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Mad ud af huset
Tlf. 21248572

Det Grønne Køkken 
Sundgade 79  · 6320 Egernsund

Tlf.: 21 24 85 72  · www.dgk-egernsund.dk
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Sundgade 79  · 6320 Egernsund
Tlf.: 30 56 36 47  · www.dgk-egernsund.dk

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

* Maks. 4 poser pr. kunde pr. dag

Sukker
2 kg

Pr. pose

10,-

Under 
½ pris

GRÅSTEN · PADBORG

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

Sundsnæs 2 · Gråsten · kjems.dk
Telefon 7465 1140

Testamenter

Behandling af dødsboer

Arvesager

Vi sætter en ære i at give dig
den bedste rådgivning

BROAGER & GRÅSTEN RADIO
Skolegade 2 · 6300 Gråsten · Tlf. 74 65 24 26 · CVR.nr. 30809831

ÅBNINGSTIDER:
Man- fredag
13.30 - 17.30

Lørdag
9.30 - 12.00Leif Henning

Troels Petersen
2092 3397

Allan Clausen
2989 5161

✔ Fugearbejde

✔ Termoruder

✔ Tagarbejde

✔ Forsikringsskader 

✔ Vinduer og døre

TØMRER- & SNEDKERARBEJDE 
TIL DEN RIGTIGE PRIS

Avntoftvej 2 ∙ Kværs 6300 Gråsten ∙ www.atbs.dk

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

Sejrsvej 101 • Rinkenæs • 6300 Gråsten • 7311 5845 • www.benniksgaardbutik.dk

Åbent 
tirsdag - lørdag 

9-17
søndag 

9-12

OPSTART UGE 35 

SVØMME-
HOLD

FOR BØRN & VOKSNE

Ledige
pladser:

Yoga - tirsdag & onsdag
Babysvømning - onsdage
Børn - begynder og øvede

Voksne - AquaFitness - aften
Senior - torsdag

Fiskenæsvej 2, 6300 Gråsten   

Online 
tilmelding 

www.enjoyresorts.dk

14 x UNDERVISNING
PRIS PR. PERSON

fra 725 kr.

BovAvis
Tak fordi du handler lokalt
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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

SLAGTEREN TILBYDER
Nakkekoteletter
1 kg
fersk eller marineret

SLAGTEREN TILBYDER
Oksemedaljoner 
á tykstegsfi let
700 g

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

Telefon 74 67 33 34

DELIKATESSEN TILBYDER
1/1 Makrel

DELIKATESSEN TILBYDER
Reje/broccoli, tun eller 
laksemousse

700 g

100,-

2 kg

100,-
1 kg

50,-

FRIT VALG

Pr. stk.

25,-
Pr. stk.

25,-
100 g

9 95

SLAGTEREN TILBYDER
Friskhakket oksekød
2 kg
8-12 %

DELIKATESSEN TILBYDER
Croissanter
vælg mellem hønse- 
eller rejesalat

TILBUD GÆLDER TORSDAG, 

FREDAG OG LØRDAG

Ta’ 2 ps.

25,-
Friskbagte 
boller
mange varianter

P A D B O R GG R Å S T E N

GRÅSTEN · PADBORG

TILBUD 
GÆLDER KUN 

I GRÅSTEN
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Store fl otte deko hortensia
fl ere farver. 21 cm

Spar

1995

FRIT VALG

Pr. stk.

5,-
Pr. stk.

2,-

Agurk
Kl. 1

Pr. liter

10,-

Coop yoghurt
vælg mellem vanilje, appelsin, 
jordbær eller pære/banan
1 liter

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

FRIT VALG

Pr. stk.

15,-

Kalanchoet
fl ere farver

STORT BÆGER

Kærgården
350 g

Pr. bæger

20,-
Gammeldags fl ødeis
Premier is
vælg mellem vanilje, nougat, 
chokolade, jordbær eller lakrids
800 ml

Pr. stk.

25,-
Ta’ 5 stk.

100-
Pr. pk. 

15-

Biotex fl ydende
vælg mellem black, color eller white
700 ml

Knorr lasagne eller 
lasagnette
262-273 g

K bearnaise sauce
325 g

Pr. bæger

10,-

FRUGT/GRØNT TILBYDER BLOMSTERAFD. TILBYDER

Tilbuddene gælder de markerede dage i perioden tirsdag den 27. august til og med lørdag den 31. august 2019 eller så længe lager haves. Der tages forbehold for trykfejl.

Fast 
lavpris 

Pr. stk.

49,-
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Sommerens sidste Aftensang
Onsdag den 28. august i Adsbøl kirke kl. 18.00

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.

Kirken åbner en halv time før og alle er velkomne.
Udendørsgudstjeneste i Adsbøl
Søndag den 1. september er der Gudstjeneste på engen (Kirkebakken) 
kl. 14.00

Sognepræst Hanne Beierholm Christensen og kirkens øvrige personale har 
valgt, at forlægge gudstjenesten til de smukke omgivelser ved Nybøl Nor. 

Medbring en stol og gerne din nabo!

Menighedsrådet serverer kaffe og kage efter gudstjenesten.

Alle er velkomne!

(Ved dårligt vejr, bliver vi i Adsbøl kirke)

Kirkegårdsvandring i Adsbøl
Onsdag den 28. august kl. 17.00
– mødested: den nye kirkegård 

Kom på rundvisning på begge på vore 
kirkegårde, hvor der fortælles om 
udvikl.ingen, planerne og historien.

Vi slutter ved kirken!

Gudstjenester og aktiviteter i august
Onsdag den 28. august ............kl. 17.00 ......Kirkegårdsvandring på Adsbøl kirkegårde

Onsdag den 28. august ............kl. 18.00 ......Aftensang i Adsbøl kirke

Onsdag den 28. august ............kl. 19.00 ......MR-møde i Gråsten Præstegård

Søndag den  1. september .....kl. 11.00 ......Gudstjeneste i Gråsten Slotskirke

Søndag den  1. september .....kl. 14.00 ......Udendørsgudstjeneste i Adsbøl

Kirkesiden for
Gråsten og Adsbøl

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

Adsbøl vil have hastigheden sænket
Af Ingrid Johannsen

Bilisterne kører for 
hurtigt gennem Adsbøl. 
Det har politiets fartkon-
trol afsløret gennem de 
seneste uger.

“Mange kører alt for 
stærkt igennem byen og 
ved skolen”, siger Kim 
Agerley, som er med i en 
arbejdsgruppe, som arbej-
der på at prioritere trafik-
sikkerheden op i Adsbøl, 
inden der sker ulykker.

De øvrige medlemmer 
af arbejdsgruppen er 
Charlotte Engelbrecht, 
Sten Holm, Claus 
Rasmussen, Allan 
Venderby og Birte Nybo. 

“Det er ikke en ny pro-
blemstilling, men fortsat 
en voldsom udfordring 
for alle der færdes i byen; 
gående, cyklende, børn, 
ældre, skoleelever og 
skolepatrulje. Der opleves 

dagligt mange farlige 
situationer”, siger Kim 
Agerlev. 

Han peger på, at nogle 
af de udfordringer er 
den lange lige landevej 
igennem byen, dårlige 
oversigtsforhold fra side-
veje, fodgængere og cyk-
lister, der skal krydse den 
trafikerede vej. Det giver 
mange farlige situationer, 
når hastigheden er for 
høj”, fastslår Kim Agerley, 
som nævner, at skolepa-
truljer som skal hjælpe 
vores skolebørn over 
vejen, er utrygge og usikre 
på grund af hastigheden 
igennem byen. 

Trafikken er øget
I arbejdsgruppen peger 
man på, at trafikken er 
øget igennem Adsbøl 
de seneste år efter 
Sønderborg-motorvejen 
kom til, hvorfor behovet 
ikke er blevet mindre.

“Der skal handles, før 
der sker ulykker, siger 
Kim Agerley.

I foråret blev der nedsat 
en arbejdsgruppe med 
repræsentanter fra Adsbøl 
Borgerforening, Æblegård 
Friskole og borgerne.  
Formålet var at få reduce-
ret hastigheden.

Der har været konstruk-
tiv dialog med Sønderborg 
Kommune, hvor mulig-
heder og udfordringer er 
blevet drøftet. 

“Der har været lydhør 
overfor alle udfordringer, 
der er blevet fremlagt. 
Sønderborg Kommune 
har inddraget arbejds-
gruppens synspunkter i 
deres videre overvejelser 

og behandling af mulighe-
derne”, siger Kim Agerley.

Der vil i begyndelsen af 
september blive fremlagt 
et oplæg i teknisk udvalg 
som vil være medvirkende 
til at forbedre trafiksik-

kerheden til gavn for alle 
og få reduceret hastighe-
den igennem Adsbøl. 

“Nu er det så optil til 
politikkerne at handle, og 
vise viljen til at prioritere”, 
mener Kim Agerley. ■

Charlotte Engelbrecht, Kim 
Agerlev, Sten Holm og Claus 
Rasmussen kæmper for, 
at trafiksikkerheden bliver 
bedre i Adsbøl.
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Chicago sofasæt i Soleda læder 
3 pers. Pris 14.699,- 
2 pers. sofa. Pris 12.599,-

Spar
41%
CHICAGO SOFASÆT 

41%
Chicago sofasæt i Soleda læder 

shop

KIG IND

VI HAR DE VILDESTE 
TILBUD PÅ MØBLER

AAAAAMAMA OMOM KKKOKO

Norgesvej 24
6100 Haderslev
Sundsnæs 4
6300 Gråsten

GRATIS LEVERING - PERSONLIG BETJENING AF FAGPERSONALE
ÅBNINGSTIDER: MANDAG-FREDAG 10-17.30 · LØRDAG 10-14 · 1. SØNDAG I MDR. 11-15

Telefon: 7460 8351 · Mail: mobler@hebru.dk · www.hebru.dk

Spar
38%
PÅ SOFASÆT I DESSIN 

LEMAN

Spar
53%

Modenaspisebord
+ 4 Mille stole

NU 5.999,-
     SPAR 6.993   

Normalpris 12.992,-

Spar
27%

Dragør sovesofa
med chaiselong

KUN 3.999,-
 FAST LAV PRIS 

Dover fodskammel 
Pris 2.199,-

Stressless® Dover (M)
lænestol, sort batick læder

KUN 5.999,-
  FAST LAV PRIS  

Bogense løftestol
model 4425

NU 8.999,-
     SPAR 3.364    

Normalpris 12.363,-

Stamford Basic sofa
med open end

NU 6.753,-
     SPAR 4.503 

Normalpris 11.256,-

STAMFORD
MØBLÉRS KLASSISKE
BYGGESYSTEM

40404 %0%0
shop amok

PÅ ALLE STAMFORD
SOFAER I 

BEACH STOF

3 pers. sofa. Pris 4.699,- 
2 pers. sofa. Pris 4.299,- 

Rosenholm sofa
3 + 2 pers.

NU 5.499,-
    SPAR 3.499     

 Normalpris 8.998,-

Chicago sofa
3 + 2 pers.

NU 15.999,-
    SPAR 11.299      
Normalpris 27.298,-

11-15
Åbentsøndag
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Efterårsinspiration i Ulsnæs Centret Lørdag den 31. august fra 10.00 til 13.00

Lørdag den 
31. august 
fra 10-13

Kom og få en hy� elig dag med mad, musik og meget mere...

E� erårsinspiration
i Ulsnæs Centret

VI RYKKER UD I CENTRET

Gråsten blomster

Smagsprøver
hele dagen

og selvfølgelig et godt tilbud

MICHA jakker
Før 800,- 

NU 300,-
Så længe lager haves

SuperBrugsen Gråsten
tilbyder

Smø� e� ødsdag
2 x smørrebrød 

+ 1 øl eller sodavand

50,-

Kom og få en hy� elig dag med mad, musik og meget mere...

ULRIK JEPPESEN
spiller fra kl. 10-13

tilbyder

Easy Care
cla� ic

Før 40,-

NU 25,-
pr. nøgle
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Efterårsinspiration i Ulsnæs Centret Lørdag den 31. august fra 10.00 til 13.00

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

100% bomuld

650,-
Tørklæde

400,-

Lørdag den 31. august fra 10.00 til 13.00

Gadesalg

Rodekasser
Strikeopskrifter
Strikkepinde

kr. 10,-

Colin
65% bom
35% hør
Mange farver
Før 23,-

nu 15,-

Easy Care
Merinould
3 tykkelser
Mange farver
Før 40,-

nu 25,-

Udgåede 
strikkebøger

nu 25,-

Rester

kr. 100,-

Smart
Før 37,-

nu 25,-

Stort udvalg i div. strikmodeller
 - sælges til garnets pris

Garn og tøjbutikken med det store udvalg

ULSNÆS CENTRET · Tlf. 74 65 43 44

Ferielukket fra den 2. - 15. september på hverdage
Åbent lørdag den 7. og 14 september kl. 10.00 til 13.00

Farvel efter et helt liv i folkeskolen
Af Ingrid Johannsen

Mogens Hansen stiftede 
første gang bekendtskab 
med folkeskolen i 1962. 
Dengang som elev.

I januar 1978 blev han 
ansat på Rinkenæs Skole. 
Senere blev han lærer 
på Gråsten Skole. Og 1. 
februar 1989 blev han 
viceskoleinspektør på 
Gråsten Skole. 1. septem-
ber tager han hul på et nyt 
kapital af sit liv eft er 41½ 
år som ansat i folkeskolen. 
Mogens Hansen er en fri 
fugl.

Arbejdet har rakt langt 
ind i hans liv og hans 
selvforståelse.

