
Gråsten - Broager - Sundeved - Padborg - Kruså - Frøslev - Holbøl - Kollund - Kliplev - Felsted - Bovrup - Varnæs Uge 00  99. august 2018 9. årgang

ÅBNINGSTIDER 
SuperBrugsen Gråsten Telefon 73 65 26 00

Alle dage kl. 7.00-20.00
SuperBrugsen Padborg Telefon 74 67 31 36

Alle dage kl. 7.00-19.00

3 X 300 G.

DELIKATESSEN TILBYDER
1/1 Kartoffelspegepølse,
1/1 kogt sardel,
1/1 kødpølse
fra Als Pølser

GRÅSTEN · PADBORG

Pr. pakke

100,-

Sundsnæs 2 · Gråsten · kjems.dk
Telefon 7465 1140

Testamenter

Behandling af dødsboer

Arvesager

Onsdag d. 3/10
Familiebuffet

SPIS HVAD  DU KAN...
kl. 18:00-20:00

99DKK  DKK  

Onsdag d. 3/10
VELVÆRE AFTEN

I WELLNESS KL. 18:00-22:30

Fra 279 DKK

Smag på en samling af 
kolde og varme retter fra 

Tyrkiet og nyd vores 
store wellness afdeling.

Fiskenæsvej 2, 6300 Gråsten   Tlf. 7365 0033

restaurant
fiskenæs

Fredag  d.5/10
TYRKISK AFTEN

I WELLNESS KL. 18:00-22:30

Garn og tøjbutikken med det store udvalg

ULSNÆS CENTRET · Tlf. 74 65 43 44

Garn og tøjbutikken med det store udvalg

ULSNÆS CENTRET · Tlf. 74 65 43 44

A U T U M N

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

Ring og få en 
aftale med Claus

HUSK
vores Gardinbus 
kommer overalt

GULV- & GARDINBUSSEN

MANDAG-FREDAG KL. 9.30-18.00
LØRDAG KL. 9.00-13.00
www.kimscykelservice.dk Følg os på Facebook

Skeldevej 17, 6310 Broager Telefon 7444 9409

Kom ud og se de 
mange andre gode 

tilbud i butikken

MANDAG-FREDAG KL. 9.30-18.00
LØRDAG KL. 9.00-13.00LØRDAG KL. 9.00-13.00
www.kimscykelservice.dk Følg os på Facebook

Skeldevej 17, 6310 Broager Telefon 7444 9409

Kom ud og se de 
mange andre gode 

tilbud i butikken

 Kim’s Cykelservice - din lokale cykelhandler Kim’s Cykelservice

 Kim’s Cykelservice - din lokale cykelhandler Kim’s Cykelservice
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- din lokale cykelhandler 
Kim

’s Cykelservice - din lokale

Kim's Cykelservice
v/ Kim Gottlieb

Kuota Kryon
fra kr.

21.999,-

ITALIENSKE SPECIALITETER
PIZZA · PASTA· STEAKHOUSE

Toldbodgade 10,
Gråsten

Tlf. 7344 1000

CaFeodora.dk

Åbningstider fra oktober - april:
Tirsdag- fredag kl. 17.00 - 21.00 · Lørdag - søndag kl. 12.00 - 21.00

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

Få forsikring 
for alle pengene

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

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

… og overskuddet tilbage!

Få forsikring 
for alle pengene

DET ER ALDRIG FOR SENT AT

HULMURSISOLEREHULMURSISOLEREHULMURSISOLERE
• Lavere energiforbrug

lavere varmeregning
• Sundere bolig og 

bedre indeklima
• Forøgelse af husets salgsværdi
• Renere miljø, mindre CO2 udslip

BØRGE NØRGAARD APS
Tømrer & Snedkerforretning
Bækgade 14, Blans · 6400 Sønderborg
TELEFON: 74 46 15 29 MOBIL: 40 35 55 29
www.bnisolering.dk E-mail: mail@bnisolering.dk
TELEFON: 74 46 15 29 MOBIL: 40 35 55 29

BovAvis
Tak fordi du handler lokalt

Gråsten - Broager - Ragebøl - Sundeved - Padborg - Kruså - Frøslev - Holbøl - Kollund Uge 40 2. oktober 2018 10. årgang



Løs vægt 
slik

TILBUD 
GÆLDER KUN 

I GRÅSTEN

TILBUD GÆLDER

FREDAG 

Pr. 100 g

7 95

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

SuperBrugsen Padborg Telefon 74 67 31 36
Åbningstider: Alle dage kl. 7.00-19.00

Pr. stk.

69,-

ÅBNINGSTIDER

Mandag - fredag kl. 6.00 - 17.30
Lørdag - søndag kl. 6.00 - 16.00

TELEFON 7467 3334

SLAGTEREN TILBYDER
Hel fersk kylling
1350 g.

SLAGTEREN TILBYDER
Ferske svinemørbrad

DELIKATESSEN TILBYDER
Tun, lakse eller 
broccoli mousse

DELIKATESSEN TILBYDER
Smørrebrødsfestival

SLAGTEREN TILBYDER
Fyldt svinemørbrad 
med fl ødekartofl er

DELIKATESSEN TILBYDER
Frokostbakke
til 2 personer, fl ere varianter

 Ta’ 3 stk.

100,-
Pr. bk.

75,-

Pr. 100 g.

9 95

 Ta’ 3 stk.

100,-

Spar kr.

50-,

FRIT VALG

HUSK VORES BETJENTE DISK I 

SLAGTERAFDELINGEN
ER ÅBEN FREDAG & LØRDAG

Stort udvalg i kød, salat, kartofl er og andet tilbehør

FREDAG
FRA KL. 10

Pr. stk.

20,-
P A D B O R GG R Å S T E N

GRÅSTEN · PADBORG
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Tilbuddene gælder de markerede dage i perioden tirsdag den 2. oktober til og med lørdag den 6. oktober 2018 eller så længe lager haves. Der tages forbehold for trykfejl.

Pr. stk.

8,-

Pr. ps.

20,-

3-Pak

25,-

Pr. stk.

10,-

Blå Cirkel kaffe
500 g.

Coop kødboller
800 g.

eller Coop kød og melboller
1000 g.
dybfrost

Graasten originale remoulade 
eller Graasten ægte mayonnaise
375 g.

Coop soft toiletpapir
24 ruller

Pr. stk.

20,-

Store fl otte Alpevioler 
12 cm potte, fl ere farver

Sukkulenter, store, 
sjove og anderledes

 mange slags

Kartofl er
4 kg.
Dk. Kl. 1

Spar kr.

1395

FRIT VALG

FRIT VALG

Tulip bacon i skiver
3 x 125 g.

Becel Original, fl ydende 
500 ml.

Pr. stk.

2,-
Pr. pose

15,-

Løs frugt
vælg mellem bananer, æbler, pærer, blommer, 

appelsiner, kiwi, 
Kl. 1

Pr. pk.

45,-
Begrænset parti

Fast 
LavPris 

Pr. stk.

25,-

Ta’ 4 pk.

100,-
Begrænset parti

FRUGT/GRØNT TILBYDER BLOMSTERAFD. TILBYDER

3



Kirkesiden
Denne side er udgivet
af menighedsrådene i
Gråsten og Adsbøl.

Sognepræst 
Hanne Beierholm Christensen
Slotsbakken 1, 6300 Gråsten
Tlf. 7465 1270.
Undtagen mandag.
hanc@km.dk

Kirkegårdsleder
Hans-Nicolai Lorenzen
Kirkegårdskontoret
Kirkegårdsvej 49
6300 Gråsten
Tlf. 2032 1789
kirkegaardene@gmail.com

Graver i Adsbøl
Leo Sørensen
Tlf. 2127 9378
adsboelkirke@live.dk

Menighedsrådsformand:
Gråsten-Adsbøl
Helle Blindbæk
Smedebakken 7, Adsbøl, 6300 Gråsten
Tlf. 4040 6077
hebl@privat.dk

Kirkebil
Ønsker du at komme til gudstjeneste, men ikke 
har transportmulighed, så ring efter kirkebilen. 
Der skal ringes lørdag inden kl. 18.00, for at 
deltage i en søndagsgudstjeneste.
Ring på telefon 7010 7800

Kirkesiden for 
Gråsten og Adsbøl
Kirkekontoret Kirkegårdsvej 49, 6300 Gråsten
Tlf. 2080 7170 - Fax 7465 2866 
kirkekontoret@besked.com
Åbningstid mandag til torsdag kl. 10-14

Se i øvrigt www.graastenadsboelkirker.dk

Gudstjenester og andre aktiviteter
Tirsdag den  2. oktober kl. 19.00 Læsekredsen i Præstegården

Søndag den  7. oktober kl. 11.00 Gudstjeneste i Gråsten Slotskirke

Tirsdag den  9. oktober kl. 16.00 Kirkegårdsvandring i Gråsten

Onsdag den 10. oktober kl. 14.30 Sangeftermidag i Ahlmannsparken

Fredag den 13. oktober Nørkl.erne deltager ved Æblefesten på Havnen

Lørdag den 13. oktober Nørkl.erne deltager ved Æblefesten på Havnen

Søndag den 14. oktober kl.  9.30 Gudstjeneste i Adsbøl Kirke

Søndag den 14. oktober kl. 11.00 Gudstjeneste i Gråsten Slotskirke

Søndag den 21. oktober kl. 11.00 Gudstjeneste i Gråsten Slotskirke

Onsdag den 24. oktober kl. 19.00 Menighedsrådsmøde i Præstegården Gråsten

Søndag den 28. oktober kl.  9.30 Gudstjeneste i Adsbøl kirke

Søndag den 28. oktober kl. 11.00 Gudstjeneste i Gråsten Slotskirke

Tirsdag den 30. oktober kl. 17.00 Børnegudstjeneste med fællesspisning

Onsdag den 31. oktober kl. 20.00  Koncert med Perbille Rosendahl i Gråsten Slotskirke

Nørklerne tirsdage fra kl 9.30 til 11.45 i Adsbøl klubhus.

Månedens salme
Hver måned vælger organist Rut E. 
Boyschau en salme, der er af nyere dato og 
derfor ikke er at � nde i vores salmebog. Vi 
kalder den månedens salme.

Tanken er, at vi i Adsbøl kirke og Gråsten 
Slotskirke synger denne salme under 
samtlige gudstjenester. Dette for at lære nye 
tekster og toner.

Oktober måned byder på ”Du lagde 
livstid i min krop”. Musikken er skrevet 
af Bent Fabricius-Bjerre og teksten af 
Iben Krogsdal.

Koncert med Pernille Rosendahl
Onsdag den 31. oktober 2018, kl. 20:00 i Gråsten Slotskirke.

Pernille Rosendahl hylder tid & rum, når hun i efteråret er på kirketour.
Glæd dig; Pernille Rosendahl giver en unik intimkoncert i én af landets 
smukkeste kirker.
Hun er so� stikeret, feminin, eftertænksom og markant i sit udtryk. 
Dette både ses og høres i Pernille Rosendahls unikke lydbillede, der 
rummer en gribende skrøbelighed og klassisk skønhed. Pernilles 
metier er at ramme lige dér, hvor følelser mærkes mest intenst, og 
med sit nærvær lukker hun publikum ind, og tager dem med på rejse 
i sit fantastiske og enestående musikalske univers. Et univers nogle 
af landets smukkeste kirker vil danne ramme om, når Pernille til 
efteråret giver en række unikke intimkoncerter, hvor hun vil fremføre sit 
solomateriale samt nyfortolkninger af klassikere fra både Swan Lee og 
The Storm. 

Billetter købes på Ticketmaster.

Pris kr. 270,-

Billetpris ved døren: kr. 290,-

Kirkegårdsvandring
Der inviteres til kirkegårdsvandring på Gråsten kirkegård den 9. oktober kl 16.00.
Mødested: Ved kapellet.

Kirkegårdsleder Hans-Nicolai Lorenzen fortæller om kirkegården og visionerne omkring den.

Alle er velkomne!

Sangeftermiddag
Vi inviterer til sangeftermiddag i Ahlmannsparken den 
10. oktober kl 14.30.

Kirke- kulturmedarbejder Gerda Mørkehøj 
binder et par hyggelige timer sammen med 
fortællinger, fællessang og kaffe. 

Pris kr. 50,- for kaffe og kage.

Alle er velkomne!
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LØRDAG ÅBEN 
9-15

SØNDAG ÅBEN 
10-15

Slotsgade 7• 6300 Gråsten
Tlf.: 74 65 30 31 • www.toejeksperten.dk

GråstenÅBNINGSTIDER
Mandag - torsdag ..........9.30 - 17.30
Fredag ........................... 9.30 - 18.00
Lørdag ........................... 9.00 - 16.00
Søndag ........................ 10.00 - 15.00

ÅBNINGSTIDER
Mandag - torsdag ...9.30-17.30
Fredag ....................9.30-18.00
Lørdag .................. 9.00-15.00
Søndag  .............. 10.00-15.00
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ERLEBE DEN GESCHMACK SØNDERJYLLANDS 
AM TAG DER DEUTSCHEN EINHEIT! WILLKOMMEN IN 

GRÅSTEN, SØNDERBORG UND NORDBORG
AM 3. OKTOBER SIND DIE GESCHÄFTE IN DÄNEMARK FÜR EUCH GEÖFFNET 

– KOMMT VORBEI UND ERLEBT DEN GESCHMACK SØNDERJYLLANDS

SØNDERBORG HANDEL
RIKKE TORRÉ

Sønderborg heißt Dich willkommen 
in der Großstadt im Herzen der Natur. 

Erlebe die Geschichte hautnah im 
Geschichtszentrum Dybbøl Banke und 

auf dem Sønderborg Schloss. Stöbere in 
der großen Vielfalt der Läden und 

Geschäfte und genieße die Aussicht 
von der wundervollen Hafenpromenade.

GRÅSTEN HANDEL
GUNNAR HATTESEN

In Gråsten wirst 
Du königlich empfangen. 

Besuche den wundervollen 
Schlossgarten in Gråsten und 

koste vom Nationalapfel. Wie wäre 
es mit einer Wellness-auszeit im 

Marina Fiskenæs und besuche die Stadt, 
wo der Spätsommer blüht.

NORDBORG HANDEL
JØRGEN BUNDGAARD

Nordborg empfängt Dich 
inmitten unvergesslicher 

Landschaft, Hügel und Täler. 
Eine Partie Golf gefällig? 

Im Erlebnispark Universe wird 
Wissenschaft zum Spaß 

und in Dyvig kann man die
wunderschöne Aussicht genießen.

