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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

BEMÆRK 
STORE 

FLASKER

Pris-
bombe

Sennep, 
ketchup 
eller 
remoulade
800 g

SLAGTEREN TILBYDER
20 stk. hjemmelavede 

ringriderpølser

Pr. fl .

10,-
* Maks. 6 stk. pr. kunde pr. dag

20 stk.

120,-

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

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.

Sundsnæs 2 · Gråsten · kjems.dk
Telefon 7465 1140

Forsvarsadvokater

Bistandsadvokater

Råd om strafferet

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

hurtigt - kompetent - høfligt
Vi løser dine tekniske problemer

hos dig eller på værksted

Tlf. 25 46 00 55
Vi har åbent i Padborg Torvecenter
man 9-12, tors 14-17 og efter aftale

IT salg, service og support
til virksomheder og private

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:

BENT CHRISTENSEN
TØMRER/SNEDKER

 • Totalentreprise • Renovering
 • Byggerådgivning • Ombygning

Vi bygger for private og erhverv

bent@bcts.dk - www.bcts.dk

Tlf. 29 16 61 03

SKODSBØL – SKODSBØLVEJ 90 · 6310 BROAGER

www.pchristensenogsønner.dk – Følg os på 
TLF. 74 44 16 57

DIN LOKALE VOGNMAND…
• Alt i transport
• Sand og grus
• Kranvogne
• Nedbrydning
• Knusning
• Beton og tegl
• Vinterbekæmpelser
• Anlæg/Entreprenøropgaver
• Træfældning/Topkapning med kran

BovAvis
Tak fordi du handler lokalt

Gråsten - Broager - Ragebøl - Sundeved - Padborg - Kruså - Frøslev - Holbøl - Kollund Uge 26 25. juni 2019 11. årgang



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

N I E L S E N S 

BAGERI

Løs vægt slik

TILBUD 
GÆLDER KUN 

I GRÅSTEN

FREDAGSTILBUD
Pr. 100 g 

795

SLAGTEREN TILBYDER
1 kg kalvekoteletter

SLAGTEREN TILBYDER
20 stk. hjemmelavede ringriderpølser

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

Telefon 74 67 33 34

DELIKATESSEN TILBYDER
Stjernekaster

DELIKATESSEN TILBYDER
Frokostsalat

1 kg

100,-
3 stk.

100,-

20 stk.

120,-

Pr stk.

75,-
Pr. stk.

35,-
Pr. 100g

9 95

SLAGTEREN TILBYDER
Fersk svinemørbrad

DELIKATESSEN TILBYDER
Pålægsplade

NOK TIL 2-3 PERSONER

P A D B O R GG R Å S T E N

GRÅSTEN · PADBORG
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Fyensland ost
ca. 7-800 g
ML, 45+, 26%

Graasten kartoffelsalat
800 g

FRIT VALG

FRIT VALG

FRIT VALG

FRIT VALG

Buko smøreost
200 g
vælg mellem pikant, grøn pikant, naturel, 
chili og hvidløg

Under 
½ pris

Pr. stk. kun

35,-

Pr. stk.

10,-

Pr. stk.

10,-

Cocio chokolademælk
600 ml

Pr. stk.

9,-
Pr. stk.

2,-

Blomkål
Kl. 1

Pr. pk.

20,-
Pr. stk.

15,-

Coop paneret fyldt rødspætte
vælg mellem rejer i hummersauce eller champignon 
og rejer 
250 g
DYBFROST

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

FRIT VALG

Pr. stk.

10,-

Kalanchoe
fl ere farver

2 grenet orkide
fl ere farver

Special øl
50 cl
vælg mellem Anker Classic, 1 Lager, 2 Ale 
eller Havgus Pilsner

Ta’ 3 fl.

35,-

MEDLEMSPRIS
PRIS IKKEMEDLEMMER 17,00

* Ekskl. pant

Spar

1495

FRUGT/GRØNT TILBYDER BLOMSTERAFD. TILBYDER

Tilbuddene gælder de markerede dage i perioden tirsdag den 25. juni til og med lørdag den 29. juni 2019 eller så længe lager haves. Der tages forbehold for trykfejl.

Pr. stk.

49,-Fast 
lavpris 
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Koncert med Musica Ficta
Lørdag den 6. juli kl. 16.00
Det professionelle vokalensemble Musica Ficta under ledelse af komponist og 
dirigent Bo Holten gæster Gråsten Slotskirke hele tre gange i 2019. Musica Ficta 
har � ere gange været på besøg i Slotskirken, men i år vil Kirken og Musica Ficta 
i samarbejde præsentere en serie på tre forskellige koncerter, som afspejler 
Musica Fictas særlige musikalske interesser. Musica Ficta vil ved to af koncerterne 
invitere gæstemusikere med på tur og i forbindelse med projektet vil Musica Ficta 
gennemføre undervisningsforløb med musikklasserne på Sønderborg Statsskole; 
resultatet af dette samarbejde vil man kunne høre ved den sidste koncert i rækken. 

Musica Ficta har i over 20 år dedikeret sig til to musikalske genrer, nemlig 
den tidlige europæiske vokalmusik og den danske sangskat og det er 
netop disse to områder Musica Ficta vil præsentere for jer i 2019.

9 sangere og Bo Holten

Aftensang i Gråsten Slotskirke
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 
aftenerne. 

Hver onsdag kl. 18.00.

Kirken åbner en halv time før og alle er velkomne.

Der er få ledige pladser 
på turen til Armenien. 

– Kontakt 
Menighedsrådsformand 
Helle Blindbæk for 
yderligere info.

Kirkekontoret, Kirkegardsvej 49, 6300 Grasten · Telefon 2080 7170 mandag-fredag kl. 10-14 · www.graastenadsboelkirker.dk · graasten.sogn@km.dk 

Kirkesiden for
Gråsten og Adsbøl

Gudstjenester og aktiviteter i juni
Onsdag den 26. juni ....... kl. 18.00 ......Aftensang i Gråsten Slotskirke

Onsdag den 26. juni ....... kl. 19.00 ......Menighedsrådsmøde i Gråsten Præstegård

Søndag den 30. juni ....... kl.  9.30 ......Gudstjeneste i Gråsten Slotskirke

Kronprinsparret holder 
ferie på Gråsten Slot

Af Gunnar Hat tesen

Kronprins Frederik, 
Kronprinsesse Mary og 
parrets fire børn - Prins 
Christian, Prinsesse 
Isabella, Prinsesse 
Josephine og Prins 
Vincent - flytter lørdag 
den 29. juni ind på 
Gråsten Slot.

Det er 5. år i træk, 
Kronprinsfamilien holder 
sommerferie på Gråsten 
Slot. Kronprins Frederik 
er fortrolig med det hvide 
slot helt fra sin barndom, 
hvor han holdt sommerfe-
rie på slottet med sin mor-
mor, forældre og bror.  

Gråsten Slot har siden 
1936 fungeret som som-
merbolig for den kongeli-

ge familie. Det var Kong 
Frederik og Dronning, 
som gjorde det til en tradi-
tion at holde sommerferie 
på Gråsten Slot. ■

Kronprinsfamilien flytter ind 
på Gråsten Slot på lørdag.
 Arkiv foto

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

Efter opsamling kører vi op over Skive til 
Salling, hvor vi indtager middagsmaden på 
en hyggelig landevejskro ved Lim� orden.
Derefter besøger vi Jenle, Nanna og Jeppe Aakjærs 
kunstnerhjem, som blev opført i 1906.
Efter vi har set mindestuerne kører vi ad 
små veje til Branden, hvor vi sejler over 
til Lim� ordens smukkeste ø, Fur.
Fur er et autentisk øsamfund med 850 
indbyggere, rigt på forskelligartede og 
særprægede landskabsformer.
Vores erfarne guide tager os med på rundtur 
på den spændende ø og vil med en stor potion 
jysk lune og underfundighed fortælle om øens 
seværdigheder, blandt andet Emmelstenhus, 
Gammel Havn, Fur Kirke og Knudeklinterne.
Pris 795 kr. I turen er inkluderet: Bustur, 
formiddagska� e og rundstykke, entre på 
Museet Jenle, to retters middag, færge til 
og fra Fur, to timers guidet rundtur på Fur, 
eftermiddagska� e og sandwich på hjemturen. 

