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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

Koldskål
1 liter 

1 liter kun

695
* Maks. 5 pr. kunde

VI BYDER SOMMEREN VELKOMMEN
GRÅSTEN ∙ PADBORG

Mad ud af huset
Tlf. 21248572

Det Grønne Køkken 
Sundgade 79  · 6320 Egernsund

Tlf.: 21 24 85 72  · www.dgk-egernsund.dk

2770207_visitkort.indd   1 25-01-2019   09:56:41

Sundgade 79  · 6320 Egernsund
Tlf.: 30 56 36 47  · www.dgk-egernsund.dk

Sundsnæs 2 · Gråsten · kjems.dk
Telefon 7465 1140

Retssager

Voldgiftssager

Syn og skøn

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

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

ØKONOMI- OG SKATTERÅDGIVNING
Både for virksomheder og private

Jeg udfører blandt andet følgende arbejdsopgaver: 

✔ Gennemgang af regnskaber og balancer i forbindelse 
med momsindberetning, skattebetaling mv. 

✔ Opstilling af regnskab og skattepligtig indkomst 
samt indberetning af selvangivelser til SKAT 

✔ Optimering af indkomst- og skatteforhold

✔ Assistance med bogholderiopgaver

✔ Hjælp til forståelse af dine skatteforhold
og korrespondance med skattevæsenet

Spilleperiode: 

29. maj - 27. juli
Revypremiere: 

Lørdag 1. juni

Billetbestilling: tlf. 7442 8702 • online: www.sommerrevy.dk

Velkommen til Sønderborg Sommer Revy 2019

Lone Rødbroe
Jeanne Boel
John Batz

Bjarne Antonisen
Tom Jensen

Thomas Pakula
Hovedsponsor:

Jens Bundgaard

v/ Jens Bundgaard
Borgen Shopping, 6400 Sønderborg
Telefon: 74 44 05 80
soenderborg@thiele.dk

• Professionel rådgivning
• Stort udvalg af de nyeste stel
• Linse- og brilleabonnement
• Altid gratis synsprøve

Din lokale optiker

Sønder Hostrup Toftevej 28 - 6200 Aabenraa

HAVEKOMPAGNIET.DK - Tlf. 74 61 35 06

ANLÆGSGARTNER

 Haveservice Beskæring Støttemure

 Græsplæner Belægning Træfældning

Nygade 13 - 6300 Gråsten - Tlf. 7465 3365

CAFE 
har åbent den 22. juni til 

11. august og ved bestilling 
ved min 10 personer.

PUBBEN
har åben

365 dage om året.

BovAvis
Tak fordi du handler lokalt

Gråsten - Broager - Ragebøl - Sundeved - Padborg - Kruså - Frøslev - Holbøl - Kollund Uge 24 11. juni 2019 11. årgang



SuperBrugsen Gråsten Telefon 73 65 26 00
Åbningstider: Mandag, tirsdag, onsdag, fredag, lørdag & søndag kl. 7.00-20.00. Kr. Himmelfartsdag (torsdag) LUKKET

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

N I E L S E N S 

BAGERI

3 X 300 G.

Løsvægt 
slik

TILBUD 
GÆLDER KUN 

I GRÅSTEN

FREDAGSTILBUD

Pr. 100 g

7 95

SLAGTEREN TILBYDER
Kalveribeye eller kalvekoteletter
7-800 gr

SLAGTEREN TILBYDER
2 kg mager hakket oksekød
8/12%

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

Telefon 74 67 33 34

DELIKATESSEN TILBYDER
Frokostbakke

4 stk.

100,-
4 stk.

29 95

2 kg kun

100,-

TIL 2 PERSONER

Pr pk.

110,-
Pr. stk.

69,-

SLAGTEREN TILBYDER
4 stk. koteletter
fersk / marineret

DELIKATESSEN TILBYDER
Als pakke
1/1 Kartoffelspegepølse,
1/1 kogt sardel,
1/1 kødpølse

FRIT VALG

P A D B O R GG R Å S T E N

GRÅSTEN · PADBORG
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+ PANT

DANMARKS 

BILLIGSTE PRIS

Fudge clean blonde 
violet shampoo

Hvidløgs baguette

Alborg taffel eller 
Brøndum snaps
70 cl.

Pr. stk.

89,-

Pr. stk.

10,-

Det gode fra Schulstad
fl ere varianter
470-1050 g

Pr. stk.

6,-
Pr. stk.

2,-

Danske agurker

Pr. stk.

8,-
Pr. pk.

7 95

Fun saftevand
mange varianter

Løs frugt
vælg mellem bananer, 
æbler, pærer, blommer, 
appelsiner, kiwi, 
Kl. 1

Fast 
lavpris 

FRIT VALG

Pr. flaske

79,-

Pr. stk.

49,-

Magical hortensia
Ekstra lang
blomstringstid

Hoya
Flere fi gurer 
eller monstera

FRIT VALG FRIT VALG

FRIT VALG

Ânglamark toiletpapir 8 rl.

eller køkkenrulle 4 stk.

Pr. pk.

20,-
FRUGT/GRØNT TILBYDER BLOMSTERAFD. TILBYDER

Tilbuddene gælder de markerede dage i perioden tirsdag den 11. juni til og med lørdag den 15. juni 2019 eller så længe lager haves. Der tages forbehold for trykfejl.

Pr. stk.

49,-
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Grafisk 
tilrettelæggelse 
Graphos Grafisk
Industrial Produktion
www.graphos.dk
Hans-Ole Nielsen
Telefon 36 95 99 36
graasten-avis@graphos.dk

Reporter
Esben Cronbach
Telefon 26 77 22 72

Kommunikations- 
konsulent 
Lene Neumann Jepsen

På barsel

Adm. medarbejder
Bettina A. Jessen

Telefon 61 44 07 80

baj@graastenavis.dk

Ansv. redaktør
Gunnar Hattesen

Telefon 21 16 06 83

redaktion@graastenavis.dk

Grafisk tilrettelæggelse 

Graphos Grafisk

Grafisk tilrettelæggelse 
Graphos Grafisk
Industrial Produktion
www.graphos.dk

Marta Serrano Sánchez

graasten-avis@graphos.dk

Mediechef
Ingrid 
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: 13.430 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.

Mediekonsulent
Lisbeth Schiønning

Telefon 31 40 03 61

ls@graastenavis.dk

Reporter 
Signe Svane
Kryger

Telefon 2972 4454

ssk@graastenavis.dk

Sæsonen for aftensange starter
Aftensang er tænkt som et pusterum 
fra hverdagen, en stille stund efter 
arbejdsdagen, hvor man kan lade op 
og � nde ro, inden man går hjem. Det er 
Gråsten – Adsbøl Menighedsråd, der 
sammen med vores organist står for 
aftnerne. 

Traditionen tro starter sæsonen i Adsbøl 
den 19. juni kl. 18.00.

Kirken åbner en halv time før og
alle er velkomne.

Gudstjenesten i Gråsten Slotskirke den 16. juni 
bliver en helt særlig gudstjeneste!
Vi markerer, at Dannebrog fylder 800 år den 15. juni.

En anden grund til, at gudstjenesten bliver 
noget særligt er, at vi har fået vores nye kororgel 
(bygget af det hollandske � rma Klop).

Menighedsrådet inviterer på kaffe i 
våbenhuset efter gudstjenesten.

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 aktiviteter i juni
Søndag den 16. juni ......... kl. 11.00 .......Gudstjeneste i Gråsten Slotskirke

Onsdag den 19. juni ......... kl. 18.00 .......Aftensang i Adsbøl Kirke

Sundhedshuset åbnede 
på solskinsdag
Af Signe Svane Kryger

Hundredvis af men-
nesker var mødt 
op til åbningen af 
Sundhedshuset, hvor 
hygge og solskin præge-
de stemningen.

Omkring 350 borgere 
gæstede Ulsnæs Centeret, 
hvor de så det færdige 
resultat af Sundhedshuset. 

SuperBrugsen tilbød 
chili con carne og øl til de 
fremmødte, mens Netto 
uddelte gratis is til alle gæ-
ster. Butikkerne var fl yttet 
ud i centeret i pavilloner, 
hvor man kunne se de 
gode tilbud på nært hold. 

Gråsten Handel var med 
til at bidrage til dagen, 
hvor alle var velkomne 
til hygge, musik og dejlig 
mad. 

”Butikkerne beliggende 
i Ulsnæs Centeret har 
været meget enige om-
kring planlægningen af 
indvielsen. Det vigtigste 
er, at folk kan få en 
hyggelig dag med mad, 
hygge og musik, hvor 
alle kan se det fi ne re-
sultat, eft er alt byggero-
det er væk”, siger Gitte 
Bruhns, der har været 
med til at planlægge 
Sundhedshusets åbning.

Der skal løbende være 
arrangementer på det 
nye areal, hvor alle bor-
gere bliver inddraget, da 
der er plads til alle - både 
kørestols- og rollator-
brugere samt skoler og 
børnehaver, og derudover 
er der gode toiletforhold. ■

Hundredvis af mennesker 
mødte op til åbningen 
af Sundhedshuset.
 Foto Signe Svane Kryger
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HUSK AT HÆKKEN 
SKAL KLIPPES INDEN

Tilbudene gælder til og med lørdag den 29. juni

SKT. HANS

HOBBYKABELSÆT 
20 METER
RØD

Normalpris
kr. 129,95

30 METER
RØD

Normalpris
kr. 179,95

KABELTROMLE 
40 METER

Normalpris
kr. 279,95

Mandag til fredag: 7:00-17:30  /  Lørdag: 9:00-13:00

Kom ind i BYGMA
Gråsten & Padborg 

og se det store udvalg

HÆKKEKLIPPER 18V 
RHT 5655 R
• 550 WATT

GRÆS/HÆKKEKLIPPER 18V GS 1822
• Med teleskop skaft 
• Løs enhed uden bat. lader

HÆKKEKLIPPER 
RHT 6550 RC
• 650 WATT

LØVSUGER / BLÆSER
RBV 3000 CESV

HÆKKEKLIPPER 18V 
RHT 1851 R 20 F
• Inkl. 1 stk. akku samt 
lader

HÆKKEKLIPPER 18V 
RHT 1855 R
• Løs enhed uden bat. 
lader

NU

49995

NU

69995

NU

44995

NU

64995

NU

54995

SPAR

350,-
Vejl. 84995

SPAR

300,-
Vejl. 99995

SPAR

150,-
Vejl. 59995

SPAR

400,-
Vejl. 1.04995

SPAR

500,-
Vejl. 1.04995

SPAR

450,-
Vejl. 1.34995

SPAR

300,-
Vejl. 94995

NU

89995
NU

64995

lader

HÆKKEKLIPPER 18V 
OPT 1845
• Med teleskop skaft 
• Løs enhed uden bat. 
lader

NU

7995

NU

11995

NU

19995

SPAR
50,-

SPAR
50,-

SPAR
80,-
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Garn og tøjbutikken med det store udvalg

ULSNÆS CENTRET · Tlf. 74 65 43 44

UDSALG

÷40%
på forårs- og 
sommervarer

Undtaget i forvejen 
nedsatte varer samt 

efterårsvarer

15-17 årige får 65 kr. i timen

Bliv omdeler og tjen dine egne penge

Læs mere og søg jobbet på

Omdel 1-2 gange om ugen

Stadig tid til skole og venner

Bestem selv, hvornår på dagen 
du vil arbejde, indenfor deadline

De pakkede reklamer og aviser 
leveres hos dig – klar til omdeling

Optjen bonuspoint til gaveshoppen 
hvis du er fast omdeler under 18 år

5 gode grunde

Vi søger faste omdelere  
og sommerferieafløsere

Lige nu søger vi unge i alderen 13-17 år  
til omdeling af reklamer og aviser én til  
to gange om ugen.

Mangler din 
teenager et 
sommerjob?

42 til 
bridge
Gråsten Bridgeklub har 
spillet drop-in med 42 
deltagere. Vindere blev:

A rækken
1. Viggo Jensen og 
Flemming Boesgaard
 137 point
2. Inge Lise og Christian 
Holme 123 point

B rækken
1. Anne Mette 
Christensen og Jan 
Åkerlind 126 point
2. Birte Blindbæk og 
Bente Kragh 122 point

Anders Munch sang og 
spillede

Af Signe Svane Kryger

Sangeren Anders Munch 
hyldede Kim Larsen, 
da han sang i Ulsnæs 
Centeret i Gråsten til åb-
ningen af Sundhedshuset.

Anders Munch har spe-
cialiseret sig i både at spil-
le og fortolke Kim Larsens 
musik, og han har været 
på den danske musikscene 
i mange år. ■

Anders Munch sang og spillede både gamle og nye Kim 
Larsen sange i Gråsten i det flotte vejr, som publikum kunne 
nynne med på. Foto Signe Svane Kryger

Sigmund begejstrede 
unge i Gråsten

Af Signe Svane Kryger

Over 200 mennesker - de 
fleste unge piger - var 
mødt op på Torvet i 
Ulsnæs Centret, for at 
høre sanger og enter-
tainer Sigmund, synge 
nogle af sine populære 
sange.