Grafisk arbejde 
Graphos Grafisk 
Industrial Produktion 
www.graphos.dk
Hans-Ole Nielsen

Telefon 36 95 99 36

graasten-avis@graphos.dk

Kommunikations- 
konsulent 
Lene Neumann Jepsen

Telefon 31 17 05 27

lnj@graastenavis.dk

Bogholder
Jette Nørlund Pedersen

Telefon 51 51 94 13

bogholder@graastenavis.dk

Adm. medarbejder
Bettina A. Jessen

Telefon 61 44 07 80

baj@graastenavis.dk

Fotograf
Tove Hansen

Telefon 
40 63 36 24

Reporter 
Signe Svane 
Kryger

Telefon 2972 4454

ssk@graastenavis.dk

Ansv. redaktør
Gunnar Hattesen

Telefon 21 16 06 83

redaktion@graastenavis.dk

Grafisk 
tilrettelæggelse 
Graphos Grafisk 
Industrial Produktion 
www.graphos.dk 
Antonio Fernandez

graasten-avis@graphos.dk

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

graasten-avis@graphos.dk

Mediechef
Ingrid Skovbo 
Johannsen

Telefon 21 19 02 80

isj@graastenavis.dk

Fotograf
Jimmy Christensen

Telefon 29 25 95 50

Find os online her:  
www.graastenavis.dk

Artikelmateriale sendes til 
redaktion@graastenavis.dk

Annoncemateriale sendes til 
annonce@graastenavis.dk

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

 Følg os på Facebook

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

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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www.hebru.dk · Mandag-Fredag 10-17.30 · Lørdag 10-14 · 1. søndag i mdr. 11-15

ÅBENT HUS LØRDAG & SØNDAG 
med fokus på god siddekomfort

Florida lænestol 
med recliner

 NU 4.999,-
     SPAR  2.000    

Siena lænestol
+ fodskammel

 NU 4.999,-
     SPAR  3.599    

Time-Out lænestol
+ fodskammel

 NU 14.999,-
      SPAR  2.264     

Florida lænestol med recliner 
Monteret med sort Madras læder på 
alle slidflader. Manuel recliner funktion. 
Fås i flere farver og dessiner. 
Tube space sokkel. Normalpris 6.999,-

Applaus 5610 hvilestol
Flot lænestol med stel i bøg og trinløs regulering af ryg.
Mmonteret med mørkegråt stof i dessin Medley. 
Siddekomforten er helt i top med en formstøbt pasform.
Normalpris 5.795,-

Løftestol model 4307 
Monteret med i Soleda læder på alle 
slidflader. Str. Medium. Med 2 motorer 
og løfte op system op til 120 kg. 
Fås i flere stof- og læder dessiner.
Normalpris 9.705,-

Time-Out lænestol og fodskammel
Monteret med lækkert sort Fantasy-læder samt en skal i 
ubehandlet eg. Sokkel er støbt i aluminium og har en smart 
og fleksibel swingback-funktion. Fås i flere farver og dessiner. 
Normalpris 17.263,-

Chicago lænestol og fodskammel
Monteret med semi/spalt læder i str. medium og stel i ubehand-
let eg. Med gasreguléret vippefunktion samt højde/vippe regulér-
bar nakkestøtte. Mange valgmuligheder af sokler, læder og stof 
kvaliteter og farver. Chicago stolen leveres desuden i 3 størrelser.
Sæt normalpris lænestol og 1 fodskammel 13.298,-

Siena lænestol og fodskammel
Monteret med sort Soleda læder på alle slidoverflader 
og med Space-sokkel i krom. Fås i flere farver og dessiner.
Normalpris lænestol og skammel 8.598,-

Siena lænestol og fodskammel
Monteret med lyst stof i dessin Viena kit på alle slidoverflader 
og med sokkel i massivt lakeret bøg. Fås i flere farver og dessiner.
Normalpris lænestol og skammel 8.797,-

Siena lænestol
+ fodskammel

 4.999,-
     SPAR  3.599    

Chicago lænestol og fodskammel

Applaus 5610
hvilestol

 NU 4.999,-
      SPAR  796      

Bogense løftestol
Model 4307

 NU 8.999,-
      SPAR  706      

Bogense løftestol
Model 4307

NU 8.999,-
      SPAR  706      

Stressless® Garda 
lænestol

 NU 5.999,-
   FAST LAVPRIS   

Stressless®  Garda lænestol 
Monteret med læder i dessin Batick. Classic stel i bøg lak. 
Trinløs glidefunktion og automatisk regulérbar nakke- og 
lændestøtte. Fås i medium og large str. Prisen gælder kun 
i sort eller brunt læder. Andre farver mod tillæg.
Fodskammel. Pris 2.199,- 

Siena lænestole
+ 1 fodskammel

 NU 5.999,-
     SPAR  2.798    

Chicago lænestol
+ fodskammel

 NU 9.999,-
     SPAR  3.299    
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LYSERØD LØRDAG
LØRDAG DEN 6. OKTOBER

LYSERØD LØRDAG
LØRDAG DEN 6. OKTOBER

Gråsten blomster
Sundsnæs 17A - 6300 Gråsten

Telefon 74 65 03 03

Gråsten blomster

Vi støtter op om
lyserød lørdag
Kig ind og få god inspiration til boligen 

Mange 
gode tilbud 
i butikken

Nygade 13 - 6300 Gråsten

Lyserød
Lørdag den 6. oktober 2018

Vi står klar i Ahlmannsparken og 
sælger kaffe, kage, vand og div. mad

For hver 
madprodukt vi 

sælger den dag går 
kr. 5,- til Kræftens 

Bekæmpelse. VI STØTTER OGSÅ OP 
OM LYSERØD LØRDAG
kig ind i butikkerne 
og lad dig overraske

Amtsvejen 13
Nybøl
6400 Sønderborg
Tlf. 74 46 77 16

Torvet 5
Centrum
6300 Gråsten
Tlf. 74 65 34 15

Sejrsvej 60
Rinkenæs
6300 Gråsten
Tlf. 74 65 11 70

VI STØTTER OGSÅ OP 
OM LYSERØD LØRDAG

Syv skarpe til 
Linet Songest
Af Ingrid Johannsen

Navn: Linet Songest
Bopæl: Rinkenæs
Beskæftigelse Salgsassistent 
hos Bruhns
Alder: 32 år

Hvorfor støtter du op 
om lyserød lørdag?
"For mig er lyserød 
lørdag vigtigt af mange 
grunde; for livet, håbet og 
fremtiden:

Jeg � k den 23. decem-
ber 2015 en meget grim 
besked. To læger fortalte 
mig, at jeg havde bryst-
cancer med spredning. I 
dag har jeg ikke længere 
aktiv cancer i kroppen, 
men kræ� en har sat sine 
store spor. Det jo sådan set 

også ok - det er en ok-pris 
at betale for livet". 

Hvilket spørgsmål har 
påvirket dig mest?
"Jeg havde selv mange 
spørgsmål til lægerne og 
min mand også. Men bør-
nenes spørgsmål til mig 
om jeg skulle dø, husker 
jeg tydeligt. De så på mig 
for et svar. Mit svar var: 
"Nej, jeg skal ikke dø nu 
og slet ikke i dag. 

Hvor meget har sygdommen 
præget dig?: 
"Jeg bliver aldrig den 
samme igen, men jeg er 
lykkelig for, hvor jeg står 
i livet nu. Jeg påskønner 
min familie og venner og 
når jeg har mulighed, ud-
lever jeg de ting og rejser, 
jeg drømmer om".

Er du bange for at  
blive syg igen?
"Frygten for tilbagefald 
lever stadig, og jeg har 
prøvet at slippe af med 
den, men det har ikke 
været muligt endnu. I 
stedet har jeg hilst frygten 
velkommen i mit liv og 
styrer selv, hvor meget 
plads den får. Mine børn 
betaler stadig en høj pris 
for de oplevelser, de har 
erobret sig undervejs. Det 
gør ondt i mit moderhjer-
te, men kræ� en banker 
ikke på, før den indtræ� er 
i ens liv".

Hvordan har I som familie 
klaret forløbet?
"Vi har været meget åbne i 
forløbet og vores børn har 
fået lov at være en del af 
det. Det har vi vurderet, 
de godt kunne klare. 

E� er første gang kemo 
gik det stærkt med, at 
mit hår faldt af - Stella, 
dengang knap 5 år gam-
mel - hjalp med at klippe 
alt mit hår af. Reaktionen 
var; at hun tog sine små 
arme om mig og holdt 
mig tæt ind til sig. Der var 
ikke så mange ord, men 
megen kærlighed. Liva, 
der lige var fyldt 8 år, rea-
gerede med at se det lidt 
på afstand. Det var hårdt, 
og  gjorde ondt, men jeg 
forstod hende og gav 
hende alt den plads, hun 
havde brug for til at � nde 
sin plads i alt dette. Det 
var ikke kun mig her der 
var blevet ramt".

Er der kommet noget godt 
ud af dette forløb?? 
"Ja, jeg lever, tør igen 

drømme og planlægge mit 
liv ud mod det ukendte. 
Jeg sætter mig mål e� er 
mine ønske og er et sted i 
mit liv, hvor det igen � a-
sker sig. Jeg venter ikke på, 
at solen kun tilsmiler mig, 
men nyder også regnen.

Jeg er altid på jagt e� er 
endnu et minde for tænk 
nu hvis jeg for tidligt skal 
her fra. Jeg vil gerne, at 
mine børn har minderne 
med om en dejlig opvækst. 
Jeg kysser min mand en 
gang mere og holder hans 
hånd mere tæt". 

Er du helt rask nu?
"Jeg er kræ� fri nu, men 
har netop været igennem 
endnu en operation. Jeg 
har en del følgeskader 
e� er 15 gange kemo og 25 
gange stråler og 5 opera-
tioner på knap 2 år. Men 
jeg klager ikke. Hverken 
over forløbet, eller hvorfor 
benzin priserne stiger". ■

Linet Songest er kræftfri, og tør igen drømme og række ud 
efter fremtiden. Foto Lene Neumann Jepsen
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GRÅSTEN APOTEK
Sundsnæs 13 · Tlf. 74651020

15 STK.

4900

For hvert solgt Berocca og A-DERMA Exomega Control 
produkt donerer apoteket kr. 5,- til Kræftens Bekæmpelse

ANLEDNING AF 

LYSERØD LØRDAG
HOLDER VI LYSERØD UGE PÅ GRÅSTEN APOTEK 

HELE UGE 40

30 STK.

9900

SPAR

20%

BEROCCA PERFORMANCE
Kosttilskud med alle 8 
B-vitaminer, C-vitamin, 
magnesum og zink

A-DERMA
Exomega Control 
produkter

i Ahlmannsparken
Lørdag den 6. oktober 2018

Zumba og Crossdance
Kl. 10.00 – 12.00

Med Dance All Over

Linedance
Kl. 13.00 – 17.00
Med Lene Mainz Pedersen

Priser i forsalg:

LYSERØD LØRDAG
LØRDAG DEN 6. OKTOBER

LYSERØD LØRDAG
LØRDAG DEN 6. OKTOBER

Ulsnæs Centret · 6300 Gråsten · Tlf. +45 20 55 01 28
Modetøj & specialiteter

Strik

89995

Lyserød lørdag i Gråsten

Lokaludvalget for Kræf-
tens Bekæmpelse byder 
på et udvidet program 
til dette års Lyserød 
Lørdag-arrangement i 
Ahlmannsparken.

Aktiviteterne fra sidste 
års formiddagsprogram er 
udvidet til et heldagspro-
gram og byder nu udover 
zumba også på crossdance 
og linedance.

En af Dan marks bedste 

linedance-instruktører 
tager hele vejen fra Her-
ning for at føre nybegyn-
dere og let øvede gennem 
linedance-trinene.

I dagens anledning åbner 
Morten Latter cafeteriaet 
i Ahlmanns parken. Og 
det nye program er blevet 
taget godt imod. Formand 
for lokaludvalget Orla 
Skovlund Hansen kan 
allerede nu tælle et højere 
deltagerantal end sidste år 

og tilmeldingen er stadig 
åben.

Lokal opbakning
Takket være stor støtte fra 
det lokale erhvervsliv, er 
det muligt for arrangøren 
at give alle indtægter fra 
billetsalget direkte og ube-
skåret videre til kampen 
mod brystkræ� . Ud gi� er 
til sceneleje, gevinster til 
lodtrækningen og andre 
omkostninger er alle dæk-

ket af sponsorater. Også de 
lokale butikker bakker op 
om arrangementet. F.eks. 
støtter både apoteket i 
Ulsnæs Centret og Den 
Gam le Sko mager med 
donationer ved salg af 
visse varer. Hos BRUHNS, 
Gråsten Blom ster og 
Bageriet Kock bakkes der 
også op om sagen.

Ihærdig Ildsjæl
Orla S. Hansen har selv 
været i gennem to kræ� -
forløb og er derfor meget 
glad for at kunne engagere 
sig i Kræ�  ens Be kæm pel se. 
”Det er som medicin for 
mig, når jeg brænder for 
sagen,” fortæller han. Han 
har arbejdet på program-
met for Lyserød Lørdag og 
glæder sig til at se det hele 
udfolde sig. ”Det bliver en 
rigtig god dag og jeg glæ-
der mig til at kunne over-
række de mange penge vi 
får samlet ind,” afslutter 
Orla S. Hansen. ■

Arkivfoto fra arrangementet i Ahlmannsparken 2017
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Sejrsvej 101 • Rinkenæs • 6300 Gråsten • 73 11 58 45 • www.benniksgaardbutik.dk • info@benniksgaardbutik.dk

ÅBENT

tirsdag - lørdag
9-17

søndag
9-12

Mandag - fredag kl. 10.00-17.30

Lørdag kl. 10.00-13.00

Borggade 4, Gråsten  •  Tlf. 5151 3678

Vi modtager mobilepay og kontanter

Vi forhandler str. 36-58

Åbningstider

Tusind tak
til alle vores kunder, forretningsforbindelser 

og husets venner for den fantastiske 
modtagelse af vores nye butik.

Især en stor tak til alle, som gav 
en hånd med i fl ytningen.

De bedste hilsner,

Jane & Jonna

STEGT FLÆSK OG POLITIK
Onsdag, den 10. oktober 2018 kl.18.30 

på Den Gamle Kro, Gråsten
Det lokale byrådsmedlem

DANIEL STAUGAARD
fortæller om det kommunale budget for 2019-2022 

og hvilken indfl ydelse det har for 
Broagerland, Sundeved og Gråsten-området.

Arrangeret af Venstre Sundeved og Broagerland.
Kun for medlemmer af Venstre

Tilmelding senest den 8. oktober
til dasa@sonderborg.dk

ven
stre.

dk/blivmedlemven
stre.

dk/k/k b/b/ livmedlem

BLIV
KAMPAGNE- 

MEDLEM I 
VENSTRE
FOR 0 KR.

RESTEN AF
2018

Gråstenæbletræer
Brug søndagen på at plante æbletræer

Søndag den 7. oktober kl. 10.00
planter vi 100 træer ved Gråsten Landbrugsskole.

Plant mindst ti træer og få et 
gratis æbletræ med hjem.

Æbletræsplantere:
Vi mødes på landbrugsskolen ved 
Den Røde Lade kl. 10.00 og slutter dagen med 
en hyggelig gratis og velfortjent frokost.

Tilmelding:
Kaj Nielsen: mobil 4032 0673 eller 
mail k.nielsenbyg@mail.dk
Vel mødt!

www.graastenforum.dk

 Find Gråsten Æblefestival på Facebook 

Bøde
Venezia Pizza i Rinkenæs 
har fået en sur smiley 
og 5.000 kr. i bøde for at 

svigte egenkontrollen med 
håndtering af mad.

Det er 2. gang 
Fødevarestyrelsen har 
givet en indskærpelse til 
pizzariet 

Ejeren lover at få orden 
på dokumentationen. 

Der venter nu pizzariet 
yderligere to kontrolbesøg 
fra Fødevarestyrelsen, 
som Venezia Pizza skal 
betale gebyr for. ■

Gråsten Jagtforening får ny formand
Af Gunnar Hat tesen

De 208 medlemmer af 
Gråsten Jagtforening har 
fået ny formand.

Det blev landmand Allan 
Andersen, Ullerup, som 
a� øser � eis Daarbæk 
Kjær, der kun opnåede at 
være formand et år.

Nyvalgt til bestyrel-
sen blev Lasse Nissen, 
Vilsbæk, og Randi 
Pedersen, Egernsund.

Ud af bestyrelsen 
trådte Anders Moseholt, 
Rinkenæs, der har været 
kasserer i 12 år, og Sandy 
Mørk, Kruså. ■

Der deltog 19 medlemmer i generalforsamlingen i Gråsten 
Jagtforening. Foto Jimmy Christensen
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OPSAMLING:
Sønderborg . . . . . . . . kl. 8.00
Nybøl . . . . . . . . . . . . . kl. 8.15
Broager kirke  . . . . . . kl. 8.20
Ahlmannsparken . . . . kl. 8.30
Bageren, Rinkenæs  . kl. 8.35
Kruså Bankocenter . . kl. 8.50

Stenvej 15 Rinkenæs, 
6300 Gråsten · tlf. 74 65 08 50 

mail@quorpsbusser.dk 
Rejsegarantifonden nr. 2799

Læs mere på: www.quorpsbusser.dk

4 dages juletur til Berlin
Torsdag den 29. november til søndag den 2. december

Op mod Jul er Berlin altid et besøg værd. Hele den tyske hovedstad stråler og 
julemarkederne � ndes overalt på byens torve og pladser. Kom med og oplev 

den dejlige julestemning med egne øjne. Der er også tid til at gå på en af byens 
mange cafeer, spændende museer eller shoppe i byens elegante butikker.

Torsdag den 29. november 
Vi kører til Berlin og holder undervejs nogle pauser. 

Ved første ophold serverer vi kaffe og rundstykker. Vi 
ankommer til Berlin og indkvarteres på det 4-stjernede 

Hotel Best Western Amedia Kurfürstendamm ved 
17-tiden. Aftensmaden er en skøn 3-retters menu, 

som serveres kl. 19.00 i hotellets restaurant.