BovAvis

Afgang
Alsion, Sønderborg. . . . . . . kl. 7.00
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
Bindzus, Kollund . . . . . . . . kl. 8.05
Kruså Bankocenter  . . . . . . kl. 8.10
Bov Kirke . . . . . . . . . . . . . . kl. 8.15
Circle K, Padborg. . . . . . . .kl. 8.20
Dagli’ Brugsen, Kliplev . . . kl. 8.35
Circle K, Rødekro . . . . . . . kl. 8.50
Samkørselspladsen ved 
Hammelev . . . . . . . . . . . . . .kl.9.10

1-dags bustur til

Fur og 
Jenle
Lørdag den 10. august

kl. 7.00

795,-
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Nybolig
Gråsten

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

RENDBJERG - Rendbjergvej 14

NYHED

En sjælden mulighed for at erhverve sig en unik belig-
genhed og samtidig muligheden for at flytte ind i et helt
nyt hus tæt ved stranden. Boligen er beliggende i Rend-

bjerg - et flot og roligt område mellem Broager og Egern-
sund. Kort herfra findes Marina Minde som byder på lyst-
bådehavn og restaurant. Sag: 203491

Bolig m² 135

Stue/vær 1/2

Grund 800

Opført 2020

Kontantpris: 2.950.000
Ejerudgift pr. md: 2.940
Udbetaling: 150.000
Brt/nt ekskl. ejerudg: 12.043/10.507

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.

Tilbuddene 

er gældende 

i Bygmas 

Byggecentre*

Medlemspris
Gasgrill

4.895,-
PRIS IKKE-MEDLEMMER 5.43889

Medlemspris
Gasgrill + vogn

3.195,-
PRIS IKKE-MEDLEMMER 3.550,-

Medlemspris
Gasgrill

10.995,-
PRIS IKKE-MEDLEMMER 12.21667

220 V HÆKKEKLIPPER 
RHT6760RL
• 650 W motor • Diamantslebet 
sværd • Sværdlængde 60 cm 
• Grenkapacitet 30 mm 
• HedgeSweep™ løvopsamler 
Nr. 225985

SPAR
290,-

FØR 94995

65995

230 V HÆKKEKLIPPER 
RHT5655RS
• 550 W motor • Roterbart baghånd-
tag og loophåndtag • Diamantslebet 
sværd • Sværdlængde: 55 cm 
• Grenkapacitet: 26 mm 
• Vægt: 3,8 kg
Nr. 200608

18 V HÆKKEKLIPPER 
OHT1855R
• Knivlængde: 550 mm 
• Grenkapacitet: 22 mm 
• Drejeligt håndtag • Leveres 
ekskl. batteri og lader
Nr. 169058

54995 69995 84995

18 V HÆKKEKLIPPER OHT1850H
• Dobbelt strømkilde: Hybrid batteri- 
og eldreven med Lithium+ 
• Sværdlængde: 50 cm - laserskåret og 
diamantslebet • Grenkapacitet: 22 mm 
• Softgreb • Ekskl. batteri og oplader 
Nr. 200604

SPAR
349,-

FØR 1.199,-

SPAR
250,-

FØR 94995

GRILLBRIKETTER 
• Velegnet til langtids-grillning 
• Heat Beads afgiver ensartet høj 
varme i 4-5 timer - over 180 grader
Nr. 140639

9 kg

10995

VÆGMALING 
SILKEMAT GLANS 10
• Let at påføre • Enkelt at gen-
behandle • Giver en robust og 
rengøringsvenlig overflade 
• Kan tones i mange farver
Nr. 111610

* Gælder ikke Bornholm

10 liter

69995

TRÆBESKYTTELSE SUPERDEC
• Op til 14 års holdbarhed • Fås i 
flere farver
Nr. 009778

5 liter

45995

Skarp 
pris

Find dit nærmeste Byggecenter på bygma.dk/� nd-bygma
Priserne gælder fra mandag den 17. juni til og med søndag den 30. juni 2019, så længe lager haves. Med forbehold for 

udsolgte varer, manglende leveringer, fejl, pris ændringer og eventuelle o� entlige indgreb. Alle priser er inkl. 25% moms. 
* Vi kan ikke garantere, at de viste produkter � ndes i pro� centrene. Se de aktuelle tilbud på www. bygma.dk.

Lige nu i din lokale Bygma
Bygma har skarpe priser på det, du skal bruge til sæsonens projekter. 
Kom ind i din lokale Bygma og se endnu � ere tilbud.

Se alle aktuelle 

tilbud på bygma.dk 

og i din lokale Bygma

Bliv Bygmaster og få min. 10% rabat
Se betingelser på bygma.dk

 Bygmaster tilbud

SPAR
50%*

Gælder ikke parasoller 

eller parasolfødder

Restsalg på 

lagerførte havemøbler
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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
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 
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

LOPPEMARKEDSYD
er Sønderborgs nyeste retro-, antik- og genbrugsmarked.

Første åbningsdag søndag den 30. juni kl. 10 - 15. 

Vi får nye varer ind � ere gange om ugen fra 
døds- og � ytteboer i hele Sønderjylland.

Adressen er Løntoft 7 • 6400 Sønderborg

Loppemarkedsyd en del af 
gamlefund.dk og borydningsyd.dk 
Følg os på facebbok loppemarkedsyd 

Følg skiltene

Lukket i juli og august 
Starter torsdag den 5. september 2019

Advokaterne i Gråsten og Padborg

ADVOKATVAGTEN

Dronningen flytter ind 
på Gråsten Slot 16. juli
Af Gunnar Hat tesen

Dronning Margrethe 
tager som sædvanlig 
sommerophold på 
Gråsten Slot, som hun 
har arvet efter sin mor, 
Dronning Ingrid, og som 
siden 1936 har dannet 
rammen om de kongeli-
ge somre. 
Det sker tirsdag den 
16. juli, hvor Hendes 
Majestæt ankommer med 
Kongeskibet Dannebrog 
til Sønderborg.

Kongeskibet læg-
ger til ved Slotskajen 
i Sønderborg kl. 10. 
Borgmester Erik Lauritzen 
er vært for modtagel-
sen i Sønderborg. Ved 
den røde løber vil man 
desuden se Sønderborgs 
viceborgmester, Stephan 
Kleinschmidt, kommunal-
direktør Tim J. Hansen, 

regionsrådsformand 
Stephanie Lohse, biskop 
Marianne Christiansen, 
byretspræsident Karen 
� egen, politidirektør 
Jørgen Meyer, chef for 
Hjemmeværnsdistrikt 
Syd- og Sønderjylland 
Claus Klaris samt havne-
mestrene Finn Hansen og 
Torben Østerby. 

Modtagelse på Torvet
E� er modtagelsen på 
Sønderborg Havn kører 
Dronningen videre til 
modtagelsen på Torvet 
i Gråsten. Den foregår 
kl. 10.40, og også her kan 
publikum glæde sig til 
sommerstemning med 
� ag og faner, rød løber og 
blomsterpige. Trods feri-
etid plejer de � este med-
lemmer af byrådet at være 
til stede, og borgmesteren 
holder traditionen tro en 
velkomsttale.

Dronningen fortsætter 
e� er modtagelsen på 
Torvet til Gråsten Slot, 
som dere� er er sommer-
residens de e� erfølgende 
uger.

Gråsten Slot blev e� er en 
omfattende restaurering 
overdraget som sommer-
bolig til det daværende 
kronprinspar, der siden 
blev kendt som Kong 
Frederik IX og Dronning 
Ingrid.

Kong Frederik og 
Dronning Ingrid tilbragte 
langt de � este somre på 
Gråsten Slot med børn og 
siden også med børnebørn 
og oldebørn.

Gråsten Slot blev e� er 
Dronning Ingrids død 
i år 2000 overtaget af 
Dronningen, der fort-
sætter traditionen med at 
anvende slottet i løbet af 
sommeren. ■

Dronning Margrethe bliver 
tirsdag den 16. juli kl. 10.40 
modtaget på Torvet i Gråsten.
 Arkiv foto
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Velkommen
til Ulrikke, der er startet 

som assistent 11. juni

Samtidig siger vi farvel til Celina der 
har valgt at søge nye udfordringer. 