Og fra scenen 
fi k han hurtigt 
de unge med 
på at nynne 
med på 
sangene.

Sigmund 
Trondheim 
deltog i 
X-Factor 2018, hvor han 
nåede til semifi nalen. 

Tilmed har han stillet op 
til Dansk Melodi Grand 
Prix i år, hvor han kom i 
superfi nalen og endte med 
en tredjeplads. ■

Sigmund gav koncert i 
Gråsten.
 Foto Signe Svane Kryger
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Ulsnæs Centret · 6300 Gråsten · Tlf. +45 20 55 01 28
Modetøj & specialiteter

UDSALG
på forår- og sommervarer

Undtaget alle nyheder, i forvejen nedsatte varer, Bülow, Summerbird, 
specialiteter fra Hr. Skov og Wolford-strømper.

40%
UGE 24

fra torsdag den 13. juni

50%
UGE 25

fra torsdag den 20. juni

Svømmetræner og 
livredder i sabbatåret
Af Esben Cronbach

20-årige Camilla Buch, 
der har svømmet det 
meste af sit liv, starter 
som livredder og svøm-
metræner på Marina 
Fiskenæs.

Til dagligt går Camilla 
Buch i 3.g på Det Blå 
Gymnasium i Sønderborg.

Da hun begyndte på 
gymnasiet, stoppede hun 
som talentsvømmer, fordi 
skole og lektier blandet 
med træning op til 8 
gange om ugen, blev for 
meget. Når eksaminerne 
er afsluttet, begynder 
Camilla Buch som liv-
redder og svømmetræner. 
Som svømmetræner vil 
hun stå for holdtræningen, 
der varer én time pr. hold 
hver mandag til torsdag 
kl. 16, 17 og 18.

Det ligger i kroppen
Alderen på holdende er 
typisk enten de lidt min-
dre i 5-6-års alderen eller 
de lidt større omkring 
12-års alderen.

Camilla Buch tilpasser 
altid træningen, så den 
passer bedst muligt til de 
enkelte hold.

Det er vigtigt for hende, 
at børnene er trygge ved 
hende. Derfor bruger hun, 

især ved de mindre, ofte 
leg som redskab i sine 
træningspas.

På den måde bliver det 
både sjovere og nemmere 
at lære at forbedre sig. 
Som en der selv har haft 
svømningen som en del 
af det meste af sit liv, er 
Camilla Buch utroligt glad 
for at kunne arbejde som 
svømmetræner, og have 
mulighed for at give sin 
glæde og viden om svøm-
ningen videre til børnene.

Camilla Buch håber 
samtidigt på at få mere tid 
til svømning, når hun i år 
dimitterer:

”Det ligger lidt i krop-
pen,” siger Camilla Buch 
om svømningen, der har 
været en del af hendes 
liv, siden hun var 6 år 
gammel.

Som 8-årig begyndte 
Camilla Buch at svømme 
på talentholdet, hvilket 
betyder, at hun også 
begyndte at deltage i 
svømmekonkurrencer.

"Det, at være på ta-
lentholdet, sætter også 
højere krav til én. Man 
skal typisk træne mere 
regelmæssigt, og der vil 
ofte være en forventning 
om, at man forbedrer sig, 
så man fortsat kan præste-
re i diverse konkurrencer", 
siger Camilla Buch. ■

Camilla Buch begynder som svømmetræner på Marina Fiskenæs. Foto Esben Cronbach

Sådan stemte Gråsten
Folketingsvalg 2015 2019
Gråsten Stemmetal % Stemmetal %

Socialdemokratiet 1293 25,8 1496 30,7
Radikale 249 5,0 301 6,2
Konservative Folkeparti 103 2,1 235 132
Nye Borgerlige 211 4,3
Klaus Riskær Pedersen 41 0,8
Socialistisk Folkeparti 75 1,5 180 3,7
Liberal Alliance 266 5,3 61 1,2
Kristendemokraterne 39 0,8 41 0,8
Dansk Folkeparti 1631 32,5 662 13,6
Stram Kurs 76 1,6
Venstre 1056 21,0 1334 27,4
Enhedslisten 193 3,8 128 2,6
Alternativet 113 2,2 58 1,4
Michael Thomsen 4 0,1

Jernbanegade 1, 6300 Gråsten · Tlf.: 73 65 00 90

Dameklip 250,-
Herreklip 200,-
Børneklip 150,-
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Skal du have solgt i 2019?
Hos Nybolig Gråsten er vi klar til at
hjælpe dig, hvis du går med salgstan-
ker.

Hos os giver vi dig muligheden for, at
have dit hus til salg i to butikker - du
får altså to mæglere for én pris. Samti-
dig annoncerer vi dit hus til salg i Tysk-

land. Kombineret giver dette flest mu-
lige købere muligheden for at se lige
netop dit hus. Interesseret?

Ring til os på 73 11 51 80 - vi giver en
gratis salgsvurdering.

MARINA FISKENÆS - Fiskenæsvej 2, 1. 

Flot lejlighed beliggende ved Marina Fiskenæs Ferie-
park. Her får du en lejlighed med dejlig udsigt gode ferie-
faciliteter og kort afstand til Gråsten by. Du er kun en

kort gåtur fra flot natur, vand og f.eks. Gråsten slot med
tilhørende slotshave.

Sag: 204291

Bolig m² 60

Stue/vær 1/1

Grund 1

Opført 2008

Kontantpris: 1.725.000
Ejerudgift pr. md: 2.251
Udbetaling: 90.000
Brt/nt ekskl. ejerudg: 7.350/6.355

Nybolig
Gråsten

Nygade 11 ·· ·6300 Gråsten
6300@nybolig.dk ·· ·www.nybolig.dk ·· ·Tlf: 73115180

Stenvej 15 Rinkenæs, 6300 Gråsten · CVR. NR. DK 37827681 · Rejsegarantifonden nr. 2799

Prisen er inkl. bus, færge fra Sassnitz til Rønne og 
retur, middagsmad med drikkevarer på færgen på 
vej til Bornholm, samt morgenmad på færgen på 
vej hjem, 2 dages udflugt med guide, samt entré til 
Bornholms teknisk samling, samt en tur til Rønne.
Vi bor på hotel Klostergården i 
Allinge, med halvpension.

Alt dette for
KUN 4050 kr. pr. person
+ 650 kr. i enkelværelsestillæg. 

Tilmelding:
mail@quorpsbusser.dk
eller ring på 74 65 08 50.

BORNHOLM
Søndag den 23. juni til fredag den 28. juni

Quorp’s Busser ApS
www.quorpsbusser.dk

Stadig ledige 
pladser

Gråsten Fysioterapi og LJ Massage 
viste nye lokaler frem
Af Signe Svane Kryger

I forbindelse med 
indvielsen af det nye 
Sundhedshus blev de 
nye, gode faciliteter vist 
frem.

Gråsten Fysioterapi//
Osteopati og LJ massage 
var at fi nde på øverste 
etage i Sundhedshuset, 
hvor de i anledning af 
indvielsen og overfl ytnin-
gen fra det gamle lægehus 
i Gråsten, viste de nye 
og større lokaler frem i 
klinikken.

”Det har været en fan-
tastisk overfl ytning, og 
vi har nu fået mere plads, 
bedre faciliteter og utro-
ligt fl otte lokaler”, siger 
klinikejer, Lotte Tønder.

Line Jørgensen, der blev 
færdiguddannet og selv-
stændig for tre år siden, er 
ligeledes begejstret for den 
nye klinik:

”Jeg glæder mig til det 
fantastiske samarbejde 
i de nye lokaler. Jeg er 

selv, men arbejder i sam-
me klinik som Gråsten 
Fysioterapi//Osteopati, 
hvilket jeg synes, er rigtig 
dejligt, for vi har det godt 
sammen”, fortæller Line 
Jørgensen.

Borgerne blev inviteret 
indenfor til en rundvis-
ning i de nye lokaler i bor-

gerklinikken, hvor der var 
mulighed for at høre om 
de forskellige ydelser og 
muligheder, der tilbydes. ■

Line Jørgensen viste sin nye 
klinik frem.

Der var stort rykind af gæster hos Lone Tønder.
 Fotos Signe Svane Kryger
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Fødselsdag & grill party

Kom til fødselsdags-
reception hos AudioNova
I anledningen af vores fødselsdag tænder vi grillen og griller ringridere, hygger os og fejrer dagen 
med en festlig reception. Festlighederne finder sted den 21. juni fra kl. 12.00 til 14.00 hos AudioNova 
Hørecenter. Kom og vær med til at gøre dagen til noget helt særligt. Udover grillede ringridere byder vi 
på goodiebags* og giver alle besøgende mulighed for at deltage i vores konkurrence og vinde en lækker 
gavekurv. Vi byder såvel eksisterende som nye kunder velkommen, og du er naturligvis velkommen til at 
tage en ven med under armen.

Vi glæder os til at se dig! 

Karina, Glenn & Trine 

AudioNova Hørecenter
Bomhusvej 1  •  6300 Gråsten  •  Tlf.: 88 77 80 17  •  www.audionova.dk

*Så læ
nge lager haves

Fødselsdag & grill party

Kom til fødselsdags-Kom til fødselsdags-
reception hos AudioNova
I anledningen af vores fødselsdag tænder vi grillen og griller ringridere, hygger os og fejrer dagen 

21. juni fra kl. 12.00 til 14.00 hos AudioNova 21. juni fra kl. 12.00 til 14.00 hos AudioNova 21. juni fra kl. 12.00 til 14.00
Hørecenter. Kom og vær med til at gøre dagen til noget helt særligt. Udover grillede ringridere byder vi 
på goodiebags* og giver alle besøgende mulighed for at deltage i vores konkurrence og vinde en lækker 

*Så læ
nge lager haves

Vi griller 
ringridere

kommer du? 

Fiskenæsvej 2, 6300 Gråsten • Tlf. +45 4042 1816

Kom til en hyggelig 

Skt. Hans aften
Aftenen starter kl. 18 med 
en kæmpe sommerbuffet i 
Restaurant Fiskenæs med 
flere slags kød, steaks, 
grillede majs, salater etc....

Aftenen fortsætter 
med båltale, fællessang, 
båltænding og grill på
terrassen. Og så er her 
gratis aktiviteter for børn 
bl.a. snobrød, hoppepude,
s’mores (marshmallows+kiks)

NB. Vi tænder bålet kl. 20:00

I samarbejde mellem:

restaurant
fiskenæs

www.enjoyresorts.dk

• Søndag 23/06  

Kæmpe Skt. Hans 
sommerbuffet

SPIS HVAD DU KAN...
I RESTAURANT FISKENÆS kl. 18-21

99DKK
pr. person. 

HUSK bordbestilling.

Eckert Zoneterapi
Zoneterapi for krop, sind og sjæl 
er valget for dig

RAB Zoneterapeut Kis Eckert
Avnbøløstenvej 52, Avnbøl, 6400 Sønderborg
Mobil: 21 30 50 75
Mail: kontakt@eckertzoneterapi.dk

www.eckertzoneterapi.dk
 Eckert Zoneterapi

• Zoneterapi
• Muskulær zoneterapi
• Zoneterapi/ øreaku
• Ansigts-re� exologi
• Cupping Terapi/

Re� ekszoneterapi
• Kombi I, II og III
• Behandling i dit hjem

Benny Engelbrecht 
bliver S-topscorer

Af Gunnar Hat tesen

48-årige Benny 
Engelbrecht fra Adsbøl 
blev Socialdemokratiets 
topscorer i Sydjyllands 
Storkreds.

Da de personlige stemmer 
var talt op, havde han 

fået 12.267 personlige 
stemmer.

Benny Engelbrecht var 
skatteminister i et lille 
års tid i slutningen af 
Helle Torning-Schmidts 
regering.

I de seneste fi re år 
har han været partiets 
fi nansordfører. 

