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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

Pr. bakke kun

1295

Skrabeæg
Str. M/L
10 stk.

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

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

Ring og få en 
aftale med Claus

HUSK
vores Gardinbus 
kommer overalt

GULV- & GARDINBUSSEN

Sundsnæs 2 · Gråsten · kjems.dk
Telefon 7465 1140

Inkasso

Tvangsauktioner

Konkursbegæringer

SKODSBØL – SKODSBØLVEJ 90 · 6310 BROAGER

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

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

DET ER ALDRIG FOR SENT AT

HULMURSISOLEREHULMURSISOLEREHULMURSISOLERE
• Lavere energiforbrug

lavere varmeregning
• Sundere bolig og 

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

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

Spisestedet på havnefronten med lækre 
frokostretter, middagsretter, vin og kolde øl

Spisestedet på havnefronten med lækre 

Vi kan mere …
… end Kong Fiddes livret

Restaurant

COLOSSEUM
Sdr. Havnegade 24, 6400 Sønderborg ∙ Telefon: 7442 2306

Se menukortet på www.restaurantcolosseum.dk

74 43 30 00

KØRESKOLE

KØREKORT
BIL & MCBIL & MCBIL & MCBIL & MCBIL & MCBIL & MCBIL & MCBIL & MCBIL & MC

HOLDSTART GRÅSTEN
Torsdag den 24. oktober kl. 18.00
A.D. Jørgensgade 2A, Gråsten

TILMELD DIG PÅ TELEFON 74 43 30 00
ELLER PÅ WWW.ALSGADES.DK

BovAvis
Tak fordi du handler lokalt

Gråsten - Broager - Ragebøl - Sundeved - Padborg - Kruså - Frøslev - Holbøl - Kollund Uge 40 1. oktober 2019 11. årgang



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

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

N I E L S E N S 

BAGERI

SLAGTEREN TILBYDER
Svinemørbrad
3 stk.
DYBFROST

SLAGTEREN TILBYDER
Friskhakket svinekød
8-12 %
2 kg.

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

Telefon 74 67 33 34

DELIKATESSEN TILBYDER
Pålægsplade

2 kg

79 95

½ kg

29 95
3 stk.

89 95

TIL 2 PERSONER
TIL 2-3 PERSONER

Pr. stk.

69,-
Pr. stk.

75,-

SLAGTEREN TILBYDER
Gammeldags oksesteg
½ kg

DELIKATESSEN TILBYDER
Frokostbakke
fl ere slags

TILBUD GÆLDER TORSDAG, 

FREDAG OG LØRDAG

Ta’ 2 ps.

25,-
Friskbagte 
boller
mange varianter

Pr. stk.

20,-

GÆLDER KUN 

FREDAG
FRA KL. 10

DELIKATESSEN TILBYDER
Smørrebrødsfestival

P A D B O R GG R Å S T E N

GRÅSTEN · PADBORG

TILBUD 
GÆLDER KUN 

I GRÅSTEN
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* Maks. 5 ps. pr. kunde pr. dag

Spar

1995

FRIT VALG

½
pris

Pr. ps.

10,-

Lammefjord eller vildmose kartofl er,
1,5 kg 
Kl. 1

Store fl otte grønne planter
fl ere varianter

Tingleff guld
500 g

Pr. pk.

28,-

Mou kødboller 700 g 

eller Mou kød/melboller 900 g
DYBFROST

Graasten remoulade 
eller mayonnaise
375 g

Riberhus ost
45+
mellemlagret
1,2 kg

Mou tomat eller asparges suppe
mild & cremet 
1000 g
DYBFROST

Pr. stk.

49,-
Pr. stk.

15,-

Pr. ps.

25,-
Pr. stk.

10,-

Kærgården
350 g

Pr. pk.

20,-

STORT BÆGER

FRIT VALG

FRUGT/GRØNT TILBYDER BLOMSTERAFD. TILBYDER

Tilbuddene gælder de markerede dage i perioden tirsdag den 1. oktober til og med lørdag den 5. oktober 2019 eller så længe lager haves. Der tages forbehold for trykfejl.

Pr. stk.

49,-
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Sangeftermiddag � yttes til Præstegården!
En onsdag om måneden afholdes en hyggelig sangeftermiddag.

Vi synger fra højskolesangbogen, høre gode historier, får hjemmebag, − og ikke mindst: 
hyggeligt samvær og en god snak over kaffen.

Næste sangeftermiddag er onsdag den 9. oktober kl. 14.30 - 16.30.

Indtil nu har vi været i Ahlmannsparken, men på grund af ombygningen er vi fremover 
i Præstegården, Slotsbakken1 i Gråsten.

Gudstjenester og aktiviteter i oktober
Søndag den 6. oktober ............kl. 11.00 ......Gudstjeneste i Gråsten Slotskirke

Onsdag den 9. oktober ............kl. 14.30 ......Sangeftermiddag i Præstegården

Kirkesiden for
Gråsten og Adsbøl

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

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

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
Marie Beierholm Christensen

marie.j.christensen@gmail.com

Reporter 
Signe Svane 
Kryger

Telefon 2972 4454

ssk@graastenavis.dk

NY

Havens Dag i Ulsnæs Centret
Af Gunnar Hat tesen

Gråsten Havekreds holdt 
lørdag Havens Dag i 
samarbejde med Ulsnæs 
Centret.

De havde taget et stort ud-
valg af planter og blomster 
med, så der var noget for 
enhver have i blandt. 

Selvom det var lidt 
blæsende og køligt lagde 
mange vejen forbi og 
tog et kig på sortimen-
tet. Meget synlige med 
grønne veste kunne man 
finde medlemmerne fra 
Haveselskabet, som stod 
klar med gode råd og 
vejledning til efterårets 
havepleje. ■

De fagkyndige 
folk fra Gråsten 
Havekreds stod 
klar med råd 
og vejledning.

Det største græskar vejede 9.570 kg. Fotos Jimmy Christensen

Der var et stort udvalg af planter til Havens Dag.
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LØRDAG ÅBEN 
9-15

SØNDAG ÅBEN 
10-15

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

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

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

FØDSELSDAGSSALG

Rabatten kan ikke kombineres med 
andre rabatter eller tilbud

33%PÅ
ALLE VARER

KUN TORSDAG, 
FREDAG, LØRDAG
& SØNDAG ««
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ALKYLATBENZIN 
BORUP MILJØBENZIN
• Kan bruges til 2- og 4-taktsmotorer 
• Holder ventiler og stempler renere 

5 LITER

16995

9995

MULDVARPESAKS 460
• Kraftig kvalitet med løs plade 
• Længde: 34 cm

BENZIN-KÆDESAV BKS4040
• 1,5 kW 2,0 HK • 40,1 cm motor 
• Sværdlængde: 40 cm 
• Automatisk kædesmøring

SPAR 
229,-

FØR 1.229,-
99995

TRÆBRIKETTER 
• 96 ps. pr. palle
• 10 kg pr. pose

PR. PALLE

1.920,-

SVENSKE KVALITETS TRÆPILLER
Ø6 MM/ Ø8 MM
• CO2-neutral energi med optimal forbrænding • Fugtindhold: 6-9% 
• Vægtfylde: 630-690 kg/m3 • Indhold: 16 kg/ps. • 56 ps./pl. 

Pr. pl. v/ 1 pl. 2.399,-

SVENSK BØGEBRÆNDE 
BØG
• 2 m3 klar til brug

2.299,-

11095

LØVRIVE CLASSIC
• Løvrive i PBT til løv, græs og grene 
• Medium størrelse • 25 tænder

AFHENTNINGSPRIS

AFHENTNINGSPRIS

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

Afhentningspris v/ 10 paller

2.099,-
-neutral energi med optimal forbrænding • Fugtindhold: 6-9% 

Afhentningspris v/ 10 pallerAfhentningspris v/ 10 paller

2.099,-2.099,-

Rådhus Kiosken Gråsten

Spil med hos din lokale forhandler:
Rådhus Kiosken i Gråsten

40.000 vindere hver måned

Spil ansvarligt

DU KAN OGSÅ VINDE, HVIS DE KAN.

Alsie Express udnævner 
ny adm. direktør
Dennis Rybasch over-
tager fra 1. oktober 2019 
styrepinden som admi-
nistrerende direktør for 
Alsie Express. Han tager 
over efter Lone M. Koch, 
der fortsætter som 
bestyrelsesformand for 
flyselskabet med base i 
Sønderborg.

36-årige Dennis Rybasch 
fra Gråsten har været 
ansat som CCO, Chief 
Commercial Offi  cer, i 
Alsie Express siden star-
ten af 2018. Her har han 
som den kommercielle 
chef stået i spidsen for 
udviklingen af fl yselska-
bets forretningsområder, 
med afsæt I Sønderborg, 
samt optimeret drift en 

og arbejdsgangene i 
virksomheden.

“Jeg glæder mig til at 
overtage ledelsen af Alsie 
Express, og har respekt for 
de opgaver der venter mig.  
Der er skabt et stærkt fun-
dament, som det er muligt 
at vokse på. Bag mig har 
jeg et engageret team, som 
jeg allerede har et godt 

samspil med”, fortæller 
Dennis Rybasch.

Da han i 2018 blev 
hentet til Alsie Express i 
Sønderborg fra en stilling 
som Commercial Director 
hos DAT, var det med 
henblik på, sammen med 
Lone M. Koch, at få endnu 
fl ere til at fl yve med Alsie 
Express.  Opgaven lykke-
des - Alsie Express havde 
nemlig i 2018 sit bedste 
år med fl ere end 68.300 
passagerer. ■

Dennis Rybasch, Gråsten, afløser Lone M. Koch som chef for 
Alsie Express.

Kort om Dennis Rybasch

• Ansat som CCO i Alsie 
Express siden 1. febru-
ar 2018.

• Tidligere ansat hos 
DAT – Danish Air 
Transport: Marts 2008 
Commercial Manager 
Scheduled services

• Afsluttende som 
Commercial Director 
DAT Group dec. 2017

• Uddannet Ba. Business 
Administration fra 
USA & HD (A) fra 
SDU. 

• Bosiddende med sin 
familie i Gråsten.
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Trælast
Hverdage: 7:00-17:30

Byggemarked
Hverdage: 7:00-17:30

Med CTSmall
og en smart-phone får 

du forbindelse med din 
varmepumpe hvor som 
helst og når som helst.

Nu med det nye 
miljøvenlige kølemiddel

Hverdage: 7:00-17:30 Lørdag: 9:00-13:00

DEMOPRIS

4499,-

DEMOPRIS

1799,-

TILBUDSPRIS

29995

DEMOPRIS

1899,-

DEMOPRIS

4999,-
miljøvenlige kølemiddel

4499,-4499,-4499,
SPAR

1200,-
DEMOPRIS

SPAR

1300,-

SPAR
200,-

GSM STYRING 
Vejl. kr. 1999,-

TOYOTOMI PLUS 
KAMINOLIE
20 L.
Pålidelig og ren brændstof-
type. Ideel til alle modeller af 
transportable ovne og 
kaminer.

Tilbudende gælder kun fredag den 4. oktober

Fredag den 4. oktober
fra kl. 12 - 17

DEMODAG I BYGMA GRÅSTEN

VARMEPUMPE
TRN-TRG-828 ZR
Kapacitet op til 60 m2

Vejl. kr. 5699,-

MODEL LC-32
Elektronisk brændehoved 

Kapacitet op til 48 m2

MODEL LC-150
Elektronisk brændehoved 

Kapacitet op til 75 m2

VARMEPUMPE
TRN-TRG 835 ZR
Kapacitet op til 80 m2

Vejl. kr. 6299,-

HUSK du kan få energitilskud.
Kom ind og hør nærmere!

Vi har besøg af Jan Larsen
fra � rmaet Alaska A/S,

som har følgende brands

og  
varmepumper 

VI HAR FØLGENDE TILBUD DENNE DAGNU MED WI-FINU MED WI-FI

DEMOPRIS

3395,-
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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

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOONONNONNONNONNONNONNONNONNONNONNONNONNONNONNONNONNONNONNONNONNONNONNONNONNONNONNONNON RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRROROOROOROOROOROOROOROOROOROOROOROOROOROOROOROOROOROOROORO SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSRSRRSRRSRRSRRSRRSRRSRRSRRSRRSRRSRRSRRSRRSRRSRRSRRSRRSRRSR KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKSKSSKSSKSSKSSKSSKSSKSSKSSKSSKSSKSSKSSKSSKSSKSSKSSKSSKSSKS EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEKEKKEKKEKKEKKEKKEKKEKKEKKEKKEKKEKKEKKEKKEKKEKKEKKEKKEKKEKKEKKEKKEKKEKKEKKEKKEKKEKKEK 4/10-6/10
dagedage

VIND FLOTTE PRÆMIER
Norske dage KONKURRENCE Norske dage KONKURRENCE

Kig ind i butikken og deltag i vores landsdækkende 
konkurrence. Måske bliver du den heldige vinder af en 

lækker Jensen kontinental seng eller den flotte 
Stressless® Wing lænestol.

Spar
35%

*PÅ ALT 
JENSEN

Designed for Sleep Comfort

Konkurrencen er landsdækkende og kører i alle Møblér kædens butikker. Blandt de rigtige svar findes vinderen ved 
lodtrækning. Der udloves en Jensen Ambassadør kontinental seng og en Stressless Wing lænestol i hele Møblér kæden. 

Medarbejdere hos Møblér kan ikke deltage i konkurrencen. Vinderne får direkte besked.