“Det har været gode år 
med mange rigtig gode 
oplevelser”, siger Mogens 
Hansen, som nu står på 
tærsklen til et nyt liv som 
pensionist.

“De senere år har admi-
nistration desværre fyldt 
en større og større del af 
hverdagen. Og det mere en 
godt er. Der bliver lyttet 
for lidt til alle de mange 

dygtige lærere og ledere, 
der har sin dagligdag i 
den danske folkeskole”, 
mener 64-årige Mogens 
Hansen, som har en appel 
til politikerne.

“Det er både Danmark 
fra centralt hold, der 
har en større mistillid, 
men også kommunen, 
der ønsker, at vi skal 
dokumentere”, fastslår 
Mogens Hansen, der 
har overlevet fi re skole-

inspektører og et utal af 
undervisningsministre.

Største udfordring
“Jobbet er et helt andet, 
end da jeg begyndte. 
Dengang var det et ‘kald’. 
I starten underviste jeg 
halvdelen af tiden. Jeg 
er dog fortsat alle årene 
med at undervise, men 
timetallet er desværre 
blevet halveret”, fortæller 
Mogens Hansen, som 

har haft  adskillige ud-
fordringer i jobbet som 
viceskoleinspektør.

“Den største udfordring 
var for nogle år tilbage, 
hvor vi havde en gruppe 
elever, der desværre ikke 
havde respekt for de andre 
elever og lærerne. Ej hel-
ler for de fysiske ting på 
skolen, havde de respekt 
for. Sådan noget gør mig 
trist og ærgrer mig”, siger 
Mogens Hansen, som 
generelt mener, at børnene 
på Gråsten Skole er godt 
opdraget.

Verdens bedste job
Da Mogens Hansen be-
gyndte som lærer, syntes 

han, at han havde verdens 
bedste job.

“De sidste par år har 
været mindre sjove. Der 
er for lidt tid til relationer. 
Relationer er noget man 
skaber, men hvis al tid 
bruges på dokumentation, 
så er det en trist drejning 
som lærer”, lyder det fra 
Mogens Hansen, som 
har haft  travlt med den 
nye folkeskolereform og 
nye arbejdstidsregler for 
lærerne.

Det har altid været et 
særkende for ham, at han 
havde tid til eleverne.

Han kan netop skabe 
relationer. Både til de 
mindre elever og til de 
store elever.

Som en gestus skrev en 
afgangsklasse: “Tak for at 
du gav dig tid til at være 
der for os”.

Ordene står som et klart 
udtryk for, hvad hans 
nærvær og ord kan. Både 
for elever, forældre og 
lærere.

Fremtiden
Når klokken ringer ud 
på Gråsten Skole fredag 
den 30. august, bliver det 
sidste gang for Mogens 
Hansen.

Gennem alle årene er 
han gået glad på arbejde. 
Skolen er godt kørende, 
men nu skal nye kræft er 
ind.

“Jeg har et ønske om at 
få mere tid med familien”, 
siger Mogens Hansen, 
der bor i et parcelhus i 
Stjerneparken sammen 
med sin kone Helle, der 
er ressourcepædagog ved 
Sønderborg Kommune.

Sammen har de to 
piger Signe på 37 år, der 
er cand. mag og ansat 
på Skive gymnasium 
og Ditte, der er 33 år og 
bor i Broager. Hun er 
veterinærsygeplejerske.

Døtrene er begge godt 
gift  og har beriget de stolte 
bedsteforældre med 5 
børnebørn - 4 drenge og 
1 pige.

“Jo, det bliver nyt at 
gå på pension, men jeg 
tror, at nogle af de ting, 
jeg før lavede om aft e-
nen som formand for 
Gråsten Boldklub eller 
som medlem af Gråsten 
Menighedsråd i fremtiden 
vil blive lavet om for-
middagen”, siger Mogens 
Hansen, som glæder sig 
til, at der kommer mere 
tid i kalenderen. ■

Skoleleder Heidi E. Nørgaard 
skal nu udfylde "de store 
sko” efter Mogens Hansen.
 Foto Ingrid Johannsen
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Personer søges til test af 
næsten usynlige høreapparater
Det er gratis & uforpligtende

Høretab kommer som oftest snigende, 
uden man bemærker det. Nedsat hørelse 
påvirker ikke kun personen selv, men også 
de pårørende. Vi kender alle sammen til 
de misforståelser, der kan opstå, når man 
hører et ord eller en sætning forkert. Disse 
misforståelser er et hyppigt problem, når 
man fører en samtale i selskab med flere 
personer eller i støjende omgivelser, og det 
kan være dybt frustrerende.

Moderne kvalitetsapparater
Hos AudioNova Hørecenter oplever vi, at 
der stadig er en del fordomme omkring 
høreapparater. Mange tror, at de er store, at 
de hyler, eller at de er ubehagelige at have 
på. Virto B90-Titanium høreapparater er 
teknisk avancerede, nemme at betjene og 
sidder inde i øret, hvilket gør, at man knapt 
bemærker dem. AudioNova giver dig nu 
mulighed for at teste Virto B90-Titanium i 

14 dage – gratis & uforpligtende. Testen er 
ikke videnskabelig, den fokuserer alene på 
brugernes oplevelser. Til sidst i testforløbet 
beder vi dig besvare et spørgeskema.

Næsten usynlige høreapparater
Virto B90-Titanium høreapparaterne 
sidder inde i øret og er ikke alene næsten 
usynlige, de har også helt unikke funk-
tioner, som gør, at brugeren ikke skal 
anstrenge sig for at lytte og forstå. 
Apparaterne er ganske enkelt en rigtig god 
løsning i mange daglige høresituationer.

Test høreapparater gratis
AudioNova søger testpersoner til at teste 
det næsten usynlige Virto B90-Titanium, 
som er et af vores mest banebrydende 
høreapparater. Det er lavet af titanium, 
hvilket muliggør en individuel tilpasning, 
som giver stor komfort. Formålet med 

testen er at undersøge, om teknikken lever 
op til brugernes behov, og det er både 
gratis og uforpligtende at teste. 

Der er sket meget i udviklingen af høreapparater. I dag lægger man knapt mærke til de små apparater, hvor teknik og design 
er afgørende for, at man får en god oplevelse. AudioNova Hørecenter leder efter personer, der i 14 dage vil prøve vores næsten 
usynlige høreapparat Virto B90-Titanium.

Annonce

• Næsten usynlige, da de sidder i øret

• Individuelt tilpasset og dermed 
konfortable

• Nyeste teknik og sikrer  
fremragende taleforståelse

• Naturlig lydkvalitet og dermed 
behagelig lytteoplevelsebehagelig lytteoplevelse

I-øret-høreapparater.  
Prøv Virto B90-Titanium

Test-
personer 
søges!

Hvem kan blive testperson?
Deltagelse i testen forudsætter, at du er fyldt 
18 år, bor i Danmark, formoder du har et 
høretab, samt at du enten ikke har høre-
apparater eller har apparater, som er mere 
end 3 ½ år gamle.

audionova.dk

Ring og tilmeld dig på:

Sidste frist den 13. oktober

88 77 80 17

AudioNova Hørecenter
Bomhusvej 1 • 6300 Gråsten

Grafisk 
tilrettelæggelse 
Hans-Ole Nielsen
Graphos Grafisk
Industrial Produktion
www.graphos.dk
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 
Antonio Fernández
Graphos Grafisk
Industrial Produktion
www.graphos.dk
graasten-avis@graphos.dk

Grafisk 
tilrettelæggelse 
Marta Serrano Sánchez
Graphos Grafisk
Industrial Produktion
www.graphos.dk
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: Nygade 8 · 6300 Gråsten
Åbningstider: Tirsdag kl. 10.00 - 12.00

onsdag kl. 13.00 - 15.00
torsdag kl. 13.00 - 15.00
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

NY

Gråsten tager første spadestik til nyt kultur og fritidshus
Af Signe Svane Kryger

Tirsdag den 3. septem-
ber klokken 16.00 er 
alle inviteret til første 
spadestik på den nye 
Ahlmannsparken. 
Det foregår ved den 
nuværende bygning på 
Ahlefeldvej 4, Gråsten.
Først vil borgmester Erik 
Lauritzen tale. Hereft er 
overgiver han ordet til 
Stephan Kleinschmidt, der 
er formand for Udvalget 
for Kultur, Idræt, Handel 
og Turisme. 

Sidst tager totalentrepre-
nør SIB, Hans Christian 
Jensen, ordet.

Dereft er følger selve 
ceremonien med at stikke 
spaderne i jorden for før-
ste gang. Alle fremmødte 
vil blive budt på lidt godt 
til ganen.

Det er også dagen, hvor 
alle interesserede kan blive 
klogere på det kommen-
de byggeri. Ansatte fra 
biblioteket står klar med 
plancher og tegninger, 
der illustrerer hvordan 
Gråstens nye samlingssted 

for kultur- og fritidslivet 
kommer til at se ud.

Ahlmannsparken skal 
eft er planen i fremtiden 
give plads til kreativitet 
og nytænkning, skabe 
rum for nye oplevelser i 
krydsfeltet mellem kultur, 
sport, læring og alterna-
tive fritidsaktiviteter. Det 
bliver et hus for alle i alle 
aldre. De skal kunne mø-
des i et centralt beliggende 
fælles rum, hvor borgere 
og foreninger skaber op-
levelser og aktiviteter for 
lokalsamfundet. ■ Det nye Ahlmannsparken er for alle, hvor det vil være muligt for foreninger og borgere at 

skabe oplevelser og aktiviteter.
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Schmidt & Dreehsen
Nygade 7 · 6300 Gråsten · Telefon 74 65 09 86

TØM BUTIKKEN

OPHØRSOPHØRS
SALGEFTER 43 ÅR

÷50%
Schmidt & Dreehsen

50%50% RABATTEN 
FRATRÆKKES
VED KASSEN

Vi giver rabat på alt 
i hele butikken

ALLE
JAKKER
BLAZER
HABITTER
SMOKING

Onsdag Torsdag Fredag Lørdag

10.00-17.30 10.00-17.30 10.00-18.00 10.00-14.00

FERIELUKNING
fra Mandag den 9. september

til lørdag den 21. septeinber.
Starter igen

mandag den 23. september

HERREFRISØR
G. ØSTERGAARD JENSEN

Nygade 3 6300 Gråsten
Tlf. 74 65 04 98

Borggade 5, Gråsten Tlf: 61 31 51 92
Åbningstider: Mandag-fredag kl. 10.30-17 Lørdag kl. 10.30-13 
Henvendelse uden for normal åbningstid på tlf. 20 65 25 73

Vi modtager gerne tøj, bøger, 
møbler og andre ting

Afhentning og udbringning efter aftale

Første torsdag i hver måned
Gråsten Bibliotek kl. 17.00 - 17.30
Padborg Bibliotek kl. 16.45- 17.15

Advokaterne i Gråsten og Padborg

ADVOKATVAGTEN

Bustur til Jollmands gård 
Af Hanne Næsborg-Andersen

Historisk Forening for 
Graasten By og Egn har 
landbrug som tema for 
årets arrangementer, og 
hvad er mere passende 
end at besøge en af de 
bedst bevarede alsiske 
gårde med aner tilbage 
til 1400-tallet, nemlig 
Jollmands gård, som er 
en såkaldt kroggård. 
Turen begynder fra 
Ahlmannsparken i 
Gråsten kl. 10 lørdag den 
7. september, og der køres 
til Jollmands gård i Holm 
på Nordals. Gården er 
et spændende eksempel 
på, hvad lokale ildsjæle 
kan præstere. Den stod i 
mange år helt uberørt af 
de ændringer, andre gårde 
gennemgik, men var af 
samme grund også meget 
forsømt, nærmest en ruin.

I 1997 testamenterede 
den sidste ejer, Peter 
Jollmand, gården til 
en fond, som siden har 

arbejdet intenst med 
restaureringen. Gården 
er genopbygget eft er de 
gamle metoder, med hjælp 
fra en opmåling lavet af 
Frilandsmuseet i Brede på 
et tidspunkt, hvor gården 
stadig var i rimelig stand. 
RealDania har også støttet 
projektet, og resultatet er 
imponerende.

Her er der en rundvis-
ning med guide, og bagef-
ter spises den medbragte 
mad.

Hjortespringsbåd
Som en ekstra bonus 
følger dereft er en spadse-
retur til den nærliggende 
Hjortspringsbåd. Her kan 
man se den fi ne kopi af 
en tidlig jernalderbåd, 
hvis udseende peger til-
bage til Bronzealderens 
helleristninger.

Båden blev fun-
det i en mose ved 
Hjortespringgård  og 
udgravet i 1921-22. 
Båden er genskabt af 
Hjortspringlauget, og her 

på stedet er der også rund-
visning med guide.

Eft er rundvisningen er 
der kaff e med kage, og 
så går turen tilbage til 
Gråsten.

Prisen for turen er for 
medlemmer af foreningen 
250 kr. pr person og 280 
kr. for ikke-medlemmer.

Tilmelding er nødvendig 
senest den 29.august eft er 
først-til-mølle princippet 
til Bodil Gregersen, mail 
bodilgreg@gmail.com 
eller telefon 24 23 70 79. ■

Tvindskib i Gråsten Havn
Af Gunnar Hat tesen

Duften af tov og tjære og 
høje master kan man for 
tiden opleve på Gråsten 
Havn. 

Det er sejlskibet Den Store 
Bjørn, som ligger til kaj. 
Skibet er Danmarks stør-
ste, sejlende træskib.

Skibet bruges som øvel-
sesskib for Søgårdhus, 
hvor unge lærer teori og 
praksis på længere ture.

Den Store Bjørn er et 
tidligere fyrskib, som er 
bygget i 1902. Skibet blev 
i 1980 ombygget til en 
tremastet skonnert. 