Han har tidligere gjort 
den som musiker, og er en 
af de få folketingsmedlem-
mer i Socialdemokratiet 
i dag, som har folkesko-
lens afgangseksamen 
som højeste afsluttede 
uddannelse. ■

Benny Engelbrecht fik 12.267 
stemmer.
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Sæt kryds
☐ Tillykke uden foto max. 25 ord   100 kr.
☐ Tillykke med foto max 25 ord  .................................................................................  125 kr.
 Udover 25 ord 1 kr. pr. ord
☐ Frankeret svarkuvert vedlagt
☐  ......................kr indbetales på reg. nr. 5953 kontonr. 8032299
Skriv teksten i BLOKBOGSTAVER på nedenstående linier:

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

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

..........................................................................................................................................................................
Vigtigt: Skal udfyldes, men kommer ikke i avisen.
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@graastenavis.dk eller lægges i vores 

postkasse i Ulsnæs Centret. Postkassen tømmes hver torsdag kl. 18

TILLYKKE

GRÅSTEN SLOTSKIRKE
Søndag den 16. juni kl. 11.00

ved Hanne Beierholm Christensen

ADSBØL KIRKE
Søndag den 16. juni

Vi henviser til Gråsten Slotskirke

KVÆRS KIRKE
Søndag den 16. juni kl. 9.30

ved Hanne Beierholm Christensen

BROAGER KIRKE
Søndag den 16. juni kl. 10.30

ved Tina Iversen

EGERNSUND KIRKE
Søndag den 16. juni kl. 11.00

ved Mette Carlsen
800-års jubilæum for Dannebrog

RINKENÆS KORSKIRKE
Søndag den 16. juni kl. 9.00

ved Lis-Ann Alexandra Rotem

NYBØL KIRKE
Søndag den 16. juni kl. 10.30

ved Vibeke Fosgerau von Oldenburg 
800-års jubilæum for Dannebrog

og konfirmandindskrivning

SOTTRUP KIRKE
Søndag den 16. juni

Vi henviser til fælles gudstjeneste i Nybøl Kirke

ULLERUP KIRKE
Søndag den 16. juni kl. 10.30

ved Lis-Ann Alexandra Rotem

TYSK GUDSTJENESTE
Sonntag 16. Juni

Kein Gottesdienst

GUDSTJENESTER

Kære bror, 
svoger og onkel

Vi ønsker dig tillykke med 
de 30 år den 18. juni samt 

tillykke med udnævnelsen som 
billetkontrollør i bankohallen.

Alt det bedste til dig- vi 
glæder os til festen og håber 

på et lille stykke kage. 
Knus din yndlingssøster, 

svoger, Liva og Stella 

Sådan stemte Kværs
Folketingsvalg 2015 2019

Kværs Stemmetal % Stemmetal %

Socialdemokratiet 117 19,9 129 3,9
Radikale 21 3,6 14 -1,0
Konservative Folkeparti 7 1,2 24 3,2
Nye Borgerlige 51 9,4
Klaus Riskær Pedersen 1 0,2
Socialistisk Folkeparti 10 1,7 17 1,4
Liberal Alliance 53 9,0 5 -8,1
Kristendemokraterne 2 0,3 7 1,0
Dansk Folkeparti 232 39,5 118 -17,7
Stram Kurs 12 2,2
Venstre 114 19,4 147 7,8
Enhedslisten 22 3,7 9 -2,0
Alternativet 9 1,5 5 -0,6
Michael Thomsen 2 0,4

Byfest med overskud i Kværs

Af Gunnar Hat tesen

Sportsfesten i Kværs 
var godt besøgt, og 
formand for Kværs-
Tørsbøl Ungdoms- og 
Idrætsforening, Hans 
Lenger, forventer et 
overskud.
"Den lokale opbakning 
var god, så jeg forventer et 
overskud på nogle tusinde 
kroner, men det væsent-
ligste er, at folk hygger 
sig og har det rart", siger 
Hans Lenger. ■Kværs viste, at landsbyen har et stærkt sammenhold. Fotos Jimmy Christensen

I kritisk 
tilstand

En 47-årig kvinde fra 
Gråsten er i kritisk til-
stand eft er at hun torsdag 
var involveret i en ulykke 
ved Hønsnap.

Hun overhalede en 
række biler og påkørte en 
modkørende frontalt. ■
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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

Gråsten blomster
Ulsnæs Centret, Sundsnæs 17A

Telefon 74 65 03 03

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

vad må der synges i kirken 
når her om lidt bli'r stille? 

Gråsten&Omegns 
Begravelsesforretning 
Helmich&Søn 

Din bedemand kender mulighederne i hvert enkelt 
sogn og kirke 

Gennem tre generationer har Helmich & søn skabt 
et tæt samarbejde med hver enkelt præst, kirke og 
kirkegård i vores område. Vi kender dine muligheder 
og står altid til rådighed for en uforpligtende personlig 
samtale. Ved samme lejlighed bistår vi gerne, hvis du 
ønsker at udfylde "Min sidste vilje", så du er sikret, at 
dine ønsker bliver givet videre til dine kære. 

Vi træffes hele døgnet 
Gråsten og Omegns Begravelsesforretning 
Felstedvej 34, Gråsten 74 65 94 33 

Thomas Helmich Sønderborg Begravelsesforretning 
Arnkilgade 15, Sønderborg 74 42 36 81 

Jytte Rasmussen 

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
Vor kære mor, farmor og svigermor

Aud Helene Filskov
Født 9. januar 1939

Er stille sovet ind den 4. juni 2019
Elsket og savnet
Espen, Karen,

Gorm, Hjalte og Heidi

Bisættelsen � nder sted i Norge

Taksigelser
Hjertelig tak

for blomster og venlig deltagelse ved

Ingrid Webers
bisættelse fra Rinkenæs Korskirke.

En særlig tak til præst Marianne Østergaard 
for den smukke højtidelighed og til 

bedemand Jytte Rasmusen 
for den � ne bistand.
På familiens vegne

Kaj, � orkild, Ellis og Vivian

Krigens spor er stadig 
tydelige i Bosnien
Af Gunnar Hat tesen

Sognepræst Hanne 
Christensen, Gråsten, 
har været fem dage i 
Bosnien.
Turen var arrangeret af 
Veteranstøtten og planlagt 
af Kim Andersen, der 
er veterankoordinator i 
Sønderborg kommune.

Med på turen var om-
kring 20 veteraner fra 
hele Danmark samt deres 
pårørende.

”Vi var ude at se nogle 
af de steder, hvor de har 
gjort tjeneste. Vi har bl.a. 
besøgt Kiseljak, Doboj og 
Tuzla, hvor de danske sol-
dater har boet i lejr”, for-
tæller Hanne Christensen, 
som holdt en mindece-
remoni i Maglaj, hvor to 
unge nødhjælpsarbejdere 
fra beredskabstjenesten 
blev dræbt d. 2. juni 1993. 
De skulle dengang fragte 
nødhjælp til byen Maglaj, 
der på det tidspunkt havde 
været under voldsomt 
angreb i over 100 dage, og 
derfor manglede alt.

Utallige miner
”Der er sket meget siden 
fredsaft alen i 1995, men 
krigens spor er stadig me-
get tydelige: mange huse 
har stadig skudhuller, der 
er stadig utallige miner i 
især skovområderne, og 
Sarajevos rose er malet 

mange steder i Sarajevo. 
Det er steder, hvor morter-
granater har ramt jorden - 
her er mærkerne i asfalten 
eller betonen malet røde, 
og kaldes nu altså Sarajevo 
rose”, fortæller Hanne 
Christensen, der var med 
som præst, dels for at 

holde mindeceremonien 
i Maglaj, dels for at være 
sjælesørger for dem, der 
havde brug for det. ■

Selv om det snart er 25 år 
siden, krigen på Balkan 
sluttede, har mange 
huse stadig skudhuller.
 Foto Hanne Christensen

Per Høj Jakobsen, Gråsten, 
er død, 82 år. ■

Lorens C. Bøjtang, Broager, 
er død, 86 år. ■
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DIN LOKALE HÅNDVÆRKERBygningskonstruktør
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

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

Gråsten
Vinduespolering

og Rengøring
kommer også i Padborg og Tinglev

Tlf. 74 65 09 16

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

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

AUTO ANDERSEN
Indehaver Morten Holmboe Andersen

Lundtoftvej 16, Kværs, 6300 Gråsten
tlf. 2711 8460 / mha@autoandersen.dk

Velkommen til nyt

Autoværksted
i Kværs

REPARATION AF ALLE BILTYPER

Ringgade 3, 6300 Gråsten | Telefon 7463 0800 | www.� scher-advokat� rma.com

Hans 
Henrik 
Fischer

Nicole 
Schünemann

-Føh

Heidi 
Waldemar 
Østergaard

- Erhvervsret
- Erstatningsret
- Testamenter
- Skilsmisseret

- Ejendomsoverdragelse
- Strafferetsager
- Bobehandling
- Retssagsbehandling

 Daniel C Petersen
 +45 40 21 20 63
 daniel@graastenmaleren.dk
 /graastenmaleren

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

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

De kan indløses hos 
byens handlende.

Mågevej 68. 6300 Gråsten | malermesterralf@gmail.com

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

Egernsund Malerforretning
v/Verner Bentzen

Fjordvej 13, 6320 Egernsund
Telefon 74 44 09 36 - Biltelefon 3074 6946

Tak fordi du 
handler lokalt

tømrer / snedker
Knud Møller Paulsen

Bækken 10 · Rinkenæs
DK-6300 Gråsten

info@godthaandvaerk.dk

telefon 74 65 01 10
mobil 40 34 80 08
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Det lille Teater, Gråsten 1972-2019 47 år med teater

Billetter kr. 90,- børn kr. 50,-
Billetbestilling på tlf. 74 65 37 67 eller www.lilleteater.dk

Af Sten Vestergaard Kruse 
og Dorte Fjeldgaard

Instruktør: Kim Asmussen

Lørdag den 15. juni kl. 15.00
Søndag den 16. juni kl. 15.00
Tirsdag den 18. juni kl. 19.00
Onsdag den 19. juni kl. 19.00
Lørdag den 22. juni kl. 15.00
Søndag den 23. juni kl. 15.00

Opføres på den udendørs spilleplads ved Det lille Teater

Den onde 
Herremand 

på Ladegård
Spejdernes
Avisindsamling
LØRDAG DEN 15. JUNI
GråstenSpejderne, Det Danske Spejderkorps samler aviser, blade 
og pap ind i Gråsten, Alnor og Adsbøl fra kl. 9.00.

Derudover er der mulighed for selv at a� evere ved vognmand 
Knud Erik Heissel på Planetvej.

Der må aldrig lægges a� ald imellem aviserne/ugebladene.

Borgere udenfor byområder, ældre eller gangbesværede, 
kan kontakte ansvarlig indsamlingsleder Maria Schütt 
mobil 61 27 04 57, (lørdag indtil kl. 9.00).

Indsamlingen er sponseret af:

Karsten Schøn fylder 50 år den 28. juni 2019. 

I den forbindelse inviteres venner, kunder, 
forretningsforbindelser og samarbejds-
partnere til:

Reception
Fredag, den 28. juni 2019 kl. 12.00-16.00 
på Hotel Sønderborg Strand,
Strandvej 1 i Sønderborg

Vel mødt til en festlig eftermiddag.

50 ÅR S FØDSEL SDAG50 ÅR S FØDSEL SDAG50 ÅR S FØDSEL SDAG50 ÅR S FØDSEL SDAG50 ÅR S FØDSEL SDAG
RECEPTION

Stenløkke 15 · 6400 Sønderborg 
Tlf. 70 236 999 · mail: ksc@pc.dk · www.seadane.dk

SeaDane Travel 

Keramik og porcelæn · Teak- og palisandermøbler
Lamper · Guld og sølv.

Dødsbo købes ryddes og tømmes.

Læs mere på hjemmesiden

Ring til Michael og send gerne fotos
på tlf. 20 83 07 81 · borydningsyd.dk

KØBES · KØBES · KØBES · KØBES ·

Ellen Trane brager ind i Folketinget
Af Gunnar Hat tesen 39-årige Ellen Trane 

Nørby blev Venstres 
topscorer i Syd- og 
Sønderjylland med en 
pæn fremgang i sit per-
sonlige stemmetal.

Eft er at stemmerne var 

talt op, stod det klart, at 
Ellen Trane Nørby havde 
fået 13.477 personlige 
stemmer.

Dermed kan hun fort-
sætte i Folketinget, hvor 
hun har repræsenteret 
Sønderborg-kredsen siden 
2005.

I løbet af sin tid i 
Folketinget har hun både 

været politisk ordfører 
for Venstre og minister 
for børn, undervisning og 
ligestilling.

I de seneste par år har 
hun især markeret sig 
som sundhedsminister, 
og har blandt andet 
været med til at stå bag 
regeringens bud på en ny 
sundhedsreform. ■

Sundhedsminister Ellen Trane 
Nørby (V) blev genvalgt 
til Folketinget med 13.477 
stemmer.

Udsalgsstart 
hos Bruhns 

Af Signe Svane Kryger

I forbindelse med indvi-
elsen af Sundhedshuset 
åbnede Bruhns for 
udsalgsstart.
Kl. 10 åbnede dørene, 
hvor udsalget begyndte. 

Der var et stort fremmøde 
med mange kunder i det 
fi ne solskinsvejr. Udsalget 
ligger en uge tidligere end 
sidste år, hvilket passer 
sammen med åbningen af 
Sundhedshuset i Ulsnæs 
Centeret.

