindste købstad, vi passerer slottet Bienenbeck, som ejes
af hertugen af Slesvig-Holsten-Glücksborg-Sønderborg
og vi sejler igennem det idylliske Mysunde.
Sejlturen varer 3½ time. På hjemturen ser
vi Dannevirke og Valdemarsmuren.
Pris 695 kr, som dækker bus, sejltur,
brunchbuﬀet med kaﬀe og guide.

Afgang fra
Guderup Aktivitetscenter............. kl. 6.40
Alsion, Sønderborg .................................. 7.00
Nybøl Kirke .................................................... 7.15
Broager Kirke .............................................. 7.20
Elektrikeren, Egernsund ....................... 7.25
Ahlmannsparken, Gråsten................... 7.30
Bageren, Rinkenæs ................................. 7.40
Annies Kiosk i Sønderhav.................... 7.45
Kruså BankoCenter ................................ 7.50
Bov Kirke ...................................................... 8.00
Circle K-tanken i Padborg................... 8.05

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

BovAvis

Sort Sol aftentur
Tirsdag den 25. september
Vi kører til Aventoft syd for Tønder for at opleve, hvad stærene foretager sig.
Derefter går turen til Klægager Gård i Ballum, hvor Ruth og
Christian Lorenzen byder på sønderjysk kaffebord. De fortæller om den
gamle digegreve gård, vi hører om egnen og vi får en rundvisning.
Pris 325 kr.,
som dækker bus, guide, sønderjysk kaffebord, sandwich,
og rundvisning på den gamle digegreve gård.
Hjemkomst ved 22.30-tiden.
Tilmelding på tlf. 2116 0683

OPSAMLINGSSTEDER
Kl. 16.00 ..................Alsion, Sønderborg
Kl. 16.15 ............................ Nybøl Kirke
Kl. 16.20 ..........................Broager Kirke
Kl. 16.25 ..........Elektrikeren, Egernsund
Kl. 16.30 ...... Ahlmannsparken, Gråsten
Kl. 16.35 ..................Bageren, Rinkenæs
Kl. 16.50 ..................Kruså Bankocenter
Kl. 16.55 ................................Bov Kirke
Kl. 17.00 ............................ Circle K ved
......................... Omfartsvejen i Padborg
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Nygifte 50 år med ringridning i Brunsnæs
Daniela Klitgaard og
Henrik Jensen blev lørdag
gift i Broager Kirke. ■

Ringridningen i Brunsnæs
foregik for 50. år i træk
og samlede 41 ryttere.

Af Gunnar Hattesen

Foto Jimmy Christensen

Laserlys
Politiet måtte forleden
en tur forbi Industrivej
i Broager, hvor en mand
lyste op i luften med en
laserpen.
Han fik at vide, at det
ikke er tilladt. ■

Skovtur til Nørreskov på Als

Teknik- og Miljøudvalget
i Sønderborg Kommune
har på sit seneste
møde ikke godkendt ny
lokalplan, der skulle give
Marina Minde mulighed
for at bygge en bådhal.
Lokalplan og miljsøscreening for en 5.000 m2 stor
bådhal ved Rendbjerg var
udarbejdet og klar til at

med Aase Nyegaard i
spidsen følger dermed
ønsket fra lokale sommerhusejere, om ikke at give
tilladelse til bådhallen.
I deres indsigelse har de
peget på en forringelse af
udsigten og at bådhallen
ville skæmme i området.
Tidligere har Venstres
byrådsgruppe med det
lokale byrådsmedlem
Daniel Staugaard i spidsen
også udtalt, at de er imod
en ny lokalplan. ■

blive sendt i høring. Men
Teknik- og Miljøudvalget
godkendte ikke planen
og dermed sendes forslaget ikke i høring hos
borgerne.
Det betyder, at Marina
Minde ikke får mulighed
for at bygge den ønskede
bådhal på deres nuværende vinteropbevaringsog parkeringsplads ved
Rendbjerg.
Teknik- og Miljøudvalget

i Egernsund Gamle Skole



Fællesspisning 2018/2019

Ældre Sagen i Broager
samlede 61 medlemmer
til udflugt til campingpladsen ved Taksensand

Vintersæsonen 2018/2019
OPSTART I UGE 37

25. oktober 2018

Menighedsrådet

29. november 2018

DGS

DAG

13. december 2018

Egernsund Seniorer

Søndag

10.00 til 11.00 Forældre/ barn. 0 - 3 år

Thomas og Camilla

31. januar 2019

Egernsund Borgerforening

Søndag

11.00 til 12.00 Vildbasserne. 3 - 5 år

Ida C, Thomas, Elise og Tove

28. februar 2019

Styregruppen

28. marts 2019

Styregruppen

Mandag

17.00 til 18.00 Mini spring. 2 - 4 klasse

Eva, Natascha og Elise

Mandag

18.00 til 19.00 Badminton

Kim S 4050 1643
Bemærk nyt tidspunkt

Tirsdag

17.00 til 18.00 Turbofræs. Børnehave - 2 klasse

Linda, Søren og Rasmus

Tirsdag

18.30 til 19.30 GYMCROSS

Cathrine

Onsdag

17.30

Eva

Torsdag

17.00 til 18.30 Spring. 4 klasse og opefter

Billetsalget foregår
torsdag den 13. september kl. 18.30,
hvor vi serverer 1 grillpølse med kartoﬀelsalat
eller 1 kotelet med kartoﬀelsalat.
Det er nødvendigt med tilmelding til billetsalget
senest fredag den 31. august kl. 17.00 til
Hans Jørn Conrad tlf. 7444 2582 eller 2253 6073.
Pris
1 grillpølser med kartoﬀelsalat, sennep og ketchup ............. kr. 15,1 kotelet med kartoﬀelsalat ................................................... kr. 15,Spisebillet for hele sæsonen ................................................kr. 440,Enkeltbillet ..........................................................................kr. 65,Enkeltbillet til julefrokost ...................................................kr. 80,Enkeltbilletter skal bestilles senest mandagen før
fællesspisningen på tlf. 7444 2582 eller 2253 6073.
Annoncen er sponsoreret af

4 47 .flT

Foto Walther Jacobsen

SKELDE GF

27. september 2018 EKIF

74 05 8

gerne tilbage til campingpladsen, hvor grillvognen
serverede lækker mad.. ■

Deltagerne i Ældre Sagens udflugt havde en dejlig dag.

Datoer for fællesspisninger



fyr på Als. Fhv. skovfoged
Leo Vindahl Olsen fortalte om træerne, som er i
Nørreskoven og historien
om Taksensand fyr.
Efter skovturen tog delta-

Af Walther Jacobsen

Nej til bådhal
Af Lene Neumann Jepsen

Det var en festdag i
Brunsnæs, da der lørdag
for 50. år i træk var ringridning i landsbyen.

41 ryttere red under
galgen, og 88 mennesker
deltog i den hyggelige
frokost.
"Det fine fremmøde er
vi meget glade for", siger
formand for Brunsnæs
Ringriderforening, Bjarne
Brodersen, som var med i
optoget gennem byen. ■

Egernsund og Kværs
El-service

TID

HOLD

VED

NYT-NYT-NYT

Volley

Thomas, Line og Cecilie W

Pris pr. Barn 250,00,- og pr. Voksen 300,00,- for vintersæsonen Kortspil i klubhuset start uge 37
Mandag: Præmie skat 19.00 - 22.30 for begyndere og øvede ved Viggo Hansen 7444 0416
Mandag: Kanasta kun for damer, 13.30 - 17.00 ved Vera Christiansen 5328 1801
Torsdag: Skat kl. 19.00 begynder/let øvede ved Kim Paulsen 31167419
Pris pr. Hold ved kortspil 100,Gymnastik/danse opvisningen bliver den 10 marts 2019

Dans på frk Jensen

Opstart 8. oktober 2018
Mandage

Dans børn 17.30 - 18.15 BH - 4 kl.
Dans par begynder 18.45 - 19.30 - Maks. 12 par
Dans par fortsætter 19.45 - 20.30 - Maks. 12 par
Der åbnes for tilmelding til dans den 1. september 2018 hvor prisen vil fremgå
Vi danser frem til opvisning den 10. marts 2019 ( dog ikke 12. november, mellem jul & nytår og uge 7)

Vel mødt

SKELDE GYMNASTIKFORENING
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Benløse fugle
gullash eller
Stroganoff

Cheasy skyr
naturel eller
vanilje

Broager

SPAR PR KG
60,00

UNDER
½ PRIS
1 kg

1 kg

95
89
Luis Felipe
Edwards
Chardonnay
fra Chile

SPAR
220.70

6 flasker

19900

00
16
Gråsten
remoulade,
ketchup eller
sennep

Kohberg
Herkules
eller
Viking

00
10
Coop kødboller eller
kød- og melboller
800/1000g

SPAR OP
TIL 13.95

800 gr

1500

Frit valg

2000

SPAR OP TIL
11.50

D E L I K A T E S S E N

Hørup pålægspakke
Tingleff
kaffe
guld

SPAR
60.80

Magnum is
Mandel

SPAR
10.00

1 kogt sardel
1 kartoffelspegepølse
1 Madagaskar/ eller
kødpølse

ECAIA
SPSP
RL R
ELSE
STØR5.R00

100

00

Smørrebrød
3x500 g

95
89

8 pk

95
49

KUN FREDAG
FRA KL. 11

Frit valg

16

00

Alle ugens dage kl. 800 - 2000 Bageren åbner kl. 7.00

SuperBrugsen Broager

Se også SuperBrugsens udsendte avis. Tilbudene gælder fra tirsdag den 21. august til og med
lørdag den 25. august 2018. Forbehold mod trykfejl og udsolgt