Fredag den 30. november og 
lørdag den 1. december

Byrundtur med dansktalende guide, hvor vi skal 
opleve mange af storbyens historiske og kulturelle 
seværdigheder, bl.a. Kurfürstendamm, Unter den 
Linden, Gendarmenmarkt og Potsdammer Platz 
samt Rigsdagsbygningen, hvor vi om fredagen 

skal have kaffe og kage i Rigsdagens Kuppel. 
Vi fortsætter til � ere af Berlins berømte vartegn, 

bl.a Sejrssøjlen, Brandenburger Tor og ikke mindst 
Checkpoint Charlie med resterne af Berlinmuren m.m.

Begge dage vil der være tid til at ose på de 
� otte julemarkeder og shoppe i de mange 
� ne butikker. Igen slutter vi dagene af med 

en 3-retters menu på hotellet kl. 18.00

Søndag den 2. december
Efter morgenmaden sætter vi kurs 
mod Sønderjylland med passende 
pauser. Hjemkomst ved 18-tiden.

(Der tages forbehold for eventuelle 
programændringer)

Pris kr. 2.990,- inkl. halvpension 
pr. person i dobbeltværelse

Tillæg ved enkeltværelse 
på 600 kr. 

Tilmelding til Quorps Busser ApS

Rekordomsætning i ny tøjbutik

Af Lene Neumann Jepsen

2dreams havde en 
drømmestart, da de 
åbnede deres nye butik 
på Borggade i Gråsten.
Det var ikke mange 
sekunder ejerne Jonna 
Seemann og Jane Hansen 
stod stille.

I det øjeblik de kunne 
åbne dørene til deres nye 
� otte butik på Borggade 
væltede det ind med 
kunder. Og det blev bare 
ved med strømme ind 
med nysgerrige, der ville 

have et først blik på de nye 
omgivelser.

”Det er virkelig en for-
bedring. Tøjet kommer 
mere til sin ret og vi kan 
bedre overse tingene,” 
siger Gerda Pedersen, der 
havde taget sit barns svi-
germor med til åbningen.

”Jeg har kun godt at sige 
om butikken. Den er vir-
kelig � n,” supplerer Linda 
Petersen. Sammen har 
svigermødrene taget turen 
fra Hjordkær for at være 
med på den første dag for 
2dreams på Borggade.

Det var ikke kun kun-
der der lagde vejen forbi 
butikken. Også venner og 
bekendte kom med deres 
lykønskningerne og gaver 
til veninderne. Tydeligt 
glad tog Jane og Jonna 
imod de mange rosende 
ord om deres nye butik. 
Og smilene viste sig at 
have en god grund. Det 
blev til en rekorddag for 
butikken.

Omsætningen overgik 
både deres åbning for 
halvanden år siden og de-
res fødselsdagsfejring d.1. 
maj 2018. Og det var ikke 
kun på selve åbningsdagen 
i tirsdags, at butikken var 
fyldt. Det fortsatte med 
at strømme med resten 
af ugen også. Det var en 
drømmestart for 2dreams 
på deres nye adresse. ■

Kunderne var klar både 
indenfor og udenfor butikken.
 Fotos Lene Neumann Jepsen

Kasper er Gråstens 
bedste lærling

Af Gunnar Hat tesen

Industritekniker Kasper 
Lykke Brandt fra 
Rinkenæs var blandt 
prismodtagerne, da 
ML-Prisen 2018 torsdag 
blev uddelt på Den Sorte 
Diamant i København. 
Undervisningsminister 
Merete Riisager deltog 
igen i år i hyldesten af de 
25 dygtige lærlinge fra 
hele landet.
Det er 16. år i træk, 
at Metalindustriens 
Uddannelsesudvalg ud-
deler ML-Prisen til 25 af 

metalindustriens dygtigste 
lærlinge.

Foruden de dygtige 
nyuddannede svende er 
deres familier, mestre og 
faglærere også inviteret 
med til den store fejring.

Alle 25 prismodtagere 
har skilt sig ud med et højt 
fagligt niveau, men de 
sociale kvaliteter vægtes 
også højt i udvælgelsen. 
Derfor er det et fællestræk 
for Kasper Lykke Brandt 
og de øvrige prismod-
tagere, at de, udover at 
have opnået topkarakter 
til svendeprøven, også 
er gode kammerater og 
kolleger.

Både skole og virksomhed 
skal indstille
24-årige Kasper Lykke 
Brandt har gået på EUC 
Syd og været i lære hos 

Danfoss A/S. Han er ble-
vet indstillet til prisen af 
skolen og virksomheden i 
fællesskab. I indstillingen 
lyder det blandt andet:

"Kasper udmærker sig 
som en dygtig håndvær-
ker, der udviser stor faglig 
stolthed. Han er en god 
kammerat, hjælpsom og 
altid med et smil på læ-
ben. Han har på sin rolige 
facon mestret ikke kun at 
være dygtig i sit fag, men 
også hjulpet sine medstu-
derende ved at lytte til de-
res ideer og vise omsorg. 
Han er et godt forbillede 
for andre lærlinge".

Selv giver Kasper Lykke 
Brandt følgende bud på, 
hvorfor netop han har 
skilt sig ud blandt de mere 
end 270 indstillede:

"Jeg har ha�  gode kol-
legaer og ledere, som 
har været en stor del af 
min faglige udvikling. 
Månedlige møder med 
dem, der handlede om 
min uddannelse i virk-
somheden, sikrede min 
udvikling, og deres inte-
resse i min udvikling er 
en medvirkende årsag til, 
at jeg blev opsat på at gøre 
mit bedste", siger Kasper 
Lykke Brandt. ■

Kasper Lykke Brandt er en 
dygtig håndværker, og blandt 
Danmarks 25 dygtigste 
lærlinge.

Havens Dag
Af Lene Neumann Jepsen

I weekenden holdt 
Haveselskabet for 
Gråsten og omegn 
Havens Dag i samarbej-
de med Ulsnæs Centret. 
Der bliver bygget både 
midt på torvet i Ulsnæs 
Centret og ved vaskehal-
len, så Haveselskabet tog 
opstilling på parkerings-

pladsen. De havde taget 
et stort udvalg af planter 
og blomster med, så der 
var noget for enhver have 
i blandt. Selvom det var 
lidt blæsende og køligt 
lagde mange vejen forbi 
og tog et kig på sortimen-
tet. Nogle prøvede også 
lykken i Haveselskabets 
tombola. Meget synligt 
med grønne veste, kunne 

man � nde medlemmerne 
fra Haveselskabet, som 
stod klar med gode råd 
og vejledning til e� erårets 
havepleje.

Stort outletsalg
Samtidig med Havens Dag 
havde Møblér med Hebru 
fyldt den tidligere KFN 
hal op med deres bedste 
outlet tilbud. Et stort 
sortiment af sofaer og 
lænestole kunne købes til 
meget fordelagtige priser. 
Mange benyttede sig af de 
rigtig gode tilbud og tog 
nogle � otte, nyt møbler 
til stuen med hjem. For 
mange blev der dog lige 
plads til en grillpølse og 
en fadøl inden de vendte 
hjem. De dygtige grill-
mestre hos Møblér med 
Hebru havde fyret godt op 
i kulgrillene og serverede 
ringridere og fadøl til de 
besøgende i anledning af 
Havens Dag. ■

Der var et stort udvalg af planter til Havens Dag.
 Foto Lene Neumann Jepsen
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GRÅSTEN SLOTSKIRKE
Søndag den 7. oktober kl. 11.00

ved Hanne Beierholm Christensen

ADSBØL KIRKE
Søndag den 7. oktober 

Vi henviser til Gråsten Slotskirke

KVÆRS KIRKE
Søndag den 7. oktober kl. 9.30
ved Helle Domino Asmussen

BROAGER KIRKE
Søndag den 7. oktober kl. 10.30

ved Stefan Klit Søndergaard

EGERNSUND KIRKE
Søndag den 7. oktober kl. 11.00

ved Mette Carlsen

RINKENÆS KORSKIRKE
Søndag den 7. oktober kl. 10.30
ved Lars Astman Smedemark.

NYBØL KIRKE
Søndag den 7. oktober

Vi henviser til Sottrup Kirke

SOTTRUP KIRKE
Søndag den 7. oktober kl. 9.30

ved Mette Carlsen

ULLERUP KIRKE
Søndag den 7. oktober kl. 10.30

ved Lis-Ann Rotem

TYSK GUDSTJENESTE
Sonntag, 7. oktober 
Kein Gottesdienst

GUDSTJENESTER

Al opmærksomhed 
ved min fødselsdag

Mandag den 8. oktober frabedes.

Venlig hilsen
Gunnar Andersen

Trekanten 28

Guldbryllup
Dette skønne par kan fejre 
guldbryllup den 3. oktober.

Vi ønsker jer stort tillykke med dagen

Kærlig hilsen
Børn, børnebørn & svigerbørn

Ondt i hænderne? 
FÅ ET SMERTETJEK!
Smerter i hænderne kan være tegn på en gigtsygdom, 
som kræver behandling – jo før, jo bedre. 

TORSDAG DEN 11. OKTOBER KL. 15–17 
kan du få et gratis smertetjek af erfarne reumatologer 
fra Gigthospitalet hele to steder i Gråsten. 

Gigthospitalet i Gråsten Gråsten Apotek
Toldbodgade 3 Sundsnæs 13 (Ulsnæs Centret)
6300 Gråsten 6300 Gråsten

Der er ingen tidsbestilling.

Læs mere på www.gigtforeningen.dk/smertetjek

Kære Oskar !
Du ønskes stort tillykke 

med dit 25 års jubilæum den 4. oktober.
Håber at du får et par dejlige dage .

Kærlige hilsner fra
Susanne

Brian, Sara og Martin

SANGAFTEN OG 
ÅRSBERETNING

i Rinkenæs Korskirke
Tirsdag den 9. oktober kl. 19.00
Vi begynder i kirken. Tre fra sognets menighed 
præsenterer deres yndlingssalme, hvore� er vi 

alle synger dem.
Så går vi over i kon� rmandstuen, hvor 

vi skal høre menighedsrådets 
årsberetning og nyde en kop ka� e 

med tilbehør.
Alle er velkomne.

Menighedsrådet

Læs mere på www.rinkenæskirke.dk

Kom og vær med på

KRUMMELURERNE
Gymnastikhold for børn i alderen 3-6 år 

Det er både for drenge og piger

Vi træner i gymnastiksalen på Gråsten skole om 

Tirsdagen kl. 16.00 til 16.45
Instruktør: Helene Jacobsen - samt hjælpere

Se mere under vores hjemmeside 
www.gig-gråsten.dk

JAGT SØGES !!
Gåse og Andejagt lejes gerne for � ere år.

Anders & Niels Moseholt ( har hund )

MOBIL: 29 88 08 73
MAIL: N.MOSEHOLT@GMAIL.COM

Diverse

Tre indskærpelser til Det Gamle Rådhus
Af Lene Neumann Jepsen

E� er sidste uges besøg fra 
Fødevarestyrelsen, har 
Det Gamle Rådhus mistet 

sin elitesmiley og fået tre 
indskærpelser.

Ud af seks kontrollerede 
punkter har Det Gamle 
Rådhus fået en indskær-

pelse på tre af dem, der 
omhandler hygiejne. Det 
drejer sig om håndtering 
af fødevarer, hvor der 
i et kølerum blev målt 
en næsten dobbelt så 
høj temperatur som de 
maksimalt tilladte 5°C. 
I det kølerum bliver de 
letfordærvelige madvarer 
som pålæg, mælk og 
kødprodukter opbevaret. 
Desuden har rengøringen 
i tilvirkningslokalerne, 
hvor maden tilberedes, 
også fået en indskærpelse. 
Fødevarestyrelsen har 
anmærket, at lokalerne er 
utilstrækkelig renholdte. 
Der var både belægning 
og fødevarerester på 
forskelligt udstyr samt 
belægning på gulv og i 
hjørner. Den tredje ind-

skærpelse får Det Gamle 
Rådhus for utilstrækkelig 
skadedyrssikring, da der 
blev konstateret huller, 
der kan give adgang for 
skadegørere.

De tre øvrige punkter, 
der blev kontrolleret, var 
o� entliggørelse af kontrol-
rapport, virksomhedens 
egenkontrol og mærkning 
og information. Disse 
havde fødevarestyrelsen 
ingen anmærkning til.

Indskærpelserne medfø-
rer, at Det Gamle Rådhus 
har mistet deres elitesmi-
ley og skal � erne mærka-
tet. Desuden skal de regne 
med � ere kontrolbesøg 
fra Fødevarestyrelsen. 
Det Gamle Rådhus 
vendte ikke tilbage for en 
kommentar. ■
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Gråsten Bedemandsforretning
- en del af Rabøl Jørgensens Begravelsesforretninger

Svend Hedegaard Rie Rabøl Jørgensen Martin Good 

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

• En værdig og smuk afsked

• Afdødes ønsker i centrum

• Erfaren hjælp til det praktiske

• Respektfuld hjælp til det svære

Gråsten blomster
Ulsnæs Centret, Sundsnæs 17A

Telefon 74 65 03 03

Gråsten&Omegns 
Begravelsesforretning 
Helmich&Søn 

Håbet og kærligheden er 
vigtige for vores liv 
- men hvilken rolle spiller troen, når livet slutter?

Vi træffes hele døgnet 

Uanset om du er medlem af Folkekirken eller ej, vil 
de værdier, der gav mening for dit liv, også være en 
naturlig del den måde, du siger farvel. 
Hos Helmich & Søn har vi gennem tre generationer 
ydet bistand til alle trosretninger. Vi står altid til 
rådig hed for en uforpligtende personlig samtale, hvor 
vi lyt ter til dine ønsker og herefter nøje forklarer, 
hvordan vi kan hjælpe.
Du kan læse mere om “Min sidste vilje” på 
www.helmichbegravelse.dk
Jytte Rasmussen Gråsten og Omegns Begravelsesforretning

Felstedvej 34, Gråsten 74 65 94 33
Thomas Helmich Sønderborg Begravelsesforretning

Arnkilgade 15, Sønderborg 74 42 36 81

Bedemand Alice Tørøk
Hjælp, overblik og tryghed i en svær tid

Alice Tørøk Bedemand Kontakt 71 78 76 22

− Vi hjælper med alle praktiske og
uvante opgaver og hjælper med at søge begravelseshjælp

− I samarbejde med en Clairvoyant tilbyder vi en afsked 
med afdøde der giver afklaring og ro i sindet

• Kiste (hvid )

• Miljøurne 

• Polstring af kiste 

• Fri kørsel i Sønderjylland 

• Honorar-samtale i hjemmet

• Dokumentarbejde inkl.

• Intet weekendtillæg

 Pris fra kr. 9.995,-

Dødsfald

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

Holger Robert Petersen
Tidl. malermester

[ 6. 1. 1933                ] 29. 9. 2018
er stille sovet ind efter kort tids svær sygdom

I kærlig erindring
Din kone Ulla , Sabu, Monika og Luke

Winnie, Torben, Nicklas , Patrick og Anne
Bisættelsen finder sted fra Rinkenæs Korskirke

lørdag den 6. Oktober 2018, kl. 11.00

Taksigelser
HJERTELIG TAK

til alle jer som fulgte vor kære far, svigerfar og farfar,

Peter ”Kværn” Hansen
til hans sidste hvilested.

TAK for besøg, breve, blomster og opringninger. 
Det varmer mere end I tror.

TAK for alle de � otte blomster og kranse.
TAK til præst Vibeke von Oldenburg for 

den varme og personlige tale.
TAK til Per Nielsen for det smukke trompetspil 

i kirken. Det var noget helt særligt.
På familiens vegne

Hans Peter og Bo Hansen

HJERTELIG TAK
for venlig deltagelse og smukke blomster ved vor kære søster

Margrethe Maags
bisættelse fra Kværs kirke.

En stor tak til hjemmeplejen for god og kærlig pleje.
På familiens vegne

Søskende

Guderup  Bakken 23 Tlf. 74 45 80 11
Broager  Kirkegade 2 Tlf. 74 44 95 29
Nordborg  Storegade 39 Tlf. 74 45 11 45

En smuk
afsked...

Gitte J.J. Kristensen
Eksamineret bedemand

Steen Kristensen
Eksamineret bedemand

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

– Gitte og Steen Kristensen

En smuk
afsked...