Den Store Bjørn har 

krydset Atlanten fl ere 
gange og sejlet de danske 
farvande tynde. ■

Sejlskibet Den Store Bjørn 
ligger til kaj i Gråsten Havn. 
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Nybolig
Gråsten

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

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.

GRÅSTEN - Marina Fiskenæs Feriepark 134

Velbeliggende 1½-planshus midt i Marina Fiskenæs Fe-
riepark. Huset udlejes via Enjoy Resorts. Et sommerhus i
Marina Fiskenæs er en nem måde at have et sommer-

hus på, idet ejerforeningen varetager al udvendig vedli-
geholdelse af hus og fællesarealerne m.v.

Sag: 203891

Bolig m² 106

Stue/vær 1/4 Opført 2004

Kontantpris: 995.000
Ejerudgift pr. md: 4.056
Udbetaling: 50.000
Brt/nt ekskl. ejerudg: 4.095/3.598

GRÅSTEN - Marina Fiskenæs Feriepark 137

1½-planshus midt i Marina Fiskenæs Feriepark med kort
afstand til centerfaciliteterne. Huset udlejes via Enjoy
Resorts. Et sommerhus i Marina Fiskenæs er en nem

måde at have et sommerhus på, idet ejerforeningen va-
retager udvendig vedligehold. Dejligt område med kort til
det meste. Sag: 203791

Bolig m² 106

Stue/vær 1/4 Opført 2004

Kontantpris: 995.000
Ejerudgift pr. md: 4.054
Udbetaling: 50.000
Brt/nt ekskl. ejerudg: 4.120/3.621

Vær med, når vi tager første spadestik til Ahlmannsparken - 
Gråstens nye fælles kulturhus for alle generationer.

PROGRAM
Tale ved borgmester Erik Lauritzen
Tale ved formand for Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme, 
Stephan Kleinschmidt
Tale ved totalentreprenør SIB, Hans Christian Jensen
Første spadestik
Lidt godt til ganen

Kom og hør, hvordan Gråstens nye samlingssted for kultur- og fritidslivet 
kommer til at se ud. Vi ses!

Tid og sted: 3. september 2019 kl. 16, Ahlefeldvej 4 i Gråsten

FØRSTE SPADESTIK

ALLE ER 

VELKOMNE

Koncert med Dania Mania

Det Lille Teater danner 
lørdag den 14. september 
rammen om en koncert 
med Dania Mania og 
Carsten Nygaard, som er 
kendt fra Gråsten Revy.

Bandet, som laver og skri-
ver deres egne numre og 
tekster, elsker at kaste sig 
over forskellige musikal-
ske genrer og lover, at kon-
certen bliver en varieret 

rejse gennem forskellige 
stilarter kædet sammen 
af muntre anekdoter om 
livet, universet og ikke 
mindst dem selv.

De kaster sig gerne ud 
i både rock og pop med 
strøm på så vel som 
stille akustiske ballader, 
folkemusik og en enkelt 
børnesang.

Og vigtigst af alt, som de 
selv udtrykker det i deres 

egen band-sang, “Vi spil-
ler kun for sjov”.

Koncerten koster 150 kr. 
inkl. spisning. Koncerten 
starter med en let anret-
ning - landgangs brød 
- kl. 19,00. Efter spisning 
kl. ca. 19,45 starter kon-
certen. Der kan bestilles 
billetter på vores hjem-
meside www.lilleteater.dk 
på 74 65 37 67 samt sms 
26 55 58 84. ■

Dania Mania giver koncert på Det Lille Teater.

1 0



DIN LOKALE HÅNDVÆRKER

54 spillede skat
Gråsten Skatklub har holdt klubaft en med 54 fremmødte. 

1. runde
1. Frede Hansen
Sønderborg 1235 point
2. Udo Heinz
Flensborg 1193 point
3. Kjeld Petersen
Gråsten 1164 point
4. Poul Henning Als
Felsted 1119 point
5. Konrad Hesse
Padborg 1079 point
6. Hans Peter Steff ensen
Gråsten 1047 point

2. runde
1. Hans Peter Steff ensen
Gråsten 1615 point
2. Christian Bendixen
Flensborg 1403 point
3. Laus Clausen
Kliplev 1324 point
4. Harald Jørgensen
Gråsten 1278 point
5. Rainer Hugger
Flensborg 1273 point
6. Wolfgang Grünewald
Flensborg 1142 point

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

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

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

Dit værksted og servicebutik på vejen

Gisselmann
Kongevej 86, Gråsten · 74 65 01 70

Hvis din bil 
kunne vælge
Reparation og service 
af alle bilmærker

Kioskvarer og gaveartikler 
mv.

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

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

Gråsten
Vinduespolering

og Rengøring
kommer også i Padborg og Tinglev

Tlf. 74 65 09 16

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

Tak fordi du 
handler lokalt

CVR 34 22 35 72

Bred VVS ApS / Gråsten VVS
Ahlmannsvej 12 b · 6300 Gråsten

Tlf. 74 67 15 12 · vvs@bred.dk

Bred VVS ApS

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

Hans 
Henrik 
Fischer

Nicole 
Schünemann

-Føh

Heidi 
Waldemar 
Østergaard

- Erhvervsret
- Erstatningsret
- Testamenter
- Skilsmisseret

- Ejendomsoverdragelse
- Strafferetsager
- Bobehandling
- Retssagsbehandling

Ulsnæs Centret · 6300 Gråsten
Modetøj & specialiteter

MODESHOW
Torsdag den 5. september kl. 19.00

i BRUHNS
Kom til en hyggelig aft en. 

Der serveres lidt godt til ganen

Samme aft en, eft er modeshowet,
får du mulighed for at shoppe i butikken

Entré 50,- pr. pers.
Billetter kan købes i butikken fra den 28. august

De sælges eft er først til mølle princippet
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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 1. september kl. 11.00
ved Hanne Beierholm Christensen

ADSBØL KIRKE
Søndag den 1. september kl. 14.00

Friluftsgudstjeneste
ved Hanne Beierholm Christensen

KVÆRS KIRKE
Søndag den 1. september 

Ingen oplysninger

BROAGER KIRKE
Søndag den 1. september kl. 10.30

ved Stefan Klit Søndergaard

EGERNSUND KIRKE
Søndag den 1. september kl. 11.00

ved Mette Carlsen

RINKENÆS KORSKIRKE
Søndag den 1. september kl. 10.30
ved Marianne Østergård Petersen

NYBØL KIRKE
Søndag den 1. september

Ingen oplysninger

SOTTRUP KIRKE
Søndag den 1. september

Ingen oplysninger

ULLERUP KIRKE
Søndag den 1. september kl. 10.30

ved Lis-Ann Alexandra Rotem .

TYSK GUDSTJENESTE
Dienstag 3. september 15 Uhr

Gottesdienst
in Gravenstein

GUDSTJENESTER

Kære Njord
Hjertelig tillykke med 4 års 
fødselsdag den 29. august.

Kærlig hilsen
B.M.P.T.T.I.T.L.S.K.K.

Mor-Far-Frej og Ask

Bryllup
Lørdag den 31. august kl. 13.30 i Ullerup Kirke

Randi Lo�  Østergaard og Anders Barsøe Moseholt
Stenvej 7, Rinkenæs.

Bryllupsadresse
Ballebro Færgekro

Besøg Sønderborg Gardens 
Loppemarked

Lørdag d. 7. september 
kl. 9-16

i Hønsehuset
bag Dybbøl Bygade 2f

Besøg Sønderborg Gardens 

RINKENÆS KULTURGRUPPE
indbyder til

Galleribesøg
hos Dea Enna
på Sejrsvej 44 i Rinkenæs

Onsdag den 4. september
kl. 18.30
Dea Enna vil guide os i sin permanente udstilling 
med malerier og unika keramik.

Entré 15 kr. 

Rinkenæs Kulturgruppe er vært ved en forfriskning

Æblebankospil
Torsdag den 29. august kl. 19.00
på Marina Fiskenæs. Dørene åbnes kl. 17.30.

Æbletegnekonkurrence
Mandag den 2. september er sidste frist for 
indlevering af æbletegninger hos Matas, Gråsten.

Alle børn fra 6 - 9 år kan deltage i dysten om at 
blive kåret som årets æbleprins- og prinsesse.

Billetsalg til festaftenerne
Fredag den 13. september fra kl. 18.30-24.00
festmiddag og musikalsk underholdning 
ved Baily Danceband. ............................................ Kr. 300,-

Lørdag den 14. september fra kl. 20.30-24.00
American Country Night
- mulighed for at købe æbleburgere.
Musikalsk underholdning ved Southern Comforts.
..........................................................................................Kr. 100,-

Billet gældende begge aftener
inkl. 3 gratis genstande ........................................ Kr. 350,-

Billetsalg hos Matas, Det Gamle Rådhus, 
Den Gamle Skomager, Tinsoldaten og 

online på http://kortlink.dk/yqf5

Ny skolepedel
Bo Hagge er blevet udpe-
get som ny skolepedel på 
Gråsten Skole.

Han er et kendt ansigt 
hos både forældre og børn, 
da han igennem mange 

år har været træner for 
Gråsten Boldklub. Her 
har han lagt mange frivil-
lige timer på banerne ved 
Årsbjerg. ■

Besøg på Fjelby Vingård
Onsdag den 18. september på 

Fjelby 14, 6470 Sydals
Kørsel i egne biler (samkørsel) fra Ahlmannsparken kl. 15.15.

Vi starter med en rundvisning på vinmarken. Vingården 
er etableret i 2007 af Jørn Rørholm. Vinfremstillingen 

ser vi i Vineriet og vi afslutter med smagsprøver af 
Vingårdens produkter og servering af grillpølser.

Pris: kr. 75,-
Begrænset antal deltagere

Tilmelding til Anne Køcks tlf. 23 34 09 05 
fra fredag den 30. august kl. 8.00 til senest 

fredag den 13. september kl. 18.00.
Beløbet bedes indbetalt med navn til Sydbank 

8060 -1750220 senest fredag den 13. september

Gråsten

42 spillede 
bridge
Gråsten Bridgeklub har spillet drop-in i 
Ahlmannsparken med 42 deltagere.

A rækken
1. Mette Jakobsen og 
Annemarie Bressen
 135 point
2. Inger Krog og 
Christian Koch 120 point

B rækken
1. Bente Kragh og Birte 
Blindbæk 142 point
2. Lars Rasmussen og 
Henry Frost 132 point

70 mennesker til 
jazzkoncert i kirken

Musikken var god gammeldags jazz, da Ole C's kvartet gav 
koncert i Rinkenæs Gamle Kirke.
Publikum nød den stemningsfulde musik, som blev spillet 
med inderlighed og nerve, som gik lige ind i hjertekulen.
 Foto Jimmy Christensen

1 2



Dødsfald
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

Gråsten blomster
Ulsnæs Centret, Sundsnæs 17A

Telefon 74 65 03 03

Lige så smukt og individuelt, som livet leves 
lige så personlig kan afskeden være 

Eksam. bedemænd 

Gråsten&Omegns 
Begravelsesforretning 
Helmich&Søn 

Ved du, hvordan du ønsker dit sidste farvel? 
Måske vil du gerne bisættes fra et sted eller en kirke, 
der har haft særlig betydning for dit liv. Måske ønsker 
du at få din aske spredt over havet eller at blive 
begravet ved en stille højtidelighed i en personlig 
udsmykket kiste. Valget er dit. 
Hos Helmich & Søn har vi gennem tre generationer 
bistået ved planlægningen af det sidste farvel. 
Kontakt os for en uforpligtende personlig samtale eller 
find 'Min sidste vilje' på www.helmichbegravelse.dk 

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

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

Jytte Rasmussen 

IT – gruppen Gråsten

IT efterår 2019
IT-hjælpen

Alle mandage kl. 11-15 i perioden 
02. september – 02. december er IT hjælpen åben.

Har du problemer med din PC, tabletten, mobilen eller mangler du f.eks. hjælp til NemID, 
virusbekæmpelse, foto eller mail, så vil vi i IT – hjælpen prøve at hjælpe dig.

Sted: Ahlmannsparken, Gråsten.
Det er vigtigt, at du medbringer din adgangskode til biblioteket, dit NemID eller en mobiltelefon 
for at kunne koble dig på internettet. Husk adgangskoder til dit mailprogram, hvis vi skal hjælpe 

med dine e-mails. Medtag også din strømforsyning, hvis det er pc’en, der laver knuder.
Hjælpen i IT – hjælpen er gratis for alle.

Skal du have hjælp hjemme privat, aftales det i IT- hjælp/cafe, gebyr 100 kr. pr. besøg.

Efterårs IT program - aktiviteter
Ingen programaktiviteter i efteråret 2019, grundet Ahlmannsparken’s ombygning.

EFTERÅRS IT PROGRAM - AKTIVITETER
Ingen programaktiviteter i efteråret 2019, grundet Ahlmannsparken’s ombygning.