Sidste arbejdsdag 28. juni

Hår · Mode · Hudpleje

Nygade 9, Gråsten  ·  Telefon 7465 0670

PROFIL OPTIK GRÅSTEN
SLOTSGADE 4 · 6300 GRÅSTEN · TLF. 7465 2516 

WWW.PROFILOPTIK.DK

SPAR OP TIL

70%*

*Gælder ved køb af komplet brille t.o.m. 27.07.19 på et bredt udvalg af 
brillestel, der er i butikken. Tilbuddet kan ikke kombineres med Lifestyle 
Abonnement, andre tilbud og organiserede rabatter.

Vi holder ferielukket fra den 13. til 28. juli

på brillestel fra mange af de 
mest populære brands – bl.a.

Stella McCartney,
Marc Jacobs,
Dolce & Gabbana,
Gucci,
Saint Laurent,
Tom Ford
og mange flere…

Jo før du kommer, jo � ere 
brillestel er der at vælge imellem.

KOM IND 
I BUTIKKEN

OG FIND DIN
FAVORIT!

Husk, du også altid kan 
booke en gratis synstest 

på profiloptik.dk

75 besøgte Alsik Af Erling Nissen

Ældre Sagen i Gråsten 
samlede 75 medlemmer 
til rundvisning på 
det nye Hotel Alsik i 
Sønderborg.

Hotellets direktør fortalte 
om ideen bag hotellet og 
viste rundt på det � otte 
hotel, hvor ingen værelser 
er mindre end 25 kvm. 

På udsigtsplatformen var 
der en fantastisk udsigt ud 
over byen. ■

De 75 mennesker fik en 
spændende rundvisning på 
Hotel Alsik. 
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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 30. juni kl. 9.30

ved Helle Domino Asmussen

ADSBØL KIRKE
Søndag den 30. juni
Ingen gudstjeneste.

Vi henviser til Gråsten Slotskirke

KVÆRS KIRKE
Søndag den 30. juni kl. 11.00
ved Helle Domino Asmussen

BROAGER KIRKE
Søndag den 30. juni kl. 10.30
ved Stefan Klit Søndergaard

EGERNSUND KIRKE
Søndag den 30. juni 
Ingen gudstjeneste.

Vi henviser til nabokirker

RINKENÆS KORSKIRKE
Søndag den 30. juni kl. 10.30

ved Marianne Østergård Petersen

NYBØL KIRKE
Søndag den 30. juni kl. 10.30

ved Vibeke Fosgerau von Oldenburg

SOTTRUP KIRKE
Søndag den 30. juni kl. 9.00

ved Vibeke Fosgerau von Oldenburg

ULLERUP KIRKE
Søndag den 30. juni kl. 10.30

ved Lis-Ann Alexandra Rotem

TYSK GUDSTJENESTE
Sonntag 30. juni, 16 Uhr

Gottesdienst in Ekensund

GUDSTJENESTER

Hej Julie
Du ønskes hjertelig tillykke 

med de 18 år

Kærlig hilsen

Mor og Far
Louise

Kære Julie
Tillykke

 med de 18 år 
den 27. juni

MOLTMMKKKL

Hjertelig tillykke
Vores dejlige- smukke datter, 

søster og moster
Tanja fylder den 29. juni 40 år. 
Hun et stort hjertelig tillykke 

skal hun have.
Fra alle os i Norge som elsker dig

Mor og far

Taksigelser
Tusind tak

for al opmærksomhed ved vort diamantbryllup.
Tak for blomster og hilsener og kurve.

Tak til vores børn for hjælp og krans om døren.
Vi havde en god fest.

Tak alle sammen.
Lizzie og Peter Petersen

Gråsten

Bryllup
Dette skønne par

siger ja til hinanden
den 29. juni i Gråsten Slotskirke.

Vi håber, I får en dejlig og 
uforglemmelig dag.
Sviger/Mor og Far

PARKUNDERHOLDNING
Gartnerslugten i Rinkenæs

TIRSDAG DEN 2. JULI KL. 19.30

Gør Det Noget
Gratis adgang

25 års jubilæum
Tove Jørgensen Lausen, 
Sejrsvej 33, Rinkenæs, har 

torsdag den 27. juli været 
ansat 25 år ved Danfoss. ■

Bålfest på Marina Fiskenæs
Hen ved 250 gråstenere 
fandt vej til en hyggelig 
sankthansaften i det 
milde midsommervejr.
Restaurationschef Ole 
Søndergaard og båltalen 
blev holdt af forfatter 
Bente Løwe Christiansen.

Ole Søndergaard fra Restaurant Fiskenæs byder velkommen 
til båltaler Bente Løwe Christiansen

Der var hygge om bålet for børn og barnlige sjæle med S’more 
og snobrødsbagning

Bålet kom hurtigt igang og 
brændte også forholdsvist 
hurtigt ned.
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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 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 

Ferielukket
fra mandag den 24. juni til

lørdag den 13. juli

Gråsten blomster
Sundsnæs 17A - 6300 Gråsten

Telefon 74 65 03 03

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 elskede mand,
 vor kære far, svigerfar, morfar og oldefar

Gunnar Hinrichsen
* 17. august 1930

er stille sovet ind

Gråsten, den 19. juni 2019

På familiens vegne

Christine,
Ruth, Lilli, Brita og Conni

Bisættelsen finder sted i Gråsten Kapel
torsdag den 27. juni kl. 13.00

Gunnar Hinrichsen, Gråsten, 
er død, 88 år. ■

Min kære mand

Frede Amtoft
er stille sovet ind

Rinkenæs,
den 23. juni 2019

Else 
Toni og børnebørnene

Bisættelsen finder sted
fra Rinkenæs Korskirke

lørdag den 29. juni
kl. 13.00

Vores dejlig søn og bror

Stephan Jes Jørgensen
er brat revet fra os i en alder af 46 år.

Alnor, den 22. juli 2019.
I dyb sorg

Vera og Erik Jørgensen og Marlene Lorenzen

Bisættelsen � nder sted torsdag den 4. juli kl. 11.00 
fra Broager Kirke.

En musikglad fyr
Stephan Jes Jørgensen, 
Alnor, er pludselig død af 
et hjertestop, kun 46 år.

Gennem hele sit liv ån-

dede og levede han for sin 
musik. Han indspillede 12 
CD’er med instrumental-
musik, spillede i bandet 

Greystone med Gitte og 
John og spillede til fester.
Han var altid en glad fyr, 
som elskede, når der var 
gang i den. ■

70 hold til Sønderjyllands Cup
Gråsten Boldklub afhol-
der i den kommende 
weekend traditionen 
tro Sydjyllands største 
sommerfodboldbold-
stævne for børn og unge 
i Gråsten.
Sønderjyllands Cup,  som 
stævnet har heddet i de 
over 30 år det er blevet 
afviklet, samler omkring 
1.200 børn, unge, trænere 
og forældre til 2½ dag i 
fodboldens og kammerat-
skabets tegn.

"De sidste par år har 
tilmeldingen desværre 
været svagt dalende, så i 
år deltager 70 hold, hvoraf 
langt den overvejende del 
overnatter på Gråsten sko-
le og i Ahlmannshallen, 
medens de sidste hold, 
som fra lokalområdet, 
ikke overnatter", fortæl-
ler formand for Gråsten 
Boldklub, Mogens 
Hansen. 

Alle kampe spilles på 

idrætsanlægget Årsbjerg. 
Stævnet starter fredag 
kl. 18.00 og slutter søndag 
omkring 15.30 , hvor der 
så er spillet lidt over 250 
kampe på 10 baner.

Alt arbejde i forbindelse 
med overnatning, be-
spisning, stævneledelse 
og salg klares af over 200 
forældre og spillere fra 
Gråsten Boldklub.

"Uden deres hjælp 
ville det ikke kunne 

lade sig gøre, og selvom 
Styregruppen bag stævnet 
er ved at have alt på plads, 
så mangler der stadig 
nogle frivillige hjælpere. 
Så har du 4- 6 timer til 
overs i weekenden 28.- 30 
juni, så meld dig endelig 
som hjælper. Det giver 
mange nye bekendtska-
ber, samtidig med at du 
hjælper klubben og dens 
mange medlemmer", siger 
Mogens Hansen. ■

Ny frisør
Af Ingrid Johannsen

Der skulle være en god 
chance for, at Gråstens 
borgere ikke behøver at 
gå ind til den kommende 
ferie med alt for langt og 
ustyrligt hår.

34-årige Ulrikke 
Inûsugtok er begyndt som 
frisør hos Salon Sanne i 
Nygade i Gråsten.

