Tak fordi du handler lokalt

Gråsten
- Sundeved
- Kruså--Holbøl
Frøslev- -Kollund
Holbøl - Kliplev
Kollund- Felsted - Bovrup - Varnæs
Gråsten -- Broager
Broager -- Ragebøl
Sundeved
- Padborg--Padborg
Kruså - Frøslev

Få forsikring
for alle pengene

maj 2020
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årgang

DET ER ALDRIG FOR SENT AT

HULMURSISOLERE

• Lavere energiforbrug
lavere varmeregning
• Sundere bolig og
bedre indeklima
• Forøgelse af husets salgsværdi
• Renere miljø, mindre CO2 udslip

… og overskuddet tilbage!

Skilsmissesager
Bodelingsaftaler

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

Forældremyndighedsager

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

BØRGE NØRGAARD APS

GF Grænsen

TELEFON: 74 46 15 29

Tømrer & Snedkerforretning
Bækgade 14, Blans · 6400 Sønderborg

Kollund ∙ Tønder ∙ Sønderborg ∙ www.gfgrænsen.dk

www.bnisolering.dk

Sundsnæs 2 · Gråsten · kjems.dk
Telefon 7465 1140

MOBIL: 40 35 55 29

E-mail: mail@bnisolering.dk

Vi løser dine tekniske problemer

hurtigt - kompetent - høfligt

nyåbnet
4. maj

hos dig eller på værksted

Nu også
reparation af
iPhone og iPad

Køb din nye
Gamer PC
hos os

Vi åbner igen …
Spisestedet på havnefronten med lækre
frokostretter, middagsretter, vin og kolde øl

IT salg, service og support
til virksomheder og private
Tlf. 25 46 00 55

Vi har åbent i Padborg Torvecenter
man 9-12, tors 14-17 og efter aftale

Broager
Bageren holder åbent fra 7-11
på Kristi Himmelfartsdag.
6 rundstykker og
en dagmartærte

Restaurant

v/ Lars Kjær og Katrine Kierulﬀ
Kongevej 26, 6300 Gråsten

Nemt & Godt - uge 21
Tirsdag d. 19/5:
Onsdag d. 20/5:
Torsdag d. 21/5:

Kålroulader m. kartofler, hvid sauce
Fish’n chips m. sauce tartar
Ribbensandwich

Fredag d. 22/5:

Fyldt svinemørbrad (forloren and)
m. kartofler, sovs, grønsager og surt
Farseret kylling med serano skinke,
svampe og små smørkartofler
Flæskesteg m.
Pris kr.
kartofler og skysauce.

Lørdag d. 23/5:
Søndag d. 24/5:

4000

restaurant
fiskenæs

59,pr. pers.
pr. ret

Afhent mellem kl.16-19
Bestil 1 time før afhentning på
tlf. nr. 4042 1816.
Fiskenæsvej 2, 6300 Gråsten

Kloakservice

Vi sætter en ære i at give dig
den bedste rådgivning

Sdr. Havnegade 24, 6400 Sønderborg ∙ Telefon: 7442 2306
Se menukortet på www.restaurantcolosseum.dk

NY

HE

(Burger + rødkål, brun sovs, løg, tomat og agurk)

Hjemmelavet i eget køkken af
friske råvarer hver dag.

KUN DENNE DAG

COLOSSEUM

Tlf. 61 51 78 20
www.HFD.dk

Leif

ÅBNINGSTIDER:
Man- fredag
13.30 - 17.30
Lørdag
9.30 - 12.00

• Tømning af septiktank,
samletank, fedtbrønd,
og olieudskiller.
Henning

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

•
•
•
•
•

Abonnementstømning
Tømning af minirenseanlæg
Kloak TV
Industrispuling op til 1000 bar
Rodskæring

NU UGEPAKKER
2 GANGE I UGEN

D

TORSDAG DEN 21. MAJ
•
•
•
•
•

Farsbrød med kartofler og skysauce
Oksegyros med ris
Kylling med coleslaw og ovnkartofler
Bøf medaljoner med champignon ala creme
Lille overraskelse

TIRSDAG DEN 26. MAJ
•
•
•
•

Kylling i karry med ris
Dansk bøf med bløde løg, kartofler og sauce
Kong Fiddes livret med pommes frites
Skinke schnitzel med pommes sautè og
paprikasauce
• Lille overraskelse
OBS!