Eva Wolf Christensen,
Broager, er død, 59 år. ■

Ejnar Lund,
Broager, er død, 76 år. ■

Kirkegårdsvandring i Kværs

En flok interesserede var 
forleden på kirkegårdsvan-
dring på Kværs Kirkegård. 
Her blev der fortalt om nogle 
sjove, rare og specielle 
mennesker, der lig-
ger begravet på kirkegården.
 Fotos Jimmy Christensen
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VINTERPROGRAM GIG  SÆSON 2019/2020  START UGE 37
HOLD TID NAVN KONTAKTPERSON TELEFONNR. TRÆNINGSSTED

MANDAG

Morgenfruer  8.30 -  9.30 Olga Sørensen Olga Sørensen 7465 0688 Ahlmannshallen

Stavgang 10.00 - 11.30 Anni Muus, Anne Marie Petersen, Karen Alnor Anni Muus 2372 0436 Ahlmannshallen

Mor/Far/Barn (1-3 år) 16.30 - 17.15 Melanie Thaysen, Marianne Kaehne Melanie Thaysen 2879 3064 Skolen gym.sal

Parkour for fædre og krudtugler (3-6 år) 17.15 - 18.15 Stig Nielsen, Morten Faarbæk Stig Nielsen 2674 6247 Skolen gym.sal

Parkour (7-11 år) 18.15 - 19.15 Stig Nielsen, Lilian Kaad Stig Nielsen 2674 6247 Skolen gym.sal

TIRSDAG

Hurlumhejpiger (0-3. klasse) 16.45 - 17.45 Annette Alnor, Melanie Vendeby, Caroline Overgaard Annette Alnor 4219 2030 Skolen gym.sal

Damer rytme/motion (start 18. september) 18.30 - 20.00 Lene Oure Jacobsen Lene Oure Jacobsen 7465 0042 Skolen gym.sal

Løb 17.00 - 18.00
Mette Jochimsen, Orla Støvring, Thomas Maschoreck, 

Birgitte Bille, Klaus Langendorf, Karsten Johannsen, Dorte Melgaard
Mette Jochimsen 2890 1279 Ahlmannshallen

ONSDAG

Senior Mix (Damer/herre)  9.00 - 10.00 Dorthe Sørensen, Anne Marie Petersen, Lisbeth Christensen Dorthe Sørensen 7465 1939 Ahlmannshallen

Stolegymnastik 10.15 - 11.00 Dorthe Sørensen Dorthe Sørensen 7465 1939 Ahlmannshallen

Power step (start 19. september) 17.15 - 18.15 Birgitte Sprogø Birgitte Sporgø 2277 7473 Ahlmannshallen

Tøsefræs med dans og sjov (4-6 år) 16.30 - 17.30 Mette Jochimsen, Lilian Kaad, Frederikke Jochimsen, Ida Marie Nielsen Mette Jochimsen 2890 1279 Skolen gym.sal

Grossgym inde (start 2. oktober) 17.30 - 18.30 Mette Jochimsen, Dorte Melgaard Dorte Melgaard 2673 1998 Skolen gym.sal

Motionsherrer (start 2. oktober) 19.00 - 20.00 Anton Mortensen Anton Mortensen 7465 1346 Skolen gym.sal

TORSDAG

Gang  9.30 - 11.00 Lisbeth Christensen, Anne Marie Petersen Lisbeth Christensen 7465 4906 Ahlmannshallen

Løb 17.00 - 18.00
Mette Jochimsen, Orla Støvring, Thomas Maschoreck, 

Birgitte Bille, Klaus Langendorf, Karsten Johannsen, Dorte Melgaard
Mette Jochimsen 2890 1279 Ahlmannshallen

Spring for 0. - 4. Klasse + 1/4 forældre 16.30 - 18.00 Peder Kraack, Liza Tayeb, Mahnaz Ahmadi Peder Kraack 5128 6617 Skolen gym.sal

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:
Fredag den 6. september kl. 10.00
Gudstjeneste
ved Helle Domino Asmussen

Søndag den 8. september kl. 09.30
12. s.e. trinitatis
ved Helle Domino Asmussen

Søndag den 22. september kl. 09.30 
14. s. e. trinitatis
ved Helle Domino Asmussen

AKTIVITETER:
Fredag den 6. september er der gudstje-
neste i Kværs Kirke. Beboer fra Gråsten 
plejehjem kommer, da der pt. sker 
ombygning på Gråsten Plejehjem, har vi 
inviteret den til at komme til gudstjeneste 
i Kværs. Alle er selvfølgelig velkomne. 

Torsdag den 26. september 
kl. 19.00 menighedsrådsmøde.

KIRKEGÅRDSVANDRING 
KVÆRS KIRKEGÅRD:
Torsdag den 15. august var der kirkegårdsvandring på Kværs kirkegård. 
Vejret var med meget kraft ige regnbyger, men alligevel var en del mødt 
op. Der blev ændret lidt på programmet, så vi startede i kirken med en fi n 
beretning fra Michael og dereft er blev der opholdsvejr så vi kunne besigtige 
kirkegården. Ved én af de gamle gravsten ved klokketårnet fi k vi en spæn-
dende beretning om Fransiska Clausen bedstemor – tak for det Gerd.

PRÆSTEGÅRDS HAVEFEST:
Fredag den 23. august var der stor havefest i præstegårdshaven, det var 
en stor succes og med dejlig vejr og 75 deltagere var stemningen god. 

Der var arrangeret tombola, hvor vi havde 
fået mange gaver sponsoreret – Det vil vi 
gerne sige TUSIND TAK for Der var stillet 
telt op i præstegårdshaven. Hele indtægten 
fra salg af lodder går til julehjælp.

Vi hørte dejlig musik fra Musikpatruljen 
– stor tak til de unge mennesker. 
Og så fi k vi lækkert mad

KONFIRMATION 
I KVÆRS 2020:
Den 20. august var der indskrivning af 
konfi rmander og der er 9 kommende 
konfi rmander til Kværs kirke i 2020.

VINDUERNE I KVÆRS KIRKE ER VED AT 
BLIVE RENOVERET
“Kirken den er et gammelt hus, står, 
om end tårnene falde”
Sådan skrev N. F. S. Grundtvig i en salme i 1837.
Men, selv kirker er 
ikke uforgængelige. 
Vinduerne i kirken er 
sidst blevet renoveret 
i 1960-1970.
Dengang er der 
blevet indsat 
almindeligt fyrretræ, 
de steder hvor der 
blev udskift et træ.
I dag bliver det 
udskift et med dansk 
egetræ, som har en 
væsentlig længere 
holdbarhed.
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B R O A G E R

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 27. august til og med lørdag den 31. august 2019. Forbehold mod trykfejl og udsolgt

SPAR 71,80

SPAR 16,95
SPAR 8,95

UNDER 
HALV PRIS

SPAR 16,50

Blomkål
DANSKE
Kl. 1

Frilandsæg

Kelloggs 
morgenmad

Gråsten 
kartoffelsalat

Kom og smag 
udvalgte vine

Fredag 
kl. 15.00 - 18.00

Blå Cirkel
500 g

Aqua Dór 
klar

Schulstad 
levebrød

Benløse 
fugle

Flødekartofl er

Coop 
koldskål

Kæmpe Eskimo
4. stk

eller gammeldags fl ødeis
800 ml

1200 G

10000

1 KG

3000

1 LITER

500

PR. PAKKE

2500
PR. STK.

1000

6 STK.

1000

FLERE VARIANTER

2000

800 G

2000
4 PAKKER

10000

1 LITER

500

FLERE VARIANTER

1000

B A G E R E ND E L I K A T E S S E N V I N S M A G N I N G

REOLTILBUD

÷25%

SPAR OP TIL 
12,95

SPAR OP TIL 
19,95

Valnøddebrød 2000

B A G E R E N

Møllehjul

1800

+ PANT

Landgangsbrød
m/3 slags pålæg
Mini

2 STK.

4000

Alle strømper på reolen 
sælges med en rabat på

Broager
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SKELDE GF

Vintersæsonen 2019/2020
OPSTART I UGE 37

DAG TID HOLD VED
Mandag 17.00 til 18.00 Mini spring. 2 - 4 år Elise og Søren

Mandag 18.00 til 19.00 Badminton Kim

Tirsdag 17.00 til 18.00 Turbofræs. Børnehave - 2 klasse Tove og Linda

Tirsdag 18.30 til 19.30 GYMCROSS Cathrine

Onsdag 17.30 Volley Eva

Torsdag 17.00 til 18.30 Spring. 4 klasse og opefter Thomas, Line og Cecilie W

Søndag 10.00 til 11.00 Forældre/ barn. 0-3 år Thomas

Søndag 11.00 til 12.00 Vildbasserne. 3-5 år Camilla

Gymnastik opvisningen er den 8. marts 2020, sæt allerede X i kalenderen

Pris pr. Barn 250,- og pr. Voksen 300,- for vintersæsonen

Kortspil i klubhuset start uge 38

Mandag: SKAT kl. 19.00 - 22.30 for begyndere og øvede ved Viggo Hansen 7444 0416

Mandag: Kanasta kun for damer kl. 13.30 - 17.30 ved Vera Christiansen 5328 1801

Torsdag: SKAT kl. 19.00 begynder/ let øvede ved Kim Paulsen 3116 7419

Pris pr. Hold ved kortspil 100,-

Vel mødt
SKELDE GYMNASTIKFORENING

Lokalhistorisk Forening 
for Broagerland

Historisk Aft entur 
ti l Flensborg

Onsdag den 4. september kl. 18.00
Vi kører med bus fra Broager og mødes foran kirken.

Vi besøger forskellige seværdigheder i den gamle bydel med 
kyndig guide. Eft erfølgende drikker vi kaff e på St. Knudsborg.

Pris kr. 150,- inkl. bus, guide og kaff e.
Tilmelding bør ske ved formanden 

Carl Jürgen Bock, 2746 9226,
bock@bbsyd.dk inden den 2. september

Alle er velkommen,
også ikke medlemmer.

Denne annonce er sponsoreret af

Gråsten - Sønderborg

Knippel
træf
En flok kvinder gør alt for 
at fremme kniplingen, så 
den ikke uddør, da det er 
et gammelt, tidskrævende 
håndværk.

Kvinderne kan man 
møde lørdag den 31. 
august kl. 10.00-14.00 i 
Superbrugsen i Broager, 
hvor der vil være ud-
stillinger og salg af 
kniplingshåndværket. ■

57 ryttere under galgen til ringridning i Brunsnæs
Solen skinnede, 
stemningen var god 
og 57 ryttere dystede 
på ringriderpladsen i 
Brunsnæs.

Konge blev Louise 
Brodersen med 24 
ringe. Kronprins blev Lisa 
Hansen med 24 ringe og 
prins blev Gitte Petersen 
med 23 ringe.

Der var været afholdt 
ringridning i Brunsnæs 
hvert år siden 1969. ■

Træk og trav
1. Christian Jonsson 10 ringe 
2. Catharina Jonsson 10 ringe 
3. Lærke Petersen 10 ringe
4. Yasmin Schrøder 4 ringe  

Børn
1. Maja Pabst 20 ringe 
2. Celina Petersen 18 ringe
3. Sofi a Beyer 12 ringe 
4. Karen Lausten 12 ringe 
5. Mille Paulsen 9 ringe 
6. Johanne Hermansen 9 ringe 

Aldersgruppe: 15-20 
1. Kristina Jessen 23 ringe 
2. Louise Villesen 22 ringe 
3. Line Dreier 22 ringe 
4. Mathias Hansen 22 ringe 
5. Julie Gubbertsen 20 ringe 
6. Maria Grau 16 ringe 
7. Fenja Petersen 16 ringe 
8. Lasse Hansen 14 ringe 
9. Anne Mette Ritter 12 ringe 

Aldersgruppe: 21-34
1. Catharina Christensen 23 ringe
2. Christine Beyer 23 ringe
3. Sabrina Larsen 22 ringe
4. Morten Andresen 20 ringe 
5. Sabrina Loeck 18 ringe 
6. Ida Brodersen 16 ringe
7. Jannie Jørgensen 15 ringe 
8. Camilla Andresen 13 ringe 
9. Lasse Smidt 6 ringe 

Aldersgruppe: 35-40 
1. Sandra Nissen 22 ringe 
2. Marianne Schmuck 22 ringe 
3. Malene Furtner 20 ringe 
4. Heidi Jessen 20 ringe 
5. Pia Gubbertsen 20 ringe 
6. Marie-Louise Hansen 19 ringe 
7. Michael Nissen 15 ringe 
8. Sara Hansen 11 ringe 
9. Charlotte Schrøder 10 ringe 
10. Maja Lundgren 7 ringe 

Aldersgruppe: 41-49
1. Tina Rasmussen 21 ringe 
2. Torben Beyer 21 ringe 
3. Pia Christensen 20 ringe 
4. Helene Lausten 18 ringe 
5. Bo Hansen 18 ringe 
6. Dorte Pabst 17 ringe 
7. Michaela Andresen 16 ringe 
8. Brian Paulsen 12 ringe 
9. Dorthe Loeck 1 ring 

Aldersgruppe: 50-69
1. Bjarne Brodersen 22 ringe 
2. Anja Grau 22 ringe 
3. Inge Toft 20 ringe 
4. Elna Andresen 14 ringe 
5. Erik Andresen 12 ringe 

Aldersgruppe: Over 70 år 
1. Ole Rasmussen 20 ringe 
2. Gunnar Christensen 17 ringe

Der var god lokal opbakning 
til Brunsnæs Ringridning.
 Foto Jimmy Christensen

Skodsbøl trækker i 
festtøjet
Af Gunnar Hat tesen

For første gang i 23 år 
bliver der musik i gaden, 
når Skodsbøl lørdag 
den 31. august holder 
sommerfest.

"Der har ikke været musik 
i landsbyen, siden brand-
værnet lukkede", siger Leif 
Hansen, som har doneret 
en koncert med Den 
Sønderjyske Garde.

Han vandt 1. præmien i 
gardens lotteri, som var en 
koncert i haven.

"I stedet for musik i 
haven, får hele landsbyen 
glæde af musikken", siger 
en glad Leif Hansen.