FREDAG 10-17.30 · LØRDAG 10-14 · SØNDAG 11-15

*Tilbuddene gælder fra 4/10 til og med 6/10 2019. Gælder ikke i forvejen nedsatte varer og fast lav pris
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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

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOONONNONNONNONNONNONNONNONNONNONNONNONNONNONNONNONNONNONNON RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRROROOROOROOROOROOROOROOROOROOROOROOROOROOROOROOROOROOROORO SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSRSRRSRRSRRSRRSRRSRRSRRSRRSRRSRRSRRSRRSRRSRRSRRSRRSRRSRRSRRSRRSRRSRRSRRSRRSRRSRRSRRSR KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKSKSSKSSKSSKSSKSSKSSKSSKSSKSSKSSKSSKSSKSSKSSKSSKSSKSSKSSKS EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEKEKKEKKEKKEKKEKKEKKEKKEKKEKKEKKEKKEKKEKKEKKEKKEKKEKKEKKEKKEKKEKKEKKEKKEKKEKKEKKEKKEKdage
4/10-6/10

dagedage

Stressless® Wing 
lænestol 
Str. medium. Monteret 
med sort paloma læder. 
Sort signature stel.
Ekskl. fodskammel.

Værdi
14.380,-

Designed for Sleep Comfort

Værdi
45.658,-

Jensen kontinental
Ambassadør, 180 x 200 cm 
med softline 2 topmadras, 
Fenix Decor gavl og 
koniske ben.

Norske dage KONKURRENCE

Spar
25%

*PÅ ALT 
STRESSLESS®

PRÆMIE PRÆMIE

FREDAG 10-17.30 · LØRDAG 10-14 · SØNDAG 11-15

Kom og mød
Flemming Bang 
fra Stressless®

Fredag 4/10 i 
Haderslev og
Søndag 6/10 i 

Gråsten

*Tilbuddene gælder fra 4/10 til og med 6/10 2019. Gælder ikke i forvejen nedsatte varer og fast lav pris
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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
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Nybolig
Gråsten

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

GRATIS
SALGSVURDERING -
RING OG HØR NÆR-
MERE

RINKENÆS - Nederbyvej 11

NYHED

Her er muligheden for at købe en sjældent udbudt villa -
en villa der kan det meste og byder på rigtig mange mu-
ligheder - dette kombineret med flot beliggenhed og su-

per udsigt. En klassisk villa med et tvist af flotte detaljer
og smarte løsninger. Kom og oplev en helt unik bolig i
skønne omgivelser. Sag: 206791

Bolig m² 179

Stue/vær 1/4

Grund 700

Opført 1862/2002

Kontantpris: 3.495.000
Ejerudgift pr. md: 1.656
Udbetaling: 175.000
Brt/nt ekskl. ejerudg: 13.821/12.299

Høj stemning ved 
frivillighedsfest

Både Gråsten og Kværs var talstærkt repræsenteret, da Sønderborg Kommune holdt den årlige 
Frivillighedsfest i Nordborg Idrætscenter. Fotos Jimmy Christensen
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Sejrsvej 101•Rinkenæs•6300 Gråsten•Tlf. 7465 0949•www.benniksgaardhotel.dk•info@benniksgaardhotel.dk

Oktober menu

Forret
Mozzarella,

variation af beder og sprød basilikum

Mellemret
Knivmusling i hvidløg med citrongele, 

syltet ingefær og nødder

Hovedret
Fasan med svampe, portvin, 

grøntsager og nudler

Dessert
Tarte au citron med karamel og brombær

589,- 
Per couvert

Husk bordbestilling

Schmidt & Dreehsen
Nygade 7 · 6300 Gråsten · Telefon 74 65 09 86

KOM OG RYD BUTIKKEN
KÆMPE
TØJKUP

SIDSTE CHANCE!

Alle tilgodebeviser og gavekort skal indløses senest den 30. november

Habitter
Jakker
Skindjakker
Vindjakker
Skjorter
Strik
Jeans
T-shirt
Smoking
Slips
Bælter
Sokker
Benklæder
Undertøj

OPHØRS
UDSALG

1000,-

800,-

600,-
500,- 200,-

400,-

300,-

50,-

25,-

1500,-

100,-

Gråsten
Vinduespolering

og Rengøring
kommer også i Padborg og Tinglev

Tlf. 74 65 09 16

Linda Lassen 
udgiver roman

Af Gunnar Hat tesen

Som optakt til 100-året 
for Sønderjyllands 
Genforening i 1920 
udgiver forfatteren 
Linda Lassen, Gråsten, 
en genforeningsroman.

Romanen hedder “Jens og 
Marie”.

Med Jens og Marie har 
Linda Lassen skrevet en 
dokumentarisk roman, 
der skildrer samlivet 
mellem den navnkundige 
redaktør på Flens borg 
Avis, Jens Jessen, og hans 
kone, Marie Jessen, der 
var født Fibiger. Romanen 
fortæller om kærlighed og 
om deres fælles kamp for, 
at Flens borg og Syd slesvig 
eft er folkeafstemningen 
i 1920 kunne genforenes 
med Danmark.

Det tabte land
I 1884 rejste Marie Fibiger 
til Sønderjylland for at se 
“det tabte land” og for at 
møde den legendariske 
redaktør for Flensborg 
Avis, Jens Jessen. Avisen 
var det største dagblad 
vest for Valby Bakker.

Marie kom fra et bor-
gerligt hjem på Frederiks-
berg med sympatier for 
Venstre, mens Jens Jessen 
stammede fra et natio-
nal-konservativt miljø i 
Toghale ved Møgeltønder.

Mødet blev en skuff else.

“Han er en begavet mand 
med en uheldig fremtræ-
den og et komisk sprog”, 
skrev hun i et brev hjem.

Tre år eft er blev de viet af 
digterpræsten Hostrup i 
Vartov i København.

Tre dele
Romanen er i 3 dele. 
Ægte skab og fælles kamp 
1881-1906, Marie og kam-
pen o0m Flens borg 1906-
1921 og Marie 1921-1935.

Linda Lassen formår 
i den stærkt dokumen-
tariske roman samtidig 
at skildre et amputeret 
Danmark i brydningsåre-
ne; De indenrigspolitiske 
forviklinger, Christians-
borgs brand, Hørup og 
Brandes og Det radikale 
venstres opståen, modens 
luner og dagliglivet i 
København.

Og mens hovedstadens 
intellektuelle diskuterer 
lilleputstatens problemer 
og i realiteten vender ryg-
gen til de nationale reali-
teter, fængsles Jens Jessen 
gang på gang for sin kamp 
for Danmark. Han dør 
allerede i 1906, mens han 
er medlem af Den tyske 
Rigsdag, valgt af danskhe-
den i Nordslesvig.

Marie fortsætter deres 
fælles kamp. Hun dør i 
1935.

Jens og Marie er samtidig 
en kvinderoman, der ek-
semplarisk viser, hvorledes 
en bourgoisivinde formår 
at emancipere sig og gør et 
enestående arbejde i den 
nationale kamp. ■

Forfatteren Linda Lassen 
udgiver genforeningsroman.

Fakta
Linda Lassen, Jens og 
Marie - En genforenings-
roman. 520 sider med 
forord, navne og littera-
turliste. 295 kr. Romanen 
udkommer 10. oktober. Jens og Marie er Linda 

Lassens nyeste roman.
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500 ML         

75,-

Støt brysterne 
Køb Apotekets 

intimsæbe

GRÅSTEN APOTEK
Sundsnæs 13 · Tlf. 74651020

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

AUTUMN COLLECTION 

i Ahlmannsparken
Lørdag den 5. oktober 2019

Zumba og Crossdance
Kl. 10.00 – 12.00

Med Dance All Over
100,- kr. pr. pers.

Linedance
Kl. 13.00 – 17.00

Med Birthe Tygesen
100,- kr. pr. pers.

Køb billetter: www.danceallover.dk
Facebook: Kræftens Bekæmpelse Gråsten
Forsalget lukker fredag den 4. oktober 2019

Billetter ved døren: 125,- kr.

Sejllivede Joan 
bekæmpede kræften
Af Signe Svane Kryger

67-årige Joan Bech fik i 
2011 konstateret bryst-
kræft. Den 23. februar 
blev hun opereret, og 
otte måneder senere var 
hun rask.

Joan Bech er født i Sønder 
Omme og fl yttede til 
Sønderborg som 7-årig, 
hvor hun stadig bor. Hun 
blev født skindød af tredje 
grad, og lægerne var nød-
sagede til at give hende en 
sprøjte i hjertet. Hun over-
levede men har hele sit liv 
døjet med nedsat hørelse, 
og da hun startede på 
Ahlmannskolen, kom hun 
i hjælpeklasse. Dette har 
dog ikke stoppet hende i at 
leve sit liv til det fuldeste.

Hendes første arbejds-
plads var på Sønderborg 
Vandrehjem, hvor hun 
stod i køkkenet. Hun 
har et hav af erfaring 
bag sig og har blandt 
andet været syerske hos 
Møller og co. og arbejdet 
på Kjolefabrikken på 
Lollandsgade.

Hun fi k senere rengø-
ringsarbejde ved ISS og 
har også været på det tid-
ligere Kongevejshospital. 
Hun har tilmed arbejdet 
med rengøring på JF-
fabrikken men fi k i 1982 
arbejde i produktionen. 
Hun blev i 1990 næst-
formand i Kvindeligt 

Arbejdsforbund, og i 1993 
blev hun formand. Fra 
2004 blev hun formand 
for 3F, hvor hun arbejdede 
indtil hun gik på pension.

Kræft i brystet
Som 17-årig blev hun 
gravid med sønnen Lindy. 
Dette medførte, at hun 
ansøgte om kongebrev, 
som var en dispensation, 
der blev givet fra kongen 
således, at hun kunne 
blive gift  med sin mand, 
Vagner Bech, da de på da-
værende tidspunkt var for 
unge til at indgå ægteskab 
på lovlig vis.

I 2011 blev hun ramt af 
kræft , da de fandt en knu-
de i brystet, men på under 
en uge blev hun opereret. 
Eft erfølgende fi k hun 
kemobehandling 8 gange 
på Sønderborg Sygehus 
og stråler 25 gange i 
Flensborg.

“Jeg mistede håret på 
grund af behandlingen, 
og mit immunforsvar blev 
svækket, men jeg tænkte, 
at sygdommen ikke skulle 

bestemme over mig”, siger 
Joan Bech..

Træthed
Eft ereff ekterne af kræft en 
var en udtalt træthed, 
hun kunne mærke 
bag øjnene eft er hver 
kemobehandling.

“Hver fredag skulle jeg 
hen på sygehuset og få 
kemo-behandling, og 
bageft er gik jeg hjem, men 
jeg var oft e utroligt træt 
bag øjnene”, fortæller Joan 
Bech.

Den 23. februar blev hun 
opereret og i uge 42 sam-
me år tog Joan, Vagner 
samt resten af den tætte 
familie på en velfortjent 
ferie. Joan fortæller, at hun 
lægger stor vægt på at leve 
sit liv, som hun altid har 
gjort, og det er vigtigt for 
hende, at sygdommen ikke 
bestemmer over hende.

“Det er vigtigt med en 
positiv tankegang, for det 
er en hård proces og tid 
at gå igennem”, siger Joan 
Bech.

Hendes mand, Vagner, 
fortæller også om, hvor-
dan det var at få nyheden 
om brystkræft en:

“Det var et chok at få 
vide, at Joan havde kræft , 
men vi kom igennem det 
sammen.”

I dag bruger ægteparret 
alt deres tid sammen som 
hobbykræmmere, hvor 
de fi nder glæde i at fi nde 
loppefund og sælge det 
videre. De står fast på 
Rønhaveplads, og de står 
samtidig også i Gråsten 
igennem Kræft ens 
Bekæmpelse hver fredag, 
hvilket slutter i oktober. ■

Joan Bech blev helbredt for 
brystkræft. Hun er aktiv 
i Kræften Bekæmpelses 
lokalafdeling i Gråsten.
 Foto Signe Svane Kryger 

Tak fordi du handler lokalt
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VI STØTTER OGSÅ OP 
OM LYSERØD LØRDAG
kig ind i butikkerne 
og lad dig overraske

Amtsvejen 13
Nybøl
6400 Sønderborg
Tlf. 74 46 77 16

Torvet 5
Centrum
6300 Gråsten
Tlf. 74 65 34 15

Sejrsvej 60
Rinkenæs
6300 Gråsten
Tlf. 74 65 11 70

VI STØTTER OGSÅ OP 
OM LYSERØD LØRDAG

Garn og tøjbutikken med det store udvalg

ULSNÆS CENTRET · Tlf. 74 65 43 44

Stativ med

rester

FRIT VALG

250,-pr. del

Garn og tøjbutikken med det store udvalg

rester

Garn og tøjbutikken med det store ud

FRIT VALG

250,-pr. del

250,-pr. del

250,-

Garn og tøjbutikken med det store ud

pr. del

LYSERØD LØRDAG

KOM OG GØR EN 
GOD HANDEL

Vi har garn, strikkehæfter, 
bambuspinde 

til stærkt 
nedsatte 

priser.