• Slamsugning
• Spuling af kloak og dræn

HUSK
Vi har
stadig
take-out

Ugepakken kan afhentes i tidsrummet kl. 11.00-14.00
ønskes levering vil det ske i tidsrummet kl. 9.00- 10.00

Ring eller bestil senest dagen før klokken
12.00 på www.dgk-Egernsund.dk til kun

249,,249
pr. person

Elkær Maskinstation I/S

Det Grønne Køkken

Kidingvej 34, Bovrup, 6200 Aabenraa
Tlf. 74 68 06 15 – Mobil 20 22 32 15

Sundgade 79 · 6320 Egernsund · Tlf.: 30 56 36 47

Mad ud af huset
Tlf. 21248572

Sundgade 79 · 6320 Egernsund
Tlf.: 21 24 85 72 · www.dgk-egernsund.dk
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Kirkesiden for
Gråsten og Adsbøl
Gudstjenester og aktiviteter i maj
Torsdag den 21. maj kl. 11.00

Gudstjeneste i Gråsten Slotskirke

Søndag den 24. maj kl. 11.00

Gudstjeneste i Gråsten Slotskirke

Tirsdag den 26. maj kl. 9.00

Morgensang og gåtur fra Slotskirken

Onsdag den 27. maj kl. 19.00

Menighedsrådsmøde i Præstegården

Søndag den 31. maj kl. 9.30

Gudstjeneste i Adsbøl kirke

Søndag den 31. maj kl. 11.00

Gudstjeneste i Gråsten Slotskirke

Morgensang og gåtur
Selvom landet langsomt er ved at lukke op, så er der mange, der savner at være
sammen – at lave noget sammen. Mange af de sædvanlige sammenhænge,
vi plejer at mødes i, er stadig aflyst, men vi mennesker har jo brug for at
være sammen. Derfor vil vi her fra kirken gerne invitere til morgensang
og gåture. Sang spreder glæde – og man taler så godt sammen, når man
går rundt i naturen, der jo tager sig ud på smukkeste vis i øjeblikket.
Vi starter tirsdag den 26. maj kl. 9.00, hvor vi mødes ved slotsgården
og starter dagen med en sang. Derefter går vi sammen ud i det
blå og grønne – en tur på ca. 1 time i et tempo, hvor de fleste kan
være med. Vi går dog på ujævne stier, så tag godt fodtøj på.
Vi følger selvfølgelig myndighedernes anbefalinger om afstand,
og hvis vi bliver flere end 10, deler vi os op i flere grupper.
Kirke- og kulturmedarbejder Britt Juul Rexen og sognepræst
Hanne Beierholm Christensen går med på turen.
Alle er velkomne!

Genåbning af kirken
Fra mandag den 18. maj kunne vi igen åbne kirkens lokaler for
gudstjenester, kirkelige handlinger, møder og forskellige aktiviteter,
og vi er som kirke undtaget for forsamlingsforbuddet.
Der må højst opholde sig det antal personer i de forskellige rum, som
svarer til 1 person pr. 4 kvm. Det betyder, at der i Slotskirken kan
opholde sig 64 personer, i Adsbøl kirke 27 personer og i kapellet 25
personer. Antallet er maksimum og afhængig af, hvad der foregår!
Der skal stadig holdes afstand, og vi følger selvfølgelig de retningslinjer for
rengøring og hygiejniske forhold, sundhedsmyndighederne udstikker.
Første gudstjeneste bliver Kristi himmelfartsdag, hvor vi fejrer
gudstjeneste i Slotskirken kl. 11.00 med dejlig musik, gode ord og præsten
vil i dagens anledning iføre sig Dronningens smukke messehagel. Det skal
fejres, at vi efter 64 dage endelig kan fejre gudstjeneste sammen igen.