NYE ÅBNINGSTIDER · NYE ÅBNINGSTIDER · NYE ÅBNINGSTIDER · NYE ÅBNINGSTIDER · NYE ÅBNINGSTIDER · NYE ÅBNING

NYE ÅBNINGSTIDER · NYE ÅBNINGSTIDER · NYE ÅBNINGSTIDER · NYE ÅBNINGSTIDER · NYE ÅBNINGSTIDER · NYE ÅBNI

NYE ÅBNINGSTIDER · NYE ÅBNINGSTIDER · NYE ÅBNINGSTIDER · NYE ÅBNINGSTIDER

tlf. 73441500
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Læserbrev

IT – gruppen Gråsten

IT PROGRAM EFTERÅR 2018
ORIENTERINGSMØDE I AHLMANNSPARKEN
Der afholdes IKKE orienteringsmøde om IT i efterår 2018.
Henvendelse til IT-hjælpen ved spørgsmål, mandage 11 – 15.
EFTERÅRETS UDBUD
Alle aktiviteter foregår i Ahlmannsparken.
Også her er det vigtigt, at du medbringer din adgangskode til
biblioteket, en mobiltelefon eller dit NemID for at kunne koble
dig på internettet. Husk strømforsyning til pc’en.
Holdstørrelse se beskrivelsen.
IT-HJÆLPEN
Hver mandag kl. 11-15 i perioden 3. september – 26. november er IT hjælpen åben.
Har du problemer med din PC, tabletten, mobilen så er
der hjælp at hente i IT-hjælpen, og det er gratis.
TABLET/SMARTPHONE
Onsdag den 12. september kl. 13.30 (husk tilmelding).
Varighed: 2 timer.
Vi hjælper hinanden, både vejleder og deltagere.
Holdstørrelse: maks 6 personer
Pris: gratis.
RYD OP PÅ DIN PC
Onsdag den 26. september kl. 13.30 (husk tilmelding)
Varighed: 2 timer
Få orden på din pc. Læg dine dokumenter/billeder og overførselsmapper
de rigtige steder på pc’en Holdstørrelse: maks 8 personer
Pris: gratis
IPHONE/IPAD
Onsdag den 3. oktober kl. 13.30 (husk tilmelding).
Varighed: 2 timer.
Vi hjælper hinanden, både vejleder og deltagere.
Holdstørrelse: maks 6 personer
Pris: gratis.

Trafikken på Brovej
Sidste sommer var jeg
ude med ønsket om at
trafiksikre strækningen
igennem Egernsund
og ud til krydset ved
Sildekulevej, og det er
der rigtig mange gode
grunde til.

På det 2-sporede stykke
er hastigheden meget
høj og der bliver lavet
dristige overhalinger, som
skaber farlige situationer
for dem som skal ud eller ind i Egernsund. Da
Egernsund desværre
hverken har skole eller
indkøbsmuligheder, så
er mange børn og ældre
nød til at krydse Brovej
og selve Egernsundbroen
for at komme til Gråsten.

Det er farligt, og jeg tør i
hvert fald ikke sende min
9-årige søn en tur i Netto
på cykel.
Selve Egernsund broen
har kun et smalt stykke
asfalt langs vejen, som
skal bruges af både cyklister og gående, og det
gør broen til en hindring
for de bløde trafikanter
og skaber en dårlig oplevelse for de mange turister
som hvert år skal krydse
broen, når de går langs
Gendarmstien.
Nu er der lagt op til at
der skal laves en løsning
på Brovej i første skridt og
Egernsundbroen i andet.
Det har vi i byens trafikgruppe hilst meget velkommen og vi haft et godt

samarbejde med forvaltningen. Derfor undrer det
os også, at sagen er blevet
udsat med begrundelsen,
at borgerne skal inddrages
yderligere.
Men når et borgermøde
er ønsket, så mener jeg det
er vigtigt at man afholder
et møde med de berørte
borgere allerede inden
forslaget bliver fremlagt i
udvalget og ikke først efterfølgende. Dermed kan
man sikre, at de lokale
ønsker bliver indarbejdet
i forslaget, der bliver præsenteret for politikkerne.
Daniel Staugaard
Byrådsmedlem (V)
Sundgade 6, Egernsund

INDSÆT BILLEDER I LIBREOFFICE-TEKSTBEHANDLING
Onsdag den 24. oktober kl. 10.00 (husk tilmelding)
Varighed: 2 timer
Vi arbejder med at indsætte billeder og testbokse, i en tekst/billede.
Det er nødvendigt at LibreOfﬁce er installeret hvis egen PC/Tablet medbringes
Holdstørrelse: maks 6 personer
Pris: gratis
INDSÆT BILLEDER I WORD-TEKSTBEHANDLING (IKKE WORDPAD)
Onsdag den 31. oktober kl. 10 (husk tilmelding)
Varighed: 2 timer
Vi arbejder med at indsætte billeder og tekstbokse, i en tekst/billede.
Det er nødvendigt, at Word er installeret, hvis egen PC/Tablet medbringes.
Holdstørrelse: maks 6 personer
Pris: gratis
FACEBOOK FOR BEGYNDERE
Onsdag den 14. november kl. 13.30 ( husk tilmelding)
Varighed: 2 timer
Vi snakker om adgangskoder, samtaler og ordvalg, grupper osv.
Holdstørrelse: maks 8 personer
Pris: gratis
SIKKERHEDS BACKUP
Onsdag den 28. november kl. 13.30 (husk tilmelding)
Varighed: 2 timer
Hvordan laver jeg en Backup af dokumenter/billeder og af hele pc’en.
Holdstørrelse: maks 8 personer
Pris: gratis
TILMELDING OG INFORMATION
1. Benny Christensen.
Primær kontaktform: mail: benny@snuski.dk
Sekundært: tlf.nr 2811-7939 kl. 10 – 11
Eller
1. IT planlægger Bente Nedergaard.
Primær kontaktform: mail: nurse.bn@privat.dk
Sekundært: tlf.nr 4294-5494, kl. 19 – 20

Tak fordi du handler lokalt

Resultater fra Brunsnæs
ringridning 2018
Konge: Heidi Jessen Kronprins: Sandra Nissen Prins: Louise Brodersen
Børn 6-14 år:
1. Maja Pabst
2. Lasse Hansen
3. Lærke Schmuck
4. Yasmin Schrøder
5. Mille O. Paulen
15-24 år:
1. Louise Ecklon Villesen
2. Line Dreier
3. Maria Grau
4. Annemette Ritter
25-34 år:
1. Sabrina Larsen
2. Pia Moisen
3. Janni Jørgensen
4. Søren Overgaard

5. Mads Overgaard
6. Michael Nissen
7. Camilla Sørensen

12. Charlotte Ritter
Schrøder
13. Brian Paulsen

35-44 år:
1. Gitte Petersen
2. Dorthe Pabst
3. Marie-Louise Hansen
4. Marianne Wilhelmsen
Schmuck
5. Pia Gubbertsen
6. Marie Louise Støchel
7. Malene Brodersen
8. Helene Lausten
9. Sara Hansen
10. Pia Christensen
11. Lene Johannsen

45-59 år:
1. Anja Grau
2. Inge Toft
3. Tina Rasmussen
60-75 år:
1. Bjarne Brodersen
2. Ole Rasmussen
3. Elna Andresen
Over 75 år:
1. Helmuth Hansen
2. Christian Andresen
3. Frede Struck

Præstegård til salg
Af Lene Neumann Jepsen

Sottrup Sogns
Menighedsråd har sat
præstegården i Vester
Sottrup til salg.

Sidste års sammenlægning
af Sottrup og Nybøl Sogn
til ét med præstebolig i
Nybøl, har ført til, at villaen tæt på Sottrup kirke
nu skal sælges. Samtidig
står præstegården i Nybøl
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også står tom, da præst
Vibeke von Oldenburg
har fået dispensation for
bopælspligten.
Villaen på 236 m2 er
vurderet til en værdi på
2,2 mio. kr, men udbydes hos Estate-mægler
Kjeld Faaborg ved
tilbudsgivning.
Budrunden er med til at

sikre, at menighedsrådet
kan tjene mest muligt på
salget.
Boligen er opført 1951
i tre plan og ligger på en
2.593 m2 stor grund. Fra
præstegården er der udsyn
til Sottrup Kirke.
Den 24. august tager
menighedsrådet stilling til
de indkomne bud. ■

Besøg genbrugsbutikken med

MØBLER
– TING – TØJ
og gør et godt køb
Stationsgade 3, Vester Sottrup, 6400 Sønderborg · Tlf. 40 76 22 36
ÅBNINGSTIDER: Man.-tirs.-ons.-tors. kl. 15-17.30, lørdag kl. 10-13
VI MODTAGER GERNE BRUGBARE MØBLER OG ANDRE TING
DØDSBOER AFHENTES EFTER AFTALE

Så sker det igen! Sundeved Aktivitetscenter holder

SENSOMMERFEST
FOR ”GAMLE”
SUNDEVEDBORGERE

Der var 38 fremmødte til det
første borgermøde i Ullerup.

på Forsamlingsgården i Vester Sottrup.