Find os her
CHRISTINA JEWELRY AND WATCHES

FÅS OGSÅ MED 
SLIM LÆDERARMBÅND

spar 600,-

         Sølv                        forgyldt

495,-        595,-

spar 800,-

         Sølv                        forgyldt

495,-        595,-

Slotsgade 7, Gråsten
tlf. 61 38 86 34

mail: satosi@bbsyd.dk 
 Sönnichsen Ure & Smykker

Sonnichsen-smykker.dk 

LYSERØD LØRDAG

Tak fordi du handler lokalt

Kærestens negativitet rummer 
en vigtig gave til parforholdet
Selvom det kan være 
svært ikke at lade sig 
smitte af partnerens 
dårlige humør og nega-
tivitet, er der god grund 
til at lade være med at 
tage brok personligt. Se 
det i stedet som en rigtig 
god anledning til at være 
ekstra nysgerrig på din 
partner og på dét, som 
i virkeligheden ligger 
bag, lyder rådet fra 
parterapeut, Christiane 
Meulengracht.

Du tager aldrig opvasken, 
lægger aldrig op til sex, 
fl irter for meget med an-
dre, og du er aldrig hjem-
me! Mange har oplevet, 
hvordan det kan føles som 
et regulært personangreb 
at have en partner, som 
brokker sig, er frustreret 
eller måske endda be-
kymret. Men ifølge par-
terapeut og forfatterinde, 
Christiane Meulengracht, 
er det en rigtig god idé, at 
man i stedet for at vende 
partnerens negativitet 
indad, gør sig umage med 
at være nysgerrig på det, 
som mange gange skjuler 
sig lige under overfl aden:

“Alt for oft e bliver be-
brejdelser i parforholdet 
kimen til konfl ikter og 
skænderier, fordi vi ser det 
som en personlig kritik og 
ikke som en mulighed for 
at være nysgerrig på vores 
partners adfærd. Når vi 

tager det personligt, over-
ser vi nemlig, hvordan der 
bag partnerens brok og 
frustrationer stort set altid 
gemmer sig en længsel 
eller et behov, som hand-
ler om noget helt andet! 
Har du eksempelvis en 
partner, som kommer fru-
streret hjem og brokker sig 
over, at opvaskemaskinen 
ikke er tømt, så kan det i 
virkeligheden handle om 
alt lige fra problemer og 
pres på jobbet til et ønske 
om mere kærestetid uden 
børn”, siger Christiane 
Meulengracht.

Bruger vi brok og nega-
tivitet til at blive klogere 
på vores partner, kan den 
ligefrem være med til at 
løft e parforholdet, uddy-
ber parterapeut:

“I vores brok ligger der 
et skjult potentiale, der 
kan bringe os tættere 
sammen og være med til 
at sætte fokus på dét, som 
kan fungere endnu bedre. 
Men det kræver, at vi har 
modet til at gå ind i det, 
som ligger bag, og at vi 
gør op med den udbredte 
forestilling om, at vi i 
parforholdet er hinandens 
tankelæsere. Vi er nødt til 
at tale sammen og være 
nysgerrige på hinanden – 
hver dag”, siger Christiane 
Meulengracht.

Overskud avler overskud
Parterapeuten medgiver, 
at det selvfølgelig kræver 

et stort overskud at se 
partnerens brok som en 
anledning til at komme 
tættere på hinanden. Men 
den gode nyhed er, at 
overskud avler mere over-
skud, forklarer hun:

“Hvis vi mobiliserer 
overskuddet til at være 
nysgerrige og oprigtigt 
interesserede i vores part-
ners behov – også når vi 
føler os kritiseret – vil vi i 
mange tilfælde ende med 
en gladere partner, som 
føler sig set og hørt, og det 
er den bedste kur mod 
brok og negativitet”, siger 
Christiane Meulengracht 
og fortsætter:

“Selvfølgelig er det svært 
ikke at lade sig 'smitte' af 
brok og frustrationer, og 
det kræver, at vi øver os. 
En god idé kan være at 
starte med én uge, hvor 
man eksempelvis øver 
sig i at møde kærestens 
brok med spørgsmålet 'Er 
der noget, jeg kan gøre 
for dig?'. Mit gæt er, at de 
fl este vil fortsætte eft er 
den første uge, når de op-
dager, hvordan overskud 
avler mere overskud – hos 
din partner, dig selv og 
ikke mindst i jeres fælles 
relation”.

3 gode spørgsmål, som 
vender brok til kærlighed
Nedenfor har Christiane 
Meulengracht samlet 3 
spørgsmål, du kan bruge 
til at dykke ned under 

overfl aden og forstå, hvad 
der i virkeligheden ligger 
bag kærestens brok og 
frustrationer:

1. Er der noget, jeg kan 
gøre for dig for at gøre din 
dag bedre?

2. Hvad har du brug for? 
3. Er der noget, du savner 

eller længes eft er?
Og så anbefaler hun, at 

man i “fredstid” går en 
tur og er oprigtig interes-
seret i, hvad der rører sig 
i partneren. Ikke som et 
forhør, men som ægte om-
sorg og søgen eft er at lære 
hinanden (endnu) bedre at 
kende. ■

1 3



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

Tak fordi du handler lokalt 

GRÅSTEN SLOTSKIRKE
Søndag den 6. oktober kl. 11.00

ved Hanne Beierholm Christensen

ADSBØL KIRKE
Søndag den 6. oktober

Ingen gudstjeneste.
Vi henviser til Gråsten Slotskirke. 

KVÆRS KIRKE
Søndag den 6. oktober kl. 9.30
ved Helle Domino Asmussen

BROAGER KIRKE
Søndag den 6. oktober kl. 10.30

ved Niels Refskou

EGERNSUND KIRKE
Søndag den 6. oktober kl. 11.00

ved Mette Carlsen.
Kirkekaff e

RINKENÆS KORSKIRKE
Søndag den 6. oktober kl. 10.30

ved Marianne Østergård Petersen

NYBØL KIRKE
Søndag den 6. oktober kl. 9.00

ved Mads Jakob Jakobsen

SOTTRUP KIRKE
Søndag den 6. oktober kl. 10.30

Høstgudstjeneste
ved Sussi Nørregaard Kristensen

ULLERUP KIRKE
Søndag den 6. oktober kl. 10.30
ved Lis-Ann Alexandra Rotem

TYSK GUDSTJENESTE
Sonntag 6. oktober
Kein Gottesdienst

GUDSTJENESTER

Tusind tak
til familie, naboer, venner og 

bekendte for blomster og gaver.
En speciel tak til naboerne for en utrolig 

smuk dørranke. Tak for � agning.
Vi havde en rigtig dejlig dag. 

Hilsen
Jytte og Kaj Christensen

Alnor

1,6 mio. kr. til bedre 
trafiksikkerhed i Adsbøl
Flytning af cykelstien, 
en byport i form af et 
helleanlæg, svingbane, 
bedre oversigtsforhold 
og mere sikkerhed ud for 
Æblegård Friskole. Det 
er tiltagene, som frem-
over skal få hastigheden 
ned og trafiksikkerheden 
op i Adsbøl.
Teknik- og Miljøudvalget 
har netop godkendt et 
projekt, som med forskel-
lige løsninger skal øge tra-
fi ksikkerheden i Adsbøl. 
Her er der et generelt pro-
blem med for høj hastig-
hed på den gennemgående 
Sønderborg Landevej og 
med dårlige oversigtsfor-
hold ved Kobberholmvej 

lige ved siden af Æblegård 
Friskole.

“Vi vil gerne motivere 
til, at fl ere cykler og går, 
og derfor er det vigtigt, 
at vi skaber gode forhold 
for de bløde trafi kanter. 
Fartbegrænsning på 50 
km i byer er tilsyneladen-
de ikke nok - vi er nødt 
til at regulere forholdene 
for bilister, så de hjælpes 
til at sætte farten ned. Og 
så vil jeg også appellere 
til, at bilister respekterer 
skolepatruljerne, der står 
tidligt op for at hjælpe 
deres kammerater i trafi k-
ken”, siger Aase Nyegaard, 
formand for Teknik- og 
Miljøudvalget.

Udvalgets næstfor-

mand, Stefan Lydal (DF), 
supplerer:

“Vi har fået et fi nt oplæg 
med forslag til fi re tiltag, 
der kunne gennemføres 
enkeltvis, men heldigvis 
rækker økonomien til, at 
vi kan gennemføre det 
hele.

Tage Petersen (V) har 
kæmpet ivrigt for øget 
trafi ksikkerhed i Adsbøl, 
og han er også tilfreds 
med tiltagene.

Tiltagene i Adsbøl er:
Et nyt helleanlæg (by-

port) ved bygrænsen mod 
øst, lige før Truenbrovej. 
Helleanlægget indebærer 
hastighedsdæmpende ind-
snævring af vejbanerne. 
Gadebelysningen føres 
frem til byporten.

Krydsningsheller ved 
Østerbakken, som bry-
der det lige vejforløb 
igennem byen, ligesom 
venstresvingsbane mod 
Østerbakken etableres for 
at minimere risikoen for 
bagendekollisioner.

Fremrykning af cy-
kelsti og hajtænder ved 
Kobberholmvej, så over-
sigtsforholdene bliver 
bedre.

Ventearealet (støttehelle) 
på helleanlægget ud for 
Æblegård Friskole udvi-
des til to meters bredde. 
Fladen hæves for at øge 
trygheden for de bløde 
trafi kanter.

Der er anvendt 100.000 
kr. til forprojektet, og 
anlægsudgift erne løber op 
i 1,575 mio. kr. Projektet 
gennemføres i år og 
næste år og fi nansieres 
af hhv. Byfornyelses- og 
Trafi ksikkerhedspuljen. ■

Orgelindvielse i Gråsten Slotskirke
Af Søren Thygesen Kristensen.

Det nye orgel i Gråsten 
Slotskirke blev lørdag 
off icielt indviet med en 
festlig koncert i et publi-
kumsfyldt kirkerum.
Orglet, der er et såkaldt 
kororgel, er bygget i 
Hol land af fi rmaet 

Henk & Niels Klop 
Clavecimbelbouw, og det 
indeholder imponerende 
hele 192 piber. Det er des-
uden mobilt, så organisten 
fremover kan sidde på 
gulvet blandt de øvrige 
musikere og dermed være 
en integreret del af det 

pågældende ensemble, 
som spiller.

Arrangementet blev ind-
ledt med en tale af menig-
hedsrådsformand Helle 
Blindbæk, hvor hun for-
talte om processen bag er-
hvervelsen. Igennem fl ere 
år har det været et ønske 
fra slotskirkens organist, 
Rut-Elena Boyschou, at 
menighedsrådet skulle 
arbejde for at anskaff e sig 
musikinstrumenter, så det 
bliver muligt at afh olde 
fl ere forskellige typer klas-
siske koncerter, end det 
hidtil har været.

Første etape blev så fuld-

ført i lørdags eft er stort 
arbejde fra menighedsrå-
det med at søge økonomi-
ske midler. Do na tionerne 
kommer fra Kron prins 
Frederiks og Kron-
prin sesse Marys Fond, 
Dronning Margrethe og 
Prins Henriks Fond samt 
Fabrikant Mads Clausens 
Fond.

Koncertens ensemble 
og musikalske indhold 
var sammensat af Rut-

Elena Boyschou, og der 
blev fra første tone blev 
lagt op til både fest og 
stor musikalsk variation 
med stykker af Georg 
Philipp Telemann, Georg 
Friedrich Händel, Antonio 
Vivaldi, Marco Uccellini 
og Johan Sebastian Bach. 
Især Händels Solosuite i 
g-mol stod frem, da Rut-

Elena Boyschou her viste 
publikum, hvad orglet har 
at byde på med dets utro-
lig smukke både intime, 
bløde og store lyd i så lille 
et instrument. Det var 
imponerende.

Anden og sidste etape 
med erhvervelsen af 
endnu et instrument vil 
ske om nøjagtigt et år. ■

Organist Rut-Elena Boyschou 
bag orglet med hele ensemblet.
 Foto Søren Thygesen Kristensen
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Anlæg med gangsti og bænke
Seniorteater med grup-
pen “Teater om dagen” 
opfører onsdag den 
2. oktober kl. 19.30 på 
Det Lille Teater i Gråsten 
enakteren “Anlæg med 
gangsti og bænke”.
Forestillingen handler 
om, hvordan livet i par-
ken opleves gennem en 
ældre mands øjne. De 
passerer forbi alle sam-
men: Bedstemødrene , 
narkomanen, de glade, de 
ulykkelige de skeptiske og 
de fortvivlede.

Nogle snakker han med, 
nogle kommenterer han 
og andre passerer blot 
forbi. Indtil han kan kon-
statere: “Det var så det.i 
dag”. ■ 

Dødsfald

Det kan være svært at tænke på døden 
- men dine kære har brug for, at du sætter ord på dine tanker ...

Gråsten&Omegns 
Begravelsesforretning 
Helmich&Søn 

Når døden rammer, står de efterladte ofte tilbage med 
mange ubesvarede spørgsmål: Hvilke tanker gjorde 
den afdøde sig om, hvor bisættelsen skulle finde 
sted? Og hvilke sange skulle synges? 
Med "Min sidste vilje" kan du i god tid tilkendegive 
dine tanker om din afsked med livet - og hjælpe dine 
kære med at sige kærligt farvel. Hos Helmich & Søn 
står vi altid til rådighed for en uforpligtende personlig 
samtale, og du er velkommen til at kontakte os. 
Læs mere om "Min sidste vilje" og opsparingsord
ningen "Elysium" 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 

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

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

Alice Tørøk Bedemand Kontakt 71 78 76 22

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

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

• Kiste (hvid )

• Miljøurne 

• Polstring af kiste 

• Fri kørsel i Sønderjylland 

• Honorar-samtale i hjemmet

• Dokumentarbejde inkl.