Månedens salme
Hver måned vælger organist Rut E. Boyschau en salme, der er af nyere dato
og derfor ikke er at finde i vores salmebog. Vi kalder den månedens salme.
Tanken er, at vi i Adsbøl kirke og Gråsten Slotskirke synger denne salme
under samtlige gudstjenester. Dette for at lære nye tekster og toner.
Maj: “Når æbletræets hvide gren”.
Tekst Lisbeth Smedegaard Andersen , mel. Michael Bojesen.
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Orienteringsmøde. Gråsten-Adsbøl Sognes Menighedsråd
Stil op til dit lokale menighedsrådsvalg 2020.
Få indflydelse på din kirkes liv i fremtiden.
Kom og hør mere om, hvordan du kan være med til at gøre en
forskel og aktivt medvirke til mere fællesskab i lokalsamfundet.
Menighedsrådet er din lokale kirkes ledelse. Vi arbejder for at sikre
de bedste rammer for en levende og relevant folkekirke i dit sogn.
Ud over aktiviteterne og det at være en repræsentant for menigheden
er der andre spændende opgaver, hvor du kan være med til at
bestemme, hvad der skal ske fremadrettet i dit lokale sogn.

MENIGHEDSRÅDSVALG 2020

Kom til offentligt orienteringsmøde og hør mere om
mulighederne i dit lokale menighedsråd.
På mødet vil det nuværende menighedsråd orientere om
arbejdet i den forløbne funktionsperiode, samt orientere
om det kommende menighedsråds opgaver.
Mødet finder sted i Gråsten Slotskirke, tirsdag den 9. juni kl. 19.00

Sangeftermiddage
Vi starter op med sangeftermiddage efter sommerferien
igen, men lover allerede nu, at der arbejdes på
hyggelige og spændende eftermiddage!

Menighedsrådsmøder
I denne Corona-tid er møderne lukkede for
offentligheden. I takt med at samfundet åbnes op,
bliver det igen muligt at komme til møderne.
Alle referater er at finde på vores hjemmeside.

Årets konfirmationer
Vi har i kirken ventet i spænding på Mette Frederiksens udmeldinger om genåbningen
af landet, og vi ved at konfirmandfamilier over det ganske land har været mindst lige
så spændte? Ville vi være nødt til at flytte årets konfirmationer en gang til?
Heldigvis betyder genåbningen af Folkekirken og resten af samfundet, at vi kan fejre årets
konfirmander som planlagt i juni, selvom der jo selvfølgelig vil være forskellige hensyn at tage.
Årets konfirmationer fordeler sig således:
Tidligere 6.a fra Gråsten skole, drenge, konfirmeres lørdag den 13. juni kl. 9.30.
Tidligere 6.a fra Gråsten skole, piger, konfirmeres lørdag den 13. juni kl. 11.30.
Tidligere 6.b fra Gråsten skole, drenge, konfirmeres søndag den 14. juni kl. 9.30.
Tidligere 6.b fra Gråsten skole, piger, konfirmeres søndag den 14. juni kl. 11.30.
Elever fra Æblegård Friskole konfirmeres søndag den 21. juni kl. 9.30.
Alle konfirmationer fejres i Gråsten Slotskirke.
Der er stadig forskellige restriktioner i samfundet, fx hvor mange gæster hver konfirmand må have med
i kirken, og hvor mange der må samles på en restaurant, men vi er sikre på, at alle konfirmandfamilier
finder gode måder at fejre de unge mennesker på, så de alle får en dejlig og minderig konfirmationsdag.