Genbrugsplads i Ullerup
Af Lene Neumann Jepsen

Sønderborg Forsyning
har planer om at nedlægge genbrugspladsen
i Vester Sottrup og åbne
en ny i Ullerup.
En nedslidt genbrugsplads og dårlige tilkørselsforhold er blandt
argumenterne for at nedlægge genbrugspladsen
på Kasmosevej i Vester
Sottrup. Planen er en
moderne genbrugsplads
med central placering
i Ullerup med tilkørsel
fra Langbroparken,
der skal tjene bor-

gere og virksomheder i
Sundeved-området.
Den nye genbrugsplads
vil have nedgravede containere, der gør aflæsning
markant nemmere for
brugerne. Desuden vil
pladsen ikke have specifikke åbningstider, men
være døgnåbent.
Sønderborg Forsyning
og Sønderborg Kommune
har i den forbindelse afholdt to borgermøder, for
at informere om planerne.
Her blev både placering
og døgnåbning taget godt
imod, men flere borgere
havde også nogle bekymringer omkring den nye
genbrugsplads.

Systemet med en ubemandet plads, kræver at
man ved ankomst ringer
op til et nummer, så bommen åbner. Det kan skabe
kø på vejen og give udfordringer med fyraftenstrafik fra slagteriet.
Utilfredse
Nogle af de fremmødte
ved borgermødet i Ullerup
var især utilfredse med
hvilke aﬀaldstyper og
størrelser man kunne
komme af med. Alt fra
byggeri såsom tegl, beton
og deponi skal afleveres i
Skodsbøl. Ligeledes vil de
nye containere have mindre åbninger, så metal-

Ny kirketjener i SottrupNybøl pastorat
Af Lene Neumann Jepsen

Pia Koch Johannsen
er blevet ansat ved
Sottrup Sogns som ny
kirketjener.
Den tidligere kirketjener
Martin Lassen sagde
sin stilling op kort før
sommerferien.
”Vi har været godt tilfreds med Martin, men
han fik tilbudt andet
arbejde, han gerne vil af-

prøve,” fortæller formand
for menighedsrådet Jens
Sørensen.
Herefter søgte menighedsrådet med et oﬀentligt stillingsopslag hurtigst
muligt efter en afløser og
kunne efter 14 dage invitere nogle udvalgte kandidater blandt de 8 ansøgere
til samtale.
Det var formand Jens
Sørensen, næstformand
Lis Matzen og den
personaleansvarlige og

kontaktperson Grete
Mandrup, der sad i
ansættelsesudvalget.
”Vi har truﬀet et rigtig
godt valg med Pia Koch
Johannsen. Hun er et
kendt ansigt i Sottrup,”
siger formanden.
Pia Koch Johannsen har
haft sine første arbejdsdage i Sottrup og Nybøl
kirker og er ifølge formanden kommet rigtig godt i
gang. ■

containeren fx kun kan
tage imod små ting som
gryder, men ikke større
genstande som cykler.
Flere borgere kaldte den
nye genbrugsplads, på
trods af døgnåbning, for
en serviceforringelse for
området.
Den nye genbrugsplads
forventes opført i starten
af 2019. Genbrugspladsen
på Kasmosevej lukker
ikke før den nye er åbnet.
Etableringen af den nye
genbrugsplads betegnes
som en forsøgsordning og
skal evalueres i efteråret
2019. ■

Mandag den 17. september
kl. 12.00-15.30
Vi kan stadig tilbyde jer en hyggelig eftermiddag
med mad og drikke kaffe og lagkage .
I år underholder
Tim Hansen, (visesanger)
fra Sønderborg.
Alt dette koster kun
100 kr. pr. person.
Billetter sælges frem til
fredag den 11. september hos:
Brugsen i
Inge
Gurlin
Vester Sottrup
Duus
Andersen
Højlund 62
Vestvejen 8
V. Sottrup
Ullerup
29639744
50820607

Annelise
Lorenzen
Påkjær 8
Nybøl
51748730

Arrangører:
Bestyrelsen for Sundeved Aktivitetscenter
i samarbejde med
Kræftens Bekæmpelse i Sundeved

40 års SDR
jubilæum

25. august 2018 - Fra 1000-1600
Sundeved Rideklub har 40 års jubilæum og har
sammensat et spændende heldagsarrangement
med masser af aktiviteter hele dagen.
Kom og fejr det med os

PROGRAM:
10.00
10.30
10.30
12.00
12.30
13.00
13.15
13.45
14.15
14.40
15.00
15.30
19.00

Fremvisning af 2 hopper med føl.
Spring opvisning med SDR ryttere
Ponytræk
Frokost - let traktement.
Dressur opvisning ved egne ryttere.
Kvadrille med SDR
Pas de Deux med 3 hold / Ponytræk
Voltigeringsopvisning med EM deltagere
(Esbjerg og omegns rideklub.)
Frieser opvisning ved Heidi Dolin.
Kaffe og lagkage
Stor jubilæumsfest
Opvisning
KL. 1900
Køre-opvisning ved Mads Dau
i rideklubben
Jubilæumsfest

Sundeved Rideklub
Legbjergvej 7B, 6400 Sønderborg

FEST:

Kun

150 kr.

Alle er velkomne

Grillet gris
med tilbehør
Drikkevarer
ad libitum

Tilmelding

Mobilpay: 75931
eller kontant til
Inga Jørgensen
Tlf. 61771149
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Stor opbakning til
købmandsbutik i Blans
Af Lene Neumann Jepsen

Mere end 300 borgere mødte op i Blans til
møde om købmandens
fremtid. Nu handler det
om at skaﬀe startkapital
til butikken.
Initiativgruppen bag ønsket om en ny købmandsbutik i Blans er begejstret
for tilslutningen til sidste
uges borgermøde.
”Vi er rigtig glade for
den positive stemning på
mødet og den mængde
af mennesker der deltog,” fortæller Mads
Petersen, der er med i
initiativgruppen.
På borgermødet fremlagde initiativgruppen i
samarbejde med Dagrofa
deres forslag til en model,
der kan bevare købmanden i Blans.
Ønsket er at etablere et
anpartsselskab, hvor det
er borgerne og andre interesserede, der er anparts-

havere. Én anpart koster
2.500 kr og der skal sælges
mindst 200 anparter, for
at kunne starte selskabet
op med en fornuftig startkapital. Den indsamlede
startkapital skal bruges
til selskabskapital og renovering af butikken, for
at give en ny købmand en
mulighed for at komme
godt i gang.
Milepæl
Siden mødets afslutning
har initiativgruppen bedt
om tilkendegivelser fra
personer, der ønsker at
købe en anpart. Ved udgangen af weekenden var
der således allerede indsamlet mere end 100 tilkendegivelser og dermed
halvdelen af den krævede
startkapital.
”Det er en kæmpe milepæl at være halvvejs
allerede nu. Det er helt
overvældende med den
opbakning. Nu tør vi godt

håbe på, at det kan lade sig
gøre,” siger Mads Petersen.
Tilkendegivelserne
samles ind frem til den 15.
september. Hvis målet er
nået, er det allerede fastlagt, at der afholdes stiftende generalforsamling
den 25. september.
Her skal en bestyrelse på fem personer
vælges. Alle, der har købt
mindst én anpart, er
opstillingsberettigede.
Når bestyrelsen er valgt,
opløses initiativgruppen.
”Så er det op til bestyrelsen at gå i gang med ledelsen, vælge en driftsmodel
og ansætte en købmand,”
fortæller Mads Petersen.
Interesserede har indtil
den 15. september at
indsende deres tilkendegivelse per mail til
apl@ballegaard.info eller
i den røde postkasse på
Skoletoften 4. ■
Borgermødet i Blans samlede over 300 mennesker.

Arrangementer i Sottrup og Nybøl sogne:
Der er masser af fine arrangementer i Sottrup og Nybøl
i løbet af efteråret og vinteren. Følg med her i Gråsten Avis.

Gudstjenesteliste
26. august
kl. 10.30: Friluftsgudstjeneste på Sandbjerg.
Fælles gudstjeneste for Nybøl, Sottrup og Ullerup

2. september
Sottrup Kirke kl. 10.30 ved Vibeke von Oldenburg
Nybøl Kirke kl. 9.00 ved Vibeke von Oldenburg

9. september
Sottrup Kirke kl. 9.00 ved Vibeke von Oldenburg
Nybøl Kirke kl. 10.30 ved Vibeke von Oldenburg

16. september
Sottrup Kirke kl. 9.30 ved Mette Carlsen

23. september
Sottrup Kirke kl. 9.00 ved
Vibeke von Oldenburg
Nybøl Kirke kl. 10.30: Høstgudstjeneste
ved Vibeke von Oldenburg

30. september
Sottrup Kirke kl. 10.30: Høstgudstjeneste
ved Vibeke von Oldenburg
Nybøl Kirke kl. 9.00 ved Vibeke von Oldenburg

7. oktober
Sottrup Kirke kl. 9.30 ved Mette Carlsen

Søndag den 26. august
Friluftsgudstjeneste på Sandbjerg: kl. 10.30
fælles gudstjeneste for Nybøl, Sottrup og Ullerup sogne.