Den Sønderjyske Garde 
spiller kl. 15 med start fra 
Møllevænget og går ned 
mod sportspladsen. ■

Leif Hansen har doneret en 
koncert til sommerfesten i 
Skodsbøl.
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VILLA

Kontantpris 1.495.000
Ejerudgifter pr. md. 2.342
Udbetaling 75.000
Brutto/netto
ekskl. ejerudgifter 5.581/4.928
Sag: 703-01071 Tlf: 74441698

Gråsten - Rinkenæs
Bækbjerg

Spændende udsigtsvilla i attraktivt bolig-
kvarter
På "Bækbjerg" i Rinkenæs med den ene
flotte udsigtsvilla efter den anden, kan vi
her præsentere denne villa på 228 m2
fordelt i spændende 1½ plan .

NY PRIS
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i
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FRITIDSHUS

Kontantpris 1.395.000
Ejerudgifter pr. md. 1.603
Udbetaling 70.000
Brutto/netto
ekskl. ejerudgifter 5.421/4.724
Sag: 7030000059 Tlf: 74441698

Egernsund - Rendbjerg
Bredmaj

Meget velbeliggende fritidshus
Her er et herligt fritidshus beliggende i
Rendbjerg, nærmere bestemt Bredmaj,
på en rigtig fin beliggenhed. Fra fritidshu-
set har man et fantastisk kig over Flens-
borg Fjord

NYHEDHos home ved vi hvad, der sælger 
og hvem, der køber. Og især: 
Hvorfor. Så hvis du overvejer at 
fi nde et nyt hjem, så lad home 
give dig et kvalifi ceret bud på dit 
badeværelse og den bolig, der 
følger med. Bestil en vurdering på 
home.dk/vurdering

Hvad er dit badeværelse værd?

BROAGER
v/ Henning Brock og Merete Lund Brock
Storegade 7
6310 Broager
broager@home.dk
Tlf. 74441698
Ejendomsmæglerkæde for Danske Bank koncernen

Her er et udvalg af vores fine boliger - se mere på home.dk...
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FRITIDSHUS

Kontantpris 1.695.000
Ejerudgifter pr. md. 2.356
Udbetaling 85.000
Brutto/netto
ekskl. ejerudgifter 6.879/5.892
Sag: 7030000057 Tlf: 74441698

Egernsund
Marinavej

Charmerende fritidsbolig
Dette super skønne fritidshus har en
yderst attraktiv beliggenhed, helt tæt på
vandet og lystbådhavnen. Beliggende til-
bagetrukket på Marinavej, så man kigger
ud over den flotte Flensborg Fjord.

NYHED
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LANDEJENDOM

Kontantpris 2.745.000
Ejerudgifter pr. md. 1.799
Udbetaling 140.000
Brutto/netto
ekskl. ejerudgifter 10.161/8.978
Sag: 703-01382 Tlf: 74441698

Gråsten - Rinkenæs
Nederbyvej

Idyllisk landsted med over 7 ha jord til.
På den snoede og idylliske Nederbyvej i
Rinkenæs (den smukke alternativ vej til
hovedvejen i Rinkenæs) ligger den smuk-
ke ejendom med sit stråtækkede stuehus
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VILLA

Kontantpris 2.395.000
Ejerudgifter pr. md. 2.353
Udbetaling 120.000
Brutto/netto
ekskl. ejerudgifter 9.219/7.982
Sag: 703-01373 Tlf: 74441698

Gråsten
Harevej

Indflytningsklar 1 plans villa
I det attraktive Dyrhøj, der huser mange
børnefamilier, er denne fine villa på 172
m2 bolig beliggende. Harevej, der er lige
så harmonisk som navnet antyder, er be-
liggende i en rolig "lomme"
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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

Spar op til 40% i salær Fast lavt salær

Michelle Damm
Indehaver af
Min Bolighandel Sønderborg & omegn

Tlf. 6014 0785
damm@minbolighandel.dk Sønderborg & omegn

MIN BOLIGHANDEL
Sønderborg & omegn

Start med en gratis og 
uforpligtende vurdering, 
hvorefter jeg kan hjælpe 
dig trygt igennem din 
bolighandel - fra A til Z.

Du får den samme 
kontaktperson under hele 
forløbet. 

Fast lavt salær 
inkl. moms, markedsføring, 
professionel fotograf samt 
tekstforfatter:

KUN 39.500,-

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

BovAvis

Ud� ugt til 
Tranekær Slot

Onsdag den 18. september

Vi kører forbi Kolding, over Lillebæltsbroen, tværs over det idylliske Fyn 
og ned over Svendborg til Tranekær Slot på Langeland, hvor vi spiser.

Derefter får vi mulighed for at se det berømte slot. 
Lensgreve Preben Ahlefeldt-Laurvig fortæller levende om 

Tranekær Slot og slægtens spændende historie.
I dag fungerer slottet som bolig for slægtens 13. generation, 

Greve Christian Ahlefeldt-Laurvig og hans familie. Slottet har 70 værelser.
Efter rundvisningen laver vi et lille ophold i Rudkøbing.
Pris kr. 695,- som er inkl. ka� e og rundstykker, bus, 

guide, middag, og rundvisning på Tranekær Slot

AFGANG FRA
Alsion, Sønderborg ..............kl. 7.45
Nybøl Kirke ........................kl. 8.00
Broager Kirke ......................kl. 8.05
Egernsund, elektrikeren .......kl. 8.10
Ahlmannsparken, Gråsten ...kl. 8.20
Bageren Rinkenæs ...............kl. 8.30
P-pladsen ved Kruså
Bankocenter ........................kl. 8.45
Bov Kirke ............................kl. 8.50
Circle-K tanken i Padborg ...kl. 9.00
Samkørselspladsen
i Rødekro ............................kl. 9.20
Samkørselspladsen 
i Hammelev.........................kl. 9.35

695,-

Snogbækelever var samlet til fest

Af Gunnar Hat tesen

Der var nostalgi i 
luften, da gamle elever 
fra Snogbæk Skole 
forleden var samlet 
til fest i Dybbøl Sogns 
Forsamlingshus.

33 gamle skolekammera-
ter mødtes for at udveksle 
historier og mindes gode 
tider.

"Det var en fornøjelig 
dag. Vi bliver jo kønnere 
og kønnere", siger Ditlev 
Jepsen, som lover, at gamle 

Snogbæk-elever igen bliver 
inviteret til fest i 2020. 

Det var ikke første 
gang, de gamle elever så 
hinanden. Siden 2004 er 
de eft erhånden aldrende 
elever mødtes med års 

mellemrum. Det er blevet 
til fem gange. ■

Snogbæk Skole blev nedlagt for 64 år siden. Herefter blev eleverne flyttet til Nydamskolen i Vester Sottrup, som dengang var 
helt ny.

Nybøl får 
mindetavle
Den ene af Nybøls tre 
mindetavler for seks 
faldne i krigen i 1864 blev 
beskadiget, da Sønderborg 
Kommune i 2015 rev en 
gammel gymnastiksal ved 
Nybøl Skole ned.

Lokalhistoriker Arne 
Jensen gik straks i gang 

med at skrive ansøgninger 
til Sønderborg Kommune, 
Nybøl Menighedsråd, 
Sønderborg Provsti og 
Kirkeministeriet.

Her tre år eft er kan Arne 
Jensen glæde sig over, at 
tavlerne er kommet op 
igen. ■
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Hørt i byen
Statsautoriseret ejen-
domsmægler Kjeld 
Faaborg har meget 
travlt. Han har allerede 
solgt 80 huse siden 
årsskift et. Rekorden er 
108 solgte huse på et år. 
Meget tyder på, rekor-
den bliver slået i år.

Forhenværende sogne-
præst Jens Barfod og 
frue Kirsten var forle-
den I Gråsten og nød at 
gense de gamle kendte 
steder.

Det blev souschef 
på Eckersberg 
Børneunivers i Blans, 
Silke Steff ensen, der 
blev den heldige ejer 
af et gavekort på 
500 kroner i forbin-
delse med modetøjs-
butikken Bruhns 2 års 
fødselsdag.

Mona og Torben 
Larsen, Broager, har 
nydt en skøn og solrig 
ferie i Tyrkiet.

Stranderød har oplevet 
mindre trafi k hen over 
sommeren, eft er at 
Restaurant Providence 
har droppet at tilbyde 
kaff e og kage.

Helene Laustsen, 
Gråsten, deltog fredag 
aft en i natløbet i 
Sønderborg forbindelse 
med Kulturnatten.

18-årige Oliver Kählig 
fra Rinkenæs er 
begyndt som skorstens-
fejerelev hos Bo Olesen. 
For tiden er han på 
skoleophold i Tønder.

17 konfi rmander blev 
søndag indskrevet til 
konfi rmandunder-
visning i Rinkenæs 
Kirke. ■

FOREDRAG MED SKUESPILLEREN

Susse
Wold
TORSDAG 10. OKTOBER
KL. 19.00-20.30
PÅ BENNIKSGAARD ANNEKS
SEJSVEJ 101, RINKENÆS
6300 GRÅSTEN

Arrangører: Gråsten Handel og LOF Syd

Susse Wold vil i foredraget fortælle om sin nye bog, som hun har kaldt Bevægelse.

Bogen er en fortælling om, hvad hun har lært af de mennesker, 
hun har mødt, og de ting, hun har oplevet.

På teatret som i livet gælder det om at svare, når ens stikord falder. Livet har givet hende 
mange fristende stikord, og hun har svaret på mange af dem. Det fortæller hun om.

I foredraget fortæller hun om alle de farverige oplevelser, hun har haft 
i sit livstog. Om alder, skønhed, kærlighed, ryger og død. 

Efter foredraget er der mulighed for at stille hende alle 
de indiskrete spørgsmål, man har lyst til. 

Pris 175,-

Billetter kan købes hos Bruhns, Matas og Bageriet Kock

FO
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N
A 
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Stillingsannoncer
www.hebru.dk

Gråsten - Sundsnæs 4 - Telefon 7460 8351

Vi søger en arbejdsdreng 
- til levering og montering af møbler. 

Du er 15-17 år - kundevenlig  
- og kan lide at ha’ travlt. 

Arbejdstiden er 37 timer i ugen  
fordelt på alle hverdage ml. kl. 8 og 17.

Personlig henvendelse i butikken. 
Spørg efter Stefan

Købes & salg

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 ·

Tirsdag den 26. november kl. 18.30
på Restaurant Fiskenæs

Fiskenæsvej 2, 6300 Gråsten

RUMMEL-MENU
Sønderjysk grønlangkål med 

kålpølser, � æsk og hamburgerryg.
Stemningsfuld koncert med den sønderjyske 

sanger Rikke � omsen der byder på 
sange hentet fra hendes repertoire. 

Præsentation af æ Rummelpot 2019
ved redaktør Gunnar Hattesen

Præsentation af Æ Synnejysk Forening
ved formand Tage Lametsch

med underholdning af Rikke � omsen

Pris pr. kuvert

kr. 295,-
TILMELDING PÅ 

TLF. 2116 0683

Rummelpot 
Awten

mæ glant
grønlangkål-spisen

Tak fordi du 
handler lokalt

Boliger

LEJLIGHED SØGES
i Gråsten af enlig dame.

Gerne stuelejlighed – 60-80 m2.

HENVENDELSE TLF. 21 42 61 50

LEJLIGHED 
UDLEJES

Centralt beliggende i Gråsten, 
50 m2, udlejes til rolig lejer 

uden husdyr og børn.

Husleje kr. 2800,- + forbrug.

HENVENDELSE 
TLF. 7465 2653

På udflugt til 
Christiansfeld

Medlemmer af Ældre Sagen i 
Gråsten var forleden på tur 
til Christiansfeld. En fremra-
gende guide førte deltagerne 
rundt i Christiansfeld og 
fortalte byen og husenes 
historie. Foto Erling Nissen
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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 27 Mørbradbøf med champignonsovs og grøntsager

ONSDAG den 28. Kødsovs med pasta

TORSDAG den 29. Stegt fl æsk med persillesovs

FREDAG den 30. Forloren hare med tyttebær og grøntsager

LØRDAG den 31. Dansk bøf med rødbeder

SØNDAG den  1. Burger med pommes frites

MANDAG den  2. Svensk pølseret med rødbeder

Kun 69,-

Vi byder vores nye centerleder 

GITTE STORGAARD

Industrivej 20 • 6330 PADBORG • 74671203

DØGNÅBEN

Velkommen med et godt tilbud
1/2 PRIS PÅ VASK NR. 2

Tilbuddet gælder indtil den 17. september

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

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

Tilbud på PH-lamper

÷10%
på vejl. udsalgspris

Tilbuddet gælder september ud.

Prisen er inkl. levering og montering i lokalområdet.

Kr. 29995

ÅBNINGSTIDER: MANDAG-FREDAG KL. 10-17.30 LØRDAG KL. 10-12.30

Torvegade 10
6330 Padborg

tlf. 5352 1858 ∙ 

www.bentesshop.dk

Nu forhandler vi også 

SMÅ STR. 36-46 

i mærkerne

NYT NYT NYT NYT NYT NYT

Biskop slår Bov og 
Holbøl sogne sammen
Af Gunnar Hat tesen

Biskop Marianne 
Christensen har som føl-
ge af den ledige præste-
stilling i Holbøl besluttet, 
at lægge Bov og Holbøl 
Pastorat sammen i et 
nyt pastorat med navnet 
”Bov-Holbøl Pastorat”. 
Sammenlægningen sker 
pr 1. september.
I første omgang er det 
primært fordelingen af 
arbejdet de tre præster 
imellem, som sammen-
lægningen berører.

Tanken er at “hver kirke 
har tre præster, og hver 
præst har tre kirker”.

Det nye pastorat får tre 
fuldtidspræster, der ind-

byrdes fordeler arbejdet 
ligeligt mellem sig.