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

– Gitte og Steen Kristensen

Guderup  Bakken 23 Tlf. 74 45 80 11
Broager  Kirkegade 2 Tlf. 74 44 95 29
Nordborg  Storegade 39 Tlf. 74 45 11 45

Gitte J.J. Kristensen
Eksamineret bedemand

Steen Kristensen
Eksamineret bedemand

Als- &
Broager-Sundeved Begravelsesforretning
v/ Steen Kristensen

Bakken 23 · Guderup · Telefon 74 45 80 11

Storegade 39 · Nordborg · Telefon 74 45 11 45

Kirkegade 2 · Broager · Telefon 74 44 95 29

Alsgade 3 · Sønderborg · Telefon 74 43 45 40 · Telefon 74 47 12 00

v/ Steen Kristensen www.als-begravelse.dk

Lukket søndag

Aage Knud Jensen, 
Egernsund, er død, 94 år. ■

Kværs viste sig frem
Af Lene Neumann Jepsen

I weekenden blev der 
afholdt Kværs Messe, 
hvor det lokale forret-
nings- og foreningsliv 
viste sig frem.
Landsbyrådets formand 
Niels Peter Nielsen bød 
velkommen og Gerhard 
Bertelsen (SP), formand 
for Erhvervsudvalget i 
Sønderborg Kommune, 
åbnede messen. I sin tale 
fremhævede Gerhard 
Bertelsen især det frivil-
lige engagement, der ken-
detegner Kværs, Tørsbøl 
og Snurom området. Her 

har man både landsbyråd, 
forsamlingshus, friskole 
og formået at bygge en 
idrætshal med frivillige 
kræ� er. ”Et arrangement 
som Kværs messen er med 
til at vise, at dette er et 
område, der i sandhed har 
noget at byde på,” sagde 
Gerhard Bertelsen bl.a. i 
sin åbningstale. 

E� er den o�  cielle del 
var gulvet frit for gæsterne 
at vandre rundt i hallen 
og få en snak med udstil-
lerne. Man kunne bl.a. få 
smagsprøver fra Gråsten 
Fjerkræ og Naturmælk, 
lækker Sønderjysk lakrids 

eller popcorn. Der var 
mulighed for faglige snak-
ke med både elektriker 
Norman Rudbeck fra Eli’s 
Hvidevarer, dygtige regn-
skabsfolk hos Sydbank 
og Kreditbanken eller 
høre om boligmarkedet 
hos Estate-mægler Kjeld 
Faaborg. Kværs Friskole 
og børneunivers sørgede 
for underholdning til de 
mindste.

Med lidt udski� ning 
bland udstillere, var der 
en god blanding af nye 
og tidligere udstillere. 
Ét af de � rmaer, der har 
deltaget begge gange på 

messen var det lokale 
tømrer- og snedker� rma 
AT Boligservice. På deres 
stand kunne gæsterne 
afprøve deres færdigheder 
med en skruemaskine, 
når det gjaldt om at skure 
4 skruer i på tid. Der var 
præmier til de hurtigste. 

I alt lagde omkring 600 
besøgende vejen forbi 
Kværs hallerne i løbet af 
dagen. Det er lidt færre 
end sidste år, men for-
manden for landsbyrådet 
Niels Peter Nielsen er 
positiv. ”Vi har fået mange 
positive tilbagemelding. 
Både gæster og udstillere 
har ha�  en god og hygge-
lig dag,” fortæller han. ■

Hos Gråsten Fjerkræ kunne 
man prøvesmage 
nogle af deres lækre varer.
 Foto Jimmy Christensen

Hjertelig tak
for venlig deltagelse ved

Sven Aage Reimers
bisættelse i Egernsund.

Tak for de mange blomster, 
besøg og hilsener i den sidste svære tid.

Gitte og Per med familie
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DIN LOKALE HÅNDVÆRKER
GASSERVICE – BLIKKENSLAGER 
VENTILATION – SMEDEARBEJDE 
– VAND – VARME – 
ENERGIRÅDGIVNING

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

Dit værksted og servicebutik på vejen

Gisselmann
Kongevej 86, Gråsten · 74 65 01 70

Hvis din bil 
kunne vælge
Reparation og service 
af alle bilmærker

Kioskvarer og gaveartikler 
mv.

Gråsten
Vinduespolering

og Rengøring
kommer også i Padborg og Tinglev

Tlf. 74 65 09 16

Tlf. 7447 4262 - Sjællandsgade 16 - 6400 SØNDERBORG

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

· Ombygning · Renovering · Totalenterprise

Tlf. 7447 4262
akseltang@mail.dk

Tlf. 7447 4262 - Sjællandsgade 16 - 6400 SØNDERBORG

CHRISTENSEN

 www.bcts.dk

· Ombygning · Renovering · Totalenterprise

Tlf. 7447 4262 - Sjællandsgade 16 - 6400 SØNDERBORG

· Ombygning · Renovering · Totalenterprise

Tak fordi du handler lokalt 

Bygningskonstruktør
Murermester

og aut. kloakmester

Vi gennemfører opgaverne  
med seriøsitet og præcision

Planetvej 2 • 6300 Gråsten

Nybygning • Tilbygning • Tagarbejde • Badeværelser
Belægning • Reparationer

Annonce.indd   1 28-01-2010   08:49:09

Bygningskonstruktør
Murermester

og aut. kloakmester

Vi gennemfører opgaverne  
med seriøsitet og præcision

Planetvej 2 • 6300 Gråsten

Nybygning • Tilbygning • Tagarbejde • Badeværelser
Belægning • Reparationer

Annonce.indd   1 28-01-2010   08:49:09

Bygningskonstruktør, murermester
og aut. kloakmester

Vi udfører opgaver i totalenterprise med;
murer, tømrer, snedker, el, vvs og maler.

Ingen opgave er for lille.

Andr. Petersen & Søn ApS
Planetvej 2 • 6300 Gråsten

Tlf. 7465 2416 - Bil. 4019 2416
www.apos-eftf.dk

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

www.el-teknik.dk

- Erhvervsret
- Kontrakter herunder 

internationale kontrakter
- Strategisk rådgivning 
- Bestyrelsesarbejde

- Klyngespecialist
- Ejendomsoverdragelse

- Strafferetsager
- Bobehandling

- Procedure

www.� scher-advokat� rma.com

Hans Henrik Fischer Niels Erik Nielsen

Ringgade 3 - 6300 Gråsten
Telefon 7463 0800 

Gavekort
Køb Gråsten Handelsstandsforenings
gavekort hos Flügger Farver og
Sönnichsen Ure & Smykker.

De kan indløses hos 
byens handlende.

v. Lars Festersen 

Tlf. 23 71 58 59
Dyrehegnet 14
6300 Gråsten

post@graasten-murerforretning.dk

Karsten Haupt
Hovgård 1- 6300 Gråsten 

tlf. +45 2093 2590
hauptaps@gmail.com

www.haupt-aps.dk

Tømrer med speciale i 

restaurering og renovering 

af fredede huse, bygninger, 

kirker og bindingsværkshuse. 

Ulsnæs 21 | 6300 Gråsten | www.gev-aps.dk

Claus: 2019 8158 | Kjeld: 2019 8159 | Tlf: 7465 1651

INGEN OPGAVE ER FOR STOR, EJ HELLER FOR LILLE

Sønderhus Ferieboliger . Borggade 8.st.tv., 6300 Gråsten
Tlf. 7465 3446 . ferie@soenderhus.dk . www.soenderhus.dk

Sønderhus 
Ferieboliger

• Lokale
• Professionelle
• Lav provision: 24-32%

soenderhus.dk
nordhaus.dk

Søger 
sommerhuse 
til udlejning

TRANSPORT

Tlf: 22 30 05 05
Alle former for transport udføres

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, ud� ugter osv.

“Hvorfor bruge Deres fusser når
De kan køre med Quorps Busser”

Stenvej 15, Rinkenæs  6300 Gråsten
Telefon +45  74 65 08 50

www.quorpsbusser.dk · mail@quorpsbusser.dk
Rejsegarantifonden nr. 2799
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B R O A G E R

www.broagerkirke.dk

Mandag den 8. oktober
kl. 19.00

VED CHRISTIAN HJORTKJÆR, 
PH.D. OG HØJSKOLELÆRER 
PÅ SILKEBORG HØJSKOLE

Du skal sørge! 
–En kierkegaardsk diagnose

I 2018 bliver sorg optaget som 
o� iciel diagnose. Men er vi nu ved 

at sygeliggøre det naturlige?

Er et eksistentielt vilkår noget, som vi skal 
helbredes fra? Ifølge Kierkegaard hænger 

sorg og glæde uløseligt sammen. “Du 
skal sørge!” skriver Kierkegaard. For når 

vi sørger, holder vi kærligheden i live.

Torsdag den 25. oktober
kl. 19.00

VED
BIRGITTE HJARVARD LICHT, 

SOGNEPRÆST I DYBBØL.

Karen Blixen og 
kristendommen

“I Karen Blixens fortællinger findes 
mange kristne motiver - åbenlyse, 

skjulte eller vendt på hovedet. Hendes 
fortællinger er bygget op som kine-
siske æsker, så nøglen til den ene 
fortælling findes inde i den anden.

Med udgangspunkt i fortællingen 
”Heloïse” - fra Vintereventyr vil jeg 
vise, hvordan motiver som skyld, 

skæbne, frelse, tilgivelse og forso-
ning indgår i hendes forfatterskab. 

Der bliver også inddraget andre 
fortællinger fra forfatterskabet”.

Torsdag de 1. november
kl. 19.00

VED FORFATTER 
ANNE-CATHRINE RIEBNITZSKY
SOM FORTÆLLER OM SIN BOG

Smaragdsliberen
som udkommer den 10. oktober i år.

“Smaragdsliberen” er en fortæl-
ling om ubrydelige venskaber på 
tværs af religiøse overbevisnin-
ger. En roman om kærlighed og 
bratte og om at vælge livet til. 

Anne-Cathrine debuterede i 2010 
med biografien “Kvindernes krig” 
og har siden udgivet romanerne 

“Forbandede yngel”, “Den stjålne vej” 
og “Orkansæsonen og stilheden”.

Torsdag den 15. november
kl. 19.00

VED KRISTIAN DITLEV JENSEN
FORFATTER OG SOGNEPRÆST

I HOLBØL PASTORAT.

Togrejser i hele verden”
Togrejser på alle kontinenter - 
tag en tur med rundt om hele 

kloden med Holbøls nye præst, 
der omsider har slået rødder på 
sikker grund i det sønderjyske.

Kristian Ditlev Jensen har rejst 
intensivt i hele verden og skildret sine 
oplevelser i magasiner, tidsskrifter og 

dagblade. Flere rejser var med tog. 
Som bog udkom “Røde kager og grøn 

te” (2002), mens andre skildringer 
findes i essaysamlingen “Ord i Orient-

Ekspressen.” Senest har Kristian 
Ditlev Jensen har skrevet “Sydslesvig” 

(2016) og “Jeg siger det” (2017).

Sogneaftener i Broager Sognegård

Alle er velkomne til sogneaftenerne.
Entré og ka� e: 25 kr. 

Aktivitetsudvalget Broager Menighedsråd

Sct. Pauli 28
6310 Broager
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GULD 
SØLV 
PLETSØLV
Kom forbi butikken og 
få et godt tilbud

Åbningstider
Mandag & tirsdag LUKKET 
Onsdag til søndag kl. 12-17

Tlf. 74 44 24 25 | Mobil 40 79 16 47
jan@broagerantik.dk

Højskolesangbogen er et evigt hit
Af Gunnar Hat tesen

I Broager Sognegård var 
der pænt fremmøde, da 

deltagerne bladrede i 
Højskolesangbogen og 
sang med hjertet af lun-
gernes fulde kra� .

Højskolesangbogen er 
nok den sangbog, som 
samler aller� est, og i salen 
blev der sunget godt til. ■

Der blev sunget livligt af sangskatten i Højskolesangbogen i 
Broager Sognegård. Fotos Jimmy Christensen

35 til hyggeeftermiddag

Indbrud i båd
Ved et indbrud i en båd 
i Marina Minde ved 
Egernsund blev der stjålet 

en 6 hk påhængsmotor til 
en værdi af 8.000 kroner. ■

Broager Pensionistforening 
samlede 35 medlemmer til 
en hyggelig sammenkomst 
på Broagerhus med Tante 
Tuttes knævarmere fra 
Løgumkloster.
Gruppen underholdt både på 
savblad og harmonika og 
gav tilhørerne en rigtig god 
oplevelse.
Foreningens næste arrange-
ment er julehygge 
torsdag den 29. november.
 Foto Jimmy Christensen
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Pris 
495,-

Tilmelding på
tlf. 2116 0683

BovAvis

OPSAMLINGSSTEDER
Aktivitetscenter, Guderup  ................  Kl.  8.30
Netto, Augustenborg  ........................ Kl.  8.35
Alsion, Sønderborg  ............................ Kl.  8.55
Nybøl Kirke  ......................................  Kl.  9.10
Broager Kirke  ...................................  Kl.  9.15
Egernsund elektrikeren  ....................  Kl.  9.20
Ahlmannsparken, Gråsten  ................ Kl.  9.25
Bageren, Rinkenæs  ........................... Kl.  9.35
Annies Kiosk, Sønderhav  .................. Kl.  9.40
Elektrikeren, Kollund  ....................... Kl.  9.45
Kruså Bankocenter  ........................... Kl.  9.50
Bov Kro  ............................................  Kl.  9.55
Circle K, Padborg  ............................. Kl. 10.00

Rømø-Sild
Søndag den 2. december

Vi kører til Rømø, hvor vi ser øens fl otte kirke. 
Derefter sejler vi fra Havneby til Sild. Ombord på færgen 
nyder vi en frokostmenu. På Sild køres over Kampen til 

Kejtum Kirke og videre til Vesterland. Vi bliver sat af 
ved øens lille hyggelige julemarked, og derfra 
er der lejlighed til at slentre en tur ned ad den 

mondæne hovedgade. 

Inkl. bus, ka� e og rundstykker, 
sejllads Rømø-Sild t/r, frokostmenu og 

eftermiddagska� e, der serveres i bussen

Rømø-SildRømø-Sild

Broager Lokalbestyrelse

SØNDAGSCAFE MED BRUNCH

21. oktober på Broagerhus, start kl. 11.00 med Brunch.

Vi får lun leverpostej med bacon. Røræg /m med små pølser og bacon, små 
pandekager, 2 slags pålæg, tærter, ost, marmelade rundstykker og rugbrød 
hertil kaffe the og juice. Derefter vil Martin Odmand Jørgensen, Sønderborg 
Forsyning fortælle om sortering køkkenaffald fra 2019. Tilmelding fra torsdag 
kl. 10.00 til Mona Rathje tlf. 5135-9550 og senest 17 oktober. Pris medlemmer 
50,00 kr. ikke medlemmer 75,00 kr. som betales ved indgang. Lokaleadgang fra 
kl. 10.15.

STØT VORE SPONSORER - De støtter os

Næste annonce uge 42.

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

www.hebru.dk

Sundsnæs 4
6300 Gråsten

Norgesvej 24
6100 Haderslev

Mail
mobler@hebru.dk

Telefon 
7460 8351

Sundsnæs 4,
6300 Gråsten

Norgesvej 24, 
6100 Haderslev

Telefon
7460 8351

Mail
mobler@hebru.dk

32 opdagede Broagerland
Af Lene Neumann Jepsen

En bus kørte forleden 
rundt på det vest-
lige Broagerland, hvor 
deltagerne blev klogere 
på egnens historie helt 
tilbage til istiden.

Under titlen ”Opdag 
Broagerland” havde 

Landsbylaugene 
på Broagerland, 
Lokalhistorisk 
Forening og Broager 
Udviklingsforum ar-
rangeret busturen. 
Christian Frederiksen var 
turens kyndige guide, der 
kunne fortælle både om 
Broagerbanen, de mange 
teglværker, Egernsunds 

historie helt tilbage til 
1864 og mange � ere 
interessante detaljer om 
området.

Det var én af � ere ture 
som foreningerne har 
arrangeret for de lokale. 
En oplagt mulighed for at 
lære mere om områdets 
spændende historie. ■

Deltagerne havde en god og lærerig tur rundt på det vestlige Broagerland.
 Foto Jimmy Christensen

Bedst til petanque Af Lars Staal 

Skelde Gymnastik- 
og Idræts forenings 
petanque af deling 
holdt forleden årets 
mesterskabsturnering.

Her deltog 5 hold i 
slutspillet.

Vindere blev Michael 
Holtz, Skelde og Svend 
Erik Hansen, Broager.