Sogneeftermiddage 2018 - 2019

Tirsdag den 18. september kl. 13.00: Udflugt til Slesvig domkirke og kaffe og kage. Husk pas!
Tilmelding til Lis Matzen på tlf. 40893705 eller Vibeke von Oldenburg på mail: vfvo@km.dk
Tirsdag den 9. oktober kl. 14.30 i Sottrup Sognegård:
Lars Christian Jægershof: Når livet slår en kolbøtte.
Tirsdag den 6. november kl. 14.30 i Sottrup Sognegård:
Inge og Carsten Munk spiller Niels W. Gade.
Tirsdag den 4. december kl. 14.30 i Sottrup sognegård:
Organist Christian Bruhn og sognepræst Vibeke von Oldenburg underholder
med julesang og julesjov. Medbring gave til pakkeleg.
Tirsdag den 8. januar kl. 14.30 i Sottrup sognegård:
Organist og korleder Helle Damkjær fortæller om børnesange.
Tirsdag den 5. februar kl. 14.30 i Sottrup sognegård:
”Hvorfor stresser man af med sit strikketøj? Om strikningens
virkningshistorie”, ved Vibeke von Oldenburg
Tirsdag den 5. marts kl. 14.30 i Sottrup sognegård: Endnu ikke fastlagt.

Fyraftenssang:
Tirsdag den 4. september kl. 17.00 i Sottrup sognegård: Arkitekt Mia Rahbek Andersen, som
har bygget Sottrup sognegård, kommer og synger sange fra Højskolesangbogen sammen med os.
Tirsdag den 23. oktober kl. 17.00 i Sottrup sognegård: Sang fra Højskolesangbogen.

Spaghetti-gudstjenester for børn:
Torsdag den 27 september kl. 17.00: Spaghetti gudstjeneste for børn og deres forældre.
Tirsdag den 20. november kl. 17.00: Spaghetti gudstjeneste for børn og deres forældre.
Om spaghetti gudstjenester:
Vi mødes i kirken til en hyggelig stund med sang og fortælling fra kl. 17.00 – 17.30.
Derefter spiser vi sammen i det nye sognehus. Børnene får en godnathistorie tilslut,
og er dermed klar til at blive lagt i seng, når man kommer hjem. Vel mødt!

Foto Jimmy Christensen

Hørt i byen
En stribe lokale var
lørdag aften til koncert
i Mølleparken med
CV Jørgensen, blandt
andre skoleleder på
Gråsten Skole, Paul
Kjærgaard og frue, som
var ude at nyde den
gode musik. Slagterne
fra SuperBrugsen i
Gråsten benyttede også
aftenen i fællesskab til
at rocke med på nogle
af numrene.
KGGO havde succes
med deres scooterkursus. Flere af de
tilmeldte havde ellers
overvejet at skille sig
af med deres scootere,
men efter både teoretisk og praktisk gennemgang fra Jes Schütt
fra Mobergs køreskole,
er de friske på atter at
køre i trafikken.
Bryllupsklokkerne
ringede lørdag i
Christainskirken i
Sønderborg for Lene
Frisk, der er salgsassistent ved Brudekjoler
Laila Helt. Hun blev
gift med sin Søren.
Derfor var butikken
ekstraordinært lukket.
Dametøjsbutikken
Butik M lukker ved
udgangen af august.
Den altid aktive Line
Meyer Jørgensen fra LJ
Massage måtte flytte
sin 30 års fødselsdag
fra det nedbrændte
Kværs forsamlingshus
til Kollundhus. Hun
havde inviteret 65
venner og familiemedlemmer til fest, som
varede til godt ud på
natten. Aftenen blev
krydret med gode og
sjove indslag under den
lækre mad, der blev
leveret af Rinkenæs
Grillstegning. ■
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Prins Christian opdagede
tyveknægte
12-årige Prins Christian
reagerede lynsnart,
da han fredag 13. juli
opdagede to personer,
som forsøgte at trænge
ind på Gråsten Slot.
De to personer klatrede
kl. 21.28 over en låge til
slotshaven, men blev tilbageholdt af Den Kongelige
Livgarde, da Kronprins
Frederik og Kronprinsesse

Mary og deres fire børn
holdt ferie på slottet.
Da Prins Christian opdagede de to fremmede i
slotshaven, varskoede han
en af livgarderne, som
straks råbte vagt i gevær.
De to sigtede for husfredskrænkelse er en
29-årig mand og en 28årig kvinde. Det viste sig
dog, at være en ganske

Fusionsplaner for
varmeforsyninger
Bestyrelserne for
Gråsten Fjernvarme og
Sønderborg Fjernvarme
forsøger atter at lægge
selskaberne sammen.

Derfor er der indkaldt til
ekstraordinære generalforsamlinger torsdag den
6. september.
Gråsten Fjernvarme af-

udramatisk indtrængen på
slottet.
Ægteparret vidste, at der
i slotshaven var nogle kirsebærtræer. Herfra ville
de plukke bær. De valgte
så at klatre over en havelåge og ind i slotshaven. På
havelgen var der ellers et
”ingen adgang” skilt, som
parret altså ignorerede. De
to blev afhørt og løsladt. ■

Tag udfordringen
op til Bridgens Dag
Har du lyst til at prøve kræfter med verdens
sværeste kortspil? Nu har du chancen!
Gråsten Bridgeklub slår dørene op
i Ahlmannsparken på ”Bridgens Dag”
den 26. august fra kl 14.00 til kl. 16.00.
Kom og kig garvede spiller i kortene
eller få kort i hånden og spil selv!
Alle – uanset alder – er velkomne.

holder sin kl. 17.00, mens
Sønderborg holder sin
samme dag kl. 19.30 for at
få forbrugernes opbakning
til at føre aftale ud i livet.
Fusionen blev også forsøgt gennemført i foråret,
men dengang blev den
forkastet, da Gråsten
Andelsboligforening ikke
støttede forslaget. ■

En anderledes tur til

Vestslesvig

løvfaldstur går i år til

HUMLE
MAGASINET

Torsdag den 27. september
med Torben Ølholm
Denne tur har naturligvis en plan og en rød tråd. Men den er
krøllet og uforudsigelig. For det handler om vidt forskellige
historier fortalt præcis på stedet, hvor noget engang skete. Og
på alle poster er der lidt at spise eller drikke. De fleste gange
endda begge dele. Det skulle jo nødig blive for tørt.

695,-

Det er Torben Ølholm, der har tilrettelagt turen og
bevidst gået efter overraskelserne:
Vi kører mod Løgumkloster, hvor vi besøger
refugiet og kirken og får et indblik i dette ganske
særlige sted. Derpå går turen til Ecco i Bredebro.
Og her skrues tiden tilbage til de tidlige år, hvor
fabrikant Karl Toosbuy som en sand ildsjæl fik
skabt den i dag globale virksomhed. Vi har den helt
rigtige fortæller på plads og får et kulinarisk hop
tilbage til 60’ernes gamle Ecco. Og så følger nok
et hop. Nu helt tilbage til året 1912. Historien om
en frygtelig ulykke bliver fortalt ved Brede Å nær
Mjolden. Og så går det ellers mod syd langs det
fantastiske vadehav. Undervejs en lille overraskelse,
hvor vi til overflod bryder ud i glad sang.

OPSAMLINGSSTEDER
Guderup Aktivitetscenter ............ kl. 8.30
Alsion, Sønderborg ........................kl. 8.50
Nybøl Kirke ...................................kl. 9.00
Broager Kirke ................................kl. 9.05
Elektrikeren, Egernsund ................ kl. 9.10
Ahlmannsparken, Gråsten ............. kl. 9.15
Bageren, Rinkenæs ........................kl. 9.20
Annies Kiosk Sønderhav ................kl. 9.25
Elektrikeren, Kollund ....................kl. 9.30
Kruså Bankocenter ........................kl. 9.35
Bov Kirke.......................................kl. 9.40
Circle K, Padborg .........................kl. 9.45

Onsdag den 12. september
Afgang fra Ahlmannsparken kl. 9.00
Pris kr. 400,Betaling til Sydbank 8060 – 4141749
senest lørdag den 1. september.
Tilmelding til
Karin M. Sørensen på tlf. 21 40 96 49 og
Lis Ehmsen på tlf. 61 78 47 18.
Foreningen medbringer frokostpakker
– aftenmad spises på Sækkelund Kro.
HUSK bestik – Alle er velkommen.

Tilmelding er bindende.

MODESHOW
Fredag den 14. september kl. 10.00

Efter turen langs Vadehavet er vi ved stedet,
hvor man i hine tider holdt Sønderjyllands største og absolut bedste baller: Emmerlev
Klev. De helt rigtige fortællere fra de store dage er på plads for os. Og vi smager på
de store dage. Så går turen til Schackenborg Slot med en tur rundt på slottet.

Alle er velkommen.

HUSK - HUSK - HUSK

Og endelig lander vi ved Rens Hedegård og hører historien om en voldsom vildsvinejagt
for præcis 70 år siden. Gæt selv hvad vi bagefter spiser i jagtstuen med et glas rødvin
til? Og så går det ellers hjemover, hvor vi sætter deltagerne af, hvor de stod på.
Pris kr. 695,- som inkl.
bus, fortæring, entreer og gode historier.