Tak til sognepræst Maiko Miyamoto
De sidste 6 måneder har sognepræst Maiko Miaymoto
vikarieret hos os. På søndag den 24. maj har hun den
sidste gudstjeneste hos os – i denne omgang.
Vi siger tak for hjælpen og ønsker dig
fortsat alt godt i Svenstrup Sogn.
Sognepræst Helle Domino Asmussen fra Kværs
vender tilbage som bistandspræst fra 1. juni.

OBS: Navnelisten bringes her på siden i uge 23.

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

4

Vaske hænder
I de ældste elever kom
med busser og på cykler
og knallerter til Gråsten
Skole, da landets skoler

mandag 18. maj genåbnede efter otte ugers pause.
Ved indgangen blev
eleverne bedt om at vaske
hænder. ■

Restaurant Fiskenæs
åbner den 20. maj
Ole Søndergaard.Arkivfoto

Cafeen er åben
Vi glæder os over igen,
at kunne servere
din kaffe og kage.
På gensyn

Af Esben Cronbach

Torvet 5, Centrum · 6300 Gråsten · Tlf. 74 65 34 15
Åben Hverdage kl. 6.00-17.00 · Lør/søndage kl. 6.00-16.00

Onsdag den 20. maj slår
Restaurant Fiskenæs
igen dørene op for sine
gæster.

“Det er både godt og skidt,
at restauranterne igen kan
åbne”.
Sådan lyder det fra restauratør Ole Søndergaard
fra Restaurant Fiskenæs.

“Restriktionerne er kommet så sent. Nu skal vi
finde ud af, hvad vi kan,”
siger Ole Søndergaard.
Genåbningen af restauranter blev offentliggjort
den 7. maj i forbindelse
med fase 2 i genåbningen
af Danmark.
En uge senere, den 14.
maj, kom retningslinjerne
for, hvilke retningslinjer
restauranterne skal følge.
Dokumentet blev udgivet
omkring kl. 16, hvilket i
praksis gav restauranterne
én hverdag til at få styr på
alt inden den 18. maj.
“Al bordopdækning,
afstande og håndsprit.
skal op at køre til onsdag.
Man kunne godt ønske
sig, at de havde arbejdet

lidt hurtigere. Vi har været
handlingslammet, og følt
en afmagt. Det er gældende for alle,” siger Ole
Søndergaard.
Takeaway var godt
Som noget nyt har
Restaurant Fiskenæs
tilbudt takeaway fra
restauranten under
Corona-krisen.
“Det er gået over al
forventning,” siger Ole
Søndergaard.
I gennemsnit er der solgt
100-200 retter om dagen
gennem den nye takeaway
ordning. Den mest populære ret var Kong Fiddes
livret, der blev solgt hele
464 styk af.
Ifølge Ole Søndergaard
har takeaway ordningen
betydet, at restauranten
har kunnet holde hjulene i
gang, og at medarbejderne
har haft noget give sig til.
“VI er meget, meget glade for at kunderne er loyale, og bakker så meget op,”
siger Ole Søndergaard. ■

NU GØR VI DET ENDNU BEDRE
Vi ved, hvor meget dit kæledyr betyder for dig. Derfor arbejder vi hele tiden
på at tilbyde de bedste forhold og den højeste faglighed – og derfor åbner vi

NYT DYREHOSPITAL MANDAG DEN 25. MAJ
på Porten 7 ved tilkørslen til Alssundbroen på Dybbølsiden.

VELKOMMEN TIL EN NY
STANDARD AF DEDIKATION
Det største og mest moderne dyrehospital i landsdelen
Skadestue og akutmodtagelse døgnet rundt
Venteområde med fokus på komfort for mennesker og dyr
Konsultationsrum designet til hunde eller katte
24 timers åbent laboratorium
Operationsstuer til både simpel og avanceret kirurgi
Professionel tandklinik

Dyrehospitalet Gråsten og Sønderborg
sætter standarden for behandling af kæledyr
med landsdelens største dyrehospital.
Læs om vores mission på dyrehospitalet.dk