”Vi er glade for, at 
Sundhedshuset er åbnet. 
Det vil helt sikkert med-
virke til at få fl ere kunder 
i butikkerne", siger Gitte 
Bruhn. ■

Gitte Bruhn glæder sig over, 
at Sundhedshuset er åbnet.
 Foto Signe Svane Kryger

BovAvis

Heldagstur til 
Helgoland

AFGANG FRA
Alsion, Sønderborg  kl. 6.15
P-pladsen ved Nybøl Kirke kl. 6.30
Broager Kirke  kl. 6.35
Elektrikeren, Egernsund kl. 6.40
Ahlmannsparken, Gråsten kl. 6.50
Bageren, Rinkenæs kl. 7.00
Bankocenter, Kruså kl. 7.10
Bov Kro kl. 7.15
Circle K -tanken, Padborg kl. 7.20

Lørdag den 27. juli
Vi kører i bus over Husum til Büsum på den 
tyske vestkyst. Herfra sejler vi ud til klippeøen 
Helgoland, der ligger 72 km ude i Nordsøen.

På Helgoland drager vi på en lille vandring, hvor der 
fortælles om øens spændende historie, rige fugleliv 
og toldfrie butikker. Helgoland har tilhørt Danmark 
frem til 1807, hvor englænderne erobrede den.

Efter rundturen er der tid til på egen 
hånd at gå på café eller shoppe i de over 
400 toldfrie butikker. Husk pas.

Vi er hjemme ved 21-tiden.

Prisen inkluderer bus, sejlads, 
guide, rundstykker og ka� e

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

695,-
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Afrejse. Tirsdag den. 1. oktober 2019 
kl 13.25 fra Hamburg. (Tidspunkt for 
bus fra Ahlmannsparken til Hamborg 
Lufthavn følger)
Hjemrejse. Søndag den 6 oktober, 
ankomst kl. 18.00 i Hamburg.
Hotel. Alle overnatninger er på 
Ani Plaza Hotel i Jerevan
Pris pr. person kr. 8.990,-
Tillæg for enkeltværelser kr. 875,-
Prisen inkluderer  - bus Gråsten/ 
Hamburg Lufthavn t/r

- fly Hamburg/ Armenien via Moskva t/r,
- overnatning i delt dobbeltværelse på 
hotel med bad og toilet på værelset
- halvpension, som består af 5 x 
morgenmad og 4 x aftensmad
- busture rundt i Armenien og entrèer
Prisen inkluderer ikke øvrig forplej ning, 
drikkevarer, forsikring og drikkepenge. 

Visumfri. Pas skal være gyldig 
6 måneder fra indrejse i landet.

Deadline for tilmelding: 15 juni 2019.
Tilmelding sker til Helle Blindbæk på 
hebl@privat.dk

Om turen:
UNITAS REJSER er teknisk rejsearran-
gør. Medlem af Rejsegarantifonden
reg. nr. 128.

Der tages forbehold for ændringer og 
forbedringer af programmet
Alle steder vi besøger vil blive introdu-
ceret på dansk.

PRAKTISK INFORMATION

med Paul Møller som rejseleder

Armenien
1. oktober til 6. oktober 2019

Sognerejse arrangeret af Gråsten - Adsbøl menighedsråd

Mange års turbulent historie har sat sit præg på det ellers 
billedskønne Armenien, der ligger som på et historisk knude-
punkt mellem Asien og Europa. Resterne af næsten 2.000 års 
kristendom er imponerende. Fra hovedstaden Jerevan kan man se 
det mægtige bjerg Ararat knejse i horisonten. 

I selve hovedstaden ligger folkedrabsmuseet. Et grusomt minde, 
hvor vi dog fascineres af fortællingen om ”Armeniens moder”, 
den danske Karen Jeppe. Karen Jeppe, der herhjemme også bliver 
kaldt den glemte heltinde, er kendt i Armenien for at hjælpe 
� ygtninge fra de osmanniske forfølgelser, der kostede godt 
halvanden million mennesker livet under Første Verdenskrig. 
Ved blandt andet at skjule børn og voksne i sin kælder reddede 
den modige danske kvinde tusindvis af armenske liv.  Armenien 
var indtil 1991 en af sovjetrepublikkerne, en historie vi � nder 
mange spor af på vores tur.

Armenien er måske et at de mest spændende og aktuelle lande at 
besøge i 2019 - på grund af landets fortid og nutid.

Armeniens kristne historie 
En væsentlig del af turen vil fokusere på Armeniens kristne 
historie, som begyndte i kirken Khor Virap. Vi forlader dags-
lyset og begiver os ned i fangehullet, hvor missionæren Gregor 
Lysbringeren, Armeniens svar på den danske Poppo, levede i 13 
år. Her havde den armenske konge lukket ham inde, fordi han 
ikke brød sig om det kristne evangelium, som Gregor for-
kyndte. Da kongen forelskede sig i en kristen nonne, som 
afslog hans frieri, myrdede han både hende og hele hen-
des orden. Gregor blev herefter hentet op af kælderen. 
Han helbredte kongen for sin sindssyge, døbte ham, og 
i år 301 e.Kr. blev Armenien derved erklæret en kristen 
nation - verdens første. 
Den ortodokse kirke har hovedsæde og domkirke i byen 
Echmiadzin. I kirken opbevares en mængde relikvier 
og ifølge præsterne blandt andet den spydspids, som den 
korsfæstede Jesus blev stukket i siden med. Senere besøger vi 
både det hellenistiske tempel fra det første århundrede i Garni 
og klippekirken i Geghard, som er et imponerende skue. Kirken 
er hugget ind i selve klippen, i et afsidesliggende område, for at 
skjule den bedst muligt for forfølgere.  

Velkommen på en fascinerende rejse til Armenien. 

På turen deltager: Rejseleder Paul Møller, Gunnar Hattesen, 
dansk guide på hele turen Filip Hove Kristensen og Helle 
Blindbæk som vil gøre vores bedste for at få turen til at blive en 
god og stor oplevelse for alle. 

DAG 1 - TIRSDAG 1. OKTOBER 
AFREJSE TIL JEREVAN
Vi � yver fra Hamborg Lufthavn. Vi mellemlander i Moskva og 
skifter � y, inden vi lander i Jerevan sent på aftenen. Jerevan er 
dateret til at være ældre end selveste Rom.  Jerevan er også kendt 
som” Pink City”, fordi den lyserød vulkanske sten (tu� ) bruges i 
bygningsmaterialet. 

DAG 2 - ONSDAG 2. OKTOBER
RUNDTUR I HOVEDSTADEN 
JEREVAN
Dagen bliver en rundtur i Jerevan. Vi skal bl.a. til  Mair-Hayastan 
(Moder Armenia), hvor vi kan nyde udsigten over byen og 
Ararat-bjerget, hvis vejret tillader det. Derfra fortsætter vi til 
Matenadaran, museet for gamle manuskripter. Ved at se og læse 
disse manuskripter, får vi et særligt indblik i landets historie. Vi 
spiser frokost sammen på en restaurant. Dagens sidste stop er ved 
Tsitsernakaberd, monumentet for folkedrabet i 1915.

DAG 3 - TORSDAG 3. OKTOBER
ECHMIADZIN - GARNI -
GEGHARD-KLOSTERET

Vi starter dagen ved Echmiadzin, som er det 
hellige sæde for Den Armenske Kirkes 

patriark. Armenien var det første land 
til at vedtage kristendommen som 
statsreligion i 301 e.Kr. Katedralen 
blev bygget i år 303 på stedet, 
hvor et hedensk tempel tidligere 
havde ligget. Vi besøger også St. 
Hripsime Church som også er på 
UNESCOs verdensarvsliste.

Vi spiser frokost i en landsby, hvor 
vi også får demonstreret, hvordan 

det armenske brød ’lavash’ bliver lavet.  
Frokosten består blandt andet af nybagt brød, 

hjemmelavet ost og krydderurter.

Vi fortsætter til byen Garni, hvor vi besøger resterne af det 
hedenske tempel, som blev bygget i det 1. århundrede. Også her 
ser vi en bygning, som danner en perfekt harmoni med naturen. 
Inden vi kører tilbage til Jerevan, besøger vi Geghard-klosteret, 
som er hugget ind i en klippe. 

DAG 4 - FREDAG 4. OKTOBER
SPITAK– HAGHARTSIN – 
LAKE SEVAN

Vi besøger byen Spitak, der ligger i det nordlige Armenien og 
som var epicentret for det ødelæggende jordskælv i 1988, der blev 
navngivet efter Spitak. Mellem 25.000 og 50.000 blev dræbt og 
op til 130.000 såret. En af grundene til at det endte så slemt var 
de dårlige byggemetoder og korruption i Sovjetunionen.

Vi kører igennem de såkaldte “schweiziske bjerge” i Armenien, 
hvor vi � nder Haghartsin klosteret midt i nationalparken Dilijan. 
Rundturen fortsætter forbi søen Lake Sevan, som markerer en 
kendt pilgrimsrute.

DAG 5 - LØRDAG 5. OKTOBER
KHOR VIRAP - NORAVANK 
KLOSTERET
Denne dag kører vi mod syd for at besøge det historiske kloster, 
Khor Virap, som er et vigtigt pilgrimssted tæt på den tyrkiske 
grænse. Her var Gregor Lysbringeren fængslet i 13 år, før 
Armenien indførte kristendommen som landets religion. Fra 
klosteret kan du nyde en betagende udsigt over det majestætiske 
sneklædte Ararat-bjerg og ud over Ararat- dalen. 

Vi fortsætter til Noravank klosteret - juvelen i den middelalderli-
ge armenske arkitektur. Klosteret ligger i en fantastisk kløft og er 
bygget i en perfekt harmoni med den omgivende natur.  For dem 
der har lyst, er det muligt at slutte dagen med en tur gennem 
Vernisage-markedet. Markedet har åbent hver weekend. Her kan 
vi se – og måske købe – lokal kunst og andre spændende ting.

DAG 6 - SØNDAG 6. OKTOBER
HJEMREJSEN
Efter en tidlig morgenmad, kører vi til lufthavnen. Igen � yver vi 
til Moskva, hvor vi mellemlander og skifter � y inden vi lander 
i Hamborg lufthavn først på aftenen. Vi bruger dagen på at få 
samlet op på oplevelserne.

Katja fra Bagedysten til åbning
Af Signe Svane Kryger

Der var dekoration af 
hjemmebag på dagsor-
denen, da Katja Stock 
gæstede Gråsten.
Den kendte deltager 
fra Bagedysten på DR1, 
Katja Stock, fremviste 

sine talenter foran de 
mange børn og voksne, 
der kom for at se det nye 
Sundhedshus.

Hygge, dejligt vejr og god 
stemning prægede showet, 
hvor man kunne se hende 
pynte lækre smagsprøver 

med alt fra fl ødeskum til 
kagetopping.

Katja Stock har sønder-
jyske rødder, og har siden 
hun var barn elsket at 
bage kager.

I 2013 deltog hun i 
Bagedysten, hvor hun 
nåede helt til fi nalen, 

hvilket hun kan takke sine 
færdigheder indenfor kon-
ditorfaget for. ■

Katja Stock havde travlt med 
at fremvise sine talenter for-
an de mange børn og voksne 
i teltet. Foto Signe Svane Kryger

1 4



B R O A G E R

Entrecepas
Spansk rødvin

Oksekød i tern, strimler 
roastbeef, benløse fugle 
eller grillsteaks

Family 
mix

Grå Peter Larsen

Bacon i tern
Skinketern / strimler
Kyllingetern
Pepperoni, pizzadej, 
pizzasauce, revet ost

Pistaciestang fra 
bagerafdelingen

COOP Wienerpølser

2 FLASKER

10000
1 KG

8900

PAKKE MED 14 STK. 

4500
5 PK. Á 400 G

10000

PR. STK.

1000

PR. STK.

2000
3 PAKKER A' 8 STK

5500

LAV SELV PIZZA

Butikken tlf. 73 44 15 00 • Delikatessen tlf. 73 44 15 16 • Slagter tlf. 73 44 15 17
Se også SuperBrugsens udsendte avis. Tilbudene gælder fra torsdag den 13. juni til og med lørdag den 15. juni 2019. Forbehold mod trykfejl og udsolgt

Broager

SPAR 84,75

SPAR 119,90

SPAR 
22,75

Tilbudene gælder torsdag, 

fredag og lørdag

FRIT VALG

FRIT VALG

BovAvis

Onsdag den 19. juni
Tag med på denne smukke tur til Ejderen og Frederiksstad. 
Ejderen har gennem århundreder forbundet Øster søen 
og Vester havet, og dagens rute går gennem smukke 
landskaber. En fantastisk måde at opleve Sydslesvig på.