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

på Fyn

BovAvis

Vi begynder lottospil igen
fredag den 21. september kl. 19.00 i Ahlmannsparken
efter ferien. Husk at medbringe drikkevarer.
Velmødt.
På bestyrelsens vegne
Karin Margrethe Sørensen
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Estate Kjeld Faaborg · 74650933

Vi ved hvad der gør din bolig til noget særligt...

RINKENÆS NEDERBYVEJ 105

RINKENÆS BAKKEGÅRDEN 3

NYHED

NYHED

A
B
En eller to familie hus!
C
Hyggeligt rødstenshus i to plan med en god kælder på 89 kvm., som er godkendt til
beboelse. Beliggende med kort afstand til indkøb, vand, skov samt velfungerende skoleD
og børnehave m.v. Gode busforbindelser. Lej kælder ud og bo selv billigt!
E

Liebhaver villa med udsigt
Villa med fantastisk udsigt og flere lækre detaljer så som gulvvarme i hele huset, dobbelt
garage med elporte, stor terrasse, udendørs sauna, pavillion med pejs og skøn udsigt. A
Let
passelig have! En type ejendom, der sjældent kommer til salg.
B
Kontant
Ejerudgift pr. md.
Udbetaling
Brutto/netto excl. ejerudgift

3.095.000
2.725
155.000
13.731/11.497

C

Sagsnr. 1408
Bolig m2
Stue/vær

188
1/4

Grund m2
Opført

Kontant
Ejerudgift pr. md.
Udbetaling
Brutto/netto excl. ejerudgift

D

2.088
1996
E

750.000
1.657
40.000
3.370/2.820

F

Sagsnr. 1718
Bolig/kld. m2 178/89
Stue/vær
2/4

Grund m2
Opført

G

972
1965

F
G

GRÅSTEN SKOLEGADE 10
Villa med grund helt ned til
Slotssøen

DIREKTE
VED
SØ!

Hyggelig og moderniseret villa centralt i
Gråsten og med en fantastiske udsigt over
Slotssøen til Gråsten Skov.Villaen har
grund helt ned til Slotssøen, hvor fra den
dejlige udsigt kan nydes fra haven eller
det anlagte plateau. Gåafstand til skole,
indkøb, offentlig transport samt
naturskønne områder.Ejendommen er
løbende vedligeholdt og fremstår i pæn
A
stand. En beliggenhed ud over det
sædvanlige!
B
Kontant
Ejerudgift pr. md.
Udbetaling
Brutto/netto excl. ejerudgift

Bolig/kld.
Stue/vær

SOMMER
HUS

1.795.000
C
1.865
D
90.000
8.071/6.757

E
F

Sagsnr. 1577
m2

SKOVMOSE FYRREMOSE 58

91/67
1/3

Grund
Opført

m2

G

464
1800

RENDBJERG RENDBJERGVEJ 23
Arkitekttegnet villa med
fantastisk udsigt over Flensborg
Fjord
Skønt beliggende ejendom, i et af
Egernsunds mest eftertragtede områder.
Ejendommen er bortset fra et enkelt rum,
opført i 2004, med mange skønne
detaljer, såsom de mange vinduespartier
og terrasser hvor du kan nyde
fjordudsigten, IHC-styring af el, gulvvarme
i alle husets rum, genvindingsanlæg og
meget mere.
Kontant
Ejerudgift pr. md.
Udbetaling
Brutto/netto excl. ejerudgift

Bolig
Stue/vær

Kort afstand til vand og natur

3.795.000
2.347
A
190.000
16.867/14.125
B

Hyggeligt sommerhus stille og roligt beliggende på egen grund i den gamle del af
Skovmose området, hvor der via stisystem kun er ca. 350 meter til attraktiv og
børnevenlig strand. Huset er veludnyttet og har ikke været anvendt til udlejning.

C

Sagsnr. 1621
m2

HER ER
UDSIGT!

153
2/3

Grund
Opført

m2

Kontant
Ejerudgift pr. md.
Udbetaling
Brutto/netto excl. ejerudgift

D
1.024
1965
E

F

Estate Kjeld Faaborg
G

EJENDOMSMÆGLER & VALUAR MDE

7465 0933
Sundnæs 19, Ulsnæscentret, 6300 Gråsten
www.estate.dk

6300@estate.dk

795.000
1.636
40.000
3.684/3.063

Sagsnr. 1662
Bolig m2
Stue/vær

67
1/2

Grund m2
Opført

853
1970

Tak fordi du handler lokalt
Padborg - Kruså - Frøslev - Holbøl - Kollund – Gråsten - Broager - Sundeved - Ragebøl

Uge 34

Padborg får ny dyrlægepraksis
Af Ditte Vennits Nielsen

30-årige Esben Skøtt
Ruwald har åbnet dyrlægepraksis Padborg.
Han blev i 2014 uddannet dyrlæge fra
Den Kgl. Veterinær-

og Landbohøjskole i
København.
Efter eksamen fik han
job hos en dyrlæge i
Harrislee syd for grænsen,
hvor han opnåede god
erfaring.
Efter nogle gode år i

Sydslesvig har han taget
beslutningen om at blive
selvstændig.
"Jeg vil gerne have god
tid og meget ro omkring
en konsultation. Der skal
være tid til en god snak
med kunderne", forklarer
Esben Skøtt Ruwald.
Efter han har åbnet
Padborg Dyrlægepraksis
er der kommet en lind
strøm af kunder.
"Jeg har gået i tysk børnehave i Rinkenæs og

Den nye dyrlæge i Padborg
Esben Skøtt Ruwald sammen
med hunden Thor.


Foto Ditte Vennits Nielsen

Förde-Schule i Gråsten.
Student blev jeg fra
det tyske gymnasium
i Aabenraa. Da jeg er
født i Danmark, taler jeg
selvfølgelig perfekt dansk.
Derfor fik jeg rigtigt mange danske kunder, da jeg
var dyrlæge i Harrislee.
De er nu fulgt med mig
over til min nye praksis",
fortæller Esben Skøtt
Ruwald, der til daglig bor
i Vejbæk. Kæreste studerer
til dyrlæge i Berlin.
Hunde og katte
Esbens Skøtt Ruwalds
store passion er hunde
og katte. Han er dyrlæge
med stort hjerte, og det
ligger til familien. Både
hans bedstefar og onkel er
dyrlæger, og onklen Bille
Ruwald har været både
mentor og god sparringspartner for ham. ■

21. august 2018

Rullefelt-test
Bil- og bådvarmere
Elektroværksted
Mobiltelefon salg og reparation

10. årgang

Chiptuning
kr. 3000,-

Industrivej 11C, Padborg · Telefon 73 67 07 75
Motor-optimering.dk

KliPlev
NATursTeN
NATursTeN
KliPlev
entreprenør & vognmandsfirma
entreprenør & vognmandsfirma
vognmandsfirma

v/v/August
AugustHansen
Hansen
v/ August
Hansen
Alt
sand, stenmel
m.m.
Alti ilevering
i levering
leveringafaf
afsten,
sten,skærver,
skærver,grus,
grus,
Alt
sten,
skærver,
grus, sand,
sand, stenmel
stenmel m.m.
m.m.
Etablering
af
ridebaner,
sandpuder,
udgravninger
af
søer
og
vandløbssikring
m.m.
Etablering
af
ridebaner,
sandpuder,
udgravninger
af
søer
og
vandløbssikring
Etablering af ridebaner, sandpuder, udgravninger af søer og vandløbssikringm.m.
m.m.

Bjerndrupvej
Bjerndrupvej 8a8a
6200
Aabenraa
6200 Aabenraa

742068
2476
76 14
14
www.kliplevnatursten.dk
www.kliplevnatursten.dk

Selvafhentning af
SKÆRVER – GRUS – STEN
& ALT TIL HAVEN
HUSK Vi har åbent alle ugens dage

Dagens ret kl. 11.00-21.00
TIRSDAG

den 21.

Hamborgryg med aspargessovs og herregårdsgrøntsager

ONSDAG

den 22.

Boller i karry med ris og wooktai

TORSDAG den 23.

Stegt flæsk med persillesovs

FREDAG

den 24.

Schnitzel med grøntblanding

LØRDAG

den 25.

Dansk Bøf med rødbeder

SØNDAG

den 26.

Burger med pommes frits

MANDAG den 27.

Kun

69,-

v/ malermester

Per Møller Ihle

Marineret kamfilet med salat

A la carte menu kl. 7 - 21.30
• Pariserbøf
• Æggekage
• Stjerneskud

• Wienerschnitzel
• Tarteletter
• Osv.

Alt frisklavet til dig
DØGNÅBEN

Industrivej 20 • 6330 PADBORG • 74671203

DANSKE MALERMESTRE

Havremarken 85
Holbøl, 6340 Kruså
ihle@post.tdcadsl.dk

Vi lægger vægt på
folks tilfredshed

Alt i murerarbejde
Småreparationer · Om- og tilbygning
Nybyggeri · Hoverentreprenør

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

SALG AF




Køkkener
Vinduer
Døre

Alt i

Tømrerarbejde
Snedkeropgaver
Tagarbejde
Glarmester

Telefon: 74 67 14 93 · hh@byggemester.dk
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BOV
KIRKE

KOLLUND
KIRKE

Søndag den 26. august kl. 11.00
ved Solvejg Dam-Hein

Marie L. Timmermann er
død, 97 år

HOLBØL
KIRKE

Søndag den 26. august kl. 9.30
ved Solvejg Dam-Hein

Søndag den 26. august
Vi henviser til Bov sogn

Dødsfald

Kollundhus Dit forsamlingshus

Tove Nielsen, Padborg, er
død, 89 år. ■

Udlejning tlf. 40 25 27 17 eller mpdamgaard@gmail.com

Marie L. Timmermann,
Sønderhav, er død, 97 år.
Hun var en aktiv del af det
tyske mindretal, og var
fra 1953-1983 leder af den
tyske børnehave i Tinglev.
Her kendte mange hende
under navnet "Tante
Melise".