• Intet weekendtillæg

Pris fra kr. 9.995,-

Taksigelser
Hjertelig tak
for venlig deltagelse ved

Anne-Maries Christiansens
bisættelse.

Tak for blomster og hilsner m.m.
En særlig tak til Gråsten hjemmepleje.

Kærlig hilsen
Povl Ernst

Frieda Hansen Dübe, 
Egernsund, er død, 94 år. ■

Anna Andresen, 
Broager, er død, 80 år. ■

Billetter koster 80 kr 
inkl. kaff e eft er forestil-
lingen og kan bestilles 
på www.lilleteater.dk 
eller 74 65 37 67 / 
sms 26 55 58 84.

På Det Lille Teater opføres 
forestillingen "Anlæg med 
gangsti og bænke". 

Åben hal med drøn på Der var drøn på, da der 
forleden var Åben Hal 
i Ahlmannsparken, 
hvor forskellige idræts-
grene præsenterede sig.
 Fotos Jimmy Christensen
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Donation til 
Den røde Lade 
Kulturlandsbyen6300 
har modtaget en donati-
on på 40.000 kroner fra 
Sydbanks fond. 

Filialdirektør Bo Hansen 
lagde vejen forbi Gråsten 
Landbrugsskole med en 
check på 40.000 kr til at 

renovere Den røde Lade 
på Landbrugsskolen 
og spille egnsspil om 
Fiskbæks historie. ■

DIN LOKALE HÅNDVÆRKER

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

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

Tak fordi du 
handler lokalt

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

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

INGEN OPGAVE ER FOR STOR, EJ HELLER FOR LILLE

Kosmoshus Træfældning

Alt I træfældningAlt I træfældning
• TopkapningTopkapning
• BeskæringBeskæring
• RisikofældningRisikofældning
• Flishugning ogFlishugning og

rodfræsningrodfræsning

Ring eller skriv og få et godt tilbud 
30 26 35 57 / kosmoshus@gmail.com

– Kort fortalt, vi fælder alt –

TRANSPORT

Tlf: 22 30 05 05
Alle former for transport udføres

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

tilbyder kørsel med busser fra 19 til 55 personer i både ind- og udland, 
samt kørsel med liftbusser. Vi har busser både med køkken, toilet, 

klimaanlæg. Kontakt os for at få et godt tilbud på rejser, 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

Rotary uden 
præsident
Gråsten Rotary Klub står 
uden præsident eft er at 
Jørgen Fabricius har med-
delt klubbens medlemmer, 
at han trækker sig fra 
posten med øjeblikkelig 
virkning.

Jørgen Fabricius fi k 

overrakt præsidentkæden 
i slutningen af juni 2019, 
men har måttet erkende, 
at arbejdslivet og posten i 
Rotary ikke er forenelig.

Klubben holder 
møde hver mandag på 
Benniksgaard Hotel. ■
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Julemarked
LØRDAG DEN 7. DECEMBER

Oplevelsestur til Nordeuropas største og ældste 
julemarked i Lübeck. Julemarkedet er den perfekte 
lejlighed til at besøge den skønne middelalderby. 

Byens gamle middelaldergader i centrum er fyldt op 
med over 400 farverige juleboder med bl.a glühwein, 

honningkager, brændte mandler, juleudsmykning, 
glasgaver, julegodter og det verdenskendte Lübecker 

marcipan. Oplev de udsøgte indkøbsmuligheder, 
de skønne cafeer eller de hyggelge gågader. 

Prisen inkluderer kaffe og rundstykke på henturen

Ca. 4 timers shopping i Lübeck.
Vi er tilbage ved 21-tiden.

BovAvisTilmelding på
telefon 2116 0683

Julemarked
i Lübeck

OPSAMLINGSSTEDER
Guderup aktivitetscenter .......kl.  9.20
Augustenborg, Netto .............kl.  9.25
Alsion, Sønderborg ................kl.  9.45
Nybøl Kirke ............................kl. 10.00
Broager Kirke ........................kl. 10.05
Egernsund ved elektrikeren ... kl. 10.10
Ahlmannsparken Gråsten ......kl. 10.20
Rinkenæs ved OK-tanken ......kl. 10.25
Annies Kiosk, Sønderhav .......kl. 10.30
Elektrikeren, Kollund .............kl. 10.35
Kruså Bankocenter ................kl. 10.40
Circle-K ved
Industrivej i Padborg .............. kl. 11.00

395,-

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
Søndag den 6. oktober kl. 09.30
16. s.e. trinitatis ved Mette Carlsen
Søndag den 20. oktober kl. 09.30
18. s.e. trinitatis ved Helle Domino Asmussen
Søndag den 3. november kl. 16.00
Allehelgen ved Helle Domino Asmussen

AKTIVITETER
Torsdag den 31. oktober kl. 19.00 
menighedsrådsmøde.
Sæt X i kalenderen fredag den 8. november 
kl.17.00 Lanterne aft en.

Døbte i Kværs kirke. 
Søndag den 9. juni, pinsedag døbte vi:
Alvin Anton Holm, Nørretoft  i Kværs.
Hans mor hedder Tamara Mathia Holm.
Søndag den 16. juni døbte vi
Christian Jensen. Forældre Katrine og 
Hans Henrik Jensen, Kværsløkke.

Søndag den 25. august døbte vi
Tove Maria Vejbæk Lund Jepsen. 
Forældre: Anne Sofi e og Gudmund Vejbæk 
Lund Jepsen fra Løgtoft  i Tørsbøl.

GUDSTJENESTE I KVÆRS KIRKE 
FOR PLEJEHJEMSBEBOERE
Fredag den 6. september havde vi fl yttet den Gudstjeneste, der 
skulle have været på Gråsten Plejecenter til Kværs kirke. Beboer 
kom i stedet til Kværs. Det var en god dag, som vi alle nøden Så det 
kunne vi godt tænkte os at gentage. Måske omkring påske?

ALLEHELGEN 
MINDEGUDSTJENESTE
Første søndag i november, i år søndag den 3. november kl. 16.00 
mindes vi de døde i Kværs og/eller begravede/bisatte i Kværs sogn.
De afdødes navne læses op, og der tændes et lys for dem vi mindes.

VÆLTEDE TRÆER I 
PRÆSTEGÅRDS-SKOVEN
Den 10. september væltede et stort 
træ i præstegårds skoven og et par 
dage senere væltede yderligere et 
træ. Der blev foretaget afspærring og 
iværksat fældning og oprydning af 
professionelle fagfolk. Det viser sig 
at træerne var angrebet af kæmpe 
sporesvamp. Flere billeder kan ses 
på Facebook “Bro Topkapning”.

BRÆNDE SÆLGES 
VED AUKTION
Auktionen a� oldes lørdag den 5. oktober 
kl. 11.00 ved Præstegårdsskoven, Søndertoft  1, i 
Kværs. Det er store stammer og mindre sidegrene 
fra store bøgetræer, der er væltet, samt andre 
træer der af sikkerhedsmæssige grunde er blevet 
fældet. Da der er tale om en del store kævler, 
kræver det godt værktøj til at håndtere træet.

Interesserede kan henvende sig til Kirkeværge, 
Hans Jørgen Bollmann, mobil 51 81 47 50 eller 
tlf. 74 65 94 25 mail: bollmann@bbsyd.dk

Flådefartøjer i 
Gråsten Havn
Af Gunnar Hat tesen

Søværnets to uddan-
nelsesskibe, Alholm og 

Ertholm, gæstede forleden 
Gråsten Havn.

Om bord var nogle of-
fi cerer og ni kadetelever, 

som lærer om navigation, 
maritime færdigheder og 
dagligdagen ombord på et 
fl ådefartøj.

Eft er besøget i Gråsten 
drog fartøjerne til-
bage på deres sædvanlige 
opgaver. ■

Søværnets skibe Alholm og Ertholm lå til kaj i Gråsten Havn. Foto Ingrid Johannswen
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B R O A G E R

Kunst på Broagerland
Broagerhus danner 
tirsdag den 1.oktober 
kl.13.00 rammen om 
udstillingen "Kunst på 
Broagerland".

Det er kunstneren Vibeke 
Fonnesberg, som åbner 
udstillingen.

“For første gang i 
Broagerlands historie 
er alle kunstværker på 
Broagerland samlet på et 
sted, hvor de portrætteres 
i tekst og fotos”, fortæller 
Kaj Østergaard, Broager.

Der er desuden udstilling 
med lokale kunstnere og 

en stor plakatudstilling, 
hvor man kan se alle pla-
kater fra Kulturmåneden 
på Cathrinesminde 
Teglværk som er signeret 
af kunstnerne. ■

80 mennesker 
til søndagscafé
Af Walther Jacobsen

Selvom solen søndag 
skinnede fra en næsten 
skyfri himmel mødte 
godt 80 personer op til 
en gang bøf stroganoff 
på Broagerhus.

Dagens foredragshol-
der var fhv. dyrlæge 
Hans Heinrich Hansen, 
Egernsund, som veloplagt 
fortalte om sit liv.

Efter endt uddannelse på 
Den Kgl. Veterinær- og 
Landbohøjskole be-
gyndte han som dyrlæge i 
Hejsager ved Haderslev.

Han fortalte om sin 

opvækst i Haderslev hvor 
han voksede op i Det 
Tyske Mindretal. Meget 
levende fortalte han om 
Det Tyske Mindretal i 
Sønderjylland og Det 
Danske Mindretal i 
Sydslesvig.

“Det er ikke kun det 
dansk-tyske grænseland, 
der har et mindretal på 

hver sin side af grænsen. 
Der er mange steder i 
Europa, som kender til 
mindretal, men hos os 
lever vi side om side i al 
fordragelighed, hvilket 
ikke er tilfældet alle steder 
i Europa”, sagde Hans 
Heinrich Hansen, der var 
formand for Det Tyske 
Mindretal i Sønderjylland 
fra 1993 til 2006. Siden 
var han præsident for De 
europæiske Mindretal fra 
2007 til 2016. 

Mødet var arrangeret af 
Ældre Sagen i Broager. ■

Det var et lydhørt publikum, som lyttede til Hans Heinrich Hansens foredrag.
 Fotos Walther Jacobsen

Hans Heinrich Hansen 
fortalte veloplagt om sin 
opvækst i Haderslev, om livet 
som dyrlæge og om sit virke i 
det tyske mindretal.

34 til mesterskab i Skelde

Af Lars Staal

Skelde Gymnastik- og 
Idrætsforenings pe-
tanque afdeling samlede 
forleden 34 medlemmer 
til sæsonens mester-
skabs spil 2019.

Spillet foregik i øs pjask 
regnvejr, men det var ikke 
noget der slog de gæve 
spillere ud fra Skelde.

Mestre 2019 blev Hans 
Andresen, Broager, og

Kurt Krogh, Broager, 
som fik overrakt 2 flasker 
vin til hver. ■

Petanque-spillet foregik i regnvejr.

Kurt Krogh og Hans Andresen modtager 2 flasker vin.

Broager gør klar til 
oktoberfest
Af Gunnar Hat tesen

Med masser af gæster, 
fest og øl er der lørdag 
5, Oktober Oktoberfest i 
Broager-Hallen.

“Vi byder velkommen til 
en total udsolgt

“Broager Stadt Halle” 
med 672 festklædte gæ-
ster”, fortæller fest-arran-
gør Michael Jørgensen.

Det er 10. år i træk, 
der holdes Oktoberfest i 
Broager. ■

Billetterne til Oktoberfesten blev udsolgt på to dage. Arkiv foto
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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 1. oktober til og med lørdag den 5. oktober 2019. Forbehold mod trykfejl og udsolgt

Set på TV

SPAR OP TIL
12,85

SPAR 22,85

SPAR 14,95

Slagterens 
friskhakket 
oksekød
8 - 12%

Mjelsmark 
æg
Str. M

Schulstad 
Det Gode

Riberhus 
mellemlagret
45%

Pringles

Fryseposer
2, 4, 11, 19 liter

2,5 KG

10000

15 STK

2000

Änglamark 
mælk
Let, mini eller 
skummet

3 LTR

2000

500 - 1025 G

1000

MIN 850 G

4900

Tingleff 
kaffe
Hele bønner

500 G

3500

3 PAKKER

1000

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

SÆLGES FRA KL. 11.00

Smørrebrød

PR. STK.

2000HVER 
FREDAG

SPAR 39,50

3 PAKKER

2500

Coca 
cola

Maks. 6 fl . pr. kunde

1,5 LTR

1000
+ PANT

Broager
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God tur til Himmerland

Af Ulla Abrahamsen

Ældre Sagen i Broager 
havde forleden 51 
medlemmer med på 
en tre dages udflugt til 
Himmerland.

Gæsterne overnattede på 
Rold Stor Kro, 

Rejsen bød blandt andet 
på besøg i Rold Skov, 
Lille Vildmose, og Rebild 
Bakker, hvor tusindvis af 
dansk-amerikanere hvert 
år 4. juli fejrer .

Den Amerikanske 
Uafhængighedsdag. ■

Turen til Himmerland var en rigtig god tur med mange oplevelser og godt selskab.

Stort fremmøde til fællesspisning
Af Signe Svane Kryger

Fællesspisningen i 
Egernsund kunne bryste 
sig af hele 60 fremmødte 
til arrangementet 26. 
september, hvor den 
første fællesspisning 
løb af stablen, og der 
samtidig kunne fejres 
30-års jubilæum.
Flag på bordene og en 
hyggelig og festlig stem-
ning var at finde på Den 
Gamle Skole i Egernsund, 
da Egernsund og omegns 
beboere var samlet til en 
dejlig aften i hyggens tegn.