Vi sejler på denne tur med Adler Princess. Et nyere skib i 
frisk, moderne design, 2 barer, panoramadæk og høj gastro-
nomisk standard. Efter endt opsamling kører vi over Husum 
og til Tønning. Her går vi ombord på vores skib. Kursen 
sættes mod Süderstabel. Undervejs vil vi nyde den gode 
bu� et og opleve idylliske små � ækker og de kendte Ejder-
Taxaer, små træbåde med telte. Vores spændende sejltur ta-
ger ca. 2,5 timer. Vores bus venter på os, og vi fortsætter til 
hollænderbyen Frederiksstad, hvor vi nyder den smukke by. 

Pris kr. 695,- som inkl. bus, bu� et, sejltur på Ejderen
og rundvisning i Frederiksstad

AFGANG
Alsion, Sønderborg ...... kl. 7.15
Nybøl Kirke  ................kl. 7.30
Broager Kirke ..............kl. 7.35
Elektrikeren, 
Egernsund  ...................kl. 7.40
Ahlmannsparken,
Gråsten  ....................... kl. 7.45
Bageren Rinkenæs ....... kl. 7.55
Annies Kiosk,
Sønderhav ................... kl. 8.00
Elektrikeren, Kollund . kl. 8.05
Kruså Bankocenter ......kl. 8.10
Bov Kirke  ....................kl. 8.15
Circle K i Padborg ...... kl. 8.20Circle K i Padborg ......Circle K i Padborg ......Circle K i Padborg kl. 8.20

695,-

Minikrydstogt på

Ejderen
og besøg i Frederiksstad

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

Sådan stemte Broager
Folketingsvalg 2015 2019

Broager Stemmetal % Stemmetal %

Socialdemokratiet 808 27,0 895 3,7
Radikale 110 3,7 128 0,7
Konservative Folkeparti 56 1,9 141 2,9
Nye Borgerlige 150 5,2
Klaus Riskær Pedersen 10 0,3
Socialistisk Folkeparti 52 1,7 110 2,1
Liberal Alliance 201 6,7 50 -5,0
Kristendemokraterne 12  0,4 43 1,1
Dansk Folkeparti 933 31,2 389 -17,8
Stram Kurs 56 1,9
Venstre 661 22,1 823 6,1
Enhedslisten 107 3,6 62 -1,5
Alternativet 55 1,8 52 0
Michael Thomsen 5 0,2

Vandring til Iller Slot
Cathrinesmindes Venner 
byder lørdag den 15. 
juni kl. 14.00 på en 
teglværksvandring.

Deltagerne mødes på 
Cathrinesminde, hvorfra 
man under ledelse af 

fh v. museumsinspektør 
på Cathrinesminde 
Teglværksmuseum, 
Torben A. Vestergaard, 
vandrer langs 
Teglværksstien.

Som en ekstra oplevelse 
besøger man Iller Slot, 
hvor værtsparret Camilla 

og Torben har givet lov 
til at se det indre af vil-
laen, hvor der stadig er 
rum tilbage fra den tid, 
hvor teglværksejer Nicolaj 
August Matzen lod tegl-
værksbygningen bygge i 
1870'erne. ■
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WWW.BROAGERKIRKE.DK

Søndag den 16. juni kl. 15.00
Gratis adgang

Sommerkoncert
med Broager Kirkekor

CATHRINESMINDES VENNER

Teglværks-
vandring

Lørdag den 15. juni kl. 14
Start ved Cathrinesminde Teglværk.

Tidl. museumsinspektør Torben A. Vestergaard 
leder os ad Teglværksstien med fortælling 
om de 8 teglværker, ovne, spor i landska-

bet, besøg på Iller Slot, tilbage til Cathrines-
minde, hvor der kan købes forfriskning. 

Ca. 4 km. vandring.

Læs mere:
www.cm-venner.dk.

Turen er gratis.

Ca. 4 km. vandring.

WWW.BROAGERKIRKE.DK

Pilgrimsvandring
Søndag den 23. juni kl. 10.00

Vi går fra Sønderborg til Broager langs Gendarmstien. Vi starter 
vandringen kl. 10.00 fra Sønderborg Slot. Turen er for alle, som er i 
stand til at gå 10.5 km. Medbring selv forplejning og godt humør.
Vi arrangere transport fra Broager Kirke til Sønderborg Slot, med 
afgang fra kirken kl. 9.30 ved parkeringspladsen syd for kirken.

Tilmelding til transport senest 
torsdag den 20. juni, på kirkekontoret 

på broager.sogn@km.dk eller på 
tlf. 74 44 07 55, eller til sognepræst 

Stefan Klit Søndergaard på tlf. 22 19 33 28.
Frokost i parken syd for Broager Kirke ca. 
fra kl. 12.30. Deltagerne spiser medbragte 

madpakker. Vi giver ka� e og kage.
Gudstjeneste i Broager Kirke kl. 14.00

Sankt Hans aften
Søndag den 23. juni kl. 17.00 i præstegårdshaven

Mest for “spaghettibørn” og andre, som er for 
trætte til at være længe oppe. Vi mødes og leger, 
synger, spiser og får en kort sankthanstale. Bålet 

tændes tidligt. Vi stiller grill op og har pølser, 
snobrødsdej og drikkevarer, som man kan købe. 
Det o� icielle program slutter kl. 19.30, men man 

er velkommen til at blive og hygge længere. WWW.BROAGERKIRKE.DK

Babysalmesang
Mandag den 19. august kl. 10.00 - 11.00

i Broager kirke
Et nyt hold babysalmesang starter i Broager kirke.

Forløbet strækker sig over 8 mandage.

Babysalmesang er for babyer fra ca. 1-10 måneder og deres 
forældre. Og alle mødre eller fædre kan deltage. Du skal blot 

have lysten til at synge, vugge og nynne med de små.

Tilmelding sker til Anemette Thomas på tlf: 61 40 11 26

Du er velkommen til at kontakte Anemette, hvis 
du gerne vil høre lidt mere om forløbet.

Det er gratis at deltage!

Fossiljagt for på Broagerland

Lørdag d. 15. juni har 
store og små mulighed 
for at gøre spændende 
fund fra fortiden, når 
Museum Sønderjylland 
arrangerer fossiljagt på 
Broagerland.
Deltagerne mødes på 
parkeringspladen ved 
Skeldekobbel og hereft er 
går turen langs stranden, 
hvor der er gode mulig-
heder for at fi nde fossiler. 
Under turen vil museets 
formidlere fortælle om 

landskabets udvikling si-
den istiden, ligesom vi vil 
kigge på de mange typer 
sten og forhåbentligt fi nde 
fi ne fossiler. Undervejs 
fi nder vi et egnet sted at 
spise vores medbragte 
mad.

Eft er besøget på 
Skeldekobbel Strand 
fortsætter man i bil til 
Broager Strand Camping. 
Herfra går man til klinten 
ved Stensig Mose, hvor 
der også er gode mulig-
heder for at fi nde fossiler. 
Man afpasser længden af 
turen, så man undervejs 
kan holde et lille hvil og 
nå tilbage til bilerne til 
kl. 15, hvor arrangementet 
slutter. ■

Man kan komme på fossiljagt 
på Broagerland.

Toyota Avensis 1,8 pers. 5/2007
km 119000, klima, sædevarmer m.m ..........................Kr. 68.500,-
Opel Astra 1,6 automatic 9/2009
st. car km 147000, a/c, el-håndbremse m.m ...............Kr. 63.500,-
Opel Corsa 6/2012
1,2 km 97000, A/C, sædevarmer, el-ruder m.m ..........Kr. 58.500,-
Suzuki Alto 1/2012
1,0 km 82000 .................................................................Kr. 35.500,-

Broager Autohandel - Industrivej 1 - 6310 Broager
Tlf. 74442797 eller 22308344 - broagerauto@bbsyd.dk

BROAGER AUTOHANDEL

Narkokørsel
En bilist blev forleden 
standset af en politipatrul-
je på Brovej i Egernsund.

Han blev sigtet for at køre 
med et euforiserende stof i 
blodet. ■

Tak fordi du handler lokalt
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Gratis levering Prisgaranti Finansiering Ombytningsret

BEDRE SENG, BEDRE DIG
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JENSEN J4 DREAM ELEVATIONSSENG 
Elevationsseng med Aloy 2.0 posefjedre, som 
har en blød og bred skulderzone og indbygget 
støtte til lænden. Betrækket er Svanemærket. 
Vælg mellem mange farver og fastheder.
Inkl. Softline 2 topmadras med vaskbart betræk. 
Ekskl. ben, gavl og tilbehør.
180 x 200 cm.
Normalpris 39.998.-
Gavl, Dione Nu 3.499.- SPAR 35%
Ben, Triangle 2.769.-
Støtteben 554.-

JENSEN ADD ON 
SENGELAMPE
Nu 1.299.- SPAR 36%

Nu 25.998.-

RENTEFRI FINANSIERING
Pris pr. måned 520.-  i 50 mdr.

35%
SPAR

RHODONIT
Normalpris 799.- Nu 319.-
SPEKTROLIT
Normalpris 899.- Nu 359.-
TURMALIN
Normalpris 999.- Nu 399.-     

     

PÅ VIVA PUDER
60%

SPAR

RHODONIT

PÅ VIVA PUDER

50 MÅNEDERS GEBYR- OG RENTEFRI

Finansiering

SENGESPECIALISTEN SØNDERBORG | Grundtvigs Alle 175 | 6400 Sønderborg | Telefon 86 72 60 89
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S U N D E V E D

Besøg genbrugsbutikken i

VESTER SOTTRUP

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

Stor fælles gudstjeneste 
for Sottrup og Nybøl sogne 

i Nybøl kirke
Søndag den 16. juni kl. 10.30

Vi pynter kirken med dannebrogs� ag og fejrer 
800-års jubilæum for Dannebrog og for alle 
vores nye kon� rmander, der skal indskrives!

Efter gudstjenesten er 
der kaffe og kage.

Alle er meget velkomne.
Menighedsrådene

Folketingsvalg 2015 2019

Vester Sottrup Stemmetal % Stemmetal %

Socialdemokratiet 503 23,5 607 6,3
Radikale 56 2,6 79 1,3
Konservative Folkeparti 43 2,0 99 2,3
Nye Borgerlige 152 7,2
Klaus Riskær Pedersen 88 0,3
Socialistisk Folkeparti 37 1,7 65 0,3
Liberal Alliance 198 9,3 33 -7,1
Kristendemokraterne 17 0,8 37 1,6
Dansk Folkeparti 662 30,9 240 -22,7
Stram Kurs 36 2,6
Venstre 521 24,4 647 9,8
Enhedslisten 54 2,5 34 -1,4
Alternativet 48 2,2 33 -0,4
Michael Thomsen 0

Folketingsvalg 2015 2019

Ullerup Stemmetal % Stemmetal %

Socialdemokratiet 231 19,2 287 6,3
Radikale 33 2,7 45 4,0
Konservative Folkeparti 15 1,2 39 3,5
Nye Borgerlige 81 7,2
Klaus Riskær Pedersen 3 0,3
Socialistisk Folkeparti 32 2,7 34 3,0
Liberal Alliance 119 9,9 32 2,8
Kristendemokraterne 12 1,0 29 2,6
Dansk Folkeparti 411 34,2 129 11,5
Stram Kurs 29 2,6
Venstre 265 22,0 358 31,8
Enhedslisten 65 5,4 45 4,0
Alternativet 19 1,6 14 1,2
Michael Thomsen 0 0

Sådan stemte UllerupSådan stemte V. Sottrup

Tryghed og trivsel i 30 år

Familiekollektivet Langagergård • Avnbøløstenvej 62 • Avnbøl • 6400 Sønderborg
Telefon 70 25 18 12 • 74 46 15 23 • E-mail: philip@c.dk • www.familiekollektivet.dk

Velkommen til vores jubilæumsdag fredag den 14. juni 2019 kl. 11-14. Dagen bliver festlig,
og vi ser frem til at give dig en rundvisning på stedet.Vi serverer øl, pølser, vand, kaffe 

og kage. Trylle-Jon underholder, og vores husorkester sørger for musikken. Der er udstilling 
af beboernes kreative værker, og vi viser fotos fra 30 år med tryghed og trivsel.

S.U. senest 4. juni til spo@familiekollektivet.dk

Med venlig hilsen beboere, personale og forstander Flemming Philip

Vi glæder os til 
at se dig til vores
jubilæumsfest
den 14. juni

Vi glæder os til 
at se dig til vores
jubilæumsfest
den 14. juni

Tak fordi du handler lokalt

Turbo på byfesten i 
Blans
Tilstrømningen til by-
festen i Blans var stor, 
og det blev alle tiders 
byfest med masser af 
aktiviteter for unge og 
ældre. ■

 Foto Jimmy Christensen
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Hørt i byen
Advokat Jette Pertout 
er blevet ansat ved 
firmaet Tallink i 
Aabenraa.