Marie Luise
Timmermann var født og
opvokset i Sønderhav.
Efter endt skolegang
læste hun til børnehavepædagog i Flensborg.
Hendes første ansættelsessted var Deutschen
Kindergarten i Aabenraa.

Da den blev lukket i 1945,
fik hun arbejde i et flygtningecenter i byen.
Efter pensioneringen
tilbragte hun sit otium
i hendes forældres hus i
Sønderhav. ■

Skolebørn besøger Holbøl Kirke
Traditionen tro
mødte skolebørnene fra
Grænseegnens Friskole
op til gudstjeneste
i Holbøl Kirke for at
markere starten på det
nye skoleår.
Sædvanen tro var der
balloner til alle. Eller
lige knap. For selv om
både præst, kirketjener,
tennistræner og en fremmødt graver og amatørfotograf var i sving,
nåede man kun op på
cirka 150 balloner. Og
kirketællingen viste efter
gudstjenesten, at hele 198
mennesker var troppet
op for at se Holbøls præst
Kristian Ditlev Nielsen i
børnehøjde.
Han er tilbage igen på
prædikestolen efter fem
måneders barselsorlov. ■

Din daglige samarbejdspartner
i erhvervs- og privatspørgsmål

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

v/ Kirsten Pedersen Madsen

Valg af
bedemand er
et spørgsmål
om tillid

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
Hærvejen 73, 6230 Rødekro

Ballonerne sad tæt oppe under kirkeloftett i Holbøl Kirke.


Foto Sognepræst Kristian Ditlev Jensen

Gratis samtale med en erfaren advokat om skifte- og arveforholdende

Skatspil i
Padborg

Bov-Padborg Begravelsesforretning
- en del af Rabøl Jørgensens Begravelsesforretninger
En værdig og smuk afsked
Afdødes ønsker i centrum
• Erfaren hjælp til det praktiske
• Respektfuld hjælp til det svære
•

•

Padborg Skatklub samlede
21 skatspillere til klubaften på Valdemarshus.

Tlf.: 74 67 35 15 - Døgnvagt 70 12 20 12
www.rabol-jorgensen.dk - mail: post@rabol-jorgensen.dk

Rie Rabøl Jørgensen

Martin Good

1. runde
Nr 1 Svend Age Thielsen,
Holbøl
1216 point
Nr 2 Jes Peter Hansen,
Gejlå
1202 point
Nr 3 Jan Petersen, Fårhus

1103 point
Nr 4 Klaus Pedersen

1014 point

2. runde
Nr 1 Anders Fogh,
Padborg,
1349 point
Nr 2 Aage Juhl, Padborg

1150 point
Nr 3 Peter Speck, Kollund

1066 point
Nr 4 Kris Nissen, Bov

1018 point

Svend Hedegaard

Slotsgade 1 · 6300 Gråsten |

Åbningstider: Tirsdag kl. 10-12, Onsdag kl. 13-15, fredag kl. 13-15 eller efter aftale

Varnæs
Bovrup

redaktion@bovavis.dk

Felsted

Vester Sottrup

OPLAG: 13.530
LEVERING:

Kliplev

Bjerndrup

Kværs

Ragebøl

Gråsten
Egernsund

FK Distribution

Holbøl

TRYK:

Fårhus

OTM Avistryk A/S

Frøslev

Bov
Padborg

Kruså

Rinkenæs
Kollund

Dybbøl

Broager

Ansvarshavende redaktør
Gunnar Hattesen
Telefon 21 16 06 83
gh@bovavis.dk

Reporter
Ditte Vennits Nielsen
Telefon 25 98 91 80
dvn@bovavis.dk

Mediechef
Ingrid Skovbo 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

Modtager du ikke ugeavisen senest onsdag kl. 21:00. Kontakt 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. 08:30-16:00 og fredag 08:30-14:30.
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Bov IF Fodbold satser på oprykning
Af Ditte Vennits Nielsen

Bov IF Fodbold
råder over godt 30
seniorspillere.
Det store antal spillere
glæder 1. holdets træner
Michael Klarup og 2. holdets træner Karsten Soll
overordentligt meget.
"Vi råder på nuværende
tidspunkt over 8-9 spillere mere end sidste år",
fortæller Michael Klarup,
mens han kigger efter spillerne, der i gang med at
varme op.

Tilgangen til seniorfodbold bunder i, at fodboldinteresserede har fundet
ud af, at der er et rigtigt
godt sammenhold i Bov IF
Fodbold.
"Fokus er rykket lidt
mere fra banen og ind i
omklædningsrummet.
Der er plads til hygge men
selvfølgelig også til seriøst
spil", fortæller Michael
Klarup.

Stor spredning
Spillerne har stor aldersmæssig spredning. Den
yngste spiller er 16 år og
ældste spiller er 40 år.
"Erfaring og ungt gå-påmod spiller godt sammen,
og der er plads til alle",
siger Michael Klarup.
Sidste år rykkede 1. holdet ned i serie 3.
"Målet og potentialet er,
at holdet atter skal rykke

op i serie 2", forklarer
Michael Klarup.
2. holdet spiller i serie 5,
men også her skulle det
være muligt at rykke op i
serie 4 i efterårssæsonen.
"Vi kan sagtens bruge
flere spillere, så interesserede kan bare møde
op tirsdage og torsdage,
hvor vi træner", lyder
opfordringen fra Michael
Klarup. ■

Michael Klarup er cheftræner 1. holdet i Bov IF Fodbold, der
spiller i serie 3.
Foto Ditte Vennits Nielsen

PADBORG
HAVEKREDS

HAVEMARKED

Fredag den 24. august kl. 9 - 15
Lørdag den 25. august kl. 10 - 14
på P-pladsen ved
SuperBrugsen i Padborg
Der er plantesalg, grillpølser, kaffe/te og kage
Fredag kommer Anja med fine, hjemmelavede glasting.
Lørdag kommer Lene Redlefsen
med smukke ting i pileflet.
Tom Jørgensen sælger honning fra
egen bigård begge dage.

Karsten Soll står for træningen af 2. holdet.


Bestyrelsen glæder sig til nogle
glade og travle dage

Foto Ditte Vennits Nielsen

PRIS FOR KONCERT KR. 175
BUFFET KR. 125
Grænsehallerne gentager succesen fra sidste år. Halbal for det voksne publikum.
I år lever Munch & Broderskabet og Banditterne musikken. Koncerten starter kl. 21.00,
under middagen spiles der hyggemusik.

Bestil din billet via www.gransehallerne.dk

Harkærvej 13 6340 Kruså
Tlf. 7467 1414 mail kontor@gransehallerne.dk
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1000,– kr.

Solbrille

ergang
Glidendeov
kr.
fra

fra

1250,-

800,–
kr.

GAVEKORT
*

Din unik
synsoplevelse !

for Premium Progressiveglas
fra 3.500,– kr.

brilleglas af høj kvalitet fra Tyskland

Med

* Tilbuddet gælder frem til d. 30.09.2018. Vejl. pris gælder et stel fra Vienna-Design og ensfarvede styrke-glas med index 1,5 i brun, grå eller grøn 75% eller 85%

Aabenraa Tel: 74 62 34 70
Padborg Tel: 74 67 30 70
Sønderborg Tel: 74 42 23 00

AFTAL GRATIS SYNSTEST:
optik-hallmann.com

Gyldig t.o.m 30.09.2018. Kan ikke kombineres med
andre Gavekort og Tilbud. Gyldig for et nyt køb.

Optik Hallmann Vojens ApS
Rådhuscentret 21 st.tv, 6500 Vojens

Formand for Valdemarshus
Carlo Jensen.Arkivfoto

Tillykke

Tillykke uden foto max. 25 ord .............................. 75 kr.
Tillykke med foto max. 25 ord ............................. 100 kr.
Udover 25 ord, 1 kr. pr. ord.
Frankeret kuvert vedlagt
..............kr. indbetales på reg. nr. 5953 kontonr. 8032299
Skriv teksten i BLOKBOGSTAVER på nedenstående linier:
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
_______________________________________________
________________________________________________

Af Ditte Vennits Nielsen

Fredag den 31. august
inviterer bestyrelsen bag
Den Selvejende Institution
Valdemarshus nye bru-

Tak fordi du handler lokalt

Padborg Genbrugsbutik
Overskuddet går til julemærkehjemmet i Kollund

GRATIS

Vi afhenter gerne møbler
og tømmer dødsboer

Vi mangler frivillige
Ring tlf. 7440 4800 eller Anton tlf. 2647 7138
Vi ses Tværgade 1B

Kom forbi butikken og
få et godt tilbud

Find os her
Kruså

S

Brovej

d
øn

Storegade

GULD
SØLV
PLETSØLV

Åbningstider
Mandag & tirsdag LUKKET
Onsdag til søndag kl. 12-17
Tlf. 74 44 24 25 | Mobil 40 79 16 47
jan@broagerantik.dk

er

bo

rg

Kirkegade

Vi køber

Mandag til fredag fra kl. 13.00 - 17.00
samt 1. lørdag i måneden fra kl. 10.00 - 14.00

Solskrænten

Åbningstider

gere af huset til gratis
pensionistfest
Festdagen starter
kl. 12,30 med lækker mad
og efterfølgende kaffe med
hjemmebagte småkager.
Under middagen er der
underholdning med musik, som der kan synges
med på.
Formanden for
Valdemarshus, Carlo
Jensen, vil orientere de
nye kommende brugere
af Valdemarshus om de
alsidige aktiviteter, der
foregår i huset i løbet af
ugen.