Vintersæsonen begynder 
onsdag den 3. oktober. ■

Michael Holtz og Svend Erik Hansen, som er flankeret af 
formand for Skelde GF, Thomas Jacobsen. Foto Lars Staal

På smagsrejse igennem 
Super Brugsen
Af Lene Neumann Jepsen

I fredags bugnede Super 
Brugsen i Broager med 
smagsoplevelser.

Butikken var fyldt med 
nysgerrige og smagslystne 
gæster, da både leverandø-
rer, Brugsens egen slagter, 
bager og delikatessen 
havde fundet smagsprøver 
frem på alskens lækkerier. 

Især de lokale leverandø-
rer tiltrak mange interes-
serede. Vemmingbund 
Biavl havde en bistade 
med, hvor man kunne 
følge de � ittige bier i pro-
duktionen af honning. Og 
græskaravler Christian 
Lund fyldte traktoren 
op med græskar, som 
børnene snittede � otte 
hoveder i.

Du� en af gule ærter, 
medister, raclette og lækre 
oste fyldte butikken og 

vækkede appetitten hos 
kunderne, der nysgerrigt 
smagte på varerne. Når 
man var nået hele vejen 
rundt, kunne man slutte 
af med en lækker øl eller 
et glas vin inden man gik 
til kassen eller tog en tur 
mere på smagsrejsen.

”Hold da op det smager 
godt,” og ”Sikke meget 
man kan prøve, det er jo 
lige til at spise sig mæt,” 

var blot nogle af de kom-
mentarer man kunne høre 
kunderne sige i butikken. 
Og Brugsens uddeler er 
helt enig i begejstringen.  
”Det var en god dag med 
masser af glade kunder. 
Det var helt klart en suc-
ces,” siger Michael Næsby 
om smagsdagen. Der er 
også mulighed for at suc-
cessen gentager sig. ”Det 
vil vi gerne gøre igen,” 
fortæller Michael Næsby 
og nævner, at uden at det 
skal være en hel smagsdag, 
vil der op mod jul være 
� ere muligheder for gode 
smagsoplevelser i Super 
Brugsen i Broager. ■

Forskellige lækre oste var nogle af smagsprøverne, der stod klar.

Mange flittige børn forvand-
lede græskar til flotte 
hoveder.
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Butikken tlf. 73 44 15 00 • Slagter tlf. 73 44 15 17 • Delikatessen tlf. 73 44 15 16
Se også SuperBrugsens udsendte avis. Tilbudene gælder fra tirsdag den 2. oktober til og med lørdag den 6. oktober 2018. Forbehold mod trykfejl og udsolgt

G R Ø N T A F D E L I N G E NG R Ø N T A F D E L I N G E ND E L I K A T E S S E NB A G E R A F D E L I N G

500 4995

Hjemmelavet 
medister

2 KG

5000

Wasa 
knækbrød
Mange varianter

Ribbensteg eller 
fl æsk i skiver

Ullerslev 
ost
Familieost 45+

MIN. 1 KG

5995

Herregårds 
rødkål
720 gr

2 STK

2500

Flydende 
Becel

500 ML

800

Coop wienerpølser

3 PS A 8 STK

5000

SPAR 9.00

PR. PAKKE.

995

PR. 1/2 KG

1995

Coop kødboller eller kød og melboller

800/1000 GR

1995

SPAR 16,90

SPAR 20,00 FRIT VALG

Kærnemælkshorn Burgerplatte 
4 brød 
4 bøffer
+ tilbehør

Kålrabi, rødkål
eller hvidkål 
fra lokal avler

PR. STK.

1000

Broager

1 7



S U N D E V E D

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

Kom ind og hent det nye katalog 
i vores showroom!
Med egen import af Prestige, har vi her et helt unikt 
program, som består af 7 forskellige serier, med et vælg 
af nuancer og kombinationsmuligheder, som passer ind 
i ethvert badeværelse. Møblerne kommer naturligvis 
færdigsamlet.

SØNDERBORG BAD PRESTIGE

SØNDAGSÅBENT PÅ SØNDAG KL. 10-15

Åbningstider
mandag – torsdag 
13.30-18.00

Altid 1. søndag
i måneden
10.00-15.00

MAIL
butik@badogvarme.dk

WEBSHOP
www.sønderborgbad.dk 

Altid konkurrencedygtige priser!
Baderumsmøbler, bruseløsninger, spa- og badekar, 
armaturer, håndklæderadiatorer og � iser til hele huset. 

÷30% rabat på hele kataloget

Dagli' Brugsen 
udsat for indbrud
Dagli' Brugsen i Vester 
Sottrup blev torsdag nat 
udsat for et indbrud.

Tyvene er kommet ind i 
dagligvarebutikken ved 
at pille nogle tagplader af. 
Dernæst er de kommet 

ind på lo� et, og derfra 
videre ned i butikken.

Her er det lykkedes ty-
vene at bevæge sig rundt, 
uden at alarmen er udløst.

Ved indbruddet blev der 
stjålet et kontant beløb. ■

Takt & tone er evig gyldig
Af Gunnar Hat tesen

Med sine regler for or-
dentlig opførsel og god 
etikette virker Emma 
Gad som en lidt sippet 
og stram tante.

Men faktisk var hun mo-
derne og fremadrettet, da 
levereglerne udkom i 1918 
i bogen "Takt og tone - 
hvordan vi omgaas".

Forsamlingsgården 
Sundeved havde forleden 
inviteret til cabaret med 
Palle Andersen, som skab-
te munter stemning. ■

80 til sensommerfest
Sundeved Aktivitetscenter 
samlede forleden 80 
mennesker til hyg-
gelig sensommerfest 
på Forsamlingsgården 
Sundeved i Vester 
Sottrup. ■
 Foto Jimmy Christensen

Det er 100 år siden Emma Gad udgav "Takt og tone - hvordan vi omgaas hinanden", og det blev 
markeret med en munter cabaret. Foto Jimmy Christensen
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SPAR 6000

EN HEL PALLE 

SPAR 3995

PRIMEFEED, BASIC VILDFUGLEMIX, 15 KG
6 forskellige ingredienser, som fuglene 
holder af. Knækket hvede, havre, solsikkefrø 
(sorte), gul hirse, sorghum (rød), solsikkefrø 
(stribet). Normalpris 129,95 pr. stk. 

KUN 6,00 PR. KG

9000

Læs vores nye 
høstmagasin på 
landogfritid.dk

Mange 
lokale udstillere 

og boder

KOM OG GØR EN 
GOD HANDEL

Højsvej 1, Sundeved  •  6400 Sønderborg  •  Telefon 33 68 53 85
landogfritid.dk

LØRDAG DEN 6. OKTOBER KL. 9.00 - 14.00
KOM TIL HØSTDAG

Tilbuddene gælder lørdag den 6. oktober 2018. Vi tager forbehold for trykfejl og udsolgte varer.

AGROLINE TRÆPILLER, 8 MM
God brændværdi. Max. 0,5% aske. Pris 
pr. palle (52 sække á 16 kg. I alt 832 kg.), 
afhentet i din lokale Land & Fritid butik.

1.74500

INTRO-
TILBUD

OPLEV DRIFTING 
MCDEAN OG 

HANS VENNER

LASER 
SHOT

Kom og skyd
et vildsvin

LAV EN 
TEGNING 

OG VIND ET 
GAVEKORT

HALV 
PRIS

GÅRDHUND 12 KG
Fuldfoder til voksne hunde med de nødvendige 
næringsstoffer. Normalpris 119,95

6095

1 PALLE
52 sække
inkl. palle
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Kom til høstdag i Ullerup
Af Lene Neumann Jepsen

Der bliver spræng-
fyldt program, når 
Land & Fritid for 11. 
gang fejrer at høsten er 
i hus med en storslået 
høstdag lørdag den 6. 
oktober.
Sammen med Elkær 
Maskinstation har 

Butikschef Anne Johansen 
og kollegerne i Land & 
Fritid arbejdet hårdt på 
et program, der byder på 
oplevelser for både store 
og små. Arealet rundt 
om butikken, lageret og 

hallen i Ullerup fyldes til 
bristepunktet med lokale 
udstillere og boder og der 
holdes ekstraordinært 
længe åbent fra kl. 9 til 14. 
Der er sørget for under-
holdning til alle familiens 

medlemmer. F.eks. kan 
man forsøge sig med at 
skyde e� er vildsvin med 
en laserpistol, gå på opda-
gelse blandt håndværks-
kunst og hjemmelavede 
specialiteter eller nyde en 
kold fadøl.

Små og store maskiner
Man kan opleve de helt 
store lastbiler, gravemaski-
ner og landbrugsmaskiner, 
når Elkær Maskinstation 
og Frost Traktor- og 
Maskinservice stiller op 
på pladsen. Men også de 
mindre havetraktorer 
og plæneklippere � nder 
vej til Ullerup sammen 
med Karsten Iwersens 
Have- og Parkservice. Og 
går man med en drøm 
om at køre i nogle af de 
� rehjulede, står Mobergs 
Køreskole klar til en snak 
om kørekort. Der vil også 
være fart over feltet, når 
McDean og hans venner 
kommer forbi med deres 
dri� ing køretøjer og giver 
den gas. 

God handel
Både indenfor hos Land 
& Fritid og udenfor hos 
boderne bugner det med 
gode tilbud. Om det er 
sækkevarer med træpil-
ler eller hundefoder, eller 
et glas honning eller 
marmelade, så er der 
noget for enhver smag og 
rigelig mulighed for at 
gøre en god handel. Hvis 
sulten melder sig, står 
Elkær Maskinstation klar 
med grillpølser og fadøl. 
De mindste kan hjælpe 
familien med at vinde et 
gavekort, hvis de a� everer 
en tegning i butikken.

Høstdag er en årlig begi-
venhed hos Land & Fritid 
Sundeved og tiltrækker 
mange hundrede gæster. 
Butikschef Anne Johansen 
og hendes kolleger ser 
frem til en dag fyldt med 
spændende oplevelser. ■

HØSTDAG I ULLERUP
Lørdag den 6. oktober 

Mød din lokale 
folketingskandidat 

til Høstdagen

M O G E N S  D A L L

Perlegade 40 · 6400 Sønderborg · Tlf. 7333 1800
Fax 7333 1818 · e-mail: sdbg@kredtitbanken.dk

Kom og mød 
os på Høstdag

Kom og mød os
på Høstdagen

Frost Traktor & Maskinservice forhandler

FROST TRAKTOR
& MASKINSERVICE
Tornhøjvej 7, Tumbøl, 6200 Aabenraa

Tlf. 74 68 51 57 ∙ Mob. 40 33 51 57

Kom og mød 
køreskolen 

ved

HØSTDAGEN
FÅ EN SNAK MED 

KØRELÆREREN OM
F.EKS. TRAILERKØREKORT

Tilmelding til Claus tlf. 2840 1006, 
Brian tlf. 2891 1482 eller via vores 

hjemmeside www.mobergs.dk

TRAKTOR- & ENTREPENØRMASKINER: Søgårdvej 15, Kliplev 
AUTO- & HAVE-PARK SERVICE: Vestermarksvej 10, Kliplev

Tlf. +45 74 68 83 24 ∙ www.karsteniwersen.dk

TRAKTOR- & ENTREPENØRMASKINER: Søgårdvej 15, Kliplev 

Kom og mød os på 

Høstdagen
i Ullerup den 6. oktober 

Høstmarkedet bød på hygge, 
god stemning og masser 
af snak henover bordene.
 Fotos Søren Gülck

2 0



HØSTDAG I ULLERUP
Lørdag den 6. oktober 

Aut. El-installatør
Møllestien 1 ∙ 6310 Broager ∙ Tlf. 74 44 15 95

Mød os hos
Land og Fritid

på Høstdagen

Lørdag den 6. oktober

Elkær Maskinstation I/S

Elkær Maskinstation I/S · Kidingvej 34, Bovrup · 6200 Aabenraa
Tlf.: 74 68 06 15 · Mobil: 24 24 88 19 · Mobil: 20 22 32 15

... følg os på Facebook 

Landbrugsservice: Kloakservice:
• Pløjning
• Såning
• Sprøjtning
• Mejetærskning

• Slamsugning
• Spuling
• Tømning

Reservedele: Køb og salg af:
• Sliddele
• El-dele
• Hydraulik
• Motordele

• Traktorer
• Rendegravere
• Mejetærskere
• Brugte dele

Mød os hos 
Land&Fritid 
til Høstdagen 

Lørdag den 6. oktober
Vi har grillpølser fra 

Kisbæk Slagteri og brød fra 
Kajs Bageri

Og øl fra Fuglsang

Budget på plads
Sønderborg Byråd har i 
den forgangne uge sat 
underskrift på budgetaf-
talen for 2019-2022. Det 
lokale byrådsmedlem 
Daniel Staugaard (V) 
fortæller til et med-
lemsarrangement om 
de dele af budgettet, 
der har indflydelse på 
lokalområdet.
E� er en kort række møder 
med repræsentanter for 
partierne i Sønderborg 
byråd, kunne der sættes 
punktum på den nye bud-
geta� ale for Sønderborg 
kommune. Alle fem par-
tier i Sønderborg byråd er 
en del af den nye budget-
a� ale gældende fra 2019. 
”Jeg glæder mig over, at 
det er lykkedes at alle par-
tier har fundet sammen 
om en fælles a� ale. Det 

viser, at vi i Sønderborg 
byråd kan � nde ud af at 
samarbejde på tværs af 
de politiske forskellig-
heder,” fortæller Daniel 
Staugaard, byrådsmedlem 
for Venstre.

Lokalområdet
Budgeta� alen for 2019-
2022 indeholder � ere til-
tag til gavn for lokalområ-
derne i Sundeved, Gråsten 
og Broagerland. ”Det har 
været vigtigt for mig, at 
der i budgettet også er 
fokus på landområderne 
udenfor Sønderborg by. 
Derfor bidrog jeg også 

med � ere konkrete forslag 
til vores lokalområde, som 
har fundet plads i bud-
gettet,” fortæller Daniel 
Staugaard, som er eneste 
borgerlige byrådsmedlem 
fra Sundeved, Gråsten og 
Broagerland.

På et medlemsarrange-
ment onsdag den 10. ok-
tober vil Daniel Staugaard 
fortælle om det nye bud-
getforlig og hvilken betyd-
ning det vil have på de tre 
tidligere kommuner. ■

Efter opsamling kører vi over grænsen og videre mod Hamborg, 
hvor der er julemarkeder overalt i den indre by.

På den smukkeste plads af dem alle, foran det imponerende historiske rådhus, står de hyggelige 
salgsboder med sukkerbagere, legetøjsmagere, kunsthåndværkere. Hamburger julemarkedet 
ved Mönckebergstraße, pragtfuldt og stort med 150 salgsboder, er også en besøgsmagnet.

”Weißer Zauber auf dem Jungfernstieg” fascinerer med dets unikke julebelysning. 
Søger man ro og eftertænksomhed, så er julemarkedet ved St. Petri-kirken 

eller i og uden for Michel – Hamburgs vartegn – det helt rigtige. 
Kronen på værket i det julepyntede Hamborg er juleparaden, det festligt 

lysende optog af julemænd, rensdyr, alfer og meget mere.

Vi er hjemme ved 21-tiden.

Pris kr. 375,-
som inkluderer bus, guide og kaffe og rundstykker.

Tilmelding på
tlf. 2116 0683

JulemarkedJulemarked
i Hamborg

OPSAMLINGSSTEDER
Alsion, Sønderborg . . . . . . . . . kl. 8.45
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 i Kollund . . . . . . . kl. 9.30
P-pladsen
ved Kruså Bankocenter  . . . . . kl. 9.35
Bov Kirke . . . . . . . . . . . . . . . . kl. 9.40
Circle-K
ved Industrivej i Padborg  . . . . kl. 9.50

BovAvis

Lørdag den 1. december

Arkivfoto Daniel Staugaard
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Vi er med 

t i l  Høstdag hos 

Land og Fri t id, 

Ul lerup 

d. 1. oktober

- Integreret bundfældningstank

- Markedets laveste energi forbrug

- Lil le kørefast dæksel

WS biocleanTM

Din spildevandsløsning i det åbne land.