Dedikation

24-7

43 7000 · dyrehospitalet.dk
Porten 7 · 6400 Sønderborg · 744
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GRÅSTEN

6 STÆRKE
TILBUD
SLAGTEREN TILBYDER
Friskhakket blandet fars
2 kg

DELIKATESSEN TILBYDER
Kartoffelspegepølse,
kogt sardel og
kødpølse
fra Als Pølser

Marmelade i små glas
kolli med 6 glas
flere varianter

3 x 300 g

LG
FRIT VA

2 kg

Sampak

Pr. 6 glas

100,-

100,-

20,-

Rodalon Håndsprit

Tzatziki til

500 ml

2 kg

4 kg danske kartofler

Pr. stk.

Pr. stk.

4 kg

49 95

39 95

14 95

SuperBrugsen Gråsten
Åbningstider: Vi har åbent alle dage kl. 7.00 - 20.00 - Torsdag den 21. LUKKET

Telefon 73 65 26 00
Delikatesse: 73 65 26 09 / Slagter: 73 65 26 10

Tilbuddene gælder de markerede dage i perioden tirsdag den 19. maj til og med lørdag den 23 . maj 2020 eller så længe lager haves. Der tages forbehold for trykfejl.
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Åbent på værtshuse: Det sociale
samvær har været savnet
Gråstens værtshuse åbnede
mandag. På Tinsoldaten var
der gensynsglæde og høj
stemning blandt stamkunderne.Foto Gustav S. Johannsen

Af Gunnar Hattesen

Det var en glad Kim
Stokholm, Tinsoldaten,
som mandag kunne låse
døren op og tage imod
de første stamkunder,
som stod klar til at
komme ind.
“Det er skønt at komme
i gang igen og åbne efter
to måneder”, siger Kim

Stokholm, som mandag
formiddag stod bag baren
med et stort smil. Her var
der hurtigt fuldt hus.
Også på Den Gamle
Skomager var Morten
Latter en tilfreds
restauratør.
“Folk er glade for at
komme ud og få nogen at
snakke med. Jeg kan også
selv mærke det. De vil
gerne fortælle, hvad de har

oplevet de sidste par måneder. Også selv om det
ikke er så meget”, fortæller
Morten Latter.
Der bliver langet glas
fyldt med øl over disken,
og snakken går ved flere
borde.
En kunde spørger høfligt, om han skal gå op i
baren for at bestille eller
bare sætte sig ned.
Det er okay at gå op

og hente øl, men det er
bedst, hvis kunderne
sidder ned. Så skal de
nemlig kun have to kvadratmeter, mens en stående kunde skal have fire
kvadratmeter.
“Så I skal helst sidde,
men ellers er det lige,
som det plejer”, forklarer
Morten Latter. ■

Kranse blev lagt
4. maj
4. maj komiteen i
Gråsten markerede
under stille former
75-års dagen for, at
Nazityskland kapitulerede, og Danmark
atter var frit efter 5 års
besættelse.
Der blev lagt kranse og
blomster ved mindemuren
til ære for oberst Svend
Bartholin Paludan-Müller,

ved mindetavlen for omkomne grænsegendarmer
og ved Frihedsskulpturen
for fire omkomne modstandsmænd - Holger
Biehl, Knud Vindel,
Christian M. Clausen og
Hans Feddersen.
Formand for 4. maj
komiteen, Mogens P. C.
Jacobsen, var glad for, at
man trods Corona-krisen
kunne ære de faldne. ■

Gråsten Ringridning
spænder sadlen til 2021
Så åbner vi igen
Onsdag den 20. maj kl. 16.30
hvor vi selvfølgelig vil servere Stegt flæsk eller
pandestegte rødspættefileter med persillesovs.
Vi sørger for, der er fin afstand mellem bordene.

Fredag den 22. maj fra kl. 17.30
kan der reserveres bord til
Helstegt oksefilet med hvide asparges,
forskellige grøntsager, persillekartofler
og hjemmelavet bearnaisesauce.
Desserten er hjemmelavet is
med frugtsauce . . . . . . . . . . . . .