Rinkenæs 
Grillstegning og 
Vildtpartering ApS 
er kommet ud af 2018 
med et overskud på 
11.752 kroner mod et 
underskud på godt 
100.000 kroner året før. 
Omsætningen blev på 
616.119 kroner.

Dalsmarks Plejehjems 
årlige ”Udeliv- og 
Fællesskabsfest” var i 
år slået sammen med 
fejringen af Dalsmarks 
48 års fødselsdag.

Mange børn fra 
Rinkenæs Skole, SFO 
og den tyske og danske 
børnehave valgte at 
tilbringe nogle timer 
sammen med beboere 
og personale.

Tre klasser fra Förde-
Schule var været på 
udflugt til Østersøens 
perle Bornholm.

Godt 30 mennesker 
overværede det 
sidste valgmøde i 
Ahlmannsparken mel-
lem sundhedsminister 
Ellen Trane Nørby (V) 
og folketingsmedlem 
Benny Engelbrecht (S).

Gråsten Forum har 
opsat blomsterkummer 
i Gråsten centrum.

Interesserede i stade-
pladser til Torvedagene 
i Gråsten 2.-3. august er 
begyndt at tilmelde sig 
hos Susanne Vesperini, 
Salon Sanne.

Billetsalget er begyndt 
til foredraget 11. okto-
ber med Susse Wold på 
Benniksgaard. ■

Boliger

Få en gratis salgsvurdering. 
Måske er vi billigere 

end du tror.

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

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

NY LEJER TIL BISTRO
Vi leder efter en ny lejer til vores 

Bistro i Bingohallen Kruså.
3 dage om ugen spilles der tysk banko.

Overtagelse hurtigst muligt.
Der er mulighed for en god fortjeneste uden egenkapital.

Bistroen er fuldt udstyret fra tallerken til kølerum.

FOR MERE INFORMATION 
MOBIL NR. 0049-15750418892

300 til fodboldfest på Årsbjerg

Af Gunnar Hat tesen

Interessen for at 
overvære den vig-
tige pokalkamp mellem 
Gråsten Boldklubs serie 
3 og FC Sønderborgs 
Jyllandsserie på 
Årsbjerg var stor. 
Over 300 tilskuere havde 
taget opstilling langs 
banen for at se af de mest 
spændende fodboldkampe 
på Årsbjerg i flere år.

Cheftræner Carsten 
Kocks hold fik modstand 
fra noget nær den højeste 
hylde syd for Kongeåen, 
da det lokale hold dystede 
mod Sønderborg.

Og selv om Gråstens 
talenter ydede en flot ind-
sats, blev de hårdt matchet 
fysisk og løbemæssigt - ud 
over det rent tekniske, så 
kampen endte med en sejr 
til Sønderborg på 3-0.

"Sønderborgs 
Jyllandsserie hold var bed-
re end os, men jeg synes, 
Gråsten havde stor ære af 
kampen", siger cheftræner 
Carsten Kock. ■

Gråstens serie 3 spillede 
pokalkamp mod FC 
Sønderborgs Jyllandsserie 
hold på Årsborg. 
 Foto Jimmy Christensen

Læserbrev

Drop biogasanlæg i Kværs
Den der kan forstå Teknik 
og miljøudvalget, dets 
formand Aase Nyegaard 
(Fælleslisten) og flertallet, 
som tromler gyllegassen i 
Kværs igennem, må være 
i besiddelse af nogle ual-
mindelige gode evner til 
at sætte sig ind i umulige 
beslutninger.

Listen med indsigelser 
er lang, men en dato for 
at kunne hæve pengene, 
Statstilskuddet, til gylle-
gassen nærmer sig måske 
og derfor har flertallet 
ikke tid til at behandle 
indsigelserne seriøst?

Det skal bare igennem 
nu! Selvom man tilside-
sætter almindelig anstæn-
dighed. Administrationen 
har gjort deres arbejde til 

13 set med flertallets øjne, 
men borgerne, som har 
gjort indsigelser, sidder 
tilbage og tænker: Hvad 
sker der?

Dansk Folkepartis Stefan 
Lydal ville tage hensyn til 
borgerne, som er bekym-
ret for, hvad det store gyl-
legas anlæg påfører deres 
lille samfund. Men flertal-
let inde på Rådhuset, er 
åbenbart ligeglad med, 
hvad borgerne mener. 
Man kan håbe, der er 
kræfter i modstanden 
i Kværs til at lægge sag 
an imod Sønderborg 
Kommune, så man kan 
udstille den ligegyldighed 
man behandler befolk-
ningen i yderområderne i 
kommunen med.

Hans Peter Tof t 
Bestyrelsesmedlem 
DF- lokalforening Sønderborg 
Konkel 19 
Gråsten
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Industrivej 7 | 6330 Padborg
Tlf. 74 67 04 56 | info@rudebeck-byg.dk 

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

Havremarken 85
Holbøl, 6340 Kruså

ihle@post.tdcadsl.dkDANSKE MALERMESTRE

v/ malermester

Per Møller Ihle

Vi lægger vægt på 
folks tilfredshed

Tømrerarbejde 
Hovedentreprenør
Tilbygninger
Tagarbejde

Telefon: 74 67 14 93  ·  info@byggemester.dk
Industrivej 16, 6330 Padborg

Se mere på www.byggemester.dk

SALG AF
 Køkkener
 Vinduer
 Døre

Industrivej 20 • 6330 PADBORG • 74671203DØGNÅBEN

A la carte menu kl. 11 - 21.30
• Truckersteak
• Æggekage
• Stjerneskud

• Wienerschnitzel
• Tarteletter
• Osv.

Alt frisklavet til dig

Dagens ret kl. 11.00-21.30
TIRSDAG den 11. Kotelet i fad med ris

ONSDAG den 12. Karbonade med stu. ærter og gulerødder

TORSDAG den 13. Stegt fl æsk med persillesovs

FREDAG den 14. Mexicosteak med salat

LØRDAG den 15. Dansk bøf med rødbeder

SØNDAG den 16. Burger med pommes frites

MANDAG den 17. Hamborgryg med fl ødekartofl er

Kun 69,-

• Sønderborg: Samkørselsplads ved Alssundbroen, 
ved Mariekirken og Shell på Alsgade.

Henvendelse tlf. 23 26 21 84

• Gråsten: Ulsnæs ved Hebru.
• Kruså: Uno-X tanken.

• Aabenraa: Tøndervej ved Blå Kors.
• Rødekro: Ribevej over for Shell.

Synsprøve i eget hjem
Hos HjemmeOptik får du:

Tlf. 25 75 35 35
Mail: 25@hjemmeoptik.dk / Hjemmeoptik.dk

Vi har også synshjælpemidler som lupper og belysning

Optiker Pia Cilius Jensen

Denyeste 

kvalitetsglas

Stort
udvalg

istel

100%
personlig

behandling

Konkurrence 

dygtige 
priser

Tlf: 25 75 35 90 • jytte@hjemmeoptik.dk • www.hjemmeoptik.dk

VI HAR OGSÅ
HJÆLPEMIDLER
F.EX. LUPPER OG
BELYSNING

SYNSPRØVE
I EGET HJEM

RING TIL DIN 
LOKALE 

OPTIKER JYTTE 
FROST LARSEN

De nyeste kvalitetsglas -Stort udvalg i stel -100% personlig 
betjening af lokal optiker
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Folketingsvalg 2015 2019

Padborg Stemmetal % Stemmetal %

Socialdemokratiet 618 20,6 691 25,4
Radikale 58 1,9 122 4,5
Konservative Folkeparti 59 2,0 99 3,6
Nye Borgerlige 133 4,9
Klaus Riskær Pedersen 29 1,1
Socialistisk Folkeparti 56 1,9 89 3,3
Liberal Alliance 161 5,4 23 0,8
Kristendemokraterne 8 0,3 28 1,0
Dansk Folkeparti 1159 38,7 477 17,5
Stram Kurs 68 2,5
Venstre 723 24,1 867 31,9
Enhedslisten 115 3,8 71 2,6
Alternativet 38 1,3 24 0,9
Michael Thomsen

Folketingsvalg 2015 2019

Kruså Stemmetal % Stemmetal %

Socialdemokratiet 447 17,7 448 20,8
Radikale 70 2,8 107 4,6
Konservative Folkeparti 67 2,6 156 6,6
Nye Borgerlige 112 4,8
Klaus Riskær Pedersen 15 0,6
Socialistisk Folkeparti 48 1,9 82 3,5
Liberal Alliance 203 8,0 51 2,2
Kristendemokraterne 20 0,8 22 0,9
Dansk Folkeparti 893 35,4 414 17,6
Stram Kurs 58 2,5
Venstre 655 26,0 772 32,8
Enhedslisten 76 3,0 53 2,2
Alternativet 42 1,7 21 0,9
Michael Thomsen 0 0

Padborg og Kruså svigtede lokale kandidater
Af Gunnar Hat tesen

De to lokale folke-
tingskandidater, � eis 
Kylling Hommelto�  (S) 

og Mogens Dall (V) blev 
vejet og fundet for lette, 
da vælgerne stemte på 
valgstederne i Padborg og 
Kruså.

� eis Kylling Hommelto�  
� k kun 152 personlige 
stemmer på de to valg-
steder, mens Benny 

Engelbrecht (S) � k 289 
personlige stemmer.

Hos Venstre kunne 
Mogens Dall heller ikke 
holde stemmerne hjemme. 

Han � k 213 personlige 
stemmer i Padborg og 
Kruså, mens sundhedsmi-
nister Ellen Trane Nørby 

(V) � k 279 personlige 
stemmer. ■

Tak fordi du handler lokalt

Padborg - Kruså - Frøslev - Holbøl - Kollund – Gråsten - Broager - Sundeved - Ragebøl Uge 24 11. juni 2019 11. årgang



Tak fordi du 
handler lokalt

Padborg

Kruså
Kollund

Holbøl

Kliplev Kværs Gråsten
Egernsund

Rinkenæs Broager

Dybbøl

Ragebøl

Varnæs

Bovrup

Vester Sottrup
Felsted

Bjerndrup

Fårhus

Frøslev Bov

Ansvarshavende redaktør
Gunnar Hattesen

Telefon 21 16 06 83
gh@bovavis.dk

Reporter
Ditte Vennits Nielsen
Telefon 25 98 91 80

dvn@bovavis.dk

Mediechef
Ingrid Johannsen

Telefon 21 19 02 80
isj@bovavis.dk

Grafisk tilrettelæggelse
Hans-Ole Nielsen

Telefon 36 95 99 36
bovavis@graphos.dk

Grafisk tilrettelæggelse
Marta Serrano Sánchez

bovavis@graphos.dk

redaktion@bovavis.dk

OPLAG: 13.430

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

Dødsfald

KOLLUND 
KIRKE

BOV 
KIRKE

Søndag den 16. juni kl. 11.00
ved Solvejg Dam-Hein

Søndag den 16. juni kl. 9.30
ved Solvejg Dam-Hein

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

Kollundhus Dit forsamlingshus

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

Folkekirken Bov Sogn

Kirkekontoret, Padborgvej 40a, 6330 Padborg
Tlf. 7467 0917   www.bovsogn.dk

Pilgrimsvandring
Onsdag den 19. juni kl. 17.00

Samkørselspladsen ved Tøndervej

Vi vandrer fra Tøndervej ca. 4,5 km ad 
Hærvejen til pilgrimshytten ved Gejl, hvor 
der er andagt og vi spiser og drikker den 
medbragte madpakke og ka� e. Herefter 
vandrer vi tilbage til samkørselspladsen.

Turen ledes af sognepræst Maria L. O. Møller
og naturvejleder Arne Bondo-Andersen.

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

Grundlovsfest med 130 mennesker

Af Dit te Vennits Nielsen

Med tonerne fra 
livlig jazzmusik 
havde Padborg 
Friluftsscene arrangeret 
Grundlovsfest i skoven.
130 mennesker nød nogle 
hyggelige timer i godt sel-
skab. Grundlovstaler var 

forstander for Fjordskolen, 
Jens Boddum. 

E� erfølgende blev 
der spillet jazzmusik af 
Neanders Jazzband, der 
har lokale rødder.

Deltagerne havde en 
hyggelig sammenkomst, 

hvor vejret dagen igennem 
var varmt og solrigt. De 
kulørte lamper sørgede for 
den rigtige a� enstemning, 

og ikke mindst den nye 
� agallé igennem skoven 
gjorde sig godt i den lune 
sommera� en. ■

Folk nød den lune aften på Friluftsscenen i Padborg Skov

Neanders Jazzband spillede 
til grundlovsfesten

Anna Johanne Rossen, 
Kollund, er død, 94 år. ■

Anne Marie Boysen, Kruså, 
er død, 86 år.
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Lena Dahlgaard

Skal jeg også sælge din bo-
lig?
 