LUNDSBJERG INDUSTRIVEJ 43
DK - 6200 AABENRAA
T: +45 74 48 50 33

WWW.WATERSYSTEMS.DK
INFO@WATERSYSTEMS.DK

Vi er med

til Høstdag hos

Land og Fritid,

Ullerup

den 6. oktober

PATENTERETSPILDEVANDS-TEKNOLOGI

HØSTDAG I ULLERUP Lørdag den 6. oktober2 2



Hørt i byen
På generalforsamlingen 
i Gråsten Jagtforening 
gik Årets buk til Bruno 
Nehrkorn, Tørsbøl.

En gruppe på 18 per-
soner af Dronningens 
nuværende og tidligere 
hofdamer besøgte lør-
dag både Gråsten Slots-
have og Slotskirken.

En 32-årig fra Gråsten 
blev hårdt kvæstet 
i en knallertulykke 
ved Broager. Poli tiet 
anslår, at manden ved 
sammenstødet med en 
anden knallert kørte 
ca. 60 km i timen og 
derforuden ikke bar 
styrthjelm.

Kordegn Elsebeth 
Meilby Petersen har 
netop været en hel 
måned i USA med sin 
familie.

RådhusKiosken i Grå-
sten har fået stjålet en 
tyggegummiautomat.

I Rinkenæs har hær-
værksmænd sprængt 
en postkasse i styk-
ker på Nederbyvej. 
Eksplosionen var så 
voldsom, at elektricite-
ten forsvandt i huset.

Karen Marie og Jørgen 
Fabricius fra Det gamle 
Papirmuseum har 
været på en uges ferie 
i Frankrig med hele 
familien.

På søndag starter det 
sidste hold med Baby-
svømning på Gigt-
hospitalet i Gråsten. 
Det er 14 år siden, det 
føste hold startede.

Der tilbydes nu en ud-
dannelse som kinesio-
log i Gråsten. Kurset er 
over 4 weekender.

Personalet ved Grå-
sten kirkegård har 
netop været på kursus 
i blomsterbinding og 
grandækning. ■

Stillingsannoncer
PRAKSISSYGEPLEJERSKE 

SØGES
Erfaren sygeplejerske søges til solopraksis 

i Gråsten, 30 – 37 timer ugentligt.

Jobbet er afvekslende, selvstændigt og med tæt sparring.

Det omfatter diabeteskontroller, blodprøvetagning, 
sårbehandling og assistance ved børneundersøgelser 

samt mange andre kliniske undersøgelser.

Vi vil introducere dig gradvist.

Tidshorisont 3 – 4 år indtil jeg går på pension.

Ansøgningsfrist mandag den 22. oktober kl. 08.00.

Med venlig hilsen

LÆGE ANNEMETTE ALS
KONGEVEJ 37 • 6300 GRÅSTEN • TLF. 74 65 48 20

Billetter: Det gamle Rådhus og graastenforum.dk

 Oplev

350,-

På slaget 12 
- duoen

& Southern 
Sound

og nyd en 
3 -retters 

menu

Koncertbilletter 
uden menu 150,-

 Gråsten Æblefestival
Fredag den 12. oktober kl. 18.30

i opvarmet telt på havnen

Flügger Farver Aps Gråsten Ordrenr391590Flügger Farver Aps Gråsten Ordrenr391590

glade vindere
... fordi vi også elsker 

Spil med i Klasselotteriet her 
 

Flügger Farver Aps
Sundsnæs 6 C
6300 Gråsten

glade vindereglade vindereglade vindereglade vindereglade vindereglade vindere
Kegleklubben ”ALF” Gråsten
afholder

Er det tid til 
en oplevelse, 
der tager 
kegler?

Lørdag den 6. oktober 10 – 12
i Ahlmannsparken

Tag familie – børn – venner – kolleger med
til et par hyggelige timer, hvor I prøver kræfter med 
keglesporten

Foreningen vil være vært for lidt godt til ganen

I hører om muligheden for at oprette Jeres eget 
keglehold, eller hvordan man kommer på et af de 
eksisterende hold

Ser muligheden i at afholde egne arrangementer i 
keglecenteret

Mød op – tilmelding ikke 
nødvendig

Vi glæder os til at se Jer

Venlig hilsen bestyrelsen

Boliger

Få en gratis salgsvurdering
FRA DIN LOKALE EJENDOMSMÆGLER

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

Estate Kjeld Faaborg  7465 0399
E J EN D O MSM ÆG L ER & VA LUA R M D E

RØDE KORS, GRÅSTEN

LANDSINDSAMLINGEN 
SØNDAG DEN 7. OKTOBER

Bliv en del af Røde Kors store 
engagerede indsamlingsteam.

Det tager kun 2-3 timer. 

Tag din ven, veninde, børn eller børnebørn med.

Vi inviterer på kaffe/the og rundstykker m.m.

Vi mødes på Nygade 16, Gråsten kl. 10.00. 
Indgang fra Centerparkeringen.

Og starter (eller slutter) med en kop kaffe/
the og lidt brød eller frugt sponsoreret af 

Ipnordic og SuperBrugsen, Gråsten.

Behovet for hjælp til udsatte i Danmark og 
humanitær hjælp global, er større end nogensinde.

Du kan blot møde op eller endnu 
bedre på forhånd melde dig til hos:

Lissy Andersen, 2980 1573, e-mail: 
flemminglissy@hotmail.com.

Ældre på indkøb
Der er et kørselstilbud for 
ældre borgere i det gamle 
Gråsten Kommune og 
Egernsund.

Har du brug for trans-
port til at få købt ind til 
det daglige behov, er her 
en god mulighed for dig.

Hver torsdag formiddag 
har vi indkøbsdag. Vi 
henter og bringer dig og vi 
har hjælpere med i bussen. 
Vi har hjælpere klar til at 
hjælpe dig i butikken med 
indkøbene.

Vi vil gerne være � ere, 

så har du lyst til at køre 
med, eller vil du vide mere 
om, hvordan det foregår, 
er du velkommen til at 
kontakte mig hver onsdag 
imellem kl. 10.00 – 12.00 
på tlf. nr.: 50 39 37 65.

Kirsten Juul Jensen

Ældre på indkøb, Gråsten

Læserbrev
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Sagsnr. 1664

Kontant 550.000
Ejerudgift pr. md. 1.245
Udbetaling 30.000
Brutto/netto excl. ejerudgift 2.467/2.067

Hyggeligt byhus centralt i
Padborg
På en rolig beliggenhed i Padborg, ligger
dette byhus. Fra ejendommen er der
cykelafstand til indkøb af dagligvarer, bus-
og togstation, samt få minutters kørsel til
Flensborg By. Til husets hører: Garage
med tilhørende værksted. Hyggelig have
hovedsageligt udlagt i græs, med flere
dejlige frugttræer. Overdækket terrasse,
flot indhegnet bag et muret læhegn.

Bolig/kld. m2 144/6
Stue/vær 1/3 Opført 1924

Grund m2 867

NYHED

PADBORG NYGADE 32

A
B
C
D
E
F
G

Sagsnr. 1694

Kontant 2.100.000
Ejerudgift pr. md. 1.693
Udbetaling 105.000
Brutto/netto excl. ejerudgift 9.450/7.876

Udsigtssommerhus over Vem-
mingbund og Sønderborg Bugt
På en herlig beliggenhed, få hundrede
meter fra vandkanten, ligger dette
sommerhus. Foruden Vemmingbund, er
der fra sommerhuset få minutters kørsel til
Broager By, med mulighed for indkøb af
dagligvarer. Ejendommen fremstår i en
meget pæn stand og har nogle skønne
detaljer, såsom loft til kip og en helt
fantastisk panoramaudsigt til
Vemmingbund.

Bolig m2 77
Stue/vær 1/3 Opført 1994

Grund m2 446

NYHED

VEMMINGBUND SKRÆNTEN 7

Sagsnr. 1699Kontant 1.195.000
Ejerudgift pr. md. 1.617
Udbetaling 60.000
Brutto/netto excl. ejerudgift 5.302/4.443

Velindrettet familievilla på en god beliggenhed
"Udsigt over åbne marker. Velindrettet og rummelig villa. Løbende vedligeholdt med
vinduer fra '13. Kort afstand til skole, indkøb m.m. Skøn have hovedsageligt
udlagt i græs." - En gennemført ejendom der skal ses!

Bolig m2 152
Stue/vær 1/3 Opført 1966

Grund m2 1.015

V. SOTTRUP GL. LANDEVEJ 12

A
B
C
D
E
F
G

Sagsnr. 1706

Kontant 1.495.000
Ejerudgift pr. md. 3.442
Udbetaling 75.000
Brutto/netto excl. ejerudgift 6.631/5.562

Stor villa med udsigt over
Flensborg Fjord
Stor familievilla, beliggende i det
eftertragtede Sønderhav, med skøn udsigt
over Flensborg Fjord. Fra ejendom er der
10 minutters kørsel til indkøb,
naturskønne omgivelser og meget mere.
Der er mange muligheder for gå- og
cykelture ad Gendarmstien langs fjorden
eller til andre af de mange naturområder
på begge sider af fjorden.
Her er et stort potentiale!

Bolig/kld. m2 202/32
Stue/vær 2/4 Opført 1947

Grund m2 878

NYHED

SØNDERHAV FJORDVEJEN 71A

A
B
C
D
E
F
G

Sagsnr. 1724

Kontant 1.395.000
Ejerudgift pr. md. 1.891
Udbetaling 70.000
Brutto/netto excl. ejerudgift 6.191/5.190

Præsentabel rødstensvilla på en
god beliggenhed i Rinkenæs
For enden af en lukket vænge, ligger
denne pæne rødstensvilla. I vængen er der
gode muligheder for gæsteparkering,
samt stisystemer til Rinkenæs skole m.m.
Huset indeholder flere spændende
detaljer, såsom gulvvarme i hele huset og
den store udestue, hvorfra man kan nyde
den danske sommer.
- En gennemført villa på en god
beliggenhed!

Bolig m2 120
Stue/vær 1/3 Opført 1998

Grund m2 733

NYHED

RINKENÆS HVEDEMARKEN 121

A
B
C
D
E
F
G

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

www.estate.dk

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

Estate Kjeld Faaborg

Vi ved hvad der gør din bolig til noget særligt...Estate Kjeld Faaborg · 74650933

Sagsnr. 1577Kontant 1.795.000
Ejerudgift pr. md. 1.865
Udbetaling 90.000
Brutto/netto excl. ejerudgift 8.071/6.757

Betagende villa med grund til Slotssøen
"Naturskønt beliggende blandt skov og sø. Skøn træbeklædt plateu over slotssøen.
Gåafstand til skole, indkøb m.m.. Grund helt ned til slotssøen. Kort afstand til Aabenraa
og Sønderborg" - Ejendommen er løbende vedligeholdt og fremstår i pæn stand.

Bolig/kld. m2 91/67
Stue/vær 1/3 Opført 1800

Grund m2 464

GRÅSTEN SKOLEGADE 10

A
B
C
D
E
F
G

Sagsnr. 1344Kontant 1.695.000
Ejerudgift pr. md. 1.795
Udbetaling 85.000
Brutto/netto excl. ejerudgift 7.567/6.338

Hobbylandbrug med 6 ha.
Tidligere husmandssted som er roligt og naturskønt beliggende med dens oprindelige
jordtilligende på 6 ha. Der er et meget rigt fugle- og dyreliv, med fast bestand af råvildt
og derved jagtmuligheder.

Bolig m2 109
Stue/vær 1/3 Opført 1928

Grund m2 63.952

TRÅSBØL BØGHØJVEJ 11

A
B
C
D
E
F
G

Sagsnr. 1408Kontant 3.095.000
Ejerudgift pr. md. 2.725
Udbetaling 155.000
Brutto/netto excl. ejerudgift 13.731/11.497

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. Let
passelig have! En type ejendom, der sjældent kommer til salg.

Bolig m2 188
Stue/vær 1/4 Opført 1996

Grund m2 2.088

RINKENÆS NEDERBYVEJ 105

A
B
C
D
E
F
G
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KliPlev NATursTeN
entreprenør & vognmandsfirma

v/ August Hansen
Alt i levering af sten, skærver, grus, sand, stenmel m.m.

Etablering af ridebaner, sandpuder, udgravninger af søer og vandløbssikring m.m.

Bjerndrupvej 8a 74 68 76 14
6200 Aabenraa www.kliplevnatursten.dk

BovAvisBovAvis

KliPlev NATursTeN
entreprenør & vognmandsfirma

v/ August Hansen
Alt i levering af sten, skærver, grus, sand, stenmel m.m.

Etablering af ridebaner, sandpuder, udgravninger af søer og vandløbssikring m.m.

BovAvis

Selvafhentning af
SKÆRVER – GRUS – STEN 

& ALT TIL HAVEN
HUSK Vi har åbent alle ugens dage

20 24 76 14
www.kliplevnatursten.dk

Bjerndrupvej 8a
6200 Aabenraa 

KliPlev NATursTeN
entreprenør & vognmandsfirma

v/ August Hansen
Alt i levering af sten, skærver, grus, sand, stenmel m.m.

Etablering af ridebaner, sandpuder, udgravninger af søer og vandløbssikring m.m.

BovAvis

Kørekort til bil & motorcykel
Møllegade 2A,
6330 Padborg
www.kocks.dk

John og Lene tlf. 28 44 00 59

Havremarken 85
Holbøl, 6340 Kruså

ihle@post.tdcadsl.dkDANSKE MALERMESTRE

v/ malermester

Per Møller Ihle

Vi lægger vægt på 
folks tilfredshed

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

Alt i murerarbejde
Småreparationer · Om- og tilbygning

Nybyggeri · Hoverentreprenør

Industrivej 20 • 6330 PADBORG • 74671203DØGNÅBEN

A la carte menu kl. 7 - 21
• Pariserbøf
• Æggekage
• Stjerneskud

• Wienerschnitzel
• Tarteletter
• Osv.

Alt frisklavet til dig

Dagens ret kl. 11.00-21.00
TIRSDAG den  02. Svensk pølseret med rødbeder

ONSDAG den  03. Jægerbøf med champignonsovs & blomkålsblanding

TORSDAG den  04. Stegt fl æsk med persillesovs

FREDAG den  05. Kalvesteg med bønner

LØRDAG den  06. Dansk bøf med rødbeder

SØNDAG den  07. Burger med pommes frites

MANDAG den  08. Mørbradbøf med champignonsovs & buketsymfoni

Kun 69,-

Tømrerarbejde 
Snedkeropgaver
Tagarbejde 
Glarmester

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

SALG AF
  Køkkener
  Vinduer
  Døre

Alt i

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

Rullefelt-test
Bil- og bådvarmere

Elektroværksted
Mobiltelefon salg og reparation

Chiptuning

kr. 3000,-

360 til seniorkoncert i Grænsehallerne
Af Dit te Vennits Nielsen

De 360 tilhørere oplevede 
en sprudlende koncert, da 
Slesvigske Musikkorps gav 
koncert i Grænsehallerne 
i Kruså. 

Det var Ældre Sagen 
i Bov, der stod for 
arrangementet. 

Repertoiret var meget 

alsidigt, og dirigenten 
kom dansende ind til 
publikums store morskab. 
Koncerten bød blandt 

meget andet på et Beatles 
repertoire og solosange. 
Dirigenten kunne slet ikke 

stå stille, så der var masser 
at se og høre. ■

Dirigenten dansede sig igennem koncerten Foto Dit te Vennits Nielsen

De 360 tilhørere fik en 
fantastisk oplevelse
 Foto Dit te Vennits Nielsen

Tak fordi du handler lokalt

Padborg - Kruså - Frøslev - Holbøl - Kollund – Gråsten - Broager - Sundeved - Ragebøl Uge 40 2. oktober 2018 10. årgang



Dødsfald

Padborg

Kruså
Kollund

Holbøl

Kliplev Kværs Gråsten
Egernsund

Rinkenæs Broager

Dybbøl

Ragebøl

Varnæs

Bovrup

Vester Sottrup
Felsted

Bjerndrup

Fårhus

Frøslev Bov

Ansvarshavende redaktør
Gunnar Hattesen

Telefon 21 16 06 83
gh@bovavis.dk

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

redaktion@bovavis.dk

OPLAG: 13.530
LEVERING:

FK Distribution
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.