Det Grønne Køkken 
havde leveret en lækker, 
sammenkogt ret, og Gitte 
Kristensen stod for under-
holdningen i form af mu-
sik og sang i 90 minutter.

“Vi er glade for det store 
fremmøde og opbaknin-
gen til dagen, og vi håber, 
at det fortsætter. Der 
er altid plads til flere”, 
fortæller tovholderen på 
begivenheden, Hans Jørn 
Conrad.

Grunden til den flotte 

pyntning skyldtes 30-års 
jubilæet. Dette var også 
grunden til, at ekstra 
mange havde meldt sig til 
netop denne aften. Der er 
indtil videre 53 menne-
sker, der har købt billet til 
alle fællesspisningerne.

Næste fællesspisning 
er den 31. oktober, hvor 
Vagn fra Menighedsrådet 
underholder. ■

Fællesspisningen i 
Egernsund fejrer 30 års 
jubilæum.

Fra venstre ses personerne 
bag fællesspisningen: Svend-
Åge Erichsen, Nic Johannsen, 
Gerda Sørensen, Verner 
Sørensen, Erik Andresen, 
Elna Andresen og Hans Jørn 
Conra. Fotos Isaac Bech

Skattestigning 
er spist op
Af Gunnar Hat tesen

For fem år siden fik 
borgerne i Sønderborg 
Kommune en kæmpe 
skattestigning, da 
Socialdemokratiet og 
deres støttepartier 
satte skatten betydeligt 
op. Dengang var det 
Danmarksrekord i 
skattestigning blandt 
samtlige 98 kommuner.

Selv om skattestigningen 
har indbragt godt en 
halv milliard kroner i 
kommunekassen, er skat-
testigningen spist op. Det 
fastslog byrådsmedlem-
merne Peter Hansen og 
Daniel Staugaard, da de på 
et V-møde på Broagerhus 
gennemgik kommunens 
budget for 2020, der skal 
vedtages i begyndelsen af 
november.

På mødet nævnte de 
to byrådsmedlemmer, 
at Venstre vil medvirke 
til at finde 50 millioner 
kroner i besparelser for at 
undgå ny skattestigning. 
Partiet peger også på, at 
kommunen bør udlicitere 
flere opgaver, for at spare 
penge. ■

Omkring 25 Venstre medlem-
mer diskuterede Sønderborg 
Kommunes budget for 2020 
på Broagerhus.
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ÅBNINGSTIDER
MANDAG-FREDAG KL. 9.30-18.00 • LØRDAG KL. 9.00-13.00

www.kimscykelservice.dk Følg os på Facebook

Skeldevej 17, 6310 Broager Telefon 74 44 94 09

Se mere på vores 
webshop

Kom ud og se de 
mange andre gode 

tilbud i butikken

÷10%
rabat i 

hele butikken

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

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

Ki
m

’s
 C

yk
el

se
rv

ic
e 

- 
di

n 
lo

ka
le

 c
yk

el
ha

nd
le

r 
Ki

m
’s

 C
yk

el
se

rv
ic

e 
- 

di
n 

lo
ka

le
 c

yk
el

ha
nd

le
r 

Ki
m

’s
 C

yk
el

se
rv

ic
e 

- 
di

n 
lo

ka
le

 c
yk

el
ha

nd
le

r 
Ki

m
’s

 C
yk

el
se

rv
ic

e 
 

Kim
’s Cykelservice - din lokale cykelhandler 

Kim
’s Cykelservice - din lokale cykelhandler 
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Kim's Cykelservice
v/ Kim Gottlieb

På lørdag, den 5. oktober fejrer vi

10 ÅRS
JUBILÆUM

og i den forbindelse vil vi gerne invitere samarbejdspartnere, 
leverandører, kollegaer, kunder, familie og venner til 

ÅBENT HUS fra kl. 10-15 
på Skeldevej 17, Broager.

Kig ud forbi, vi glæder os til at se jer!

÷
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Der vil være lidt 
godt til ganen.

GRILLEN 
TÆNDES 

KL. 12.00.

før kr. 10.999,-

NU kr. 8.500,-

før kr. 7.999,-

NU kr. 6.800,-

elcykler fra

9.999,-

Cykelforretning fejrer 10-års jubilæum
Af Signe Svane Kryger

Kim Gottlieb fra Broager 
kan d. 1. oktober fejre, 
at han har haft Kims 
Cykelservice i hele 10 år. 
Dette markeres med 
reception lørdag d. 5. ok-
tober, hvor der er åbent 
hus fra kl. 10.00-15.00.
Hvad der begyndte som et 
lille cykelværksted, er med 
årene blevet til en velkendt 
cykelforretning i Broager. 
Kim Gottlieb sælger i dag 
mange slags cykler og har 
arbejdet i cykelbranchen 
i 42 år.

Han er udlært cykelme-
kaniker i Skanderborg, og 
han har et bredt kendskab 
til faget. Dengang gik ud-
dannelsen under navnet 
småmotormekaniker, 
mens det i dag hedder 
cykel- eller motorcykel-
mekaniker. Han har ar-
bejdet i både Sønderborg, 
Aabenraa, Gråsten og på 
Sjælland og har oplevet 
den store udvikling, der 
har fundet sted i cykelver-

den hen over de seneste 
10 år.

Elcykler vinder frem
En tendens i tiden er, at 
det er mere og mere po-
pulært med elcykler, der 
vinder frem i bybilledet i 
storbyer såvel som i min-
dre byer.

“Der er blevet solgt 

enormt mange elcykler, og 
det er alle aldersgrupper, 
der køber dem. De unge 
bruger dem til fx at cykle 
på arbejde, så de ikke er 
helt opbrugte og trætte, 
når de kommer frem”, 
siger Kim Gottlieb.

Samtidig er cykel cross 
også blevet mere alminde-
ligt, hvilket kort fortalt er 

racercykler, der er bygget 
om med andre hjul, og det 
er så at sige en lidt kraft i-
gere racercykel.

Derudover er det popu-
lært med DI2 på racercyk-
ler, hvilket er et elektro-
nisk gearskift , som fl ere og 
fl ere bruger i dag.

I de 10 år Kim Gottlieb 
har arbejdet i butikken, 

har han blandt andet 
udvidet med 40 kvadrat-
meter, og han sælger alt 
fra cykler til cykeltøj og 
udstyr. Han bruger mange 
timer i butikken hver dag 
og er glad for sit arbejde 
og bruger også sin fritid 
på cykelsporten.

“Jeg kører selv cykelløb 
og deltager i motionsløb i 

hele Danmark”, siger Kim 
Gottlieb.

Han har været i Frankrig 
og køre, og han cykler 
også i Gråsten Cykelklub, 
hvor han har været med-
lem i 9 år. Han har tilmed 
et år været helt oppe og 
cykle 10.000 km, mens 
han i år ender på cirka 
7.000 km.

Kunder kommer langvejs fra
Kunderne kommer 
både fra lokalområdet, 
Sønderborg, Gråsten og 
Aabenraa, og dem, der 
kommer længst væk fra er 
medlemmer af Holstebro 
Cykelklub. Det er både 
erfarne cykelister og helt 
almindelige cykelbrugere, 
der kommer til forretnin-
gen i Broager for at få råd 
og vejledning.

“Nogle gange er det lidt 
op ad bakke, men hvis 
jeg ikke kunne lide det, 
var jeg stoppet for længe 
siden. Jeg er glad for mit 
arbejde, men der er altid 
op- og nedture ligesom i 
alle andre brancher.”

Til receptionen er alle 
velkomne, og der vil være 
lidt godt til ganen, og gril-
len tændes kl. 12.00. ■

Kim Gottlieb kan fejre 10 års jubilæum med sin kendte cykelforretning i Broager. Arkiv foto
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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

Skoletoften 1B, Blans 
Tlf. 2222 6661

Åbningstider:  7.30 - 19.00   ALLE DAGE
FØLG OS PÅ FACEBOOK

GÆLDER HELE
OKTOBER

MÅNEDENS
Cocio
Classic, One eller Dark.
60 cl. Literpris 16,67.

Faxe kondi eller 
Pepsi Max
Literpris 11,36.
Afhentningspris
Sælges kun i hele rammer

Kims Nødder
Flere varianter. 75-220 g.
Maks. kg pris 160,00.PR. STK.

10,-
PR. STK.

12,-

24 x 33 cl. flaske

8995
+ Pant 

1 KG

5995

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

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

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

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

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

Vi er hjemme ved 21-tiden.
Pris kr. 395,- som inkluderer bus, guide og kaffe og rundstykker.

Tilmelding på
tlf. 2116 0683

395,-

JulemarkedJulemarked
i Hamborg

OPSAMLINGSSTEDER
Guderup Aktivitetscenter . . . . kl. 8.20
Netto Augustenborg . . . . . . . . kl. 8.25 
Alsion, Sønderborg . . . . . . . . . kl. 8.45
Nybøl Kirke . . . . . . . . . . . . . . . kl. 9.00
Broager Kirke . . . . . . . . . . . . . kl. 9.05
Elektrikeren, Egernsund . . . . . kl. 9.10
Ahlmannsparken, Gråsten  . . . kl. 9.15
Bageren, Rinkenæs  . . . . . . . . kl. 9.20
Annies Kiosk, Sønderhav . . . . kl. 9.25
Elektrikeren i Kollund . . . . . . . kl. 9.30
P-pladsen
ved Kruså Bankocenter  . . . . . kl. 9.35
Bov Kirke . . . . . . . . . . . . . . . . kl. 9.40
Circle-K
ved Industrivej i Padborg  . . . . kl. 9.50

BovAvis

Lørdag den 30. november

Ullerup-forfatter udgiver ny bog
Af Gunnar Hat tesen

I Ullerup er der plads. 
Der er ro. Men det er 
en ro til at gøre noget. 
Forfatteren Henning 
N. Larsen sidder ikke og 
venter på at blive un-
derholdt. Han gør noget 
ved det, han drømmer 
om. Der er ikke langt fra 
tanke til handling.

Tirsdag den 1. oktober 
udgiver han bogen “De 
kvindelige landssvigere”. 

“Det var ældgammel 
tysk tradition at klippe 
håret af de kvinder, der 
havde kontakt til fj enden. 
Under besættelsen blev 
denne straf vendt om og 
brugt fl ittigt mod danske 
kvinder, der indlod sig på 
intime forhold til netop 
tyske soldater. Mange af 
disse klipninger førte til 
angiverier fra kvindernes 
side til besættelsesmagten. 
Angiverier der oft e førte 
til, at gerningsmændene 
blev fanget og udsat for 
voldelige overgreb. 
Angiverier der eft er befri-
elsen betød, at kvinderne blev anklaget og dømt ved 

retsopgøret”, forklarer 
Henning N. Larsen.

644 kvinder
I bogen går Henning 
N. Larsen i dybden med 
de forbrydelser, som 644 
kvindelige landssvigere 
blev dømt for eft er at ty-
skerne var jaget ud af lan-
det i 1945.

Regnskabets time fi k 
store konsekvenser for 

nogle af kvinderne, mens 
andre slap relativt bil-
ligt. Tilbage stod mange 
spørgsmål som fx hvem 
var disse kvinder? Var 
de nazister? Kom de fra 
fattige eller socialt dårlige 
kår? Og hvorfor angav de 
brødre, søstre, forældre, 
arbejdskollegaer, ven-
ner og helt tilfældige 
mennesker til den tyske 
besættelsesmagt? ■

De kvindelige landssvigere fortæller om 644 kvinder, som 
havde kontakt til tyske soldater.

Forfatteren Henning 
N. Larsen udgiver ny bog.

Frivillige fra 
Sundeved til fest

En stribe frivillige fra Sundeved var fredag aften til årets 
Frivillighedsfest i Nordborg. Fotos Jimmy Christensen
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KOM TIL HØSTDAG
LØRDAG DEN 5. OKTOBER
KL. 9-15
Kom ned i butikken og se alle de vilde tilbud.

Spar op til 30% 40% 50% 60% 70% 

Deltag i vores 
FACEBOOK Konkurrence

SPAR
50% SPAR

35%

HØSTDAG 
LØRDAG DEN 
5. OKTOBER. 

ÅBENT I ALLE BUTIKKER. 
VILDE HØST TILBUD 

SE MERE SIDE 4-7

HØSTMAGASIN // 3. oktober - 2. november

PREMIUM SOLSIKKEFRØ TIL 
VILDFUGLE, 10 KG
Normalpris 114,95 5750

HØNSEMIX, FULDFODER TIL 
ÆGLÆGGENDE HØNS, 15 KG
Normalpris 99,95 65,-
GÆLDER KUN LØRDAG 5. OKTOBER

FODER TIL RIDEHESTEN 
I DEN KOLDE TID // SIDE 10-11

FLÅTBÅREN HJERNE-
BETÆNDELSE (TBE) // SIDE 14-15 

Fra frø til frokost 
hos Møllehøj // SIDE 26-29 

GODE RÅD TIL EFTERSÅNING 
// SIDE 34

NYHED
St. Hippolyt hestefoder 
NU I ALLE BUTIKKER // SIDE 41

VIND 1 palle træpiller // SIDE 51

Læs vores nye 
høstmagasin på 
landogfritid.dk

SPAR
44%

TILBUDDENE PÅ DISSE SIDER GÆLDE

ALT HUNDELEGETØJ 
I BUTIKKEN

TILBUDDENE PÅ DISSE SIDER GÆLDE

SPAR
44%

TILBUDDENE PÅ DISSE SIDER GÆLDE

ALT HUNDELEGETØJ 
I BUTIKKEN

TILBUDDENE PÅ DISSE SIDER GÆLDE

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

SPAR 3495

Ca. 40 udstillere og boder.
KOM OG GØR EN GOD HANDEL

Tilbuddene gælder lørdag den 5. oktober. Vi tager forbehold for trykfejl og udsolgte varer.