Nejsvej

Sammenhold
Bestyrelsen vil gøre reklame for Valdemarshus og
understrege vigtigheden
af det sammenhold, som
sker gennem de mange
aktiviteter.
"Vi har stadig mange
ensomme ældre i vores
område. På Valdemarshus
kan der skabes god grobund for en både aktiv,

Køer
Der blev mandag aften
set løsgående køer på
Nørregade i Padborg ■

Sommerudsalg
fra mandag den 13. august
til fredag den 24. august

÷50%
Bemærk: Butikken holder lukket
fredag den 17. august
Vi ses i Blå Kors

Dyntvej

i

Kuponen kan udfyldes på www.graastenavis.dk, sendes som
e-mail på: annonce@bovavis.dk eller lægges i vores postkasse ved
SuperBrugsen Padborg. Postkassen tømmes hver torsdag kl. 18

Valdemarshus inviterer
nye brugere til fest

Pau
l

Skal være os i hænde senest torsdag kl. 18.00 før indrykningen.

Sc t

Vigtigt! Skal udfyldes (kommer ikke i avisen)
Indsenders navn og adresse samt evt. tlf.
________________________________________
________________________________________

underholdende og hyggelig hverdag, hvis man
ønsker det. Derfor håber
vi, at der er mange der
vil tage imod dette gratis
tilbud og komme denne
dag", fortæller Carlo
Jensen, som pointerer, at
det ikke koster noget at
deltage.
Der er plads til både kørestole og rollatorer, så alle
kan være med, og man må
gerne tage en hjælper med
også.
Tilmelding skal ske hurtigst muligt, så køkkenet
ved, hvor mange der skal
laves mad til. ■

Sct. Pauli 28
6310 Broager

Blå Kors • Okslundvej 3 • 6330 Padborg

Fire meter høj
solsikke i Holbøl

5
Af Gunnar Hattesen

Den lange, varme og
solrige sommer har
skabt ideel grobund
for de gule, ikoniske
solsikker.
Særligt i Holbøl lader
det til at have været ideelle forhold for de gule
kæmper.
I Ove Møllers have gror
der solsikker, som er over
4 meter høje, men han
har også været flittig til
at vande dem hen over
sommeren. ■

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

FR ISØR
Birte
Hos Ove Møller i Holbøl er der en solskikke, som kan kigge
længere ud over haven end de andre. Foto Jimmy Christensen

Bladt

Jernbanegade 40 · Padborg

+45 2169 8884

Salonen er lukket mandag og lørdag

MENU

Hver dag kl. 7-21
kr. 69,kr. 69,-

Morgen Buffet
Bauern omelet

kr. 69,-

Skinke omelet

kr. 49,-

Spejlæg med skinke eller bacon

kr. 69,-

Æggekage

kr. 49,-

Bøf med spejlæg og rugbrød

kr. 75,-

Pariserbøf
Stjerneskud med 2 stegte fiskefileter

kr. 69,-

Biksemad

kr. 65,-

Frikadeller med kartoffel salat

kr. 109,-

Wienerschnitzel med ærter

kr. 55,-

Tarteletter 3 stk

kr. 105,-

Trucker steak

Kom og vær med!

kr. 90,-

Tunsalat/Kyllingesalat eller rejesalat

kr. 59,-

DSI Valdemarshus
Inviterer dig/jer til hyggelig dag på Valdemarshus

Fredag den 31. august 2018
kl. 12.30 på Valdemarshus
Du skal være pensionist og ny bruger af huset
Vi skal have lidt godt at spise
Musik og sang, kaffe og småkager

TILMELDING
NØDVENDIGT

pga. maden ti
l Karin
på tlf. 7376 8
4 67

Rundvisning
Se de mange muligheder huset tilbyder.

Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter
Valdemarsgade 11, 6330 Padborg · Tlf. 73 76 84 67

Ud af huset
kr. 244,-

Pålægslagkage (6-8 personer)

kr. 30,-

Smørrebrød pr. stk

kr. 79,-

Smørrebrød 3 stykker

kr. 109,-

Buffet fra

Spørg i køkkenet, vi kan lave lige det du ønsker
Møde lokale med fuld forplejning per pers.

kr. 250,-

Alt frisklavet til dig
DØGNÅBEN

Industrivej 20 • 6330 PADBORG • 74671203
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Hørt ved Lyren
Overassistent i
Aabenraa Kommune,
Connie Johanne
Hansen, Padborg,
er blevet tildelt
Dronningens Fortjenst
medalje i sølv.
Jonna Hermann fra
Hermann & Søgaard
var blandt publikum
til C. V. Jørgensen koncerten lørdag aften i
Sønderborg. Hun havde
en hyggelig og munter
aften, men savnede dog
at høre sangen "Costa
del Sol".
En nabo på Hærvejen
i Bov følte sig forleden
generet af holdende
biler på vejen, da
Børnehuset Evigglad
holdt reception og kontaktede politiet.
Hans Frede Fleggaard
fejrede for nylig sin
85 år fødselsdag med
indbudte gæster til en
sejllads på Flensborg
Fjord. Blandt gæsterne
var borgmester Thomas
Andresen (V).
Beboerne på Valde
marsgade i Padborg
hejser altid flaget for
hinanden i forbindelse
med deres fødselsdage.
Det er et smukt syn
med dannebrog langs
vejen.
Eleverne på Frøslev
lejrens Efterskole var
på cykeltur rundt i
Padborg og omegn. De
skulle lære området
at kende og havde en
rutebeskrivelse, som de
skulle følge.
Søgaard Terræncross,
som Vesterbæk
Motocross Club arrangerer, havde i
weekenden godt 350
deltagere fra både
Danmark, Tyskland og
Norge. Det lykkedes
den lokale kører Tobias
L. Petersen at opnå en
3. plads i sin klasse. ■

Krolf leder og banechef Kai Jürgensen fra Lyreskov Krolf (tv)
Foto Ditte Vennits Nielsen
omgivet af glade krolfspillere.

130 mennesker spillede krolf på krolfbanen ved Lyreskovskolen.

130 til krolfstævne i Bov
Af Ditte Vennits Nielsen

Solen skinnede, da

Lyreskov Krolf under
Ældre Sagen i Bov holdt
stort stævne med 130

krolfspillere fra Bov,
Nordborg, Gråsten og
Sønderborg.

Krolfleder og banechef
Kai Jürgensen var sammen med resten af bestyrelsen glad for og stolt
over at kunne afvikle et

Foto Ditte Vennits Nielsen

perfekt stævne med så stor
deltagelse.
Der blev dystet fra kl. 10
formiddag til kl. 17 eftermiddag med hold af 4
spillere.
Dagen igennem hyggede folk sig med spil og
snak. Der blev serveret
morgenkaffe med rundstykker samt middagsmad med frikadeller og
kartoffelsalat. ■
Efter en lang dag med
vind i kinderne kunne
følgende tage medaljer
med hjem:
Damerækken
Guld Anne Køcks,
Gråsten
Sølv Ingelise Olesen,
Gråsten
Bronze Inge Clausen,
Bov
Herrerækken
Guld Eigil Wollesen,
Gråsten
Sølv Hans Arne Lund,
Gråsten
Bronze Erling Petersen,
Gråsten.

Indbrud
Kirkens Korshærs
genbrugsbutik i Padborg
var søndag aften udsat
for indbrud.
Ukendte gerningsmænd
brød en bagdør op med
et koben, hvorefter de
var rundt i det meste af
butikken.
Døren blev ødelagt, men
der er tilsyneladende ikke
stjålet noget.
Det er femte gange, genbrugsbutikken har haft
indbrud. ■

Kursus i beskæring af
frugttræer
har i et par år afholdt
podekurser i april måned,
og nu har flere efterspurgt
et kursus i beskæring og
pasning af frugttræer.
"Museum Oldemorstoft
arbejder med disse kurser
på at hjælpe interesserede
med at bevare og videreføre de frugtsorter, som
man måtte have særlig
interesse for. Det kan fx

Museum Oldemorstoft
holder beskæringskursus af frugttræer lørdag
den 1. september fra
kl. 10 - 12.
Alle interesserede er velkomne og kan tilmelde sig
kurset telefonisk eller pr.
e-mail til Oldemorstoft.
Pris pr. deltager kr. 200.
Museum Oldemorstoft

Uheld på Nørregade
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Af Ditte Vennits Nielsen

være familietræer, som er
helt deres egne sorter, eller
hvis man gerne vil forny
sin frugthave, og være helt
sikker på, at man får en
identisk videreførsel af de
sorter, man måske allerede har", siger museumsinspektør Mads Mikkel
Tørsleff. ■