“Også tidligere har Bov 
Sogns beboere været vant 
til, at der var tilknyttet 
tre præster til sognet, og 
derfor vil denne ændring 
formentlig ikke mærkes 
som mærkelig eller uvant. 
Til gengæld vil ændringen 
betyde, at der ikke længere 
vil være en stor gennem-
gang af forskellige præste-
vikarer i sognet.

I beslutningen ligger der 
endvidere et ønske om at 
gøre stillingen som sog-
nepræst med bopælspligt 
i Holbøl mere attraktiv, 
og dermed sikre, at vi kan 
tilbyde de bedst mulige 
betingelser for alle tre 

præster i det nye pasto-
rat”, siger formand for 
Bov Menighedsråd, Kaj 
Christensen.

Ny præst i Holbøl
Der har været et opstarts-
møde med formanden 
Bente Thygesen Poulsen 
og næstformanden 
Helle R. Vinaa fra 
Holbøl Menighedsråd, 
provst Kirsten Kruchov 
Sønderby, Bovs to præster, 
Maria Louise Odgaard 
Møller og Solvejg Dam-
Hein, og formand for 
Bov Menighedsråd, Kaj 
Christensen.

Mødets fokus var at få 
startet processen med at få 
den ledige præstestilling 

i Holbøl beskrevet og 
slået op, samt påbegynde 
det regulativ som skal 
sikre den bedst tænkelige 
arbejdsfordeling de tre 
præster imellem.

Målet er at få ansat en 
ny præst, som skal bo i 
Holbøl præstegård inden 
jul.

“Det er vigtigt at pointe-
re, at biskoppens beslut-
ning ikke ændrer ved, at 
vi stadig er to autonome 
sogne med hver vores me-
nighedsråd og økonomi”, 
siger Kaj Christensen. ■

Biskop Marianne Christensen
 Arkiv foto

Tak fordi du handler lokalt
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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
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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.

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

KOLLUND 
KIRKE

BOV 
KIRKE

Søndag den 1. september
Ingen gudstjeneste. 
Vi henviser til Kollund Kirke.

HOLBØL 
KIRKE

Søndag den 1. september kl. 9.30
Familiegudstjeneste ved 
Solvejg Dam-Hein

Søndag den 1. september kl. 10.00
ved Anne Lundblad

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
Cathrine Marie Christensen, 
Padborg, er død, 97 år. ■

Bindzus El får 
sønnen hjem
Af Dit te Vennits Nielsen

El-installatørfirmaet og 
lampeforretningen Peter 
Bindzus A/S i Kollund er 
blevet udvidet med en 
ansat.
Det er Inger og Peter 
Bindzus søn, Bjarne, 
der er blevet ansat i en 
nyoprettet stilling, skræd-
dersyet, så den passer 

ind i Bjarnes innovative 
tankegang.

“Jeg er udlært elektriker 
i Sønderborg i 2008 og 
har tidligere været ansat 
i et års tid fra 2016-2017 
som elektriker i mine 
forældres firma. I mel-
lemtiden har jeg taget en 
videreudgående uddan-
nelse som el-installatør, 
som er en overbygning. 
Nu er jeg så startet igen, 

Faktaboks
1.6.1989 startede Bindzus 
sin forretning på 
Ellundvej i Padborg.

1995 åbnede firmaet 
butik i Kollund.

1.9.95 bliver Inger 
Bindzus butikschef for 
lampeforretningen.

2001 blev der opført en 
stor lagerhal. 

2006 bliver bygningen 
udvidet med endnu en 
matrikel, som tidligere 
var GF-lokaler.

2014 oprettes en af-
deling i Rødover med 
datteren Kristine som 
afdelingsleder.

2019 ansættes Bjarne 
Franke Bindzus med 
henblik på overtagelse af 
firmaet.

Peter Bindzus sammen med 
sønnen Bjarne, der holder 
beviset på årets innovations-
pris. Foto Dit te Vennits Nielsen

Stort havemarked ved SuperBrugsen

Af Dit te Vennits Nielsen

Padborg Havekreds holder 
fredag den 30. august 
kl. 9.00-15.00 og lørdag 
den 31. august kl. 10.00-
15.00 deres traditionsrige 

havemarked på p-pladsen 
ved SuperBrugsen.

“Vi har indbudt en masse 
udstillere og sælgere, så 
kunderne får mulighed for 
at købe glaskunst, pileflet, 
honning, ting af jern samt 
fuglebure. Desuden vil der 

være masser af spændende 
og forskellige planter”, 
fortæller Vagn Heiselberg, 
der bestyrelsesmedlem i 
Padborg Havekreds.

Lørdag kan man opleve 
blomsterbinder Preben 
Madsen fra Vejle, som 

giver gode råde om 
buketbindinger.

Ved de opstillede telte 
kan der købes grillpølser, 
som er sponsoreret af 
SuperBrugsen samt kaffe 
og kage. ■

Padborg Havekreds holder 
havemarked ved 
SuperBrugsen. Arkiv foto

og det er meningen, at 
hvis det er noget for mig, 
så skal jeg på sigt overtage 

forretningen”, fortæller 
33-årige Bjarne Franke 
Bindzus, som til daglig 
bor i Gråsten med sin kæ-
reste og parrets 7 måneder 
gamle søn.

Peter Bindzus er glad for, 
at Bjarne er blevet ansat.

“I dag har vi jo en helt 
anden verden og tanke-
gang. Vi startede med 
at køre ud til kunderne 
sammen, så Bjarne kunne 
blive præsenteret, men 
han er jo født og opvokset 
hernede og kender stadig 
rigtigt mange, så det er 
ikke længere nødvendigt”, 
fortæller Peter Bindzus.

Topkarakter
Bjarne Bindzus skal 
selv sætte sit præg på 
firmaet, og han ser tin-

gene på en helt ny måde. 
Afgangseksamenen om-
handlede det innovative, 
og den afsluttende opgave 
blev præmieret med et 12-
tal og en innovationspris.

“Derfor er det helt natur-
ligt, at det er dét jeg skal 
lægge vægt på. Desuden 
har jeg studeret de nye 
standarder, som er gæl-
dende fra den 1. juli 2019. 
Vi er derfor på forkant 
med tingenes udvikling og 
er opdaterede i det sidste 
nye”, siger Bjarne Bindzus.

Kundekartoteket er på 
det seneste vokset betyde-
ligt. Kunderne kan i frem-
tiden glæde sig over, at 
forretningen føres videre i 
den samme gode ånd som 
hidtil. ■
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afholder

Havemarked
Fredag den 30. august kl.  9-15
Lørdag den 31. august kl. 10-15

på Super Brugsens parkeringsplads*

Haveselskabet har i år valgt at indbyde sælgere og udstillere fra hele Sønderjylland.

Lørdag kommer blomsterbinder Preben Madsen 
fra Vejle og demonstrerer buketbinding.

Haveselskabet sætter som sædvanlig deres 
egne telte op og serverer kaffe og kage, og 

selvfølgelig tilbydes de gode pølser, som 
sponsoreres af Super Brugsen i Padborg.

Bestyrelsen takker for det gode samarbejde 
med Super Brugsen og glæder sig til 

nogle gode og spændende dage

De tilmeldte sælgere / udstillere 
udbyder mange forskellige varer 

og produkter lige fra:

 • glaskunst

 • pilefl et

 • honning

 • ting af jern

 • fuglebure

 • stauder, planter og træer

* Hele den nordlige del af parkeringspladsen afspærres for gennemgående trafi k til gavn for besøgende og udstillere.
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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.

* Normalprisen er taget fra den aktuelle prisliste hos Hallmann. 

TILBUD PÅ VORES 
NYE FLERSTYRKEGLAS

 74 62 34 70

NYE FLERSTYRKEGLAStynde glas

UV-400
ekstra lette

Gælder til og med d. 26.11.2019 i alle Hallmann butikker, fra et minimumskøb på en-

keltstyrkebriller 2.500,– kr. og � erstyrkebriller 3.500,– 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
600,–kr.til et 

brilleste
l

–60%
op til

premium
brilleglas

*

at spare

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

Tak fordi du handler lokalt 

Harkærvej 13 - 6340 Kruså
Telefon 74 67 14 14
E-mail kontor@gransehallerne.dk

Følg os på Facebook: w
w

w.facebook.com
/gransehallerne

FIRMAARRANGEMENTER

KONFIRMATIONER

FØDSELSDAGE

FAMILIEFESTERosv.

Ring og hør nærmere:

- plads til al
le!

Annonce -Ottendel side Bov Bladet - Fester.indd   1 17-10-2017   10:04:07

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

Hjertelig tak
for opmærksomheden til vort guldbryllup.
Tak til familie og venner for sange og taler.

Tak til naboerne for den � ne dørranke.
Tak til Bov Kro for en � n fest og god mad.
Tak til Allan Jensen for rigtig god musik.

Tak for en uforglemmelig dag til alle
Inge Lise og Kaj Junk

Lærlinge genså hinanden efter 50 år

Af Dit te Vennits Nielsen Det blev en mindeværdig 
dag, da 12 jubilarer mødte 
hinanden efter 50 år.

Efter en hyggelig sludder 
og morgenmad hos Circle 
K i Padborg gik turen til 
Rebsdorf Spedition, hvor 

de gamle lærlinge fik et 
indblik i rettidig omhu, 
hvis man vil overleve som 
transportør i et mindre 
familieejet firma. 

Hos AK Trading blev 
de besøgende oplyst om 
de mange toldopgaver, 
der er i øjeblikket. Hos 

Krone fortalte direktør Jan 
Knudsen om udfordrin-
gerne med udlejnings-
trailere, og dagen sluttede 
i Grænsehallerne med et 
spændende foredrag af 
Carlo Jensen. ■

Fin Jørgensen, Junker og Co., Peter Schmidt, Padborg Transit, Bent Nielsen, Andreas Andresen, Herbert Johannsen, Padborg 
Transit, Svend Riis, Nissen & Petersen, Carl Petersen, Padborg Transit, Finn Sørensen, Eurotrans, Asbjørn Gyldenløve Jensen, 
Dansk Træeksport, Astrid Jørgensen, Malling, Sonja Schmidt, Padborg Transit, Florence Madsen, Schenker og Benta Tønder, 
Eurotrans. Foto Dit te Vennits Nielsen

Bryllup
I Felsted Kirke vies 
lørdag den 31. august 
kl. 15.00 Lene Hell, 
Skovbølgårdsmark, dat-

ter af Lis og Peter Hell, 
Holbøl, til Søren Jensen, 
Skovbølgårdsmark, søn 
af Sigrid og Egon Jensen, 
Felsted.

Bryllups adresse er 
Holbøl Landbohjem. ■
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Ulf Pilgaard 
       Foredrag med 

          ”Mit liv som Ulf” 

Grænsehallerne & Ældre Sagen Bov arrangerer 
 
 
 

 
 
Onsdag den 20. november 2019 kl. 19.00 
i Grænsehallerne 
Foredrag billet pris kr. 195,- 
Buffet kl. 17.30 pris kr. 140,- 
 

Den folkekære komiker og skuespiller fortæller hele historien om sin 
enestående karriere. Et indblik i hans samarbejde med mange kendte 
personligheder, så som Dirch Passer, Preben Kaas, Morten Grunwald, Claus 
Ryskjær og Lisbet Dahl. Et underholdende foredrag – tilbageblik – 
tankevækkende historier. 

Bestil billet via: 
www.gransehallerne.dk 
Eller kontakt 74 67 14 14 Mail - 
kontor@gransehallerne.dk 
Harkærvej 13, 6340 Kruså 

Bestil billet via:
www.gransehallerne.dk eller kontakt 74 67 14 14
Mail – kontor@gransehallerne.dk Harkærvej 13, 6340 Kruså

Bestil din billet inden den 15.09 og vind et gavekort på kr. 1.000 til Knapp

Vi gentager succesen og glæder os til igen at byde alle 
velkommen til en hyggelig aften. I år vil Banditterne 
sammen med Xlent stå for underholdningen.

Fredag den 25. oktober 2019
kl. 21.00 i Grænsehallerne
Entre billet pris kr. 175,-
Buff et kl. 19.00 pris kr. 140,-

Bestil din billet inden den 15.09 og vind et gavekort på kr. 1.000 til Knapp

HALBAL FOR VOKSNE
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AABENRAA FIRMA & SENIORIDRÆT 
BOV AFDELING

SVØMNING
Alle er velkommen til at deltage

Bov Svømmehal

Vi svømmer hver torsdag fra kl. 20.00 til 21.30

Fra torsdag den 5.sept. 2019
til torsdag den 30.april 2020

Hele sæsonen koster kun 300 kr. per person
Kontaktperson Rita Wind

Tlf.27282338 – e-mail rkwind@bbsyd.dk

Folkedans er glad og sjov moti on
ti l levende folkemusik

GRÆNSEKVADRILLEN
starter en ny dansesæson

mandag den 2. september 2019
kl. 19.30 på Lyreskovskolen i Bov

Hos os i Grænsekvadrillen er man
velkommen med eller uden dansepartner,

og man kan danse med uforpligtende
og ganske grati s i hele september måned

Flere oplysninger:
www.graensekvadrillen.dk 

Formand Karin Becker
tlf. 2624 2017

Danseleder Lone Schmidt
tlf. 2480 6543

Kom og
dans med!

 H.F.I.F.
HFIF 100 ÅRS SÆSON - 2019/20

Grænseegnens Friskole - Hal - Skolegade 2A Holbøl, 6340 Kruså
Tid Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
14.00

Trækronen Trækronen
Trækronen

+
senior

den 1. torsdag 
i måneden

Trækronen
14.15
14.30

14.45 14.45 - 15.45
Bold og leg

5 år til 3.kl. 