Jeg har kontakt til mange kø-
bere både nord og syd for
grænsen.

Kontakt Nybolig Padborg på tlf. 7467 1902

Nybolig
Padborg

Torvegade 1
6330 Padborg
6330@nybolig.dk ·· ·nybolig.dk ·· ·Tlf: 74671902

Alle dage
hoppeborg 

for børn 

Ud� ugt til
Solskinsøen Sild

Onsdag den 1. august

AFGANG
Alsion, Sønderborg........... 9.00
Nybøl Kirke ......................9.15
Broager Kirke ..................  9.20
Egernsund Elektriker ....... 9.25
Ahlmannsparken Gråsten 9.30
Rinkenæs Bageren............ 9.35
Annies Kiosk, Sønderhav . 9.40
Elektrikeren, Kollund ...... 9.45
Kruså Bankocenter .......... 9.50
Bov Kirke ......................... 9.55
Circle-K, Padborg .......... 10.00

Vi kører over Tønder til Schackenborg Slot i Møgeltønder, hvor vi på 
P-pladsen drikker ka� e og får et rundstykke. Derefter kører vi videre 

over Højer og Ballum til Havneby på Rømø, hvor vi sejler over til 
byen List på Sild. Ombord på færgen spiser vi en lækker platte.

Sild har 21.000 indbyggere og er øen, hvor Tysklands rigeste har sommerhuse i 
Kampen. Vi fortsætter til Kejtum, hvor vi ser øens store kirke. Endelig kører vi 

til den mondæne badeby, Vesterland, hvor vi slentrer en tur op ad den eksklusive 
hovedgade, ser stranden og nyder den friske havudsigt ud over Nordsøen.

Vi er hjemme ved 21-tiden.

Dækker bus, færge, ka� e og rundstykke, frokost, ka� e på Sild og guide.

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

BovAvis

650,-

På vej mod sønderjyske 
mesterskaber

Medlemmer af Ældre 
Sagen i Bov spillede forle-
den kvali� kationsstævne 
om deltagelse i � nale-

stævnet i de Sønderjyske 
Mesterskaber, der � nder 
sted i Rebbølcentret den 
14. august.

14 doublehold deltog i 
spillet, hvor der var gevin-
ster til de 5 bedste hold. ■

Der blev dystet i petanque på banerne i Padborg. 
Nr.1 Birthe Sørensen/Herbert Johansen
Nr.2 Hans Schleef/Leif Urban
Nr. 3 Ingeborg Kristensen/Reinhard Gosch
Nr. 4 Svend Helge Christensen/Conny Wolf
Nr. 5 Jytte Matthiesen/Egon Reiss
Nummer 1 og 2. Går så videre til finalestævnet.
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BOOK DIN GRATIS SYNSTEST ONLINE: www.optik-hallmann.com
  Aabenraa, Søndergade 6,  74 62 34 70       Padborg, Torvegade 4,  74 67 30 70       Sønderborg, Perlegade 63,  74 42 23 00 Også muligt med Smart Rate

rentefri betaling på 24 måneder24kr.

* Premium overgangs-glas i freeformteknologi MG Vitality med letvægtsmateriale 1,6 Dual og enkeltstyrkeglas MG Express 1,6 Dual med superantire� eks, hærdning og cleancoat.

2 års brilleforsikring   gratis briller service  100 % tilfredshedsgaranti

Flerstyrkeglas

fra             kr.
Gælder til og med d. 31.08.2019 i alle Hallmann butikker, fra et minimumskøb på 

enkeltstyrkebriller 2.500,– kr. og � erstyrkebriller 3.000,– kr. Klip ud og a� ever i din Hall-

mann butik. Pr. Kunde kun et gavekort. Ingen kontanter. Gælder kun nybestillinger. 

Optik Hallmann Vojens ApS Rådhuscentret 21 st.tv, 6500 Vojens, optik-hallmann.com

GAVEKORT
500,–kr. *

Tillykke
Tillykke uden foto max. 25 ord ............................ 100 kr.
Tillykke med foto max. 25 ord ............................. 125 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

Tillykke

________________________________________________
________________________________________________

Tillykke uden foto max. 25 ord

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

Blå Kors  •  Okslundvej 3  •  6330 Padborg

Udsalg
fra mandag den 17. juni 

til fredag den 21. juni

÷50%
Vi ses i Blå Kors

H.P. Therkelsen vinder DI's 
PraktikPladsPris 2019
Det gælder om at 
sikre sig fremtidens 
faglærte. Derfor gør 
H.P. Therkelsen A/S en 
markant indsats for ele-
verne og også over for 
potentielle kommende 
elever. Virksomheden 
modtog derfor forleden 
DI Sønderjyllands første 
PraktikPladsPris. På 
virksomheden er der i 
dag 10 elever ud af dens 
290 medarbejdere.
DI Sønderjylland ud-
delte for første gang i 2019 
PraktikPladsPrisen, der 
gik til H. P. � erkelsen 
A/S, som sætter markant 
ind på at gøre opmærk-
som på de muligheder, der 
er ved at komme i lære på 
virksomheden. Det har 
ført til, at virksomheden 
for første gang er nået op 
på at have ti elever ansat.

Dels sørger virksomhe-
den for at øge kendskabet 
til transportbranchen ved 
at holde en tæt kontakt til 
skolernes UU-vejledere 
og klasselærere. Det har 
resulteret i, at virksomhe-
den e� erhånden jævnligt 
modtager skoleklasser, der 
får en rundvisning på ma-
triklen og en introduktion 
af arbejdsopgaverne i alle 
virksomhedens afdelin-
ger. Det har de seneste 
to år sikret rigeligt med 
henvendelser fra unge 
mennesker, der ønsker 
at uddanne sig inden for 
transportbranchen.

Padborg Elev Forum
Og dels har H. P. 
� erkelsen A/S været én af 

initiativtagerne til at starte 
"Padborg Elev Forum". 
Det er en platform for 
områdets elever. Her � n-
der eleverne et fællesskab 
blandt ligesindede, hvor 
de kan udveksle erfarin-
ger og danne netværk på 
tværs af virksomheder og 
fagområde.

"H.P. � erkelsen A/S 
vinder DI Sønderjyllands 
PraktikPladsPris 2019, 
fordi de går i front, når det 
gælder om at tage sig godt 
af lærlingene og sikre, at 
de har mulighed for gode 
arbejdsrammer og sociale 
rammer. Der er forskel 
på, hvor gode virksomhe-
derne er til at tage hånd 
om og tage ansvar for at 
uddanne fremtidens fag-
lærte. H.P. � erkelsen A/S 
er én af de virksomheder, 
der virkelig gør det godt. 
Det fortjener en stor aner-
kendelse", siger formand 
for DI Sønderjylland, 
Hans Olling.

Elevpladser
Hos H.P. � erkelsen A/S 
kan projektkoordinator 

Inken � aysen Dam i dag 
se, at de gode forhold, som 
eleverne har på virksom-
heden, og virksomhedens 
bestræbelser på at gøre sig 
lækker i forhold til skole-
klasserne, har båret frugt.

"Stadig � ere af de unge 
har valgt at søge en 
elevplads hos netop os, 
fordi de for år tilbage � k 
nogle gode oplevelser 
hos os. Det er vi glade 
og stolte over. I dag er vi 
stolte over at modtage 
PraktikPladsPrisen", siger 
Inken � aysen Dam. 

Aabenraa Kommune 
arbejder aktivt for at få 
� ere unge til at søge ind 
på erhvervsuddannelserne 
ved gennem jobcenteret 
at lave kampagner for få 
� ere voksenlærlinge og 
lærlinge.

"Arbejdet for at få � ere 
til at vælge en erhvervs-

uddannelse har været i 
gang længe og foregår i et 
rigtig stærkt samspil med 
virksomhederne. Når vi 
er sammen om at fortælle, 
hvilke job- og karriere-
muligheder erhvervsud-
dannelserne giver, skaber 
vi resultater. Det samme 
stærke samspil skal være 
med til at sikre gode læ-
repladser til fremtidens 
faglærte. Derfor håber jeg, 
at � ere virksomheder vil 
lade sig inspirere af H.P. 
� erkelsen A/S, der gør en 
stor indsats for at uddanne 
fremtidens medarbejdere 
i transportbranchen", si-
ger borgmester � omas 
Andresen.

DI Sønderjyllands 
PraktikPladsPris 2019

DI Sønderjylland ud-
deler i både 2019 og 2020 
en PraktikPladsPris til 
en medlemsvirksomhed, 
der gør en særlig indsats 
for at uddanne fremtidens 
faglærte.

Mange virksomheder i 
de brancher, som DI re-
præsenterer, har forgæves 
forsøgt at rekruttere nye 
faglærte medarbejdere. 
Udfordringen vil ikke 
blive mindre, e� erhån-
den som � ere ældre 
årgange går på pension. 
Fremtidens faglærte skal 
derfor uddannes i dag. ■

Adm. direktør Peter 
Therkelsen Arkiv foto

Fakta
H.P. � erkelsen A/S er en 
familieejet virksomhed, 
der har eksisteret siden 
1918. I dag har omkring 
290 medarbejdere deres 
daglige gang i virksom-
heden - fordelt på lager, 
kontor og chau� ører.

H.P. � erkelsen A/S er 
specialister i transport- 

og logistikløsninger for 
temperaturkrævende 
stykgodsforsendelser 
mellem Skandinavien og 
Europa. Virksomheden 
har daglig dri�  af 200 
køretøjer - deriblandt 160 
egne multitempererede 
trailere.
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Hørt ved Lyren
Pastor emeritus Paul 
Møller, Kollund, var 
forleden i Skanderborg 
for at holde foredrag 
om multikunstneren 
Ole Lund Kirkegaard, 
som var en af hans 
personlige venner.

Kunstnergruppen 
fra Aktivitetshuset i 
Padborg udstiller for 
tiden deres malerier 
på Tønder Sygehus. 
Udstillingen kan ses 
måneden ud.

Anne Marie 
Henriksen, Kollund, 
kunne forleden fejre 
25 års jubilæum som 
organist ved Bov og 
Kollund Kirker.

En asfaltarbejder var 
så uheldig at falde � ere 
meter ned fra en last-
vogn i forbindelse med 
udførslen af et arbejde 
ved MAN i Padborg. 
Arbejderen slog i faldet 
hovedet så kra� igt ind 
i en mur, at han måtte 
med ambulance til ska-
destuen i Aabenraa.

De lokale byråds-
medlemmer Lars 
Kristensen (V), 
Michael Christensen 
(SF), Jens Wisto�  
(V) og Ditte Vennits 
Nielsen (V) deltog 
fredag a� en med deres 
ægtefæller i byrådets 
årlige festmiddag på 
Restaurant Bendiks i 
Uge.

Aabenraa er blandt 24 
danske kommuner, der 
har fået et EU-tilskud 
på 112.000 kroner til 
at oprette gratis inter-
netforbindelse i det 
o� entlige rum. Det nye 
WiFi vil blandt andet 
komme Padborg til 
gode. ■

Sankt Hans Krolf
Lyreskov Krolf, Hærvejen, Bov

Søndag den 23. juni kl. 18.00 – 20.00
Herefter tændes bålet ved Lyreskovskolen det er 
gratis at deltage, kom og prøv, udstyr kan lånes.

Alle er velkommen

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

www.hebru.dk

Sundsnæs 4
6300 Gråsten

Norgesvej 24
6100 Haderslev

Mail
mobler@hebru.dk

Telefon 
7460 8351

Sundsnæs 4,
6300 Gråsten

Norgesvej 24, 
6100 Haderslev

Telefon
7460 8351

Mail
mobler@hebru.dk

Bov lokalafdeling

Bov Vandværk a.m.b.a.
Indkaldelse til

2. ekstraordinær 
generalforsamling

Tirsdag den 2. juli kl. 19.00
på Bov Kro

Bov Vandværk ønskes sammenlagt 
med Padborg Vandværk.

Ved 1. ekstraordinære generalforsamling blev 
der stemt for sammenlægningen. Antallet af 

fremmødte var for lille hvorfor der indkaldes til 
2. ekstraordinære generalforsamling. Ved denne 

generalforsamling vedtages forslaget med 2/3 af 
de afgivne stemmer, uanset antal fremmødte.

Mød op og gør din stemme gældende.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Orientering om den ønskede 

sammenlægning
3. Afstemning om sammenlægning af 

Bov Vandværk med Padborg Vandværk
4. Evt.