Land & Fritid Sundeved

Deltag i v� es FACEBOOK k� k�  ence
VIND 1 PALLE
KVALITETSTRÆPILLER
DLG TRÆ-PILLEN MED 56 STK PER PALLE 
Besøg Facebook Land & Fritid Sundeved 
side og deltag i konkurrencen. 

Vinderen vil blive trukket af den lokale 
butikschef Torsdag den 10. oktober.

Gevinsten skal afhentes i Land & Fritid Sundeved.

1 PALLE
56 sække
inkl. palle

SPAR
40%

SPAR
35%

SPAR 8090

SPAR
50%

PREMIUM SOLSIKKEFRØ TIL
VILDFUGLE, 10 KG
Normalpris 114,95

575057SPAR 5745

SPAR
35%

HØNSEMIX, FULDFODER TIL 
ÆGLÆGGENDE HØNS, 15 KG
Normalpris 99,95

6500

BLÅ AGROLINE GROV SPÅN, 25 KG
Spåner af høj kvalitet og har en grov struktur. 
Spånerne er renset for støv og er med 
garanti fri for lim og lak. Velegnet til fjerkræ, 
heste og små dyr. Normalpris 99,95. 

Gælder KUN ved afhentning i butik.

650065SPAR 3495

MAX
15 STK PR

KUNDE

MEJSEBOLDE Á 90 G U/NET, 
KASSE MED CA. 100 STK
Normalpris 99,95

Tag 2 kasser

11900

HØSTDAG I ULLERUPLørdag den 5. oktober 2 3



Elkær Maskinstation I/S

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

Følg os på Facebook 

Vi tilbyder bl.a.:
• Pløjning med 5-furet 

Kuhn Vario vendeplov
• Såning med Wäderstad
• Sprøjtning med 24 m.

Hardi Commander 
Twin Force

• Mejetærskning
• Spredning af 

kunstgødning op til 
36 m, salg, levering 
og spredning af 
alle slags kalk

Kloakservice:
• Slamsugning
• Spuling af kloak og dræn
• Tømning af septiktank, 

samletank, fedtbrønd 
og olieudskiller

• Abonnements-tømning

• Kloak TV
• Industrispuling op til 

1000 bar
• Rodskæring 10-70 cm
• Tømning af 

minirenseanlæg

Rodskæring 10-70 cm

Mød os hos 
Land&Fritid 

til Høstdagen 
Lørdag den 5. oktober

Morten Steg og Mogens Munk fra Landbosyd viser hvor effektivt GPS og tildelingskort kan styre, præcis hvor kalksprederen skal sprede mere 
eller mindre kalk på marken

HØSTDAG I ULLERUP
Lørdag den 5. oktober 

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

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

TRAKTOR- & ENTREPENØRMASKINER: Søgårdvej 15, Kliplev 

Kom og mød os på 

Høstdagen
i Ullerup den 5. oktober 

Kom til høstdag i Ullerup
Der bliver sprængfyldt 
program, når Land & 
Fritid for 12. gang fejrer 
at høsten er i hus med 
en storslået høstdag 
lørdag 5. oktober.

Sammen med Elkær 
Maskinstation har bu-

tikschef Anne Johansen 
og kollegerne i Land & 
Fritid arbejdet hårdt på 
et program, der byder på 
oplevelser for både store 
og små. 

Arealet rundt om 
butikken, lageret og hal-
len i Ullerup fyldes til 

bristepunktet med lokale 
udstillere og boder og der 
holdes ekstraordinært 
længe åbent fra kl. 9 til 14. 
Der er sørget for under-
holdning til alle familiens 
medlemmer. F.eks. kan 
man forsøge sig med at 
skyde eft er vildsvin med 

en laserpistol, gå på opda-
gelse blandt håndværks-
kunst og hjemmelavede 
specialiteter eller nyde en 
kold fadøl.

Små og store maskiner
Man kan opleve de helt 
store lastbiler, gravemaski-
ner og landbrugsmaskiner, 
når Elkær Maskinstation 
og Frost Traktor- og 
Maskinservice stiller op 
på pladsen. Men også de 
mindre havetraktorer 
og plæneklippere fi nder 
vej til Ullerup sammen 

med Karsten Iwersens 
Have- og Parkservice. Og 
går man med en drøm 
om at køre i nogle af de 
fi rehjulede, står Mobergs 
Køreskole klar til en snak 
om kørekort. Der vil også 
være fart over feltet, når 
McDean og hans venner 
kommer forbi med deres 
drift ing køretøjer og giver 
den gas i bedste Biler 
manér.

God handel
Både indenfor hos Land 
& Fritid og udenfor hos 

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

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

Høstdagen i Ullerup plejer at 
være et trækplaster. Arkiv foto
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Vi er med 

t i l  Høstdag hos 

Land og Fri t id, 

Ul lerup 

d. 1. oktober

- Integreret bundfældningstank

- Markedets laveste energi forbrug

- Lil le kørefast dæksel

WS biocleanTM

Din spildevandsløsning i det åbne land.

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

WWW.WATERSYSTEMS.DK
INFO@WATERSYSTEMS.DK

Vi er med

til Høstdag hos

Land og Fritid,

Ullerup

den 5. oktober

PATENTERETSPILDEVANDS-TEKNOLOGI

HØSTDAG I ULLERUPLørdag den 5. oktober 2 5



HØSTDAG I ULLERUP
Lørdag den 5. oktober 

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

Mød os hos
Land og Fritid

på Høstdagen

Lørdag den 5. oktober

Kom og mød os
på Høstdagen

Frost Traktor & Maskinservice forhandler

FROST TRAKTOR
& MASKINSERVICE
Tornhøjvej 7, Tumbøl, 6200 Aabenraa

Tlf. 74 68 51 57 ∙ Mob. 40 33 51 57

MIN KØBMAND
Skoletoften 1, Blans · 6400 Sønderborg

Vi ses til høstmarkedet
i Ullerup den 5. oktober

Langbroparken 1, Ullerup  Tlf. 74 46 12 04  KSN.ovethi.dk

Dansk Dæk Service – DÆK TIL ALLE FORMÅL

Vi ses til høstdagen den 5. oktober

Broholmerselskabet aktivitetskreds 3 afholder 

Broholmerskue lørdag den 5. oktober  
DLG Sundeved , Højsvej 1, 6400 Sønderborg

Skuet starter klokken 10  
Dommer: Marianne Baden – tilmelding via www.hundeweb.dk inden 31/8 2019
Skueansvarlig Christian Ravn 

Broholmerselskabet
aktivitetskreds 3
afholder 

Broholmer 
skue

Kig ud forbi
Der kommer både
voksne hunde og hvalpe. 

Dommer:
Marianne Baden

Skueansvarlig: Christian Ravn

Skuet starter klokken 10

Lørdag den 5. oktober 
DLG Sundeved
Højsvej 1
6400 Sønderborg 

Det bliver til mange 
timer på traktoren
Af Gunnar Hat tesen

Det bliver til mange 
timer på traktoren. I 
den lyse sommertid tæl-
ler Per Schubert, Elkær 

Maskinstation i Bovrup, 
slet ikke timer, når han ar-
bejder med at mejetærske.

Per Schubert har kørt 
traktor siden han var en 
stor dreng.

I 1985 stift ede han 
som 22-årig Elkær 
Maskinstation sammen 
med en kompagnon, Stig 
Lund Mikkelsen.

"I begyndelsen af 2020 
kan vi fejre 35 års ju-
bilæum. Det har været 
op- og nedture, men det 
har været sjovt", siger Per 
Schubert, der er fast ud-
stiller ved Høstmarkedet i 
Ullerup.

På standen har han noget 
helt speciel udstyr med, en 
GPS, som kan vise, hvor-
dan marken har det.  

"Vi spreder rigtig meget 

kalk. GPS'en kan fortælle, 
hvor på marken, der skal 
gives ekstra kalk, mindre 
kalk eller ingen kalk. Det 
er meget sundere for natu-
ren", siger Per Schubert.

Elkær Maskinstation er 
både entreprenørvirksom-
hed og traditionel maskin-
station for landbrug.

"Vi sørger både for at 
mejetærske, pløjer, sprøj-
ter og klare såning for 
landmændene", siger Per 
Schubert. Og det passer 
ham godt at sidde på en 
traktor. ■

Per Schubert (i midten) har i 
næsten 35 år sammen med 
en kompagnon drevet Elkær 
Maskinstation.
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Hørt i byen
Eft er 48 år får 47 
elever fra årgang 1971 
på Gråsten Skole 
mulighed for igen at 
se hinanden. Det er 
Werner Clausen, Rita 
Frank, Lilly Clausen, 
Leif Rasmussen, Bente 
Andresen og Tom 
Strandholdt, som har 
taget initiativ til at 
samle årgangen på 
lørdag på CaFeodora. 
Gensyn med årgangen 
får også de to tidligere 
lærere, Gunnar Jepsen 
og Bodil Schäfer.

Tenna Lyngholm 
Johansen, Egernsund, 
deltog forleden i DM 
sammen med sin vel-
trænede hund. Begge 
gjorde det godt ved 
stævnet, men dog uden 
at ende på podiet.

Gymnastikpigerne på 
Gajol-holdet i Rin-
ke næs havde en god 
opstart og et fl ot frem-
møde til sæsonens før-
ste træning. Flere nye 
mødte op blandt andet 
Charlotte Gisselmann, 
Gråsten.

Jesper Schlaikjer, 
Gråsten, er rigtig for 
sit nye job hos Arla i 
Kruså. Udover det faste 
job, og en dejlig familie 
bruger han også megen 
tid på sit fi rma Extreme 
Party.

Anja og Peter Læbel 
Johannsen var forleden 
på en fælles fridag med 
der to børn. Dagen 
brugte de i Danfoss 
Univers.

Lars og Henriette 
Kristensen, V. Sottrup, 
og børnene Ditte, 
Anna og Lasse var 
i weekenden på tur, 
hvor de blandt andet 
besøgte Holger Danske 
på Kron borg Slot og 
nød Street food og de 
mange gode indtryk. ■

Telefontid mandag - fredag kl. 10.00 - 14.00
Tlf. 60 69 26 27 · Mail: johns_fodindlaeg@hotmail.com

Konsultation efter aftale: Højløkke 74, 6310 BroagerGRATIS

Specialfremstillede 
indlæg til:

• Hælsporer
• Nedsunket forfod
• Hammertæer
• Knyster

Derudover:
• Skoforhøjelser
• Gængefunktion

ved John ChristiansenJOHNS FODINDLÆG

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

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 Th omsen

Pris pr. kuvert

kr. 295,-
TILMELDING PÅ 

TLF. 2116 0683

Rummelpot 
Awten

mæ glant
grønlangkål-spisen

Tilmelding på
tlf. 2116 0683

Julemarked
på Egeskov Slot

OPSAMLINGSSTEDER
8.15 Cirkle K, Padborg
8.20 Bov Kirke
8.25 Kruså Bankocenter
8.30 Elektrikeren, Kollund
8.40 Bageren, Rinkenæs
8.45 Ahlmannsparken, Gråsten
8.55 Egernsund Gamle Skole
9.00 Broager Kirke
9.05 Nybøl Kirke
9.15 Alsion, Sønderborg
9.35 Netto Augustenborg
9.40 Aktivitetscenter, Guderup

BovAvis

Lørdag den 23. november

Tilmelding på

Efter opsamling kører vi til Fynshav, hvor vi sejler til Fyn.
Vi spiser middag på en  historisk kro, hvor vi får en dejlig 2 retters middag.

Så går turen videre Egeskov Slot, der er Fyns største julemarked.
Mellem veteranbiler og � yvemaskiner kan markedets gæster gøre en god handel.

Der oser af julestemning, når man ved 110 boder kan lade sig inspirere af alt fra kunsthåndværk 
og brugskunst til delikatesser og juledekorationer, som giver inspiration til julen.

Vi har ca. 3 timer til at nyde julemarkedet inden turen atter 
går hjemad med sejlruten Bøjden-Fynshav.

Vi er hjemme ved 19-tiden.
Pris 595 kr som dækker kaffe og rundstykke, bus, guide, 

færgeoverfart t/r, middag, entre og æbleskiver med glögg.
595,-

Torsdag den 10. oktober kl.19-21
PårørendeCafe: 
Depression - om tabu,
tavshed og isolation.
Frivillighedens Hus, Perlegade 50
Se Facebook & BedrePsykiatri.dk

Gråsten

In� uenzavaccination
Vaccinationen afholdes af Ældre Sagen

fredag den 1. november
på Marina Fiskenæs fra kl. 9:00 til 12:00

og foretages af vore lokale læger.

i Dalsmark Plejecenter fra kl. 13:30 til 15:00

Tilbuddet gælder alle ældre over 
65 år og kronisk syge medborgere.