225,-

Børn under 12 år halv pris.
Guitar Finn har lovet at kigge forbi
og spille hyggemusik til maden.
Vi glæder os til at se jer
OBS: Der skal
reserveres bord
forud for besøg på
Den Gamle Kro.
Slotsgade 6 · 6300 Gråsten · Tlf. 74 65 15 67
mail@1747.dk · www.1747.dk · Følg os på

til selve festen i år, men vi
har stadig noget, der hedder 2021. Så vi har kapital
at arbejde med, og så kan
vi prioritere nye ting”,
siger Andreas Thomsen
Nøhr.

Af Esben Cronbach

I år har Gråsten
Ringridning måtte aflyse
den årlige ringriderfest,
men i 2021 er man klar
på ny.
“Vi er begunstiget af, at
myndighederne meldte
ud hurtigt, så vi ikke har
været ude og binde en
masse kapital på forhånd,”
siger formand for Gråsten
Ringriderforening,
Andreas Thomsen Nøhr.
Mange af de årlige omkostninger bliver afholdt
ved selve ringriderfesten,
men foreningen har stadig
faste udgifter på ca. 30.000
kr. i form af hjemmeside
og forsikringer.
Formanden er derfor
glad for, at de passive
medlemmer i foreningen
viser stor lyst til at støtte
foreningen.
“Vi har passive medlemskaber, og dem opfordrer
vi stadig til at betale. Vi

Formand for Gråsten
Ringridning Andreas
Thomsen Nøhr.Arkivfoto

har fået meget god opbakning,” siger Andreas
Thomsen Nøhr, og
fortsætter:
“Vi har ingen udgifter

Bakker op om tiltag
Landsdelens årlige ringriderfester er blevet aflyst
på stribe. Den sønderjyske
tradition med alt der hører til, må derfor vente til
2021. Andreas Thomsen
Nøhr er ærgerlig over aflysningen, men viser forståelse for beslutningen.
“Det er brandærgerligt,
at vi ikke kan komme til
at afholde det. Vi må have
respekt for det, der sker
omkring os i øjeblikket.
Det er ærgerligt, men
vi bakker op omkring
tiltagene for at få styr på
Corona-virussen,” siger
formanden. ■
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Det Grønne Køkken
Mad ud af huset
Tlf. 21248572

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

2770207_visitkort.indd 1

25-01-2019 09:56:41

Snart må vi se familie og venner igen
Vi håber og tror at vi fra den 8. juni atter må være
samlet med vores venner og familie.
Derfor gir vi

20% rabat

på alle de vores menuer og buffeter frem til den 8. juni.
Bestilling ved Bettina på 30 56 36 47 eller
via hjemmesiden www.dgk-egernsund.dk
Rabat fratrækkes ved betaling. Brug koden: DGK-20RABAT
Bestillingen er til levering/afhentning i perioden 8. juni 2020 - 31. december 2020

Se ”ja tak tilbud” på hjemmesiden –
det hentes hurtigt og nemt i vores drive-in.
Sundgade 79 · 6320 Egernsund · Tlf.: 30 56 36 47 · www.dgk-egernsund.dk
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Mindedag i Gråsten
Den offentlige 76-års
mindedag for oberst
Paludan-Müllers kamp
mod tysk overmagt
er aflyst.

“Med regeringens forbud
mod forsamlinger på
over 10 personer, grundet
Covid-19 smittefaren, vil
dette års mindedag blive
afholdt med begrænsninger, uden flag og faner”,
oplyser formand for 4. maj
komiteen, Mogens P. C.
Jacobsen.
Der vil bliver lagt kranse
og blomster med en kort
højtidelighed ved mindemuren tirsdag den 26. maj
2020, kl. 10.00.
Det er 4. maj komiteen
i Gråsten som hvert år
arrangerer mindedagen i samarbejde med
Sønderborg Kommune
og Dansk Told &
Skatteforbund.
Sidste skud
Oberst Poaludan-Müller
var kendt for sin modstand mod den tyske besættelse af Danmark, som
han modarbejdede, hvor
han kunne.