Hun er � yttet til 
Gråsten sammen med 
min kæreste, � omas M 
Fruensgaard, som arbejder 
i Sønderborgs Lu� havn. ■

9



DIN LOKALE HÅNDVÆRKER
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

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

Gråsten
Vinduespolering

og Rengøring
kommer også i Padborg og Tinglev

Tlf. 74 65 09 16

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

All Retro Shop
Alsgade 56 · 6400 Sønderborg

Tlf. 22 29 21 02 · www.allretroshop.dk

ÅBNINGSTIDER
Tirs-fre:  10.00-17.30
Lør-søn 10.00-16.00 Følg os på:

ALLRETROSHOP.DK
#teak #retro #trend #keramik #antik

ALLRETROSHOP.DK
#teak#retro#trend#keramik#antik

All Retro Shop
Alsgade 56 · 6400 Sønderborg

Tlf. 22 29 21 02 · www.allretroshop.dk

ÅBNINGSTIDER
Man-Fre 10.00-17.30
Lør-Søn 10.00-16.00

Følg os på:

1 ÅRS FØDSELSDAG

– VI SÆLGER FOR DIG
DØDSBO KØBES

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

Mågevej 68. 6300 Gråsten | malermesterralf@gmail.com

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

Tak fordi du 
handler lokalt

Gråsten-kvinder var bedst
Af Mogens Hansen

Gråsten Boldklubs 
senior kvindehold var 
lørdag til DBU, Jyllands 
regionsfinalestævne i 
Bevtoft, hvor de skulle 
forsøge at forsvare 
deres 1. plads fra 2018.
Det lykkedes med godt og 
klogt spil. Med en målsco-
re på 10–0 i de 3 kampe 
blev det en suveræn 1. 
plads de spillede sig til. ■ GB’s kvindehold vandt suverænt finalestævne i Bevtoft.

De dygtige kvinder er stående fra venstre: Stine Ejlersen, Mette Jessen, Ida Buus Gjertsen, 
Lena Hymøller, Pia Staack og Sanne Tønder. Knælende fra venstre: Lena Frank, Camilla Nøhr 
Thomsen, Ditte Hansen og Lone Weile Petersen.
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DEN GAMLE SKOMAGER og TINSOLDATEN sælger øl og vand og ringriderpølser

præsenterer

Fredag den 5. juli på Torvet i Gråsten
kl. 17.15 til 18.00

Kl. 15.30-17.15 Musikalsk opvarmning 

MEK PEK & MIKKEL RUGHOLM

GRATISUNDERHOLDNING

Kirkesiden for 
Kværs sogn

Kværs Kirke
– også din kirke

Kværs Sogn 
– også dit sogn

KONTAKT
Sognepræst
Helle D. Asmussen
Telefon 74 65 92 50
Mobil 23 60 08 31
Mail heda@km.dk

Kordegn 
Susanne Elefsen
Kirkekontoret i Gråsten
Telefon 20 80 71 70
Mail sel@km.dk

Kirkegården/Kirkegårdsleder
Hans-Nicolai Lorenzen
Telefon 20 32 17 89
Mail kirkegaardene@gmail.com

Formand for Menighedsrådet
Lilian F. Jensen
Mobil 29 63 53 50
Mail lilian.frees.jensen@gmail.com

Kirkeværge
Hans Jørgen Bollmann
Telefon 74 65 94 25
Mail bollmann@bbsyd.dk

GUDSTJENESTER 
I KVÆRS KIRKE:
Søndag den 30. juni kl. 11.00
obs. obs. Ændret tidspunkt
2. s. e. trinitatis
ved Helle Domino Asmussen

Søndag den 14. juli kl. 11.00
obs. obs. Ændret tidspunkt
4. s. e. trinitatis
ved Helle Domino Asmussen

Søndag den 4. august kl. 19.00
7. s.e. trinitatis
ved Hanne Beierholm Christensen

AKTIVITETER:
Aktiviteterne i juli er på sommerferie, 
men vender stærkt tilbage i august.

Den 15. august kl. 18.30 er der off entlig 
kirkegårdsvandring på Kværs kirkegården Der er 
bl.a. rundvisning på kirkegården, gennemgang 
af helhedsplanen og hvad vil vi fremadrettet på 
kirkegården. Gerd Conradsen har en ny historie 

om gravpladser på kirkegården. Der er selvfølgelig også et let traktement. Nærmere 
program for aft enen kommer i næste udgave af kirkesiden.

Den 23. august kl. 15.30 holder vi præstegårds havefest med fællesspisning i teltet 
og forskellige aktiviteter og underholdning. Nærmere program for aft enen kommer i 
næste udgave af kirkesiden.

KONFIRMATION I KVÆRS 2020:
Konfi rmation i Kværs kirke 2020 er søndag den 3. maj. 
Indskrivning tirsdag den 20. august i konfi rmandlokalet 
i præstegården Søndertoft  1, Kværs.
1. undervisningsgang tirsdag den 3. september kl. 14.35.

KONFIRMATIONERNE FRA 2021 
OG FREMOVER FINDER STED 
LØRDAGEN EFTER STORE BEDEDAG
Fra 2021 fl ytter vi konfi rmationerne i Kværs Sogn til om 
lørdagen eft er St. Bededag hvert år fremover. Af hensyn 
til Gråsten skole er alle sogne, som har børn her, nødt 
til at afh olde undervisning og konfi rmationer samtidig, 
Gråsten og Rinkenæs sogne har konfi rmation både 
fredag og søndag. Så hvis vi lægger vores om lørdagen, 
er vi ikke ude i så stor konkurrence. Det er altså så 
lettere at få et sted at holde fest. Flere gæster vil kunne 
komme og vi kan få vores egen organist med også.

KIRKEGÅRDEN 
I KVÆRS
Der er et rigtig godt team fra Gråsten og Omegns 
kirkegårde der sørger for at vores kirkegård 
ser godt og velplejet uden Michael deltager 
i kirkegårdsvandringen den 15. august.

“Trekløveret” Yvonne, Michael og Mette lægger et stort 
arbejde i at holde Kværs Kirkegård i pæn stand”.

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 

brunchbuff 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, 
brunchbuff et med kaff 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,-
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B R O A G E R

Sommerkoncert
med “The In-Between” 

fra South Carolina
Torsdag den 4. juli kl. 19.00 i kirken

En klassisk og Jazz fusion 
af kammermusik

Sopran Jill Terhaar Lewis og 
Jazzmusikerne Robert Lewis 

og Gerald Gregory

Fri entrè

Deutscher Kindergarten Broacker
Den tyske Børnehave i Broager
Wir danken alle, die uns zur Einweihung 
unseres neuen Kindergartens besucht 
haben, für Grußworte und Geschenke!

Mange tak
ti l alle der besøgte os i forbindelse med indvielsen 

af vores nye børnehave, for hilsener og gaver!

En aktiv 
pensionist er død
Marie Gormsen, 
Egernsund, er død, 84 år.
Alle, der havde den glæde 
at være tæt på Marie 
Gormsen, kendte hendes 
store hjælpsomhed og 
gæstfrihed og sprudlende 
humør.

Hun stammede fra 
Kliplev, og boede 25 år i 
Hellevad, før hun i 1984 
flyttede til Egernsund. 
Hun er et stort aktiv i 
Egernsund. I 20 år var hun 
formand for Egernsund 
Pensionistforening, og 
hun elskede fest og socialt 

samvær. Hun var også i 
en periode formand for 
Ældrerådet i Broager.
Marie Gormsen efterlader 
sig fire børn. ■

Marie Gormsen blev 84 år.
 Arkiv foto

ÅBNINGSRECEPTION
den 28. juni kl. 14.00-18.00

hvor der vil være lidt til ganen

KROGSGAARD HESTEFODER
v. Lisa Hansen, uddannet Jordbrugsteknolog

Storegade 34 • 6310 Broager

AVEVE
Uden stivelse

og sukker

Kom forbi, 
få en snak og 
se butikken

NORDIC HORSE FODER
Baseret på naturlige 
produkter, ingen kunstige 
tilsætningsstoffer

EQUIFIRST
Foder til 

præstationsheste

EQUIDAN VETLINE
Fokus på lucerne, 

vitaminer og tilskud

Høj sol over Vemmingbund
Af Lisbeth Schiønning

Op mod 300 fremmødte 
nød en flot sankthansaf-
ten ved Vemmingbund 
Strand. 