Slotsgade 1 · 6300 Gråsten | Åbningstider: Tirsdag kl. 10-12, Onsdag kl. 13-15, fredag kl. 13-15 eller efter aftale

Bov-Padborg Begravelsesforretning
- en del af Rabøl Jørgensens Begravelsesforretninger

Svend Hedegaard Rie Rabøl Jørgensen Martin Good 

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

• En værdig og smuk afsked

• Afdødes ønsker i centrum

• Erfaren hjælp til det praktiske

• Respektfuld hjælp til det svære

v/ Kirsten Pedersen Madsen

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

post@kirstenogrejner.dk
www.kirstenogrejner.dk

Skibbroen 28, 6200 Aabenraa
Frøslevvej 38, 6330 Padborg
Hærvejen 73, 6230 Rødekro

Valg af 
bedemand er 
et spørgsmål 
om tillid

Gratis samtale med en erfaren advokat om skifte- og arveforholdende

KOLLUND 
KIRKE

BOV 
KIRKE

HOLBØL 
KIRKE

Søndag den 7. oktober kl. 11.00
ved Maria Louise Odgaard Møller

Søndag den 7. oktober kl. 9.30
ved Maria Louise Odgaard Møller

Søndag den 7. oktober 
Vi henviser til nabosogn

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

Johanne Jeppesen, Padborg, 
er død, 92 år. ■

Jens Hornbæk, Padborg, er 
død, 88 år. ■

God opbakning til Rønshaveløbet

Af Dit te Vennits Nielsen

Der var 50 tilmeldte 
og flere kom til på 
selve dagen, da Rønshaves 
Venner afholdt det årlige 
Rønshaveløb.

Pårørende, frivillige, 
ansatte, brugere af huset 
og deltagere fra Bov IF 
Løb og Motion havde 
valgt at støtte op om 
arrangementet.

Udenfor var der opstil-
let boder med forskellige 
ting, så man kunne få stil-
let sulten og købe. ■

Beboerne på Rønshave Plejecenter glædede sig til at komme 
ud i den friske luft. Fotos Dit te Vennits Nielsen

Formanden for Rønshaves Venner Jonna Skau

1.300 besøgte loppemarked
Af Dit te Vennits Nielsen

Op mod 1.300 men-
nesker kiggede søndag 
forbi loppemarkedet i 
Grænsehallerne, og både 
udstillere og arrangø-
rere var godt tilfredse.
Standene var så godt som 
udsolgt i alle 3 haller, og 

udstillerne havde et til-
fredsstillende salg.

"Der blev solgt rigtigt 
godt", fortæller halinspek-
tør Dan Andresen. 

Da loppemarkedet 
lukkede ned, stod Blå 
Kors Genbrugsbutik fra 
Rødekro i forhallen og 

modtog de effekter, der 
ikke var blevet solgt. ■

For første gang var der 
loppemarked om efteråret i 
Grænsehallerne, og det blev 
besøgt af 1.300 mennesker.
 Foto Dit te Vennits Nielsen
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Koncert i Holbøl kirke
Søndag den 7. oktober kl. 19.30

Den danske Salmeduo

Hans Esbjerg, klaver og Christian Vuust, saxofon og klarinet

Stemningsfulde nyfortolkninger af danske salmer

Der er fri entré

OKTOBER TILBUD

Flensborgvej 4 . 6340 Kruså
Tlf. 40 95 18 33

www.krusaa-auto-service.dk

Åbent: Man.-fre.: 9-17 Lør.: 9-14

“God service til alle 
er en selvfølge”.
Henning Bo Nielsen

Spar 20%
på dæk til din bil
Tilbuddet gælder både for private og erhvervsbiler.
Gælder frem til 31.10.2018

-og bliv godt kørende

Fredsvalg i Holbøl
Af Gunnar Hat tesen

Det lykkedes forleden 
at blive enige om en 
fællesliste ved opstil-
lingsmødet til valget i 
Holbøl Menighedsråd.
Opstillingsmødet var 
nødvendigt, fordi samtlige 
medlemmer af det hid-

tidige menighedsråd har 
nedlagt deres mandater i 
utilfredshed med den nye 
sognepræst.

De nye som har valgt at 
tage en tørn i menigheds-
rådet for en 2-årig periode 
er Carsten Kraak Jensen, 
Holbøl, Kasper Kellgren, 
Vilsbæk, Helle Nivå, 

Sønderhav, Kristian Nivå, 
Sønderhav, Lene Poulsen 
Thygesen, Hokkerup, og 
Sonja Klageke Larsen, 
Holbøl.

Suppleanter er Preben L. 
Nielsen, Lise Christensen 
og Mathias Rudbeck. ■

Der deltog 19 medlemmer af Folkekirken i opstillingsmødet. Foto Jimmy Christensen 
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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:
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
_______________________________________________
________________________________________________

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

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

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

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

Med                         brilleglas af høj kvalitet fra Tyskland

AFTAL GRATIS SYNSTEST: www.optik-hallmann.com   Aabenraa, Søndergade 6, Tel: 74 62 34 70
   Padborg, Torvegade 4, Tel: 74 67 30 70
   Sønderborg, Perlegade 63, Tel: 74 42 23 00

Tilbudet gælder til og med d.30.11.2018 – tilbudet kan ikke kombineres med andre tilbud og rabatter/gavekort. * inkl. et stel fra vores Vienna Design kollektion til en pris på 600 kr. og to premium 
overgangs-glas i freeformteknologi MG Vitality med letvægtsmateriale brydningsindeks 1,6 Dual superantirefleks-behandlede, hærdning og cleancoat. ** Før prisen er beregnet efter den regulær 
prisliste fra 02/2018  Meisterglas mærke brilleglas som er 3.500 kr. for et enkelt MG Vitality 1,6 Dual glas og et Vienna Design stel til 600 kr. Der giver en samlet pris på 7.600 kr. Gyldig for et nyt køb.

BLIV NU MEDLEM AF VORES
STORE KUNDEPANEL!
Den store glidende-overgangsglas-studie

Premium
overgangsbriller

TESTKUNDEPRIS
HALLMANN

  3.000,–kr.

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

FRISØR

Jernbanegade 40 · Padborg

+45 2169 8884

Birte Bladt

Salonen er lukket mandag og lørdag

SKRÆNTEN 26, 6340 KRUSÅ TLF. 74672010

ÅBNINGSTIDER
Mandag .................. kl.  8.30-17.00
Tirsdag .................. kl. 12.00-20.00
Onsdag................... kl.  8.30-16.00
Torsdag .................. kl.  8.30-14.00
Fredag ................... kl.  8.30-efter aftale

Lad os hente de møbler, du ikke 
længere har brug for
– til glæde for andre

Har du tøj, isenkram eller andet, du vil skille dig af 
med, så gi’ det til os. Møbler eller dødsbo kan du evt. 
få afhentet. 

1/2 pris på al beklædning og fodtøj 
den første lørdag i hver måned.

Vi har åbent man-tors 10-17, fre 13-17, 1. lør i md. 10-14.

Vores butik ligger på Okslundvej 3 i Padborg. 
Tlf. 3091 3028.

Lad os hente de møbler, du ikke 

GØR ET 
KUP

Foredrag med Milena Penkowa & Dr. Snubbi 

Torsdag den 4. oktober kl. 19 - 22
på Bov Kro, Hærvejen 25, 6330 Padborg

Foredragsholder Milena Penkowa fortæller 
på en let forståelig måde om ovenstående, 
som er rendyrket vidensdeling baseret på 

international medicinsk forskning.

Foredraget slutter med en fri spørgerunde.

Køb billet på 
https://billetto.dk (søg efter Milena Penkowa) 

eller på Mobilepay 31 16 39 30

Cannabis til 
medicinsk 

brug

Hjertelig tillykke
Vores far fylder 60 år den 5. oktober. 

Hjertelig tillykke med dagen.
Vi elsker dig og glæder 

os til at fejre dig.

Fra os 

Røde Kors Padborg

Butikken Nørregade 30
holder åben

søndag den 7. oktober fra kl. 10-15
pga indsamlingsdagen
Vi mangler indsamlere!

Ring gerne til Morten Berdiin tlf. 3025 6340 
eller tilmeld via rødekors.dk

Vær velkommen

Foredrag om 
cannabis
Hvordan påvirker can-
nabis effekten af lykkepil-
ler?, Hvordan ændrer 
cannabis dine smerter? 
Hvorfor virker cannabis 
på kræftceller?

Det er nogle af de 
spørgsmål, man kan man 
få svar på ved et foredrag 

torsdag den 4. oktober på 
Bov Kro.
Foredraget er vidensdeling 
baseret på international 
medicinsk forskning, 
og det er den kendte 
foredragsholder Milena 
Penkowa, der fortæller om 
emnet. ■

Kok ansat i Fårhus Forsamlingshus
Af Dit te Vennits Nielsen

Fårhus Forsamlingshus 
har ansat 25-årige Tobias 
Hennigs som ny kok.

Det var forsamlingshu-

sets formand, Jan Jessen, 
der kunne præsentere det 
nye tiltag.

Tobias Hennigs er født 
og opvokset i Padborg.

Han er uddannet kok 
og har stået i lære på 
Bov Kro. Han har siden 
arbejdet i bl.a. Norge og 
Skotland og har altid 
haft en drøm om at blive 
selvstændig.

For 5 år siden mødte 
han sin kæreste til Fårhus 
Byfest, så der var ikke 
langt fra tanke til hand-
ling, da stillingen bød sig.

Parret har bosat sig i 
nærområdet, og Tobias 

Hennigs glæder sig til 
at kunne bistå ved ar-
rangementer og fester i 
forsamlingshuset. 

"Vi kan nu levere en 
helt færdig pakke, hvis 
man ønsker at holde fest i 
Fårhus Forsamlingshus", 
siger Jan Jessen.

Tobias Hennigs læg-
ger sig ikke fast på noget 
menukort. Han vil hellere 

snakke med kunden og 
sammen finde frem til en 
menu, som passer ind. ■

Formand for Fårhus 
Forsamlingshus Jan Jessen 
og den nyansatte kok Tobias 
Hennigs lægger sidste 
hånd på forberedelsen af 
aftenens "Biks og bajer" med 
over 100 tilmeldte personer.
 Foto Dit te Vennits Nielsen
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1. oktober - 31. december 2018

PH 3/2 Ravfarvet Glas Bordlampe
Design: Poul Henningsen

Vejl. udsalgspris kr. 9.995

Halv pris på ekstra skærmsæt
Køb nu og inden den 1. november  
og få ét ekstra skærmsæt til lampen  
i hvidt opalglas til under halv pris
Vejl. udsalgspris kr. 4.175,  
særpris kr. 2.000*

*Kun ved køb af PH 3/2 Ravfarvet Glas Bordlampe og kun ét 3/2 skærmsæt i opalglas til
særpris pr. stk. Samlet vejl. udsalgspris kr. 11.995, samlet værdi kr. 14.170

Limited Edition

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

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

ER DU TRÆT AF
LEVEBRØDSPOLITIKERE

OG LIDT GAL,
SÅ STEM PÅ MOGENS DALL

Folketinget trænger til fl ere almindelige mennesker, 
for at sikre sund fornuft og jordnær politik.

108 af Folketingets 179 medlemmer er akademikere, 
mens der kun er få selvstændige. 

Morgens Dall, 55 år, bor i Bovrup ved Aabenraa. 
Gift med Bente, der er sygeplejerske. Selvstændig. 

Formand for LandboSyd. Folketingskandidat for Venstre.

STEM PERSONLIGT PÅ 
MOGENS DALL

for Sønderjylland

www.mogensdall.dk

Mandag den 26. november kl. 18.30
på Benniksgaard Anneks

Sejrsvej 100, 6300 Gråsten

RUMMEL-MENU
Sønderjysk grønlangkål med kålpølser, 

� æsk og hamburgerryg og rødbeder.
Stemningsfuld julekoncert med 

Trine Gadeberg, der byder på både 
julesange og andre sange hentet 
fra hendes enorme repertoire. 

Præsentation af æ Rummelpot 2018
ved redaktør Gunnar Hattesen

Præsentation af Æ Synnejysk Forening
ved formand Tage Lametsch

Rummelpot 
Awten

mæ glant
grønlangkål-spisen

Trine 
Gadeberg

Pris pr. kuvert

kr. 295,-
TILMELDING PÅ 

TLF. 2116 0683

Klubmestre i motorcross
Vesterbæk Motocross Club har afsluttet klubmesterskabet. Resultatet blev således:

Micro begynder:
Nr. 1 Lucas Taylor 
Nr. 2 Carl Therkelsen
Micro:
Nr. 1 Carl Schaumann 
Nr. 2 Cady
Mini piger:
Jozefine Starke Jørgensen
Mini 65: 
Phil Paulsen
Mini B 85: 
Nicolai Skovbjerg

Mini C 85: 
Nr. 1 Lucas Mossom 
Nr. 2 Nicolaj Paulsen 
Nr. 3 Casper Jo Nicolaisen 
Nr. 4 William Christensen 
Nr. 5 Mads Sørensen
Nr. 6 Nicko Nørgaard og 
Nr. 7 Max Jueptner
Maxi: 
Nr. 1 Mikkel Vennits Nielsen
Nr. 2 Søren Liljegren
Nr. 3 Mark Lorenzen

Nr. 4 Nicko Nørgaard
Nr. 5 Tobial L. Petersen 
Nr. 6 Magnus Schulz
Nr. 7 Kevin Johansen og
Nr. 8 Kenneth M. Petersen
Oldboys: 
Nr. 1 Karsten Nicolaisen 
Nr. 2 Paul Friis
Nr. 3 Steffen Andersen
Nr. 4 Jørgen Kolbeck
Nr. 5 Brian Christensen
Nr. 6 Nico Petersen

De nye klubmestre i Vesterbæk Motorcross Klub.
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Hørt ved Lyren
Padborg Vandrelaug 
starter søndag op 
med deres ugentlige 
vandreture kl. 10.30 fra 
Padborg Stadion. Det 
er gratis at deltage, og 
man kan tage sin hund, 
nabo eller venner med. 
Det er atter Anni og 
Finn Kristensen, der 
planlægger turene 
rundt i omegnen. 

En flok får brød 
forleden ud af deres 
indhegning på en mark 
nær Østre Viaduktvej 
i Padborg. Politiet blev 
tilkaldt og underret-
tede ejeren. Fårene 
gik i samlet flok ad 
Rådhusstien hjem til 
marken. 

Der var 100 lot-
tospillere på Bov 
Kro, da Bov Sogns 
Ringriderforening 
holdt sensommer lotto.

Når Ældre Sagen 
i Bov spiller krolf 
på krolfbanen ved 
Lyreskovskolen, byder 
man på kaffe. Som 
betaling bliver der lagt 
en skilling i "Rasmus 
Klump". Når "Rasmus" 
er godt tung, tømmes 
den og der bliver købt 
suppe til deltagerne.

Birkelund Plejecenter 
har holdt høstfest for 
beboere og deres pårø-
rende. Grænseegnens 
Folkedansere optrådte 
i deres flotte dragter 
og dansede til stor 
fornøjelse for delta-
gerne. Efterfølgende 
blev der serveret 
høstfestmiddag. ■

Socialdemokratiet i Bov

Åbent møde med fi nansordfører

BENNY ENGELBRECHT
MANDAG DEN 8. OKTOBER PÅ 

OLDEMORSTOFT, BOV MUSEUM
KL. 19.00

Emner: 
• Nærhed
• Det gode politiske håndværk
• Finansloven
• Skat
• Socialdemokratiet frem til valget

Kom og hør og deltag i debatten. 
og stil spørgsmål til Benny.

Alle er velkomne
Der serveres kaff e/te med og hjemmebag.

Benny Engelbrechts bog 
”De politiske håndværkere” kan 

købes på mødet. Pris kr. 165,-

Holbøl børnehaveforening afholder

Generalforsamling 
Torsdag den 25. oktober kl. 16.45

i Svalen Skolegade 2, Holbøl 6340 Kruså
Dagsorden:

1. Valg af dirigent og protokolfører.
2. Formandens beretning.
3. Kassereren afl ægger regnskab.
4. Valg ifølge vedtægter.
5. Indkomne forslag.
6. Eventuelt.
7. Valg på forældremødet.
8. fortællinger fra hverdagen på Bambi- & Mariehøns-stuen.

Herefter er der fælles aftensmad.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt 
være formanden, Mathilde Tranbjerg Vammen Stokkebrovej 1A, 

6340 Kruså i hænde senest torsdag den 18. oktober 2018.

Der vil være mulighed for at få børnene passet, imens de 
Voksne har valg.

Tak til alle som har været med til 
at støtte børnehaveforeningen. 