Tidligt den 26 maj 1944
mødte Gestapo talstærkt
op ved oberstens tjenestebolig på Slotsbakken
i Gråsten for at arrestere
ham, hvilket han modsatte sig.
Det kom til ildkamp,
hvor obersten forsvarede
sig mod overmagten.
Ved indgriben fra genboen og vennen pastor
Conrad Hvidt, kom det til
et ophør i ildkampen.
Pastoren fik udvirket, at
oberstinden, datteren og
en tjenestepige kom ud
af boligen for at blive anbragt i et havehus, hvorfra
de kunne overvære den
fortsatte skudveksling.
Tjenesteboligen blev sat
i brand og kl 08.45 lød det
sidste skud.
De der kendte PaludanMûller vidste, at det stod
hans officersære for nær at
lade sig ydmyge af tyskerne, hvilket han tog den
ultimative konsekvens af.
Obersten blev begravet
på Snesere kirkegård på
Sydsjælland i overværelse
af en stor folkeskare, som
trods tyskernes påbud om
at begravelsen skulle fore-

gå i stilhed i hundredetal
strømmede til. ■

I 1946 blev der rejst og en
mindemur, som blev afsløret
med deltagelse af Kronprins
Frederik, Kronprinsesse
Ingrid og Paludan-Müllers
hustru og børn på stedet,
hvor den dramatiske
handling fandt sted.
Arkivfoto

Velkommen
Den originale

BIX & BAJER

®

Hver torsdag fra kl. 18.00
Vi serverer alt det biksemad
m/spejlæg du kan spise,
med 1 øl, 1 vand eller 1 glas vin
Husk
ling
bordbestil
n
fo
le
te
på
3
74 60 81 8

75,Pr. kuvert

STEGT FLÆSK

Onsdage fra kl. 18.00
Stegt flæsk med kartofler
kålrabi og persillesovs.
Husk bordbestilling
på telefon 74 60 81 83

95,-

... fra den 20. maj 2020 åbner vi
igen dørene og serverer mad på
Holbøl Landbohjem.

Vi glæder os til at betjene jer igen,
der vil selvfølgelig blive passet på
vores gæster & personale.

Al-sang
En let version af

- en hyggelig aften
med gode venner...

Mandage kl. 18.30

med Tim Hansen eller Vagn Hansen

TEMABUFFET
- også i børnehøjde

Fredage fra kl. 18.00
Temabuffet og den velkendte børnbuffet
- Følg med på facebook, for dato & tema.
Husk bordbestilling på telefon 74 60 81 83
Børn 3-10 år
Pr. kuvert

75,-

Børn 0-2 år
Pr. kurv.

GRATIS

125,Pr. kuvert

BRUNCH

Søndage fra kl. 10.30
Serverer vi et lækkert brunchbræt
incl. kaffe, the & juice

100,Pr. kuvert

Husk bordbestilling
på telefon 74 60 81 83

Let anretning, kaffe, sanghæfte & musik.

Pr. kuvert

Husk
tilmelding
på telefon
3
74 60 81 8

125,Pr. kuvert

Følg os på
facebook!
Storegade 14 · Holbøl · 6340 Kruså · Tlf. 74 60 81 83
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Bygningskonstruktør
Murermester
og aut. kloakmester

DIN LOKALE HÅNDVÆRKER
Alt i anlæg & vedligehold

ANL ÆGSGAR TNE R
Andr. Petersen & Søn ApS
Planetvej 2 • 6300 Gråsten
Tlf. 7465 2416 - Bil. 4019 2416
www.apos-eftf.dk
Planetvej
2 • 6300 Gråsten

Hækklipning
BeskæringBeskæring
Træfældning
Haveservice Belægning
Vedligehold
Græsplæner
GræsplænerBeplantning
Belægninger
Støttemure
Mågevej 68. 6300 Gråsten | malermesterralf@gmail.com