Kristine Karschulin
m.f.

15:00

15.00 - 17.00
Børne-

badminton

David Hansen
mf

15:15

15:30

15:45 15.45 - 17.00
Spilopperne
Gymnastik og leg

3-6 år
Louise Jørgensen, 
Carina Nielsen, 
Maja Duborg, 

Jeanett Christensen, 
Jane Kraak m.� .

16:00 16.00 - 17.00
HSB

Rytme, dans, leg
2.-6. kl.

Julie Duus, Sine Heesch

16.00 - 17.15
Spring Kidz
Spring, rytme 

og leg
0.-3. kl.

Bettina Heesch, 
Sabrina Larsen m.f.

16:15

16:30 16.30 - 18.00
Springbisserne

Spring
3.-9. kl.

Christian Duus, Jacob 
Hansen, Hans Drejer, Oliver 
Lehné, Kirsten Jørgensen

16:45

17:00 Pause 17.00 -18.00
Tumlebillerne

1-4 årige med 
forældre

AnneMette Holbeck

17:15 17.15 - 18.00
Zumba Gold

Randy Staffensen

17:30

17:45

18:00
18.00 - 20.00
Jumpers

Spring
Fra 14 år

Elisabeth Auning 
& Viktor Høgsted

18:15 18.15 - 19.45
Kun for Kvinder

Rytme, styrke, 
bold og leg

Anja Karschulin, 
Susanne Lage m.� .

18:30
18:45
19:00

19.00-20.45
MoveBetter
Bevægelighed, 

styrke og 
balancetræning

Charlotte Duus

19:15
19:30
19:45 Pause
20:00

20.00 - 22.00
Badminton

Voksne

20.00 - 22.00
Kun for mænd

Bold, styrke og 
mandehørm

Torben Holbeck, 
Torsten Karschulin

20:15
20:30
20:45
21:00
21:15
21:30
21:45
22:00

”Den nye gymnastiksal”
Yoga Onsdag kl 19.00 - 20.15 Lena Nissen & Ulla Peper

Yoga Fredag kl. 8.15-9.30 Pernille Henriksen

Grænsehallerne

Senior idræt Tirsdag kl.  9.30 - 11.30 Anne Marie Christensen, Anna Marie Larsen, 
Annette Johansen m.� .

Badminton Onsdag kl. 19.00 - 21.00
Fitness

Åbent alle dage kl. 05-23 - Oplev vores � otte � tness afdeling med � ere nye maskiner, spinning og CrossGym
SeniorFitness træning - Onsdag kl. 9-10 - Spinning Tirsdag kl. 18-19 og Onsdag kl. 19-20

Stadion
Fodbold Børn onsdag kl. 16.30-17.30 - Voksne mandag kl. 19-21
Tennis - altid
Krolf Mandag og Onsdag kl. 14-16
Petanque Tirsdag kl. 9.30-11.30

WWW.HF-IF.DK - FACEBOOK HFIF GYMNASTIK

START UGE 36
2. september

Skatkort på bordet
Padborg Skatklub samlede 23 medlemmer til klubaften på Valdemarshus.

1. runde
Nr 1 Dieter Klein, Kliplev 1389 point
Nr 2 Gynther Bonnichsen, Bov 1132 point
Nr 3 Klaus Petersen, Broager 1075 point
Nr 4 Orla Moshage, Padborg 939 point

2. runde
Nr 1 Anders Fogh, Padborg 1255 point
Nr 2 Klaus Petersen, Broager 1090 point
Nr 3 A. C. Petersen, Padborg 1076 point
Nr 4 Kurt Nielsen, Padborg 1072 point

Tak fordi du handler lokalt
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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

Har du tjek på 

bremserne?
Vi er klar til at udskift din bils bremser uanset 
bilmærke. Ring eller kom forbi til en snak. 

-og bliv godt kørende

Australien Bodycare har 
demonstration i butikken fra kl. 12

÷20% rabat
på al luksushudpleje

Lancome, Biotherm og Clinique

÷25% rabat
på Solaray

Fredag den 30. august

Matas Padborg
Torvegade 7, Padborg, tlf. 74 67 47 80

Kirsten fejrer 

25 års jubilæum

Forskellige konkurrencer hele 
dagen med gode gevinster 

Mellem kl. 11 og 14 serverer 
vi lidt godt til ganen

Bentes Shop forhandler 
igen små størrelser
Af Dit te Vennits Nielsen

Hos Bentes Shop i 
Padborg oplever man 
stigende efterspørgsel 
på små størrelser.

“Efterspørgslen på de små 
størrelser har været så 
stor, at jeg har besluttet 
igen at forhandle de min-
dre størrelser”, fortæller 

butiksindehaver Bente 
Smedegaard.

I første omgang bliver 
det dessiner fra Soya 
Concept, Vero Moda 
og ZeZe, som Bente 
Smedegaard har valgt i 
butikken. Det er nemlig  
nogle af de mest populære 
mærker til rimelige penge. 

“Pladsen finder jeg. Det 
er helt sikkert. Butikken 
er jo ikke den største, 
men den er hyggelig, og 
jeg kan bruge nogle flere 
stativer udenfor”, siger 
Bente Smedegaard, som 
glæder sig til, at kunderne 
igen kan finde det, de har 
brug for. 

Webshoppen kører rigtig 
godt og bliver hele tiden 
større og større. ■

Bente Smedegaard udvider 
sortimentet i Bentes Shop.
 Arkiv foto
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Tilmelding til 
Gråsten Avis/Bov Avis
på tlf. 2116 0683
rejser@graastenavis.dk

BovAvis

Fredag den 30. august

OPSAMLINGSSTEDER

Guderup Aktivitetscenter . . . kl. 11.00
OK-tanken i Augustenborg . . . kl. 11.10
Alsion, Sønderborg. . . . . . . . kl. 11.25
Nybøl Kirke . . . . . . . . . . . . . kl. 11.40
Broager Kirke . . . . . . . . . . . . kl. 11.45
Elektrikeren, Egernsund  . . . kl. 11.50
Ahlmannsparken, Gråsten . . kl. 12.00
Bageren, Rinkenæs . . . . . . . . kl. 12.10
Annies Kiosk, Sønderhav . . . kl. 12.15
Elektrikeren, Kollund  . . . . . kl. 12.20
Kruså Bankocenter  . . . . . . . kl. 12.30
Bov Kirke . . . . . . . . . . . . . . . kl. 12.35
Cirkle K. Padborg  . . . . . . . . kl. 12.40

550,-

En dejlig tur til

Schackenborg Slot
Efter opsamling kører vi vestpå over 
Tønder til Møgeltønder, hvor vi kommer 
indenfor på Schackenborg Slot.
Guiden vil på rundvisningen fortælle om slottet 
og dets spændende historie, om feltherre Hans 
Schack og hans slægt, svenskekrigene, enevælden 
samt om Kongehuset og Schackenborg.
Vi bliver vist rundt på slottet og guiden 
fortæller om nogle af de spændende 
klenodier i sale og gemakker.
I 11 generationer beboede den fornemme og 
ind� ydelsesrige Schack-slægt, Schackenborg, 
før slottet i 1978 atter kom tilbage til det 
danske Kongehus besiddelser. Idag ejes 
slottet af “Schackenborg-Fonden”
Efter rundvisningen nyder vi ka� e og 
lagkage på den historiske Schackenborg 
Slotskro, privilegeret kro siden 1687.
Prisen inkluderer bus, sandwich i bussen, 
rundvisning på Schackenborg Slot, 
eftermiddagska� e og lagkage på Schackenborg 
Slotskro og rejseleder på hele turen.

BovAvis

Efter opsamling kører vi til havnen i Flensborg, 
hvor vi stiger ombord på salondamperen 
Alexandra, der blev bygget i 1908. Det er den 
sidste salondamper, som stadig er sødygtig. 

Vi stikker til søs på en sensommer-sejltur med 
Alexandra på en 3 times rundtur på Flensborg 
Fjord, hvor vi sejler forbi Okseøerne og Glücksborg. 
Undervejs får vi noget at spise og bliver underholdt 
med god musik. En nostalgisk skibsoplevelse.

Prisen inkluderer bus, sejltur med dampskibet 
Alexandra ud forbi Okseøerne og Glücksborg, 
4 stk. smørrebrød og god musik.

OPSAMLINGSSTEDER
Guderup Aktivitetscenter  . . . . . . 09.00
Tanken i Augustenborg . . . . . . . . 09.10
Alsion, Sønderborg  . . . . . . . . . . . 09.25
Nybøl Kirke . . . . . . . . . . . . . . . . . 09.40
Broager Kirke  . . . . . . . . . . . . . . . 09.45
Elektrikeren, Egernsund  . . . . . . . 09.50
Ahlmannsparken, Gråsten . . . . . . 10.00
Bageren, Rinkenæs  . . . . . . . . . . . 10.10
Annies Kiosk, Sønderhav . . . . . . . 10.15
Elektrikeren, Kollund  . . . . . . . . . 10.20
Kruså Bankocenter  . . . . . . . . . . . 10.30
Bov Kirke. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.35
Cirkle K. Padborg . . . . . . . . . . . . 10.40

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

550,-

Sejltur på Flensborg Fjord med dampskibet

Alexandra
Lørdag den 7. september

 

 
Sted: Tidspunkt:  Hold:     
_______________________________________________________________________________ 
Hallen, Lyreskovskolen, Bov 
 

Mandag 17:00-17:50  Minifræs 3-5 år (uden mor og far) 
v/Birgitte & Anja 
 

Mandag 18:00-19:00  Minispring 6 år- 1. klasse 
v/Bitten, Tove & Michael 

 
Mandag 20:15-21:15  Hatha Yoga fra 18 år (OBS! Holdet deltager ikke i opvisning) 

v/Inge-Merethe 
 
Tirsdag 16:30-17:20  Kænguruerne 1-3 år (Forældre/ barn) 

v/Camilla, Line & Nanna 
 
Tirsdag 17.30-18.45  Springmix 2.-4. klasse 

v/Bitten, Signe, Tove, Michael & Michael 
 
Tirsdag 18:45-20:15  Springmix fra 5. klasse  
   v/Lene, Signe, Stine, Tanja, Michael, Jakob, Michael & Thomas 
 
Onsdag 17:00-18:00  Powerladies fra 18 år (OBS! Holdet deltager ikke i opvisning) 

v/ Inge-Merethe 
 
Onsdag 17:00-18:30  Powerladies GULD fra 18 år (Powerladies inkl. ½ times yoga) 

v/ Inge-Merethe 
 
Torsdag 17.00-18.30  Rytmepiger fra 6. klasse 

v/ Louise & Stine  
 
Grænsehallerne, Kruså 

Onsdag 17.00-18.30  Rytmepiger 2.-5. klasse 
   v/Lise & Tenna 
 
      Ret til ændringer forbeholdes 

Opstart alle hold i uge 36     Tilmelding og betaling på www.gymnastik.bovif.dk 
Opvisning 21. marts 2020        ”Først til mølle” 

Gavebordet bugnede 
hos Padborg Dækcenter

Af Dit te Vennits Nielsen

Der var et stort rykind, 
da Padborg Dækcenter 
holdt åbent hus i forbin-
delse med åbningen af 
den nye virksomhed på 
Industrivej. Og at Freddy 
Petersen er populær, det 
viste det store frem-
møde med et bugnende 
gavebord.
Der måtte sættes flere 

ekstra borde op, og gulvet 
måtte også tages i brug for 
at få plads til alle gaverne.

Pladsen var fyldt med 
mennesker, der kunne 
se spændende køretøjer 
og nye dæk fra førende 
forhandlere. Snakken gik 
lystigt, og de mange men-
nesker hyggede sig med 
en kold fadøl og lækker 
grillmad.

Det var da også en meget 

glad dækmand, der stolt 
viste rundt og fik sig nogle 
gode snakke med de man-
ge mennesker. Vejret var 
perfekt, og børnene bol-
trede sig i hoppeborgen. ■

Fra nær og fjern kom folk for 
at gratulere Padborg 
Dækcenter med de nye 
lokaliteter. 
 Foto Dit te Vennits Nielsen
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økologisk

HØSTFEST
Hos Naturmælk, Gerrebækvej 24, Tinglev

Kom og vær med til at fejre høsten med NATURMÆLK, dit økologiske mejeri. 
Høstfesten holdes på mejeriet Naturmælk:

Lørdag d. 31. august 2019, 
kl. 11:00 - 16:00

Gratis Entré.

Her vil der være levende musik, heste-
vognsture, traktorture, halmborg at 
hoppe i, arbejdende værksteder, køer 
og kalve, gå en tur i mejeriet, god 
økologisk mad, samt masser af andre 
aktiviteter for alle aldre. 

Lørdag d. 31. august 

Program
kl. 11:00         Starter aktiviteter

kl. 12:00 - 15:00       Åben i mejeriet
 
kl. 12:30 & kl.14:00      Sine og Frække Rikke

kl.14:30  Albina - X-faktor

kl.15:00  Victoria & Melissa - MGP

kl.15:30  Sigmund - X-faktor

25 års jubilæum 
hos Matas 
Af Dit te Vennits Nielsen

Kirsten Nielsen kan 
fredag den 30. august. 
fejre 25 års jubilæum 
hos Matas i Padborg.
De seneste 12 år har 
hun været butikschef 
i Padborg, men hun 
er oprindeligt udlært i 
København.

“Min mand var udsendt 
som tolder i København, 
og derfor blev jeg udlært 
derovre”, erindrer Kirsten 
Nielsen.

Den 1. september 1994 
begyndte hun i Matas-
butikken i Padborg, hvor 
hun ekspederede og vej-
ledte kunderne. 