Bestyrelsen

Rinkenæs Aftenskole

TILBYDER FØLGENDE KURSER I OKTOBER MÅNED:

BABYSVØMNING I VARMT VAND PÅ GIGTHOSPITALET
Instruktører Ida Moos og Karina Staniok Thomsen.
Vi starter babysvømning SØNDAG den 7. oktober i bassinet 
på Gigthospitalet. Vi har hold kl. 13.30, 13.55 og 14.20.
Max 7 babyer på hvert hold med 1 forældre. 8 gange kr. 586,-

BYG DIT EGET INSEKTHOTEL V/BENNI WESTPHALEN SKRÆP
FRA DEN GEOGRAFISKE HAVE I KOLDING.
Tag dit barn i hånden – det er efterårsferie -og kom op i 
Rinkenæs skoles skolegård og byg et insekthotel, det giver 
mange oplevelser fremover og er vigtig for dyrelivet i haven.
Materialeliste fremsendes ved tilmeldelsen.
LØRDAG den 20. oktober kl. 10 - 13 kr. 400,- pr. voksen.

HÅR, MAKEUP OG HUDPLEJE V/HELENE Z. DAABECK.
Kurset er for alle aldersklasser, gør noget ved din hud 
efter den solrige sommer. Materialer ca. kr. 300,-
ONSDAG den 24. oktober på Rinkenæs skole kl. 19-21.30
6 gange kr. 710,-

FØRSTEHJÆLP TIL SMÅBØRNSFORÆLDRE V/BIRGIT ASMUSSEN.
Hvad gør du, hvis dit barn tager en tår af de kemikalier, som
du har stående i skabet eller lige i øjeblikket på bordet.
Afhjælpning af fremmedlegemer i luftvejene og første hjælp
ved ulykker med gift og kemikalier og hjertemassage.
ONSDAG den 31. oktober kl. 18 - 21.30
Lyreskovskolen Bov - kr. 253,-

ALCOHOL INK V/TINA ELHOLM BONDE.
En sjov ny måde at male/tegne på er med Alcohol ink. De 
dækker på glas, porcelæn, syntetisk papir m.m., man kan bl.a. 
bruge stenmalingstusser oven på de ting, man har malet.
Prøv noget nyt onsdag den 7. november kl. 18 - 21.30
Rinkenæs skole – kr. 225,- ekskl. materialer

BESKÆRING AF FRUGTTRÆER V/GARTNER KASPER KELLGREN.
Der skal snakkes om beskæringspunkter, principper, værktøj og 
ikke mindst hvorfor vi beskærer, og hvor vi vil hen med vores 
beskæring. Vi kommer omkring beskæring af både frugtbuske samt 
havens andre træer. Kasper afslutter kurset med noget praktisk 
arbejde i marken, og vil foreslå en lørdag formiddag. Vi starter 
på Lyreskovskolen TORSDAG den 15. november kl. 18 - 21.
Hvor kurset skal foregå tirsdag den 20. november kl. 18-21 og lørdag 
den 24. november kl. 10 - 12 aftales løbende. Kursusgebyr kr. 410,-.

Gå ind på vores hjemmeside www.bov-aftenskole.dk
Se fanebladene for de øvrige skoler og læs mere om kurserne.
TILMELDELSE på post@aftenskolerne.com eller på 7465 1187.

lørdag den 6. oktober kl. 12-15.30
Mød et hold eksperter fra Foreningen for Svampe-
kundskabens Fremme og bliv klogere på svampene.
Der er svampeudstilling på Naturskolen fra kl. 12-15.30
samt guidede turer i tidsrummet fra kl. 12.30-14.30.

Arrangementet er gratis. Medbring praktisk tøj/gummistøvler, 
en kniv samt en kurv til svampene.
Mødested: Kelstrup Naturskole, Stokkebrovej 1 B, 6340 Kruså.

Svampenes dag på 
Kelstrup Naturskole   

Kokain
En 35-årig mand fra 
Kruså blev forleden nat 
standset af politiet på 
Gasværksvej i Aabenraa.

Det viste sig, at han hav-
de kokain i lommerne. ■

Toiletter 
lukket
DSB har problemer med 
tis i stationsområdet i 
Padborg efter at man for 
nogen tid siden lukkede 
toiletterne på Padborg 
Station. ■

DM-sølv
12-årige fartglade Nicolai 
Berg Skovbjerg fra 
Padborg vandt forleden 
DM-sølv på sin 85 ccm i 
den sidste afdeling af det 
danske mesterskab på 
Sjælland.

Han har gennem hele 
sæsonen vist imponerende 
kørsel. ■

Svampenes dag 
Kalenderen siger efterår 
og det betyder højsæson 
for svampe i de danske 
skove! Men hvilke 
svampe er spiselige? 
Hvilke er giftige? Og 
hvor i skoven finder man 
dem?
Kelstrup Naturskole 
danner lørdag den 
6. oktober kl. 12.30 
rammerne når et hold 
eksperter fra Foreningen 
for Svampekundskabens 
Fremme gør os alle kloge-
re på svampene i naturen.

Dagen byder på guidet 
tur gennem skoven, hvor 
vi leder efter svampe i 
skovbunden, høster dem 
og kontrollere dem, inden 
vi kan tage dem med hjem 
til kødgryderne. På dagen 
vil der desuden være et 
bredt udsnit af svampe 

udstillet. Hvis du finder 
svampe i haven, skov eller 
park, som du gerne vil 
have artsbestemt, er det 
også tilladt at medbringe 
disse på dagen.

Det er gratis at deltage og 
kræver ingen tilmelding. 
Arrangementet henvender 
sig til alle aldersgrupper. ■
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Vi skal møde den hyggelige og muntre journalist fra 
DR Syd, Gert Eilrich, der fortæller, at det kan koste både 
job, ridderkors og udelukkelse fra det bedre borgerskab, 
hvis man fornærmer et medlem af det danske kongehus, 
og om det kan lade sig gøre at undgå rygelunger, når 
man følger i Uff e Ellemanns fodspor i 24 ti mer??
− Og, og … ja der er mange gode historier i Gert.

Mød ham på Restaurant BIND
Mandag den 8. oktober kl. 19.00.
Entré 125 kr.
Kaff en på Bind koster 75 kr. og skal forudbesti lles og 
betales sammen med ti lmeldelsen ti l foredraget. 
TILMELDELSE på post@aft enskolerne.com 
eller 74651187

FOREDRAG

Der røg så det 
ridderkors!

DIN LOKALE HÅNDVÆRKER BovAvis

Sand, Sten, Grus og Pyntesten, Harpet muldjord, Støbemateriale m.m.
Kranarbejde med grab, Containerservice / udlejning, Renegraver / Gummiged

Kloak-TV
Kloakservice
Vognmand

Mathias Jessen A/S

v/ Per Jessen
Haraldsvej 2A, 6330 Padborg

Tlf. 7467 1800
Per 3074 1909
www.mathias-jessen.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

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

G ar d i ner,  Tæpper,  Tr ægu l v e ,  F l i s e r  og  M a l i ng

Lad os gøre det grove og give dit trægulv nyt liv. 

Kom ind eller ring og få et uforbindende tilbud.

Gulvafslibning
Oliering - lakering

Sisseck boligudstyr ApS

CVR 34 22 35 72

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

Bred VVS ApS

Vognmandsfirmaet
Kenneth Jacobsen

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

Kørsel med kran og grab
Containerkørsel
Entreprenørkørsel

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

Skærver · Pyntesten
Egen grusgrav

Selv-afhenter-plads
Skovglimt 1, 6340 Kruså

   kj@kenneth-jacobsen.dk

www.kenneth-jacobsen.dk

Se elis.dk for aktuelle tilbud
Alt i servicesalg •

Elis’ hvidevarer
ved Norman Rudbeck

Alt indenfor hårde hvidevarer
Salg-Service-Reparationer

Telefon 7467 8799
Mobil 4082 4939

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

!

Natur!
&'Ejendoms'service'ApS!

Murer afdeling
Opsætning af fliser
Ombygning & fugning af hus
Ejendomsservice & diverse murerarbejde

Træfældning
Træfældning
Beskæring & Topkapning
Stubfræsning

Anlægsgartner
Nyanlæg af have & design
Vedligehold af have
Hækkeklipning
Beskæring af frugttræer og buske

Tømrer afdeling
Udskiftning af døre & vinduer
Ombygning & renovering

Dennis Lorenzen 2758 8750

Klaus Tranum 2047 5290

Ejner Tranum 5050 8722

www.LTnatur.dk

Frøslevvej 81 C
6330 Padborg

…Lys over by og land
det klarer fru Jensens mand!

Salg & service
af hårde hvidevarer

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

• El-installationer

• Reparationer

• Industriservice

• IHC/wireless

• Tyverisikring

• Varmepumpeservice

• Parabol/antenneanlæg

• Tele/data installationer

• Energirådgivning

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

Norman 
Rudbeck

Det politiske håndværk 
Socialdemokratiet i 
Bov har mandag den 
8. oktober kl. 19.00 på 
Bov Museum inviteret 
folketingsmedlem Benny 
Engelbrecht til et åbent 
politisk møde.
Benny Engelbrecht blev 

valgt til Folketinget for 
Socialdemokraterne i 
2007.

I dag er han partiets 
finansordfører og har en 
plads i ledelsen. Tidligere 
har han bestredet posten 
som skatteminister og har 

også arbejdet som partiets 
erhvervs- og vækstord-
fører, været formand for 
Transportudvalget og 
for Sydslesvigudvalget. 
Benny Engelbrecht har 
en fortid inden for kom-
munikation og marketing. 

Og så spiller han musik og 
skriver bøger. Den seneste 
fra 2017, ” De politiske 
håndværkere” - om magt, 
indflydelse og resulta-
ter på Christiansborg. 
Bogen kan købes på 
mødet. Selvom han 
har sin daglige gang på 
Christiansborg, har han 
hjemme i Adsbøl. ■

Circle K fejrede 
fødselsdag
Af Dit te Vennits Nielsen

Lige fra morgenstunden 
væltede det ind med 
kunder hos Circle K i 
Padborg, der holdt 2 års 
fødselsdag.
Der var festlige balloner, 
flag, smagsprøver, tilbud 
og halv pris i vaskehal-

len. Og kunderne tog 
godt imod de forskellige 
timetilbud. ■

Både souschef Susan 
Kristensen og centerleder 
Jan Andersen var godt tilfred-
se med den festlige fødsels-
dag. Foto Dit te Vennits Nielsen
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Südermarkt 9
24937 Flensburg

Telefon + 49 461  24520

Grönfahrtweg 13
24955 Harrislee

Telefon + 49 461  78918

Lige overfor CALLE

www.essen-in-flensburg.de / dk

Südermarkt 9
24937 Flensburg
0461 - 24520 www.essen-in-flensburg.de / .dk

...Jetzt wird’s heissss!...

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

Steaks
tilberedt på lavagrill 
flere variationer...
Dubrovnik-
Balkan 
specialeter

Langberger Weg 4, 24941 Flensburg
Tlf. 0049 461 5003694  •  mail: info@rc� .de  •  www.rc� .de

• Personlig service
med priser der kan konkurrere med internettet

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

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

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

HUSK!

SKANDIC & NORDIC REISEMOBILE GmbH
Skandinavien Bogen 4 · DE-24983 Handewitt

Telefon +49 4608 972990 · www.skandic-camping.dk

Alt under ét tag til din

CAMPINGFERIE 
Find os i 

Scandinavian 
Park

24 spillede skat
Padborg Skatklub samlede 24 spillere til klubaften på 
Valdemarshus.

1. runde
Nr 1 Klaus Pedersen, 
Broager,  1656 point
Nr 2 H. C. Hedegaard, 
Padborg,  1234 point
Nr 3 Jan Petersen,  
Fårhus,  1076 point
Nr 4 A. C. Petersen, 
Padborg,  1020 point

2. runde
Nr 1 Anders Fogh, 
Padborg,  1435 point
Nr 2 Aage Juhl,  
Padborg,  1408 point
Nr 3 Hans Emil Nissen, 
Bov,  1092 point
nr 4 Torben Jørgensen, 
Padborg,  1038 point

Månedens spiller blev A. 
C. Petersen, Padborg, som 
modtog en flaske vin.

17 fik klip i 
kørekortet
Politiet foretog onsdag 
fartkontrol på Toldbodvej 
i Padborg.

Hen ved 350 bilister pas-

serede kontrollen, og 84 
biler blev blitzet.

17 bilister fik et klip i 
kørekortet ■

Bowlinghal har 
dårlig økonomi
Af Dit te Vennits Nielsen

Der var mødt godt 40 
mennesker op i bowling-
hallen for at få et indblik i, 

hvad der fremover skal ske 
med Bov IF Bowling

Formanden Heidi 
Schmidt Petersen bød alle 
velkomne og gav ordet 

til sin mand Erik Lind 
Petersen, der er succestræ-
ner i Bov IF Bowling. 
Han fremlagde 5 mu-
lige forslag til, hvordan 
Bov IF Bowling kan 
videreføres, hvis man 
fra Grænsehallernes 
bestyrelses side ikke ser 
anden mulighed end 
at lukke bowlinghallen 
grundet den meget dårlige 
økonomi. 

De forskellige scenarier 
blev diskuteret, og bølger-
ne gik ind imellem højt. 

Millionunderskud
De fremmødte havde 
meget svært ved at forstå, 
at det ikke er Aabenraa 
Kommune, der ønsker 
bowlinghallen lukket, 

men derimod bestyrelsen 
bag Grænsehallerne. 

Siden 2005 har der været 
underskud i bowlinghal-
len, og det beløber sig nu 
til 3,8 millioner kr. 

I årenes løb er der blevet 
gjort utallige tiltag, for at 
få lokalbefolkningen til at 

bakke op om bowlinghal-
len. Det er desværre ikke 
lykkedes, og et underskud 
på 235.000 kr. om året har 
været uundgåeligt. 

Taget i bowlinghal-
len er utæt, og for at der 
ikke skal ske yderligere 
skade, er en reparation til 

238.000 kr. nødvendigt. 
Aabenraa Kommune har 
givet tilsagn om at betale 
udgiften.

Hvis det besluttes at 
bowlinghallen bliver 
nedlagt, bliver det ikke før 
sæsonen i Bov IF Bowling 
er færdigspillet. ■

Bowlinghallen har givet underskud 13 år i træk, og står foran lukning. Foto Dit te Vennits Nielsen

Ny transportmesse i 2019

Flere udstillere og flere 
messegæster. Det er 
ambitionerne for ar-
rangørerne af Padborg 
Transportmesse den 24. 
og 25. maj 2019.
"Vi fik blod på tanden 
efter at have gennemført 
vores første transportmes-
se i 2017. Det var en suc-
ces med 70 udstillere og 
2000 messegæster. Vi har 

skabt et godt fundament, 
som er oplagt at bygge 
videre på", siger Finn 
Sørensen, direktør for 
Padborg Transportcenter, 
der arrangerer Padborg 
Transportmesse.

Temaerne for næste års 
transportmesse er rekrut-
tering, uddannelse og 
materiel.

"Vi sætter fokus på 

rekruttering og uddan-
nelse, fordi transport- og 
logistikbranchen også 
er ramt af manglen på 
arbejdskraft. Hvis ikke 
vi løbende kan rekrut-
tere nok nye folk med de 
rette kompetencer, kan 
det få konsekvenser for 
vækstmulighederne i alle 
de brancher, vi servicerer. 
Derfor har virksomhe-
derne og uddannelserne 
i branchen en fælles inte-
resse i at fortælle om de 
mange spændende job- og 
uddannelsesmuligheder, 
vi har i branchen. Alene i 
Padborg har vi næsten 400 

lærepladser", siger Finn 
Sørensen.

Også noget for truckere 
og sælgere
Til Padborg Transport-
messe 2019 bliver der en 
masse at se på og tale om, 
for alle der har truckdiesel 
i blodet.

"Padborg Trans port-
messe er en unik mar-
kedsplads for alle, der har 
noget at købe eller sælge 
i branchen. Så der bliver 
også en masse spændende 
materiel at se på for alle 
entusiasterne – og akti-
viteter at deltage i", siger 
direktør Finn Sørensen.

Han håber, at Padborg 
Transportmesse 2019 
bliver velbesøgt. Et tal 
tør han dog ikke sætte på 
endnu.

" Vi har allerede fået en 
del tilmeldinger, siden vi 
åbnede for tilmeldingen 
på hjemmesiden. Men 
vi har plads til mere end 
100 udstillere på Nagel 
Danmarks plads på 
Thorsvej 19", siger han. ■
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