Mandag skete der et
uheld med en lastbil på
Nørregade i Padborg.
Chaufføren fik hul på presenningen ved påkørslen,
og godset med papir og
pap fløj rundt på vejen og
i viadukten. Det gav store
gener for trafikken. ■



Foto: Privatfoto

DIN LOKALE HÅNDVÆRKER
Kloakservice
V
Vognmand

Salg & service
af hårde hvidevarer
Hos

T
K loa k-

Mathias Jessen A/S
v/ Per Jessen
Haraldsvej 2A, 6330 Padborg
osHos
er os
kvalitet
og
service
i
Højsæde
er kvalitet og service i Højsæde
Tlf. 7467 1800

os er
service i Højsæde
skal der
males -eller
udeHos
eller
inde
ring
til MalermesterMomme
Per 3074 1909
skal der
males
-kvalitet
ude
inde
-- så
såkvalitet
ring
til og
MalermesterMomme
Hos
os
er
og
service
i MalermesterMomme
Højsæde
skal
deruforpligtende
males
ude
eller
inde
så ring
til
er
og
service
i Højsæde
og
få
et
tilbud
på
www.mathias-jessen.dk
HosHos
os er os
kvalitet
og
service
i -Højsæde
Hos
oskvalitet
er
kvalitet
og
service
i -Højsæde

Rolighedsvej 2 B, Fårhus
6330 Padborg
Tlf. 74 67 33 22

og
få
et
uforpligtende
tilbud
påtilbud på Sand, Sten, Grus og Pyntesten, Harpet muldjord, Støbemateriale m.m.
tlf.inde
20 47så
85ring
og
få63
ettiluforpligtende
dermales
males
ude
eller
så
ring
til
MalermesterMomme
males
- ude
eller
MalermesterMomme
skal skal
derskal
- der
ude
eller
inde
-- så
ring
til
der-skal
males
-inde
ude
eller
inde
så
ring
til20
MalermesterMomme
tlf.
47MalermesterMomme
85 63
tlf.
20
47
85
63
Kranarbejde med grab, Containerservice / udlejning, Renegraver / Gummiged
og få et uforpligtende
tilbud
på
og få et uforpligtende tilbud på
…Lys over by og land
og
få
uforpligtende
på på
tlf.
20et
47 et
85
63
tlf. 20 47 85 63 tilbud
og
få
uforpligtende
tilbud
det klarer fru Jensens mand!
20 47 85 63
tlf.tlf.20
47 85 63
Danske Malermestre

Danske Malermestre

Danske Malermestre

Gulvafslibning

Danske
Malermestre
Danske Malermestre
Danske Malermestre

!

Natur!

Danske Malermestre

Oliering - lakering

Lad os gøre det grove og give dit trægulv nyt liv.
Kom ind eller ring og få et uforbindende tilbud.

&'Ejendoms'service'ApS!

Anlægsgartner

Tømrer afdeling

Nyanlæg af have & design

Udskiftning af døre & vinduer

Vedligehold af have

Ombygning & renovering

Hækkeklipning
Beskæring af frugttræer og buske

Træfældning
Træfældning

Murer afdeling

Beskæring & Topkapning

Opsætning af fliser

Stubfræsning

Ombygning & fugning af hus
Ejendomsservice & diverse murerarbejde

H.S. Gardiner
& Tæpper
Sisseck
boligudstyr
ApS
v/ Claus Sisseck - Nørregade 37-39 - 6330 Padborg - Tlf. 74 67 19 54 - Fax 74 67 52 06

Dennis Lorenzen

2758 8750

G a r d i n e r, Tæ p p e r, Tr æ g u l v e , F l i s e r o g M a l i n g

Klaus Tranum

2047 5290

Ejner Tranum

5050 8722

Bred VVS ApS

CVR 34 22 35 72

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

Frøslevvej 81 C
6330 Padborg

Vognmandsﬁrmaet

Kenneth Jacobsen
Kørsel med kran og grab
Containerkørsel
Entreprenørkørsel
Kørsel m. tipsættervogn
Lev. af sand - sten - grus
Skærver · Pyntesten
Egen grusgrav

Tak fordi du handler lokalt
• El-installationer • Varmepumpeservice
• Reparationer

• Parabol/antenneanlæg

• Industriservice

• Tele/data installationer

• IHC/wireless

• Energirådgivning

• Tyverisikring

Selv-afhenter-plads
Skovglimt 1, 6340 Kruså
Mobil +45 20 22 90 40
Tlf.
+45 73 67 10 42
Fax. +45 74 67 08 40

Norman
Rudbeck

Tlf. 40 82 49 39 · krusaa-el.dk · info@krusaa-el.dk

Køb dine søm og
Klammer loKalt

Din lokale forhandler af søm og klammer
Danmarks største udvalg af emballage-klammer og kartonlukkere

Semu Luftværktøj

v/ Steen Munch
Haubold-Kihberg salgs- og servicecenter
Østerskovvej 43 · Kollund · 6340 Kruså
Email: SeMu@mail.tele.dk · Tlf. 75 56 18 33 · Mobil 40 95 56 60

www.LTnatur.dk

NYHED
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k
jacob
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n
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k
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www

Elis’ hvidevarer
ved Norman Rudbeck

PH 5 MINI

Alt indenfor hårde hvidevarer
Salg-Service-Reparationer

i ﬂere farver
Design: Poul Henningsen

Telefon 7467 8799
Mobil 4082 4939
Mail: info@elis.dk

Aut. el-installatør · Peter Bindzus A/S
Fjordvejen 12, Kollund, 6340 Kruså
Telefon 74678067
info@bindzus-el.dk · www.bindzus-el.dk

Handel i dag giver
service i morgen

Se elis.dk for aktuelle tilbud

Alt i servicesalg •
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Vikingerne fra Kollund

Lige overfor CALLE
Grönfahrtweg 13
24955 Harrislee
Telefon + 49 461 78918

Südermarkt 9
24937 Flensburg
Telefon + 49 461 24520

Blandt baderne i Kollund er
Rikke Kold (tv) og Marie
Moss (th)., som bader ved
Lillestrand fire gange om
ugen. Foto Frederik Johannsen

...Jetzt wird’s heissss!...
Steaks
tilberedt på lavagrill
flere variationer...
DubrovnikBalkan
specialeter
Südermarkt 9
24937 Flensburg
0461 - 24520

Gratis parkering når du besøger vores restaurant....
(til parkeringshuset Rote Strasse 15-17)
Sådan gør du! Aflevér billetten i restauranten og få
refunderet beløbet.

www.essen-in-ﬂensburg.de / .dk

Alt under ét tag til din

CAMPINGFERIE
Find os i
Scandinavian
Park

Af Frederik Johannsen

En flok damer bader
næsten hver morgen
året rundt fra Kollund
Lillestrand.
SKANDIC & NORDIC REISEMOBILE GmbH
Skandinavien Bogen 4 · DE-24983 Handewitt
Telefon +49 4608 972990 · www.skandic-camping.dk

Tak fordi du handler lokalt

Ideen opstod for nogle år
siden og har bragt flere og
flere deltagere med sig.
Præcis klokken 08.00
hopper de i vandet
forskellige steder ved

Lillestrand. De forskellige
steder kommer af, at der
om sommeren er monteret
en badebro og nogle foretrækker denne frem for at
skulle gå de første meter
over småsten ud i fjorden.
Der er både tale om faste
badere og gæster, der
ved, at der bliver badet på
stedet.

Badningen medfører
også socialt samvær,
Da en af baderne forleden havde fødselsdag,
havde de øvrige deltagere medbragt hvid dug,
kaffe og boller, som blev
nydt i fulde drag efter
badningen.
Det kan dog også ske, at
en deltager medbringer
lidt hjemmebryg, som

nydes under munter snak
inden hjemturen.
Damerne er ikke organiseret i nogen forening.
Det er alene glæden
ved at bade sommer og
vinter, som bringer dem
sammen.
Enkelte ting kan afholde
damerne fra at bade. Det
er, når der er havis eller
når der er tordenvejr.
Damerne kunne godt
tænke sig et lille hus til
omklædning samt bedre
skiltning mod hundes
færdsel på strand – især
på tysk. Det er ikke alle,
der kender reglerne for det
blå flag på stranden. ■

HPT-cup i Bov IF Tennis
Af Ditte Vennits Nielsen

27 spillere var mødt op,
da der for 9. gang blev
spillet HPT-cup i Bov IF
tennis.
Tennisspillerne spillede en

såkaldt stærk/svag turnering, hvor både begyndere
og øvede kunne være med.
Speditionsfirmaet H.P.
Therkelsen A/S havde
sponsoreret spilletrøjer til
ungdomsspillerne samt

vin til vinderne i dameog herrerækken.
Efter turneringen var
der hyggeligt samvær med
grillpølser. ■

• Personlig service

med priser der kan konkurrere med internettet

• BILLIG shuttle for transport
til/fra Hamborg Lufthavn
med afhentning på hjemadressen

HUSK!

Hvad du finder på nettet, får du også ved os!

Langberger Weg 4, 24941 Flensburg
Tlf. 0049 461 5003694 • mail: info@rcfl.de • www.rcfl.de
Reisebüro im Citti Park

ÅBNINGSTIDER Mandag-Lørdag kl. 9-20

Der var sving i ketcherne, da Bov IF Tennis holdt HPT-cup.

Foto Ditte Vennits Nielsen