Der var opstillet telt, bor-
de og grill, så man kunne 
nyde ens medbragte mad 
sammen. Imens var der 
musikalsk underholdning.

Efter velkomst ved for-
mand for Vemmingbund 

Sommerhusforening, 
Hans Heinrich Jacobsen, 
var der båltale ved det 
lokale byrådsmedlem 
Daniel Staugaard, der med 
en jordnær og humoristisk 
tale satte fokus på vigtig-

heden af, at bakke op om 
de aktiviteter, som lokale 
ildsjæle stabler på benene 
rundt omkring i vores 
mange små bysamfund. ■

Der var perfekt sankthans vejr ved Vemmingbund Strand. Fotos Lisbeth Schiønning
Ny foderbutik
Den nye lejer af Palles 
Bager butik i Broager er 
23-årige Lisa Hansen, 
som fredag den 28. juni 
kl. 14-18 slår dørene op til 
"Krogsgaard Hestefoder" i 
forretningen.

“Jeg tror rigtig meget 
på mit koncept. I min 
familie har vi seks heste, 
så jeg ved, hvad der er 
godt hestefoder”, siger Lisa 
Hansen, der er uddannet 
jordbrugsteknolog.

I den seneste tid har hele 
familien hjulpet med 
at indrette butikken, 
deriblandt hendes mo-
ster, Anne Jonsson, der 
er formand for Broager 
Ringriderforening.

“Jeg tror, der er grobund 
for en butik med ordentlig 
hestefoder i Broager”, siger 
Lisa Hansen, der hen over 
sommeren deltager i 15-20 
ringridninger. ■

23-årige Lisa Hansen realiserer en drøm ved at åbne butik 
med hestefoder. Foto Lisbeth Schiønning 
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D E L I K A T E S S E N

SÆLGES FRA KL. 11.00 · KAN FORUDBESTILLES

Smørrebrød

PR. STK.

2000HVER 
FREDAG

+ pant

+ pant

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 tirsdag den 25. juni til og med lørdag den 29. juni 2019. Forbehold mod trykfejl og udsolgt

Engelsk 
bøf

Beauvais 
ketchup

Skrabeæg
STR. M / L

Schulstad 
levebrød
470 - 1050 g

Casillero 
del diablo
Flere varianter

Pommes 
frites
3 ps

Danske 
blomkål

Vandmelon 
Spanien

Sukker

Naturli havre 
eller mandelmælk
990 ml

Aqua D"or
Hindbar, jordbær 
og rabarber

Big bag snack 
eller micro 
popcorn

1 KG

9500

1 KG

1900

2 BAKKER Á 10. STK.

2500

PR. PK.

1000

3 FLASKER

10000

360 - 900 G

2500

PR. STK.

900

PR. STK.

1900

1 KG

1000

2 FLASKER

2500

3 X 1 LTR.

2000

PR. STK.

2000
D E L I K A T E S S E ND E L I K A T E S S E N

UNDER 
HALV PRIS

SPAR 15,95

SPAR 14,90

SPAR OP TIL
12,95

2 POSER

NYHED!

Salatbar
Lille bk kr. 22,-
Medium bk kr. 26,-
Stor bk kr. 34,-

2000

Stjernekaster

Broager

1 3



S U N D E V E D

Fuld blus på 
drømmene
Af Esben Cronbach

Med stor lokal opbak-
ning om sankthansfe-
sten i Ballebro blev det 
en aften med solskin, 
snacks og drikkevarer 
til børn og voksne i alle 
aldre – godt skudt i gang 
med musik leveret af 
jægerne.
Formand for Danmarks 
Lærerforening, Anders 
Bondo Christensen, 

Ullerup, stod  for bålta-
len, hvor både fortid, nu-
tid og fremtid blev holdt 
for øje.

Alt fra trivsel blandt 
unge til gode og mindre 
gode tider blev på fin vis 
diskuteret i talen.

“Lad os sætte fuld blus 
på drømmende, fuld blus 
på glæden ved livet og det 
brogede fællesskab, som 
vi alle skal være en del 
af,” sagde Anders Bondo 
Christensen i sin båltale. ■

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

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,-

Ud� ugt til
Solskinsøen Sild  

Torsdag 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,-

Brand i Blans
Under renovering af en 
villa på Mosevej i Blans 
tæt ved motorvejen ud-
brød der brand i huset.

Det er for tidligt at pege 
på årsagen til branden, 
men nogle el-installati-

oner er under mistanke. 
Teknikere undersøger 
brandårsagen nærmere.

Huset er stærkt medtaget 
af flammerne. ■

Sankthans arrangement i 
Ballebro var arrangeret af 
Blans Landsbylaug og trak 
mange mennesker til. 
 Foto Esben Cronbach

25 år
Helle Bertelsen, 
Skolevænget 22. Nybøl, 
har fejret 25 års jubilæum 
som ansat ved Danfoss. ■
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Hørt i byen
Kirkegangen i Adsbøl 
er vigende, så menig-
hedsrådet overvejer 
at gøre kirken til 
lejlighedskirke.

Gråsten 
Andelsboligforening 
har planer om at 
overtage Gigthospitalet 
for at indrette 27-30 
lejligheder i den 136 år 
gamle ejendom.

Omkring 250 gråste-
nere var til sankthans-
bål på Enjoy Resort 
Marina Fiskenæs. 
Blandt de mange 
lokale var blandt an-
dre Christian ”Taxi” 
Jørgensen og Willi 
Philipsen, der er  tek-
nisk service medarbej-
der i Ahlmannsparken.

Marianne Petersen fra 
Stald Engskov i Gråsten 
var forleden til islæn-
derstævne i Varde, hvor 
hun kravlede pænt op 
på ranglisten.

Familien Hartmann fra 
Blans har været på ferie 
i Tyrkiet i en uge, hvor 
de nød sol og vand 
fuldt ud.

Mariea Meyhoff 
og familie deltog 
lørdag i Aabenraa  
Bjergmarathon. Her 
deltog Sofia Malina i 
1.500 meter børneløb, 
som hun gennemførte 
på 11 minutter, Micas 
løb 10 km. på 57 
minutter, Mariea løb 
10 km.på 1 time og 1 
minut og Torben løb 
1/2 Marathon på 1.32 
time. 

Pia Marcussen fra 
Gråsten rockede med 
på de kendte sange, 
da Rasmus Seebach 
gav koncert i 
Mølleparken. ■

Tak fordi du handler lokalt

Boliger

Nysgerrig omkring din 
boligs værdi, så kontakt os 
for en gratis salgsvurdering

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

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

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

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 ·

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

De kan indløses hos 
byens handlende.

ANDELSBOLIG TIL SALG
65m2 andelsbolig ligger midt i byen i Gråsten ovenpå Fakta. 

Der er elevator til 1- 2 sal. Der er 50 m til Aldi og Fakta,
Din Tøjmand, Imerco og Matas. Gode naboer.

Pris 245000 kr.

HENVENDELSE CHRISTIAN PÅ 51 74 39 21 
ELLER FORMAND ANDELSBOLIGFORENING 

FASTTELEFON 74 67 58 88.
MOBIL 52 56 86 70 INDTAL HELST BESKED.

250 til hygge og bål
Der var hygge og bål og 
båltale ved viceborgmester 
Stephan Kleinschmidt, da 
Gråsten Roklub traditionen 
tro holdt sankthansaf-
ten ved Emmas Have.
 Fotos Jimmy Christensent

Gråstenere 
uden DR
Broager-Gråsten Radio & 
TV blev forleden kimet 
ned, da mange bebo-
ere var uden TV-kanaler 
fra Danmarks Radio. 
Skærmen var sort.
Årsagen var en omlæg-
ning af TV-kanaler. Det 
betyder, at en stor del af 

Gråsten, Broagerland og 
Sundeved er uden DR-
kanaler med mindre kun-
derne selv kan finde ud af 
at lave en kanalsøgning.

Broager-Gråsten Radio 
& TV vil forsøge at ser-
vicere kunderne så hurtigt 
som muligt. ■
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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.