“På et tidspunkt ønskede 
min daværende chef at 
søge andre udfordringer. 
Derfor blev jeg spurgt, 
om jeg kunne tænke mig 
jobbet. Jeg skulle igen-
nem nogle test, og da jeg 
bestod dem, blev jeg ansat 

som butikschef”, fortæller 
Kirsten Nielsen, som ikke 
en eneste dag har fortrudt 
denne udfordring.

Trofaste kunder
Matas i Padborg har en 
stor og trofast kundeskare, 
og de lokale kunder er 
rigtigt gode til at støtte op 
om butikken. Det er en af 
grundene til, at butikken 
har stor succes.  

“Når vi har aktiviteter, er 

der altid udsolgt”, fortæl-
ler Kirsten Nielsen.

Helsekort
De tyske kunder er meget 
glade for dansk helsekost, 
for det er gennemtestet. 
Derfor er helsekost en 
bestseller i butikken.  

“En anden bestseller 
er vores ‘stribe-serie’. 
Produkterne er af høj 
kvalitet til meget rime-
lige priser”, siger Kirsten 
Nielsen.

Fagprøve
I uge 36 holder elev 
Simone Bang Vangsgaard 
fagprøve i butikken. 
Ugen igennem vil der 
være fokus på bl.a. Beautè 
Pacifique. 

“I Matas-regi har vi 
den opgave at udlære så 
mange nye og gode elever, 
som muligt. Derfor har vi 
hvert andet år en ny elev i 
butikken”, nævner Kirsten 
Nielsen, som privat bor 
i Holbøl med sin mand 
Preben.

Parret har 3 sønner og 5 
børnebørn. ■

Kirsten Nielsen kan fejre 25 
års jubilæum hos 
Matas i Padborg.
 Foto Dit te Vennits Nielsen
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Bov lokalafdeling

Cykelture på el-cykler
Der arrangeres cykelture i den gamle Bov Kommune 

med Preben Johansen, som turleder.

Første tur køres fredag den 
30. august kl. 10 og varer ca. 3.t. 

Start fra Super Brugsens parkeringsplads, Bovvej, 
Padborg undervejs vil Preben gøre stop for at fortælle 

om evt. seværdigheder fra gammel og ny tid.

Alle kan deltage, man skal bare have en fuldt opladet el-
cykel, der køres i et roligt tempo, så alle kan være med, 

og prisen er 10 kr. pr. gang husk at medbringe pas.

Der startes op med 

Bowls-Curling
Startdato: 4. september 2019

Onsdage kl. 09:30 - 11:30 
og igen samme dag med nyt hold kl. 13 - 15 

i Grænsehallerne, Harkærvej, Kruså.

PRIS: 100 kr., resten af 2019 herefter årlig 150,00 kr.

TILMELDING:
ikke nødvendig, bare mød op, alle kan deltage evt. 
nærmere information: Kai Jürgensen 23 63 33 56

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

NYE AKTIVITETER 

Padborg Dækcenter A/S
Industrivej 14 
6330 Padborg
CVR/VAT: 4040 3302

Tlf.: (+45) 3080 8086
pdc@pdc-as.dk

PADBORG DÆKCENTER A/S

TUSIND TAK
for det overvældende fremmøde i forbindelse 

med vores åbent hus arrangement og
stor tak for de mange � ne gaver. 

Simone Bang Vangsgaard
afholder

Fagprøve 
hos Matas

med fokus på produkter fra 
Beautè Pacifique i hele uge 36

Onsdag den 4. september
kl. 18.30 kundeaften
med Beautè Paciique
og Gosh Copenhagen

Der serveres bobler,
goodiebag til alle
(værdi kr. 250)

NB! Begrænset pladser

Tirsdag den 3. september
Book en tid til ansigtsbehandling

kr. 200

kr. 50

Gratis mod køb af 
2 produkter

Matas Gråsten
Jernbanegade 2, Gråsten, tlf. 7465 1054

Hørt ved Lyren
De frivillige fra gen-
brugsbutikken Kirkens 
Korshær i Padborg var 
forleden på udflugt 
til Frøslevlejren. Efter 
morgenmad i caféen 
var der foredrag med 
billeder om krigstiden 
og efterfølgende besøg 
på museet.

Der bliver for tiden 
optaget en film på 
Store Okseø. Derfor er 
der livlig trafik over 
vandet og mange store 
lastbiler med udstyr på 
p-pladsen i Sønderhav. 
El-installatør Peter 
Bindzus, Kollund, har 
leveret samtlige lamper, 
der bliver brugt ved 
optagelserne. 

Genbrugsbutikken i 
Padborg til fordel for 
Julemærkehjemmet 
indskrænker åbnings-
tiden. Fremover vil 
man holde lukket om 
mandagen. Det skyldes, 
at der ikke er frivillige 
nok til at passe butik-
ken. Det ærgrer den 
daglige leder, Anton 
Kønig, for der er rige-
ligt med kunder. 

Ronald Mossom Band 
fra Padborg gav kon-
cert på Hagges i for-
bindelse med Tønder 
Festivalen. 

6. årgang fra Lyreskov-
skolen har haft en god 
oplevelse. Eleverne fik 
forleden mulighed for 
at prøve at spille tennis 
på anlægget ved det 
gamle stadion. Det var 
Bov IF Tennis, som 
havde stillet banerne til 
rådighed.

Mange firmaer fra 
Padborg deltog i DHL-
staffetten, som foregik 
onsdag i Aabenraa. 
Blandt deltagerne var 
H.P. Therkelsen, E3, 
Børne huset Evig glad og 
dagplejemødre. ■

KRUSÅ HUSMODERFORENING
inviterer sine medlemmer til et spændende besøg hos

Kobbermølle Industrimuseum
hvor vi får en rundvisning og skal høre om 

livet i den gamle kobbermølle.

Tirsdag den 10. september 2019 kl. 18.00
Pris: 20 kr.

Samkørsel fra Grænsehallerne kl. 17.45.
Tilmelding til Ingelise Nielsen på mobil nr. 21 65 90 52 

fra fredag den 30. august kl. 12.00 til tirsdag den 3. september
På bestyrelsens vegne

Giesela Paulsen

Holbøl Foredrags-og Idrætsforening

 H.F.I.F.
SENIORIDRÆT

Starter tirsdag den 3. september 
kl. 9.30 – 11.30 i Grænsehallerne i Kruså

Træningen er for alle mænd og kvinder, som gerne 
vil være med til fysisk aktivitet og hyggeligt samvær.

Træningsdelen tilrettelægges, så der er 
udfordring for både den yngre og den lidt 

ældre motionist, dvs. du kan få sved på panden 
eller tage det i et mere roligt tempo.

Senioridrættens ugentlige temaer er:

Fælles opvarmning og kropstræning, derefter 
valgmuligheder mellem boldaktiviteter, dans eller 
mere gymnastik. Afslutning med kaffe og sang.

Højt fagligt niveau er vigtigt, derfor er der 
altid � ere veluddannede instruktører, bl.a. 
Anna-Marie Larsen, Annette Johansen og 

Anne Marie Christensen (21 26 11 84)

HOLBØL FIF – GYMNASTIK
Charlotte Duus Christensen

mail@cduus.com ∙ Tlf. 21 78 41 30

Tak fordi du handler lokalt 

Miniton
Formand for Bov IF 
Badminton, Kim Kjær, 
oplyser, at man gerne må 
tilmelde sig miniton - 
badminton for børn under 
8 år - der foregår lørdag i 
Grænsehallerne. ■

Petanque
Bov IF Petanque har af-
viklet det årlige klubme-
sterskab for doublehold. 
Der deltog 10 hold.
Der var præmier til de fire 
bedste hold.

Klubmestre blev Birthe 
Sørensen og Egon Reiss. 
På 2. pladsen kom Anne 
Marie Christiansen og 
Dieter Greisen efterfulgt 
af Lis Johansen og Bodil 
Jensen. På fjerdepladsen 
kom Cille B. Hansen og 
Vera Fabiansson. ■
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Tak fordi du handler lokalt 

KONTOR OG HAL UDLEJES I BOV
Meget udenomsplads

HENVENDELSE TLF. 2910 6663
ELLER MAIL CARLO@JENSEN.MAIL.DK

Boliger og lokaler

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

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

…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

Hos os er kvalitet og service i Højsæde

Danske Malermestre

skal der males - ude eller inde - så ring til MalermesterMomme
og få et uforpligtende tilbud på

tlf. 20 47 85 63

Hos os er kvalitet og service i Højsæde

Danske Malermestre

skal der males - ude eller inde - så ring til MalermesterMomme
og få et uforpligtende tilbud på

tlf. 20 47 85 63

Hos os er kvalitet og service i Højsæde

Danske Malermestre

skal der males - ude eller inde - så ring til MalermesterMomme
og få et uforpligtende tilbud på

tlf. 20 47 85 63

Hos os er kvalitet og service i Højsæde

Danske Malermestre

skal der males - ude eller inde - så ring til MalermesterMomme
og få et uforpligtende tilbud på

tlf. 20 47 85 63

Hos os er kvalitet og service i Højsæde

Danske Malermestre

skal der males - ude eller inde - så ring til MalermesterMomme
og få et uforpligtende tilbud på

tlf. 20 47 85 63

Hos os er kvalitet og service i Højsæde

Danske Malermestre

skal der males - ude eller inde - så ring til MalermesterMomme
og få et uforpligtende tilbud på

tlf. 20 47 85 63

Hos os er kvalitet og service i Højsæde

Danske Malermestre

skal der males - ude eller inde - så ring til MalermesterMomme
og få et uforpligtende tilbud på

tlf. 20 47 85 63

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

Tak fordi du 
handler lokalt

Frøslevvej 81 C
6330 Padborg

 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

Bov lokalafdeling

Syng sammen
Torsdag den 5. september kl. 14.30 
og så igen første torsdag i oktober 

i Kirkeladen, Kirkevej, Bov
i samarbejde med Bov Menighedsråd

Vi synger sommeren ud og byder efteråret velkommen.

Menighedsrådet laver kaffe, medbring selv 
kage, alle kan deltage, bare mød op.

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

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

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

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

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

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

Lad os hente de møbler, du ikke 

GØR ET 
KUP

SÆSONSTART
Padborg Sangkor starter

efterårssæsonen
Tirsdag den 3. september kl. 19.00
på Lyreskovskolen, Bov i auditoriet

(indgang overfor Bov Kirke)
Nye sangerinder og sangere er MEGET velkomne

Padborg Sangkor
Medlem af Danske Folkekor

Nygifte i Bov 
Kirke

Bryllupsklokkerne ringede lørdag i Bov Kirke for Rikke 
Petersen og Klaus Sørensen.
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Kroatisk restaurant med speciale i balkan- 
og middelhavsretter samt pasta- vegetar- 

og årstidsbestemte retter.

FRI SALATBAR

Åbent: Tirs- Søndag kl.17.00 - 22.30
 & Søndage kl.12.00 - 14.30

AUGUSTTILBUD
Rumpsteak ca. 250 gr
med stegt champignon 
& løg, bagt kartoffel 

og sour cream

19 €

Siden 2001

Travestr. 2 • 24943 Flensburg • Tlf. +49 461 315 4141

www.restaurant-cevapcici.de

Cevapcici
Restaurant

Südermarkt 9
24937 Flensburg

Telefon + 49 461  24520

Grönfahrtweg 13
24955 Harrislee

Telefon + 49 461  78918

Lige overfor CALLE

www.essen-in-flensburg.de / dk

Flerstyrkeglas
fra kr.

1500,-
pr. par 

Vi taler dansk

ÅBNINGSTIDER 
Mandag - fredag:
9.00-13.00 og 14.00-18.00 
Lørdag:
9.00-13.00 

Am Markt 4
D-24955 Harrislee
Tlf. +49-461 90 97 97 0

Postplatz 1
D-24960 Glücksburg
Tlf. +49-463 11 31 5

www.colibri-optic.de

Kan ikke 
kombineres med 

andre tilbud

 - kvalitets 
letvægtsglas

 - super antire� eks
 - hærdning
 - inkl. bredt læsefelt
 - inkl. synsprøve

TILBUD FRA COLIBRI HARRISLEE

HUSK! Også med tilskud 
fra Sygesikring danmark

OPTIC

Tak fordi du handler lokalt 

Circle K får ny centerleder
Af Dit te Vennits Nielsen

Cirkle K i Padborg har 
fået ny centerleder. Det 
er Gitte Storgaard, der 
kommer fra en stilling 
som butikschef i Cirkle K 
i Rødekro.
Hun afløser Jan Andersen, 
der har ønsket at lede en 
mindre butik og er kom-
met til Tønder.

“Derfor blev jeg spurgt, 
om jeg kunne tænke sig 

at avancere til Europas 
største anlæg”, fortæl-
ler Gitte Storgaard, som 
er udlært i 1996 hos det 
daværende Statoil og siden 
har været ansat rundt på 
forskellige anlæg i hele 
Sønderjylland. I 2004 
blev hun udnævnt til 
butikschef og er superglad 
for at have fået chancen i 
Padborg.

 

“Vi er Danmarks største 
på fuel og ligger på en 
flot 4. plads i butiksom-
sætning”, fortæller Gitte 
Storgaard, der ikke påtæn-
ker de store forandringer, 
da hele stationen kører 
rigtigt godt.

Gitte Storgaard bor i 
Haderslev med sin kæreste 
og har 3 børn, hvoraf den 
yngste på 13 år stadig er 
hjemmeboende. ■

Gitte Storgaard er blevet ny centerled hos Circle K i Padborg. 
 Foto Dit te Vennits Nielsenv
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