Kanindåb i Gråsten

Kanindåb er ikke for sarte 
sjæle. Det kunne man 
forleden opleve, da Gråsten 
Ro- og Kajakklub optog nye 
medklemmer.
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Industrivej 7 | 6330 Padborg
Tlf. 74 67 04 56 | info@rudebeck-byg.dk 

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

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

Dr. Bent Borg · Tandlæge
Waldstrasse 13-15 • D-24939 Flensburg

Tlf: 0049 461 144050 • Fax: 0049 461 17885
www.bentborg.com • mail: bb@bentborg.com

Krone- brobehandlinger,
Implantater og
Narkosebehandling

Industrivej 20 • 6330 PADBORG • 74671203DØGNÅBEN

A la carte menu kl. 7.00 - 21.00
• Truckersteak
• Æggekage
• Stjerneskud

• Wienerschnitzel
• Tarteletter
• Osv.

Alt frisklavet til dig

Dagens ret kl. 11.00-21.00
TIRSDAG den  1. Bøf Stroganoff med mos og asier

ONSDAG den  2. Karbonade med stuvede ærter og gulerødder

TORSDAG den  3. Stegt fl æsk med persillesovs

FREDAG den  4. Kotelet med rødkål

LØRDAG den  5. Dansk bøf med rødbeder

SØNDAG den  6. Burger med pommes frites

MANDAG den  7. Hamburgerryg med fl ødekartofl er og salat

Kun 69,-

Vask af vinduer udføres
- inkl. karme

• Jeg kører med rentvandsanlæg:
ingen striber eller kalkpletter.

• Også vask af solceller 
(maks. højde 10 m.)

• Priser fra kr. 100,-

• Ring og få et tilbud på netop dit hus.

BYLDERUP
VINDUESPOLERING
Gunnar Christesen · Tlf. 20 83 59 74

Ny teatersal indviet på Frøslevlejrens Efterskole
Af Dit te Vennits Nielsen

Frøslevlejrens Efterskole 
indviede søndag den nye 
teatersal.
Det var borgmester 
Thomas Andresen som 
officielt klippede snoren. 
Borgmesteren kunne med 
glæde konstatere, at der 
var kommet god økono-
misk støtte til projektet 
fra flere fonde. Desuden 
havde byrådet bevilliget 3 
millioner kroner.

I foyeren var der en buf-
fet, og inde i selve teatersa-
len fremførte eleverne en 
nyfortolkning af "Jeppe på 
bjerget", hvor den populæ-
re E-Sport blev inddraget i 
forestillingen. 

Eftermiddagen bød 
på indlæg af Thomas 
Blackman, hvor forstander 
Annemette Hess stillede 
gode spørgsmål til den 
kendte entertainer. 

Indvielsen faldt sammen 
med Efterskolernes Dag, 
og der var masser af besø-
gende i løbet af dagen. ■

I foyeren var der buffet til 
gæsterne.
 Fotos Dit te Vennits Nielsen

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

Gavekuve
Firmagaver
Julegaver

Sønderjyske
specialiteter 

Vi
sammensætter  

gerne 
efter ønske

Borgmester Thomas Andresen 
foretog den officielle 
indvielse. Til venstre ses 
forstander Annemette Hess. 
Viceforstander Mikkel Blønd 
Vestergaard ses til højre.

Eleverne på Frøslevlejrens 
Efterskole opførte en nyfor-
tolkning af "Jeppe på bjerget".

Tak fordi du handler lokalt

Padborg - Kruså - Frøslev - Holbøl - Kollund – Gråsten - Broager - Sundeved - Ragebøl Uge 40 1. oktober 2019 11. årgang



Padborg

Kruså
Kollund

Holbøl

Kliplev Kværs Gråsten
Egernsund

Rinkenæs Broager

Dybbøl

Ragebøl

Varnæs

Bovrup

Vester Sottrup
Felsted

Bjerndrup

Fårhus

Frøslev Bov

Ansvarshavende redaktør
Gunnar Hattesen

Telefon 21 16 06 83
gh@bovavis.dk

Reporter
Ditte Vennits Nielsen
Telefon 25 98 91 80

dvn@bovavis.dk

Mediechef
Ingrid Johannsen

Telefon 21 19 02 80
isj@bovavis.dk

Grafisk tilrettelæggelse
Hans-Ole Nielsen

Telefon 36 95 99 36
bovavis@graphos.dk

Grafisk tilrettelæggelse
Marta Serrano Sánchez

bovavis@graphos.dk

redaktion@bovavis.dk

OPLAG: 13.430

LEVERING:

FK Distribution

TRYK:

OTM Avistryk A/S
Modtager du ikke ugeavisen senest onsdag kl. 21:00. Kontakt FK Distribution på www.fk.dk/reklamation eller send en mail til kvalitetvest@fk.dk, 

ellers ring til FK Distribution på tlf.: 7010 4000 mandag til torsdag fra kl. 08:30-16:00 og fredag 08:30-14:30.

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 6. oktober kl. 11.00
med guldkonfi rmation 
ved Maria Louise Odgaard Møller

HOLBØL 
KIRKE

Søndag den 6. oktober kl. 9.30
ved Maria Louise Odgaard Møller

Søndag den 6. oktober 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

Din daglige samarbejdspartner
i erhvervs- og privatspørgsmål

ADVOKATFIRMAET BIRGIT THOMSEN

Din daglige samarbejdspartner
i erhvervs- og privatspørgsmål

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

Kontoret holder ferielukket
fra 16. oktober til den 18. oktober, begge dage inkl.

Koncert: Sognepræst 
Peter Danielsen synger 

Leonhard Cohen
Torsdag den 10. oktober kl. 19.30 i Kollund Kirke

Peter Danielsen har i over 20 år optrådt med 
personlige fortolkninger af den canadiske sanger 

Leonhard Cohens sange og digte. Der er lagt op til 
en koncert i inderlighedens og nærværets tegn.

Alle er velkomne og der er gratis entré

Højskolelørdag:
På guidet tur i den nordiske litteratur

Lørdag den 26. oktober kl. 9.00 i Kirkeladen
Der åbnes for tilmeldinger 1. oktober - 22. oktober på www.bovsogn.dk eller 

tlf.: 74 67 09 17. Begrænset antal pladser, der fordeles efter først-til-mølle-princippet.

Læs mere om dagens program på www.bovsogn.dk, i vores aktivitetsfolder 
eller i den særskilte folder der findes på Kirkekontoret i Bov.

Folkekirken Bov Sogn

Bov & Kollund kirker
Kirkekontoret, Padborgvej 40a, 6330 Padborg  Tlf. 7467 0917   www.bovsogn.dk

Sejr
Bov IF serie 1 vandt 
2-0 over topholdet fra 
Hedensted søndag.

Målscorere var Kasper 
Damm Wrang og Peter 
Grube med oplæg af 
Marcus Aagaard begge 
gange. ■

Grænserevyen har grin på menuen
Af Frederik Johannsen

Grænsereyen 2019 bliver 
en traditionel lagkagere-
vy med lag rørt sammen 
af lokale begivenheder 
og personer, lag der 
henter ingredienser fra 
begivenheder i sønder-
jyske og flere lag med 
ingredienser fra posen 
med måder, vi menne-
sker omgås på.
Serveringen af lagkagen 
står en flok muntre ak-
tører for. Og for tiden 
er de i gang med at 

indøve de sjove indslag i 
Grænseegnen.

Udskiftning
Der er udskiftning på 
holdet, idet det er Preben 
Jensen, der formand og 
dermed leder alle de ind-
ledende slag. Teksterne er 
i store træk lavet af lokale 
kræfter, men der er dog 
også blevet plads til et par 
udefra. 

På sladre bænken har 
man fået et nyt ansigt Lea, 
der sammen med Perter 
Jürgensen skal fortælle om 
småt og stort, der er sket 
i Grænseegnen i løbet af 
året.

Nyt spillested
Helt nyt er det, at 
Grænserevyen holder 
flyttedag. Året revy 
bliver opført i den tid-

ligere Bowlinghal ved 
Grænsehallerne i Kruså, 
der er blevet ryddet og 
er i fuld gang med en 
ombygning. 

Billetterne bliver sat 
til salg fra 6. oktober 
og kan købes på telefon 
nr. 30 34 07 94, og spil-
ledagene er  søndag 27. 
oktober, tirsdag 29. okto-
ber og onsdag 30. oktober 
samt fredag 1. november 
og lørdag 2. november. ■

Muntre lokale aktører gør klar til årets Grænserevy. Arkiv foto
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Arrangeret af

ÆBLEFESTEN
ved Kollund Roklub

Fredag den 11. oktober kl. 13-18
Kollund Roklub sælger kaffe & kage i teltet .................................... kl. 13-17
Kollund Roklub sælger pølser, øl, æblesaft og æblepunch ............... kl. 13-18
Traditionsskibene fra Flensborg Museumshafen og Ebba Aaen ...... kl. 13-18
Arnkilsøre Frugtplantage................................................................ kl. 13-18
Leas Hyggestue ............................................................................. kl. 13-18
Sundeved Y´s Mens club ................................................................ kl. 13-18
Toms Honning  ............................................................................... kl. 13-18
Pilefl et ved Jørgen Poulsen ............................................................ kl. 13-18
Klokkeblomst ved Pernille viser dekorationer ................................. kl. 13-18
Majbritt Skovbjergs glaskunst ........................................................ kl. 13-18
Rie Meyers smykker ...................................................................... kl. 13-18
Salg af fuglehuse til fordel for Julemærkehjemmet ......................... kl. 13-18
AGR consult. Kom og få en snak om teknik .................................... kl. 13-18

Underholdning
Æblefesten åbnes af Lars Kristensen
– Formand for Kultur- og Fritidsudvalg ........................................... kl. 13.00
Kåring af Æblefestens vinderkage i teltet ....................................... kl. 13.15
Padborg Frivillige Brandværn laver øvelser ved og på fjorden ......... kl. 14.00
Christine Johanning Schmidt spiller violin i teltet ............................ kl. 14.00
Lokalforeningen laver æblelege for børn og barnlige sjæle ............. kl. 14-17
Jan Petersen laver æblemost i gammeldaws presser
– HUSK æbler og beholder til mosten ........................................ kl. 14-17
Mads Mikkel fra Bov Museum fortæller
om ÆBLETS HISTORIE i teltet ........................................................ kl. 14.30
Julemærkehjemmets børn synger i teltet ....................................... kl. 15.00
Shantykoret ved Nis Edwin List synger på molen ...........................kl. 15.20
Æbler fragtes til sejlads med de gamle træskibe ............................ kl. 17.00

www.bentesshop.dk

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

Torvegade 10

6330 Padborg

tlf. 5352 1858 ∙ 

Gadestativer til stærkt 
nedsatte priser

Konkurrencer

Fredag serverer vi kaffe og 
lidt lækkert til kunderne

Butikken 
fylder 6 år

Pris pr. deltager
kr. 100,-
inkl. kaffe og kager

Sang og 
underholdning med 
Johnny Hansen på 
Valdemarshus.

Pensionistforeningen ved Grænsen, Nørkleklubben 
Ældre-vSagen Bov, Krusaa Husmoderforening og Valdemarshus

Billetter købes fra den 3. oktober fra kl. 9.00 på Valdemarshus 

Johnny Hansen
Fredag den 11. oktober kl. 14.00
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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

Padborg Genbrugsbutik
Overskuddet går til julemærkehjemmet i Kollund

 Vi afhenter gerne møbler
og tømmer dødsboerGRATIS

Vi mangler frivillige
Ring tlf. 7440 4800 eller Anton tlf. 2647 7138

Vi ses Tværgade 1B

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

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

Kære Henriette
Du ønskes hjerteligt tillykke med 

din 50 års fødselsdag den 1. oktober, 
samt alt godt fremover.

Kærlig hilsen
2 x Rødekro og 1 x Padborg

Hej Martin
Stort tillykke med dine 

40 den 7. oktober
Vi ønsker dig en skøn dag og 

alt det bedste fremover.
Knus mor & far, mormor, 

Tina & David, Karin

Hip hip hurraaa … 
Onkel Martin blir da 40

den 7. oktober
Vi ønsker dig stort tillykke

med dagen!
Knus Clara og Norah

Socialdemokratiet i Bov

Åbent møde med
Socialudvalgsformand i Aabenraa Kommune 

KARSTEN MEYER OLESEN
LØRDAG DEN 5. OKTOBER KL. 10.00

PÅ OLDEMORSTOFT (BOV MUSEUM).
Emner: 
 • Socialudvalgets tiltag i denne valgperiode. 
 • Ældreplejen/plejehjem.
 • Hjemmeplejen. 

Kom og hør og deltag i debatten 
og stille spørgsmål til Karsten. 

Der serveres kaff e/te og brød. 

Jagten står for døren Af Dit te Vennits Nielsen

Jagtsæsonen står 
for døren og hos The 
Gun Room i Padborg 
blev der holdt åbent 
hus i forbindelse med 
medindehaver Camilla 
Kjær Schultzs 30 års 
fødselsdag og markering 
af de 4 år, butikken har 
eksisteret. 
Det vrimlede med folk, 
og dagen igennem var der 
travlt i butikken. Selv om 
det regnede, blev der gril-
let pølser. 

Medindehaver Ronald 
Schultz fortæller, at om-
sætningen er gået pænt 
opad, og kunderne har 
nemt ved at finde butik-
ken, som har specialiseret 
sig i jagtudstyr. ■

Der var kø foran kasseapparatet i The Gun Room.

Medindehaver Camilla Kjær 
Schultz giver gode råd til 
kunderne.
 Fotos Dit te Vennits Nielsen
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Hørt ved Lyren
Bov IF Fodbold har 
investeret i en såkaldt 
“frisparks-træner”, så 
spillerne kan øve sig på 
at skyde frispark uden 
en levende mur.