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

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

Erfaring sikrer dig den bedste løsning

Mobil nr. 22 25 84 07

Murerarbejde
Fliser og klinker

Renoveringer
Tilbygninger

HANS EMIL NISSEN
Hærvejen 36 D - Bov - 6330 Padborg

murer@hans-emil.dk - www.hans-emil.dk

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 25. Lasagne med salat

ONSDAG den 26. Boller i karry med wooktai

TORSDAG den 27. Stegt fl æsk med persillesovs

FREDAG den 28. Marineret kamfi let med grøntsager

LØRDAG den 29. Dansk bøf med rødbeder

SØNDAG den 30. Burger med pommes frites

MANDAG den  1. Medister med rødkål

Kun 69,-

Populær organist siger farvel til Holbøl
Af Gunnar Hat tesen

Holbøl Kirkes organist 
gennem 33 år, Hanne 

Hokkerup, blev stærkt 
hyldet, da hun søn-
dag havde sin sidste 
arbejdsdag.

Hanne Hokkerup tiltræ-
der 7. juli som organist 
ved Høje Kolstrup Kirke i 
Aabenraa.

E� er højmessen tog me-
nigheden afsked med den 
værdsatte organist med en 
let servering i våbenhuset. 

Her modtog hun blomster, 
gaver og rosende ord for 
sit store engagement og 
� ne musikalske arrange-
menter i kirken.

Formand for menigheds-
rådet, Bente � ygesen 
Poulsen, nævnte, at hun 

ville blive savnet i et sogn, 
hvor mange af de yngre 
beboere ikke har kendt til 
en anden organist.

"Det var da svært, fordi 
det har været godt at være 
her", sagde 62-årige Hanne 
Hokkerup, der var ledsa-
get af sin familie på sin 
sidste arbejdsdag. ■

Organist Hanne Hokkerup blev hyldet for sit store musikalske 
talent ved orglet i Holbøl Kirke

Tak fordi du handler lokalt

Padborg - Kruså - Frøslev - Holbøl - Kollund – Gråsten - Broager - Sundeved - Ragebøl Uge 26 25. juni 2019 11. årgang



Mindeord over Anna Rossen
Karen Margrethe Rossen, 

Aabenraa, og Jy t te Moldt , 

Kollund, skriver mindeord om 

deres mor Anna Rossen, der 

døde den 31. xmaj 2019. 

Mor blev født i Boring vest 
for Horsens 16. oktober 
1924. Da hun var 15 år, 
kom hun ud at tjene. Først 
halvdags for stadig at kun-
ne hjælpe til derhjemme, 
senere fuldtids på forskel-
lige gårde.

Under krigen lærte hun 
at kærne smør, lave kartof-
felmel, roesirup, brænde 
rug til ka� e og lave æble-
most for blot at nævne 
nogle af tingene. Under 2. 
Verdenskrig blev det også 

til en sommer på Uldum 
Højskole. 

E� er krigen blev mor 
husbestyrerinde på en 
stor gård og senere � k 
hun samme sted stillingen 
som fodermester. Det var 
lidt usædvanligt af en 
pige dengang i en alder af 
22 år. 

Siden var mor på gym-
nastikhøjskole i Ollerup 
i 1947, en pragtfuld tid 
hun altid mindedes med 
glæde. 

Næste arbejdssted var i 
Hejsager, hvor hun mødte 
vores far, Peter Rossen. 

De blev gi�  7. april 1953 
og boede et par år på et 
husmandssted på Holbøl 

Mark. Her blev Karen 
Margrethe født i 1955. I 
1958 købte de en lille gård 
i Undelev, og her blev Jytte 
født. Mor og far startede 
helt fra bunden, der var 
ingen elektrisk lys eller 
vand indlagt. Man kan 
næsten ikke forestille sig 
det. 

I 1984 � yttede mor og 
far til Gejlåvej på Holbøl 
Mark. Fars fødehjem var 
brændt, og de havde byg-
get et nyt hus der. Der 
boede de til 2014, hvor de 
solgte huset på Gejlåvej og 
� yttede til Havremarken i 
Holbøl i en andelsbolig. 

Far døde i oktober 
2017, og mor � yttede i 

april 2018 til Birkelund 
Plejehjem. Her blev hun 
meget glad for at være og 
nød at få besøg af familie 
og venner. Mor sov stille 
ind den 31. maj e� er at 
have fået lungebetændelse 
nogle dage før. 

Et langt, godt og spæn-
dende liv er slut. Vi 
mindes med glæde vores 
� ittige, gæstfrie og dejlige 
mor. 

Foruden os to piger e� er-
lader hun sig 3 børnebørn 
og tre oldebørn samt et 
undervejs. 

Æret været hendes 
minde.  ■

Mindeord

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 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

KOLLUND 
KIRKE

BOV 
KIRKE

Søndag den 30. juni kl. 11.00
ved Solvejg Dam-Hein

HOLBØL 
KIRKE

Søndag den 30. juni kl. 9.30
ved Solvejg Dam-Hein

Søndag den 30. juni 
Ingen gudstjeneste

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

Taksigelser

Tusind tak for al venlig deltagelse 
ved vor elskede far, svigerfar, 

morfar, farfar og oldefar

Hans Frede Fleggaards
død og bisættelse

Tak for det store, rørende fremmøde i kirken

Tak for alle de smukke blomster - samt kort, 
tak til alle der sendte en medfølende tanke

Tak til:
Klokkeblomst for de smukke blomster

Christoffer Brodersen for de smukke sange
Dorthe Zielke for den smukke trompet

Maria Louise Odgaard Møller for 
den fantastiske prædiken

Kirsten v/Kirsten & Rejner for dit glade væsen, 
store smil og professionelle arbejde

På familiens vegne

Susanne, Peter, Ole og Birgitte

Richard � isgaard, 
Kruså, er død, 85 år. ■

Julemærkebutikken sænker priserne
Af Dit te Vennits Nielsen

Genbrugsbutikken til 
fordel for julemærke-
hjemmet i Kollund giver 
fremover 50% rabat 
på alt tøj og sko den 1. 
lørdag i hver måned.
Det skyldes, at der hver 
dag kommer masser 
af godt brugt tøj ind i 
butikken.

“Selvom vi sælger godt 
af både tøj og sko, så 
er kvantiteten enorm. 
Vi har lidt svært ved at 
følge med”, fortæller den 
daglige leder af butikken, 
Anton Kønig, som med 
det nye tiltag håber, at 
det giver lidt mere � ow i 
butikken, så mængden af 
tøj afpasses lidt bedre til 
butikken. 

“Vi er selvfølgelig rig-
tigt glade for de mange 
gode ting af høj kvalitet, 
vi får doneret af folk. 
Men butikken har jo en 

begrænset størrelse, så vi 
skal også hele tiden sælge 
en masse”, fortæller Anton 
Kønig.

Butikken har en god om-
sætning og en god belig-
genhed med p-pladser lige 
uden for døren. Den stør-
ste udfordring er stadig, 
at få frivillige til at give en 
hjælpende hånd. ■

Anton Kønig mangler frivil-
lige i genbrugsbutikken.
 Arkiv foto
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SOMMERUDSALG

÷20%20%20%

÷30%
÷50%

TORVEGADE 15-19  6330 PADBORG  TELEFON 74 67 32 32

starter TORSDAG DEN 27. JUNI fra kl. 9.30 – 17.30

Starter

Torsdag den 27. juni
fra kl. 9.30 – 17.30

VIVIAN HEDE
K O S M E T I S K  K L I N I K

FYLDER 4 ÅR
Det fejrer klinikken ved at giveDet fejrer klinikken ved at giveDet fejrer klinikken ved at give

20%
på Environ & Beauté Pacifique

Tilbuddet gælder
fra 1.-14. Juli

BOOK ONLINE PÅ WWW.VIVIANHEDE.DK

Privathospitalet Kollund • Bredsdorffvej 10 • 6340 Kruså • Tel 5384 5075

God sankthansaften i Frøslev

Rent vejrmæssigt blev det en af de gode sankthansaftener i Frøslev, hvor journalist Torben 
Ølholm holdt båltalen. Privat foto

3



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

Padborg Genbrugsbutik
Overskuddet går til julemærkehjemmet i Kollund

Vi afhenter gerne møbler
og tømmer dødsboerGRATIS

Den 1. lørdag i hver måned sælges 
alt tøj og sko til halv pris

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

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

Tak fordi du 
handler lokalt

GULDSMED
Rie Meyer

Torvegade 28
6330 Padborg
Tlf. 5194 0082

rie@riemeyer.dk
www.riemeyer.dk

v

Smykker lavet på eget værksted

GULDSMED
Rie Meyer

Bovvej 27A
6330 Padborg
Tlf. 51940082

rie@riemeyer.dk
www.riemeyer.dk 

Find mig også på Facebook

Smykker lavet på eget værksted Find mig også på Facebook  

FERIELUKKET
Jeg holder sommerferie

i uge 27, 30 & 31
Jeg ønsker jer en fantastisk sommer

Bryllup
 Bov kirke, Bov  

Lørdag den 29. juni kl. 14:30
Rikke H. Nielsen

datter af Lone og René Nielsen, So� edal og 
Daniel Møller 

søn af Marianne og Lars Møller, Uge 

Festadresse: Bov Kro 

Bryllup
Hej Rikke og Daniel

I ønskes stort tillykke 
med jeres bryllup

Lørdag den 29. juni
Vi glæder os til at fejre jer.