Telefonisk tilmelding senest 30. juni på 
tlf./sms 23 93 25 72 eller mail: 

nisvaldemar@gmail.com
Bestyrelsen

Udsolgt af 
valgflæsk
SuperBrugsen i Padborg 
� k på valgdagen ud-
solgt af Danmarks 
nationalret, stegt 
� æsk,Slagterafdelingen 
kunne simpelthen ikke 
følge med bestillingerne. ■

BIAVLERFORENINGEN SØNDERJYLLAND
Inviterer til 

25 ÅRS JUBILÆUM
Lørdag den 15. juni fra kl 10.00 til 16.00

på Storetorv i Åbenrå

PROGRAM:
kl 10.00 Åbning af jubilæumsstand
 ved borgmester Thomas Andresen
kl 11.00 Vi slynger honning
kl 11.30 Vi laver honningbolsjer
kl 12.00 Vi slynger honning
Kl 13.00 Vi laver biskæg
Kl 14.00 Vi slynger honning
Kl 15.00 Vi slynger honning
Kl 16.00 Tak for i dag

Der vil hele dagen blive informeret om biavl 
og biernes produkter og der vil blive rullet lys 

sammen med børnene og bygget insekthoteller

Find dronningen og gættekonkurrence for børn

Lidt 
flere
Kruså Husmoderforening 
besøgte forleden Kongsdal 
Åben Have på Fyn. 
Avisen havde fået oplyst, 
at der var 26 medlemmer 
med på ud� ugten, men 
det rigtige antal var 56 
personer. ■

Petanque i Padborg
Bov IF Petanque har holdt 
præmiespil i Padborg.

Følgende kunne tage en 
vinpræmie med hjem:

Herbert Johansen, 
Cille B. Hansen, 

Ingeborg Kristensen, 
Jytte Matthiesen, Ulla 
Pilegaard, Viggo Madsen, 
Sonja Jensen, Birthe 
Jørgensen og Bodil 
Jensen. ■

Rønshoved Skolehjem fylder 100 år: 
Det fejres med luftshow og hip hop
Børn med behov for 
særlig omsorg og støtte 
har i 100 år boet på 
Rønshoved Skolehjem. 
Det bliver markeret med 
et brag af en 100 års 
fødselsdagsfest, hvor 
Rønshoved Skolehjem 
15. juni holder åbent hus.
På Rønshoved Skolehjem 
er de ved at gøre sig klar 
til en stor fejring af 100-
års jubilæum lørdag 15. 
juni. 

Det er noget helt særligt 
at fylde 100 år. Det er 
det også for Rønshoved 
Skolehjem, når de 15. juni 
markerer jubilæet med 
et åbent hus for tidligere 
elever, personale og ven-
ner af huset.

Arrangementet begyn-

der klokken 13.30, hvor 
Rønshoved Skolehjem 
er vært for et sønderjysk 
ka� ebord. Here� er vil der 
indtil klokken 20.45 være 
adskillige aktiviteter, ind-
slag og taler.

"I Rønshoved Skolehjem 
har vi en institution, som 
vi godt kan tillade os at 
være særdeles stolte af. 
I 100 år har børn med 
behov for særlig omsorg 

og støtte fået hjælp og 
vejledning, og derfor er 
det helt på sin plads at 
holde en stor fest", siger 
formand for Aabenraa 
Kommunes Børne- og 
Uddannelsesudvalg, 
Kirsten Nørgård 
Christensen (V) og 
fortsætter:

"Jeg håber, at mange 
af de tidligere elever på 
Rønshoved Skolehjem vil 

kigge forbi for at tage del i 
fejringen. Det samme gæl-
der de forældre, der har 
ha�  børn på Rønshoved 
Skolehjem".

Som en del af fejringen 
vil der om e� ermiddagen 
være et stort lu� show, som 
RVators Formation Team 
afvikler, lige som der 
senere på e� ermiddagen 

vil være koncert med rap-
gruppen HipSomHap.

"Jeg glæder mig til, at 
vi får lov til at have en 
festlig dag med hinan-
den. Der vil også være 
mulighed for, at man kan 
kigge rundt på Rønshoved 
Skolehjem, hvor man 
får rig mulighed for at 
se de forandringer, der 
er sket, siden man må-
ske selv var tilknyttet 
Rønshoved Skolehjem", 
siger Jens Jacob From 
Levring Madsen, der er 
forstander på Rønshoved 
Skolehjem. ■

Rønshoved Skolehjem fylder 
100 år.

25 års 
jubilæum
Metha Heesch Hansen, 
Gl. To�  9. Holbøl, kunne 
forleden fejre 25 års jubi-
læum som pædagogmed-
hjælper ved Svalen.
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DIN LOKALE HÅNDVÆRKER BovAvis

• 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

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

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

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

Natur
&'Ejendoms'service'ApS

Murer afdeling kontakt os for mere info

Træfældning
Træfældning, Stubfræsning
Beskæring & Topkapning

Anlægsgartner
Nyanlæg af have & design
Alm have vedligehold
Hækkeklipning
Beskæring af frugttræer og buske

Tømrer afdeling kontakt os for mere info

Dennis Lorenzen 2758 8750
Klaus Tranum 2047 5290
Ejner Tranum 5050 8722 wwwwwwwww.ww.L.LLTLTLTL nTnnnanaatattata uturuur.r..dddk

Snerydning og Saltning
Fortov & indkørsel
Store & små parkerings områder
Privat og Erhverv

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

Frøslevvej 81 C
6330 Padborg

PH Louvre 
Vejl. udsalgspris kr. 50.747
Særpris kr. 39.995

AJ Gulv kr. 5.495
AJ Bord kr. 4.995
AJ Væg kr. 3.695

Design: Arne Jacobsen
Kampagneperiode: 1. juni til og med 7. juli 2019.

Alle priser er vejl. kampagnepriser inkl. moms

AJ Kampagne
Kampagneudgave i grafitgrå

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

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

CVR 34 22 35 72

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

Bred VVS ApS

…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

Royal Run i Vejbæk 
blev en succes
Af Dit te Vennits Nielsen

Det var det skønneste 
solskinsvejr, da landsby-
en Vejbæk arrangerede 
Royal site Run.
I alt 128 deltagere, hvor af 
25 var børn, enten løb eller 
gik ruterne i Bommerlund 
Plantage.

Arrangørerne � k mange 

positive tilkendegivelser 
om den afvekslende løbe-
rute i plantagen.

Samtlige børn modtog 
en medalje, og alle del-
tagere � k gratis frugt og 
vand. ■

Der var god opbakning til Royal Run i Vejbæk.

Laura Diedrichsen modtog 
en medalje for at løbe 5,4 km.

6



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 for transport
til/fra Hamborg Lufthavn
med afhentning på hjemadressen

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

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

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

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

BovAvis

Minikrydstogt
på Slien

Vi kører over Flensborg til Kappel, hvor vi stiger om 
bord på det gamle dampskib Freya. Vi nyder en lækker 

brunchbu� et, mens vi langsomt sejler på den 42 km 
lange Slien fra Kappel til Slesvig. Vi sejler forbi fiskerbyen 

Arnæs, som med sine 350 indbyggere er Tysklands 
mindste købstad, vi passerer slottet Bienenbeck, som ejes 

af hertugen af Slesvig-Holsten-Glücksborg-Sønderborg 
og vi sejler igennem det idylliske Mysunde.

Sejlturen varer 3½ time. På hjemturen ser 
vi Dannevirke og Valdemarsmuren.

Pris 695 kr, som dækker bus, sejltur, 
brunchbu� et med ka� e og guide.

Afgang fra
Guderup Aktivitetscenter .............  kl. 6.40
Alsion, Sønderborg ............................ kl. 7.00
Nybøl Kirke ............................................. kl. 7. 15
Broager Kirke ........................................ kl. 7.20
Elektrikeren, Egernsund ................. kl. 7.25
Ahlmannsparken, Gråsten ............. kl. 7.30
Bageren, Rinkenæs ........................... kl. 7.40
Annies Kiosk i Sønderhav .............. kl. 7.45
Kruså BankoCenter  .......................... kl. 7.50
Bov Kirke ................................................  kl. 8.00
Circle K-tanken i Padborg ............  kl. 8.05

fra Kappel til Slesvig
Fredag den 23. august

695,-

5 skarpe til Karen Holubovsky
Navn Karen Holubovsky

Stilling Frivillig

Alder 74 år

Bopæl Smedeby

Hvad har været din 
bedste ferie?”
”Vi har været to 
gange i Vietnam, to 
gange i Australien og i 
Sydamerika, New Zealand 
og i det meste af Europa 
og ikke at forglemme i 
Norden, og det har været 
store oplevelser overalt. 
Vi har mødt dejlige og 
interessante mennesker 
overalt, men når regn-
skabet skal gøres op, må 
vi erkende, at Danmark 
er verdens bedste land at 
holde ferie i”.

Hvad laver du om 10 år?
”Så nærmer jeg mig stærkt 
min 85-års fødselsdag og 
er nok ved at sælge vores 
hus og lede e� er en min-
dre bolig og have.

Jeg er formodentlig også 
blevet mere nyder end 
yder i foreningsarbejdet, 

for jeg håber, jeg kan holde 
fast i min overbevisning 
om, at man skal gå i tide 
for at give plads til yngre 
kræ� er.

Jeg går nok også stadig 
til � tness og stavgang, for 
jeg har nogle gode forbil-
leder i mine nuværende 
stavgangsvenner. Og så 
håber jeg, at jeg er blevet 
oldemor”.

Er du endt der, hvor 
du gerne vil være?
”Ja. jeg har et dejligt pen-
sionistliv i Smedeby.

Her er en utrolig smuk 
natur, hjælpsomme og 
imødekommende beboere, 
et rigt foreningsliv, et godt 
bibliotek, en velfungeren-
de borgerservice, mange 
kulturtilbud og gode for-
retninger i Padborg.

Jeg er så heldig at være 
formand for Foreningen 
Padborg Frilu� sscene, 
hvor vi i et godt sam-
arbejde med Aabenraa 
Kommune og mange fri-
villige hjælpere har været 

i stand til igen at skabe liv 
på den smukt beliggende 
frilu� sscene og omkring 
Heksehuset i Padborg 
Skov.

Jeg er også i bestyrelsen 
for Ældre Sagen, der gør 
et godt stykke arbejde i 
lokalområdet.

Vores område er virkelig 
kendetegnet ved de mange 
frivillige, der gør en � ot 
indsats”.

Husker du jeres bryllupsdag?
”Ja, det var en fantastisk 
dejlig dag for knap 10 år 
siden.

Peter og jeg blev gi�  
i Bov Kirke i strålende 
solskin, kørt til kirke i 
den � otteste VW-boble, 
den � ot pyntede kirke var 
fuld af familie, venner og 
bekendte, en dejlig præst, 
lidt jazzmusik og da vi 
kom ud af kirken, stod 
Peters kolleger med � ag 
og hans badmintonvenner 
med ketsjer uden for, og 
vejen ved kirken var spær-
ret af E3-lastbiler.

Festen blev holdt i 
Kollund Forsamlingshus, 
og da vi ankom e� er foto-
grafering, havde vore ven-
ner lavet en � ot æresport, 
og der var � ag overalt.

Det var en meget varm 
dag, så Peter var nervøs 
for, om vi havde drikkeva-

rer nok, men heldigvis var 
der to � asker champagne 
og nogle øl tilbage, da de 
sidste gæster gik kl. ca. 
4.00 om morgenen.

Da vi kom hjem næste 
dag var der i haven lavet et 
kæmpehjerte af ærespor-
ten, så den dag glemmer 
jeg ikke”.

Har du nogen traditioner?
”Vi tager hvert år til Jazz-
festival i København og 
andre steder i Danmark 
med campingvogn.

Jeg pynter op til jul i hele 
huset i starten af decem-
ber, vi er med venner på 
punchtur i Flensborg og 
slutter med Peters hjem-
melavede gullaschsuppe, 
og vi går i kirke i Bov 
Kirke julea� en.

Ligeledes holder vi altid 
julefrokost med vore gode 
venner, selv om det nogle 
gange bliver ind i det nye 
år, bare det bliver inden 
påskedag.

Julea� en fortæller jeg fra 
Peters jul i mørke for de 
tilstedeværende, medens 
juletræet bliver tændt, 
og der bliver danset om 
juletræet, uanset hvor vi 
holder jul.

Til fastelavn og påske 
pynter jeg ligeledes huset 
op, og vi får altid lamme-
kølle en af påskedagene.

Vi forsøger at samle så 
meget af familien som 
muligt ved alle højtider.

Ligeledes tænder jeg altid 
lys i vinduerne 4. maj, det 
har jeg lært hjemmefra”. ■

Karen Holubovsky, 
Smedeby
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Startskud

70%
25

PÅ ALT

til

DEN 12.-15. JUNI

WEBSHOP sinnerup.dk  FØLG OS PÅ  

FLENSBORG · Holm 57-61 · Man.-lør. 9.30-20

MØBELHUSET HARRISLEE · Gewerbehof 7-9 · Man.-ons. lukket · Tors.-fre. 10-18 · Lør. 10-17
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