Lyreskovskolen lavede 
forleden sammen med 
SuperBrugsen i Pad-
borg et arrangement 
omkring mad, hvor 8. 
og 9. klassetrin blev 
inspireret med lækre 
retter.

Frivillige i Lokal-
foreningen Frøslev 
Pad borg har været i 
gang med lægge fliser 
rundt ved cykelskuret 
på det kreative område 
ved den gamle Frøslev 
Pad borg skole. Der er 
også blevet sat nogle 
skraldespande stativer 
op ligesom et askebæ-
ger, der tømmes af de 
frivillige.

Der er blevet begået 
hærværk på det tidlige-
re fritidshjem Stjernen. 
Flere ruder er blevet 
knust.

En beboer på 
Rønsdam vej har fået 
stjålet sin cykel og har 
sat en eftersøgning i 
gang for at finde den.

Fodterapeut Lone 
Bakowsky har året ud 
fået et par timers ekstra 
hjælp i klinikken, så 
kunderne kan få en tid 
til at få ordnet fødder.

Padborg Pizza har fået 
en god forretning op at 
stå. Kunderne har taget 
godt imod de lækre 
pizzaer.

Det blev et brag af en 
koncert, da Bov Kirke 
dannede rammen om 
Salmeswing for de 
mindste. Der blev hop-
pet, klappet og endda 
danset på livet løs. 
Efter koncerten blev 
serveret saftevand og 
kage. ■

Vi mangler en hovedtræner til vores 
U9 (2011) og U10 (2010) spillere

Du kommer ikke til at stå alene – stor 
forældreopbakning samt hjælpetrænere.

Trænererfaring ikke en nødvendighed
– klubben betaler træneruddannelse.

Tæt samarbejde med ungdomskonsulent til 
hjælp med træningsprogrammer m.m.

Ved interesse, ring for nærmere information 
til ungdomsformand Lars Johnsen 

tlf. 22 67 08 46 eller ungdomskonsulent 
Henning Hep Petersen tlf. 61 61 33 59.

Med sportslig hilsen
Frank Thietje

formand

Bliv en del af Bov IF Fodbolds 
trænerfamilie

Den Selvejende Institution
Kliplev Hallen

afholder

Lottospil
Søndag
den 6. oktober
kl. 19.00
i Kultur- og 
Idrætscenter, 
Kliplev Hallen

Rigtig mange fl otte gevinster

Kliplev Kultur- og Idrætscenter
Kliplev Hallen

Skolegade 13, Kliplev - 6200 Aabenraa
Tlf. 20 53 64 44

www.kliplevhallen.dk
kliplevhallen@mail.dk

Vi ses!

Bov IF Badminton arrangerer

MINITON/BADMINTON 
FOR DE MINDSTE

 (børn fra ca. 2 til 8 år) sammen med en voksen!

Træner So� e Seberg Pedersen 

Lørdag den 5. oktober
fra kl. 10.00

GRATIS deltagelse
Bare mød op i hallen.

Vi glæder os til at se jer.

Kontakt evt. formand Kim Kjær 
hvis du har yderligere spørgsmål 

på telefon 51 89 17 49 eller 
på mail bovifb@gmail.com

Vi stiller ketsjer 
til rådighed 

både for børn 
og voksne

Rykind til bankospil

Af Dit te Vennits Nielsen

Allerede et par timer 
inden det gik løs, 
indfandt de første 
gæster sig til Bov Sogns 
Ringriderforenings 
sensommer banko. 
“Vi er glade for den store 
opbakning der altid er, når 
vi afholder banko. Folk 
hygger sig, er glade og får 
nogle gode præmier med 
hjem”, fortæller forman-
den Mads Larsen.

'Jubilæumsfest
Det næste bankospil bliver 
sidst i november, hvor der 
også bliver solgt billetter 
til 100-års jubilæumsfe-
sten næste år.

“Vi glæder os rigtigt me-
get, og vi arbejder på fuld 
tryk for at give folk en god 
oplevelse. Programmet vil 
byde på spisning og super 
Kim Larsen musik. Vi har 
allerede solgt 55 billetter. 
Det er en julegaveidé”, 

fortæller Mads Larsen, 
som man kan bestille bil-
letter ved. ■

Folk hyggede sig, mens de 
spillede banko.

Præmiespil i 
petanque
Bov IF Petanque har taget 
hul på efterårssæsonen 
med præmiespil. Følgende 
kunne tage hjem med en 
flaske rødvin.

Dieter Greisen, Lili 
Tychsen, Annegrete 

Jørgensen, Sonja Jensen, 
Anne Marie Christiansen, 
Hans Schleef, Lilly 
Kristensen, 

Vera Fabiansson, Ruth 
Stubberup og Bodil 
Jensen. ■

Klokker spillede 
for besøgende
Af Dit te Vennits Nielsen

Pensionistforeningen 
ved Grænsen havde 
forleden en oplevelses-
rig tur til Over Lerte ved 
Sommersted.

I bus blev de 22 deltagere 
kørt til skole- og klok-
kemuseet i Over Lerte. 
Skolemuseet blev bygget 
i 1856 med et klasselo-
kale og en lærer. Her blev 
samtlige børn fra området 
undervist. I 1907 kom der 

endnu et klasselokale til, 
mens klasselæreren boede 
i den anden ende af huset i 
en lille lejlighed.

I klokkemuseet blev der 
vist de forskellige klok-
ker, såsom skibsklokker, 
skoleklokker og dyreklok-
ker. På hjemturen besøgte 
deltagerne “Den gamle 
Grænsekro”, hvor der blev 
drukket kaffe og spist 
kage. ■

Tak fordi du handler lokalt 
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DIN LOKALE HÅNDVÆRKER BovAvis

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

Kloak-TV
Kloakservice
Vognmand

Mathias Jessen A/S

v/ Per Jessen
Haraldsvej 2A, 6330 Padborg

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

CVR 34 22 35 72

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

Bred VVS ApS

• El-installationer

• Reparationer

• Industriservice

• IHC/wireless

• Tyverisikring

• Varmepumpeservice

• Parabol/antenneanlæg

• Tele/data installationer

• Energirådgivning

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

Norman 
Rudbeck

Se elis.dk for aktuelle tilbud
Alt i servicesalg •

Elis’ hvidevarer
ved Norman Rudbeck

Alt indenfor hårde hvidevarer
Salg-Service-Reparationer

Telefon 7467 8799
Mobil 4082 4939

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

 Nyhed

 VL Ring Crown
 Design af Vilhelm Lauritzen

Design to Shape Light

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

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

Vognmandsfirmaet
Kenneth Jacobsen

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

Kørsel med kran og grab
Containerkørsel
Entreprenørkørsel

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

Skærver · Pyntesten
Egen grusgrav

Selv-afhenter-plads
Skovglimt 1, 6340 Kruså

   kj@kenneth-jacobsen.dk

www.kenneth-jacobsen.dk

…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

Frøslevvej 81 C
6330 Padborg

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

Tak fordi du handler lokalt 

!

Natur!
&'Ejendoms'service'ApS!

Murer afdeling kontakt os for mere info

Træfældning
Træfældning, Stubfræsning
Beskæring & Topkapning

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

Tømrer afdeling kontakt os for mere info

Dennis Lorenzen 2758 8750
Klaus Tranum 2047 5290
Ejner Tranum 5050 8722 www.LTnatur.dk

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

Æbledag trak besøgende

Mange besøgte lørdag 
Museet Oldemorstoft, 
hvor der blev afholdt 
Æbledag. ■

Meinolf Hammerschmidt fra 
Pomarium Anglicum kiggede 
bestemte de forskellige æb-
lesorter, som folk medbragte. 

Museumsleder Mads Mikkel 
Tørsleff fik en god snak om 
æbler med de mange gæster.
 Fotos Dit te Vennits Nielsen

En smuk æblekrans tog imod 
de besøgende udenfor 
Oldemorstoft, hvor Bov Sogns 
Ringriderforening solgte 
grillpølser.

Loppe
marked
Kollundhus afholder 
lørdag loppemarked på 
lørdag. Overskuddet går 
til forsamlingshuset. ■
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Bentes Shop fejrer 6 års fødselsdag
Af Dit te Vennits Nielsen

Bentes Shop i Padborg 
har 6 års fødselsdag, 
og det skal naturligvis 
fejres.
Butiksejer Bente 
Smedegaard har sammen 
med hendes tre medarbej-
dere fundet en masse gode 
tilbud frem. Tilbuddene 
sælges fra gadestativer 
med gode rabatter ugen 
igennem.

Fredag den 4. oktober 
serveres der kaffe og cho-

kolade i butikken, og fra 
kl. 14 vil Marga Dagnæs 
stå for en demonstration 
af lækre hudprodukter. 
Kunderne kan derud-
over vinde præmier 
sponsoreret af butikkens 
leverandører, så Bente 
Smedegaard er sikker på, 
at der nok skal blive et 
stort run hele dagen.

Medarbejderstaben er 
blevet udvidet med to nye 
medarbejdere, som på 
skift vil yde god service og 
rådgivning til kunderne. 

Sortimentet på lillepigesi-
den er også blevet større, 
da efterspørgslen har 
været enorm. Så det er en 

glad Bente Smedegaard, 
der har succes i hendes 
fine butik. ■

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

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

• Personlig service
med priser der kan konkurrere med internettet
Gina og Uwe taler dansk

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

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

dansk 
service 

med tyske 
priser

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

...Jetzt wird’s heissss!...

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

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

Alter Kupfermühlenweg 31, 24939 Flensburg, +49 461 43197

Græske specialiteter
Også mad ud af huset

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

HUS TIL LEJE I PADBORG
150 m2 med have.

Husleje 6000 kr. + forbrug.
Snarest. Ikke ryger lejemål.

HENVENDELSE: ELHAMMER.LEJE@GMAIL.COM

Boliger

Tina Christiansen har været ansat i Bentes shop i flere år.

Rhea-Sophia Raarup er 
nyansat.

Heidi Schumacher Petersen 
er også nyansat i butikken.

Butiksejer Bente Smedegaard har i 6 år haft butik i Padborg. 
 Fotos Dit te Vennits Nielsen

Politiet efterforsker brand
Af Dit te Vennits Nielsen

Politiet efterforsker 
stadig årsagen til den 
brand, som fredag op-
stod i Spillehal Padborg 
på Industrivej.
Ved branden indebrændte 
en mand. Der er blevet 
afholdt et ligsyn for at 
afklare dødsårsagen. Den 
afdøde er blevet identifi-
ceret og de pårørende er 
blevet underrettet. 

Branden startede ved 
10-tiden, og et massivt op-
bud af brandbiler og politi 
prægede gadebilledet.

Brandmænd og røg-
dykkere kæmpede for at 
få bugt med ilden. Der 
udviklede sig sundheds-
skadelig røg, så folk i om-
rådet blev bedt om at søge 
indenfor. Samtidigt blev 
Industrivej og Toldbodvej 
spærret af. 

Spillehallen ejes af John 
Matthiesen, som også har 
vekselkontor på stedet. ■

Spillehal Padborg på Industrivej i Padborg blev flammernes 
bytte. En mand indebrændte i bygningen.
 Fotos Jimmy Christensen
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CRÉTON Linna turtleneck og Linny rullekrave 
i fl ere farver. Normal pr. stk. 349,- 
NU 2 STK. 500,-

SINNERUP Lighthouse lanterner i fl ere farver. 
Lille normal fra 79,95 NU 39,97
Stor normal fra 99,95 NU 49,97

SPAR

40%

SINNERUP Square håndklæder i ugåede farver. 
50 x 70 cm normal 39,95 NU 23,95
50 x 100 cm normal 49,95 NU 29,95
70 x 140 cm normal 99,95 NU 59,95

SPAR OP TIL

50%

SPAR OP TIL

33%

SPAR

58%

MORSØ grydesæt med låg, 8 dele. 
Kasserolle 1,3 l, gryde 1,7 l, 2,4 l og 4,0 l. 
Rustfrit stål med satinpolering og måleskala. 
Normal sæt 2.399,- NU SÆT 999,95

FÅS KUN I 
SINNERUP

SINNERUP Echo vinglas H 12 cm, vinglas H 14 cm, 
vandglas H 9,5 cm eller vandglas H 12 cm 
normal 4-pak op til 149,95
NU FRIT VALG 4-PAK 99,95

ANDERSEN FURNITURE skærebræt i eg 
med læderhåndtag. 38 x 24 x 2,5 cm
normal 499,- NU 299,95

SPAR

40%

KÄHLER fejrer 180 års jubilæum!
Hammershøi vase hvid H 20 cm 
normal 349,95 NU 180,-

180 ÅRS
JUBILÆUM

KÄHLER

VASE

180
KR.

FURNITURE BY SINNERUP 
Georgia daybed i fl ere farver 
(gælder ikke læder).
Normal 1.999,- NU 1.499,- SPAR

500
KR.

FURNITURE BY SINNERUP Samsø Vintage i massiv- og egetræs fi nér. 
Vitrineskab i sort normal 6.999,- NU 4.999,- Vitrineskab i natur normal 6.999,- NU 5.999,-

SPAR OP TIL

2.000
KR.

VI FEJRER 
KÅRINGEN MED 
NOGLE EKSTRA 
SKARPE TILBUD 
PÅ VORES TOP 

VARER!

NU 2 STK. 500,-

SPAR

30%

ÅRETS
LIVSSTILS

BUTIK

Si� erup
Aarhus er

WEBSHOP sinnerup.dk FØLG OS PÅ

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