Hilsen jeres forældre.

Kære Kirsten
Du ønskes hjerteligt tillykke 
med din 75 års fødselsdag 

søndag den 30. juni – håber 
du får en god dag.

Kærlig hilsen
Christian, Børn, 

svigerbørn og børnebørn

SANKETRÆ SÆLGES
Lettilgængelig sanketræ sælges fra 

Koldmoos skov og Tørsbøl skov.
Al henvendelse til

KURT ANDERSEN 21 22 03 90

Genmæle
Formand for Holbøl 
Menighedsråd, Bente 
Thygesen Poulsen, 
har ønsket genmæle i 
forbindelse med artikel i 
Bov Avis om tilstanden i 
Holbøl i forbindelse med, 
at sognepræst Kristian 
Ditlev Jensen har fået 
nyt embede. 
1. "47-årige Kristian Ditlev 

Jensen". Kristian Ditlev 
Jensen er 48 år.

2. "e� erlader et sogn i 
kaos". Det er ikke min 
oplevelse, at sognet er i 
kaos. Vi er naturligvis i 
rådet kede af, at Kristian 
Ditlev Jensen forlader os. 
Vi har ha�  et godt samar-
bejde med ham og er glade 

for hans virke i sognet. Vi 
skal nu til at søge en ny 
præst, og det arbejde er så 
småt allerede begyndt. 

3. "Forud for opsigelsen er 
gået over et år med bitter 
uro, dyb splid og magt-
kampe". Siden det tidligere 
menighedsråd for snart et 
år siden meddelte, at de 
ikke ønskede at fortsætte 
som menighedsråd, har 
der ifølge min opfattelse 
ikke været nogen uro. 
Siden det nye råd tiltrådte 
i december 2018, har vi 
alle arbejdet målrettet for 
sognet. 

4. "Biskop Marianne 
Christiansen, Haderslev 
Sti� , måtte i hast ar-

rangere ekstraordinært 
valg af nyt menighedsråd. 
Begivenhederne � k � ere 
sognebørn til at løse sog-
nebånd". Der skal være 
et menighedsråd, og et 
nyt skulle vælges, da det 
gamle råd ikke ønskede 
at fortsætte. At nogen har 
løst sognebånd er ganske 
givet korrekt og giver 
mening, når man tæn-
ker på det tidligere råds 
udmeldinger.

5. "Desuden har han 
opsagt samarbejdet med 
Bov Sogn, hvor han skulle 
virke 25% af tiden". En 
præst kan ikke opsige et 
samarbejde, og samarbej-
det med Bov sogn giver 
sig blandt andet til kende 
ved, at Solveig Dam-Hein 
fra Bov Sogn skal holde 
en gudstjeneste i Holbøl 
i Kristian Ditlev Jensens 
ferie. Kristian Ditlev 
Jensen har e� er a� ale 
med provsti og sti�  i en 
prøveperiode på et halvt 
år været på nedsat tid - og 
den tid, der var nedsat, var 
de 25%, hvor han ellers 
gjorde tjeneste i Bov Sogn. 

6. "Der er glæde at spore i 
Holbøl Sogn e� er at sog-
nepræst Kristian Ditlev 
Jensen har a� everet sin 
opsigelse". Det er ikke min 
oplevelse, og vi kender 
ikke avisens kilde, der 
lader til at udtale sig på 
hele Holbøls vegne. ■
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SOMMERKAMPAGNE

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

Køler dit 
klimaanlæg nok?

Få udført AirCon Service næste 
gang vi skifter olie på din bil.

-og bliv godt kørende

klimaanlæg nok?
Pris kr. 

400,-
+ evt. kølemiddel

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

Kunderne er i centrum 
hos kosmetolog
Af Dit te Vennits Nielsen

“Det er helt vildt”, smiler 
Vivian Hede, der kan 
fejre 4-års fødselsdag 
som selvstændig 
kosmetolog med klinik 
på Privathospitalet i 
Kollund.
“Jeg kan slet ikke forstå, 
at der er allerede gået 4 år. 
Tiden er bare � øjet afsted, 
og jeg står hver evig eneste 
morgen op med en glæde 
og fryd over at skulle på 
arbejde”, fortæller Vivian 
Hede, som elsker sin kli-
nik og sine kunder. Det 
lyser ud af hende.

“Jeg får � ere henvendel-
ser ugentligt om folk, der 
har lyst til at blive ansat 
hos mig, men jeg nyder 
den ro, der er her, fordi jeg 
kun er mig selv og kunden 
er helt i centrum”, fortæl-
ler Vivian Hede, som bru-
ger sin sparsomme fritid 

på selv at få behandlinger 
rundt omkring i verden af 
førende kosmetologer.

“Det gør jeg for hele 
tiden at dygtiggøre mig og 
for få inspiration og kilde 
til selv at være kunde”, 
fortæller Vivian Hede, 
som stort set altid har sine 
2 drenge med på turene. 

Ny behandling
Vivian Hede har netop 
investeret i en ny maskine 
fra Environ. Den får de 
aktive ingredienser fra en 
behandling til at pene-
trere 40 gange dybere ind 
i huden. Hun er blot en 
ud af tre i hele Danmark, 
der har lavet denne 
investering.

Behandlingen varer i 90 
min. og koster 899 kroner.

“Den er alle pengene 
værd og kan bruges til 
alle hudtyper behov og 
tilstande”, fastslår Vivian 

Hede, som giver 20% rabat 
på produkter fra Environ 
og Beauté Paci� que i tids-
rummet fra den 1. til 14. 
juli. ■

Vivian Hede viser sin nye 
investering fra Environ. 
Hun får selv tanket op med 
behandlinger rundt i hele 
verden, for så er det nem-
mere at give igen, mener 
hun. Foto Dit te Vennits Nielsen
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Hørt ved Lyren
Guldsmed Rie Meyer 
har ha�  besøg af to 
hold elever fra Lyre-
skov skolens 6. klas-
setrin. Eleverne skal i 
samråd med Rie Meyer 
udarbejde et forslag til 
årets "Et hjerte for alle" 
smykke under titlen 
"Vær et stjerneskud og 
lys op i mørket". 

En herreløs båd sej-
lede i rundkreds på 
Flensborg Fjord i 40 
minutter inden det ty-
ske Feuerwehr � k red-
det båden. Den tyske 
kaptajn var forinden 
kommet uskadt i land.

Heidi Laumann fra 
Kruså Camping kunne 
i sidste uge opleves i 
Sundhedsmagasinet på 
DR-TV.

Hans Frede Fleggaard 
blev onsdag stedt til 
hvile fra Bov Kirke. Det 
foregik i stilhed med 
indbudte gæster og ef-
terfølgende mindesam-
vær på Fakkelgaarden. 

Kirsten og Peter 
Sørensen fra Vilsbæk 
fejrede for nyligt sølv-
bryllup. E� er morgen-
sangen var der dækket 
op med et overdådigt 
morgenbord i Vilsbæk-
huset, hvor stort set 
hele byen ønskede 
tillykke.

De nye elever fra 
Kollund Skole, der e� er 
sommerferien skal 
begynde på Lyreskov-
skolen, var forleden 
på besøg i deres nye 
skole for at møde deres 
kommende klassekam-
merater og lærere.

Kaalhovedet havde 
fået opgaven at servere 
vegansk mad for Sko & 
Torp inden de gik på 
scenen og underholdt 
på Frilu� sscenen. Det 
klarede Tobias Hennigs 
til bravour. ■

Team Rynkeby
holder PitStop hos HPT!

Mød cykelrytterne fra Ringe, Island og Sønderjylland, 
samt holdet fra “Unge på Toppen”.

Kom og vær med til at give rytterne et skub mod Paris!

Lørdag den 29. juni mellem kl. 10:30 og 15:00

Mød de forventningsfulde ryttere & hjælpere, samt mange lokale aktører.

Sjove aktiviteter på HPT-pladsen
Musik og rundvisning - hoppeborg - SegWay-kørsel - konkurrencer.

Der kan købes
Forfriskninger fra Fuglsang – pølser & brød fra Tulip og Hatting - is fra Hjemls.

Alt koster 5,00 kr. pr. enhed. HUSK: Mønter! (Ingen MobilePay)
 Indtægterne går ubeskåret til Børnecancerfonden.

Vi glæder os til at se jer!

ALLE ER VELKOMMEN – VI SES HOS HPT
HPT – Eksportvej 1 – 6330 Padborg – www.hpt.dk

Borgmesteren sender rytterne afsted!

HPT skubber cykelholdene 
fra Team Rynkeby

(Ringe, Nord- og Sønderjylland, Færøerne og Australien)

på vej til Paris!
Kom og vær’ med

Lørdag d. 5. juli mellem kl. 10-15
Traditionen tro holdes pit stop på HPT pladsen i Padborg. Mød bl.a. Bubber,
Kristian Thulesen Dahl, Lars Løkke Rasmussen samt mange lokale aktører
– mød mere end 250 ryttere – og giv dem et skub mod Paris!
HPT har igen i år arrangeret musik, - forfriskninger fra Fuglsang, pølser fra
Tulip, brød fra Hatting, is fra Hjem Is – DKK 5,00 pr. enhed.
(Indtægterne går ubeskåret til Børnecancerfonden).
Lad børnene få en tur i hoppeborgen, besøg HJEM IS bilen på pladsen og
deltag i quizzen. Virksomhedsbesigtigelse vil være mulig!

Vi glæder os rigtig meget til at se jer!

Alle er velkommen - vi ses hos HPT
Eksportvej 1 · 6330 Padborg · www.hpt.dk
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Frøslev festede i tre dage Resultater
Cykelringridning:
Voksne
Konge:: Helge Jepsen

Børn
Konge: Jeppe Post

Havetraktorringridning:
Voksne
Konge: Kim Petersen

Børn
Konge: Jeppe Post

Ringridning:
Konge: Torben Hansen 
Kronprins Caroline Momme
 Prins Anita Jørgensen

BørneKonge:
Christian Brink

 Børnekronprins

 Sally Nielsen 

Pokal Torben Hansen 

Ældste rytter Kurt 
Bickmann 79 år 

Yngste rytter Christian 
Brink 13 år

Skydning
Herrer: 
1. Johannes Sørensen
2. Hans Henrik Post
3. Niels Jürgensen

Damer:
1. Yvonne Jeppesen
2. Birgitte Post
3. Else SørensenDet nye bestyrerpar på Frøslev Kro, Gitte og Wael Majed, bød på en skænk til rytterne inden 

ringridningen efter optoget fortsatte på pladsen.

Af Dit te Vennits Nielsen

Det var en ovenud 
tilfreds formand for 
Frøslev Ringridning, 
Hans Henrik Post, der 
søndag kunne se tilbage 
på tre gode festdage.
"Vi har været meget hel-
dige med vejret i år, så alle 

dage har været rigtigt godt 
besøgt", fortæller Hans 
Henrik Post.

Fredag a� en deltog 25 
personer i cykelring-
ridning og lørdag var 
32 køretøjer med til 
havetraktorringridning. 

Om a� enen blev der fe-
stet i teltet med 40 menne-

sker til helstegt pattegris 
og musik af DLS mobile 
diskotek. Der var super 
stemning og festhumør. 
Søndag deltes 20 ryttere i 
ringridning. 

Festlighederne sluttede 
af med det traditionelle 
sankthansbål, hvor 170 
mennesker hyggede sig. ■

Sønderjyske Herreds Blæserne var som sædvanligt med i 
optoget, og blev trakteret med en bitter.
 Fotos Dit te Vennits Nielsen

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

Klima-drivhus
Kelstrup Naturskole har 
modtaget en donation fra 
Novo Nordisk Fonden på 
157.500 kroner.

Pengene skal bruges til 
et besøgs-drivhus på 20 
kvm. til undervisning om 
klima, insekter og føde-

vareforsyning for grund-
skolens mellemtrins- og 
udskolingselever.

Prisen for det nye klima-
drivhus bliver på godt 
200.00 kr. og de penge er 
nu på plads. ■

Rådyr påkørt
En jæger måtte tidligt op 
torsdag morgen. En af 
hans gode venner ringede 
kl. 7 og fortalte, at der var 
kørt et rådyr over. Politiet 
var tilkaldt, men de måtte 
ikke a� ive dyret, hvorfor 
jægeren kom med sin rif-
fel og skød dyret. ■
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Vognmandsfirmaet
Kenneth Jacobsen

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

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

DIN LOKALE HÅNDVÆRKER BovAvis

Natur
&'Ejendoms'service'ApS

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

Træfældning kontakt os for mere info

Anlægsgartner kontakt os for mere info Tømrer afdeling
Udskiftning af døre & vinduer
Ombygning & renovering

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

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

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

CVR 34 22 35 72

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

Bred VVS ApS

• 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

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

…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

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

Frøslevvej 81 C
6330 Padborg

Tak fordi du handler lokalt 

Nyhed

PH 3/2 
Metalliseret Messing
Design: Poul Henningsen

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

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

360 til koncert i skoven

Af Dit te Vennits Nielsen Stemningen var helt i 
top, da Sko & Torp ons-
dag a� en gav koncert 
for 360 mennesker på 
Frilu� sscenen.

Samtlige stole og borde 
og ståpladserne var fyldt 
med et musikglad publi-

kum, som rockede med til 
de kendte og dejlige toner 
af guitarmusik og fanta-
stisk sang.

Flagalléen igennem sko-
ven gjorde sit til, at pub-
likum var i godt humør 
inden de nåede scenen.

SuperBrugsen i Padborg 
stod atter klar med deres 
kølevogn, så publikum 
kunne få kolde øl, vand og 
vin. ■

Sko & Torp gav en forrygende 
koncert på Friuftsscenen.
 Foto Dit te Vennits Nielsen

Der var totalt udsolgt til 
koncerten, og de mange 
gæster nød musikken.
 Foto Dit te Vennits Nielsen
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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!

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

Alter Kupfermühlenweg 31, 24939 Flensburg, +49 461 43197

Græske specialiteter
Også mad ud af huset

ÅBNINGSTIDER:
Tirs- søndag ......................Kl. 17.30 - 24.00
Søn- & helligdage også .....kl. 12.00 - 14.30
Mandag: ............................Lukket

Midsommervisen blev sunget i solskin

Sankthans-vejret var 
strålende, da 65 menne-
sker havde fundet vej til 
sankthansbål i Fårhus.
Her blev der solgt grillpøl-

ser, karto� elsalat og øl og 
vand. 

Formand for 
Fårhus Borger- og 
Ungdomsforening, Paul 
Reinhardt, bød velkom-

men, og takkede for 
den � ne opbakning til 
arrangementet.

Båltalen blev holdt af by-
rådsmedlem Ditte Vennits 
Nielsen og midsommervi-

sen blev sunget under en 
skyfri himmel.

Det var tørt og solskin-
skin og en rigtig god 
sankthansa� en og folk 
hyggede sig. ■

Mange var mødt op til sankthansfest i Fårhus.

Børn viste deres kæledyr frem

Af Dit te Vennits Nielsen

Børnedyrskuet på 
Oldemorstoft er en 
hyggelig tradition med 
mange år på bagen. 
Og i år kom børnene atter 
med deres ponyer, hunde, 
skildpadder og kaniner.

Den kendte TV-
entertainer, Bubber, 
var tilstede og hyg-
gede sig børnene og 
deres dyr. ■

Bubber viste stor interesse for børnene og deres kæledyr på 
børnedyrskuet på Oldemorstoft. Her er det skildpadden 
Sigurd med 9-årige Laura Lund Gregersen, der får en snak 
med den kendte person. Fotos Dit te Vennits Nielsen

Kaninen Lilje viste sin kunnen på kaninhop-banen, og 
Catrine Meisner behøvede ikke at lokke længe, før kaninen 
tog de høje spring uden problemer.

De mange børn kunne få en tur både på hesteryg og i hestevogn
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