Bred VVS ApS

CVR 34 22 35 72

Bred VVS ApS / Gråsten VVS
Ahlmannsvej 12 b · 6300 Gråsten
Tlf. 74 67 15 12 · vvs@bred.dk

HUSK du kan få
FRADRAG for
Bygningskonstruktør, murermester
havearbejde Nybygning • Tilbygning • Tagarbejde • Badeværelser

Kosmoshus Træfældning

Gråsten
Vinduespolering
og Rengøring

Alt I træfældning
• Topkapning
Annonce.indd 1
• Beskæring
• Risikofældning
• Flishugning og
rodfræsning

kommer også i Padborg og Tinglev

Tlf. 74 65 09 16

Hvis din bil
kunne vælge

GASSERVICE – BLIKKENSLAGER
VENTILATION – SMEDEARBEJDE
– VAND – VARME –
ENERGIRÅDGIVNING

– Kort fortalt, vi fælder alt –
Ring eller skriv og få et godt tilbud
30 26 35 57 / kosmoshus@gmail.com

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

Dit værksted og servicebutik på vejen

www.el-teknik.dk

PEl-installation PBelysning PIndustriservice
PEDB-installation PSikringsanlæg
Vi udfører alle former for el-installation lokalt og regionalt
til industri, erhverv, privat og offentlige institutioner.
Bomhusvej 13A, 6300 Gråsten . Tlf. 7465 1840 . mail@el-teknik.dk

Følg os på Facebook

telefon 74 65 01 10
mobil 40 34 80 08

Telefon 21 16 06 83

Telefon 21 19 02 80

Telefon 31 40 03 61

redaktion@graastenavis.dk

isj@graastenavis.dk

ls@graastenavis.dk

Fotograf

Receptionist

Adm. medarbejder

Reporter
Marie Beierholm Christensen

Telefon 61 44 07 80

Bettina A. Jessen
Telefon 61 44 07 80
baj@graastenavis.dk

Telefon 29 25 95 50

egj@graastenavis.dk

www.kimscykelservice.dk
Skeldevej 17, 6310 Broager

Følg os på Facebook
Telefon 7444 9409

Kim’s Cykelservice - din lokale cykelhandler

Heidi
Waldemar
Østergaard

Nygade 8 · 6300 Gråsten
Kontor:
Åbningstider: Tirsdag kl. 10.00 - 12.00
onsdag og torsdag kl. 13.00 ‑ 15.00
eller efter aftale

Mediekonsulent

Eva Gert Jensen

LØRDAG
kl. 9.00 – 13.00

Kim’s Cykelservice

din lokale cyke

Nicole
Schünemann
-Føh

- Ejendomsoverdragelse
- Strafferetsager
- Bobehandling
- Retssagsbehandling

Ringgade 3, 6300 Gråsten | Telefon 7463 0800 | www.fischer-advokatfirma.com

Mediechef

Jimmy Christensen

MANDAG – FREDAG
kl. 9.30 – 18.00

Bækken 10 · Rinkenæs
DK-6300 Gråsten
info@godthaandvaerk.dk

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.

Lisbeth Schiønning

v/ Kim Gottlieb

- Erhvervsret
- Erstatningsret
- Testamenter
- Skilsmisseret

Ansv. redaktør

Ingrid Johannsen

Kim's Cykelservice

Hans
Henrik
Fischer

tømrer / snedker
Knud Møller Paulsen

din lokale cyke

din lokale- din lokale cykelhandler

Kongevej 86, Gråsten · 74 65 01 70

Kim’s Cykelservice

-

Gisselmann

Kim’s Cykelservice - din lokale cykelhandler

Kim’s Cykelservice

Kioskvarer og gaveartikler
mv.

Oplag: 13.430 eks. ugentlig
Tryk: OTM Avistryk A/S

28-01

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

Reparation og service
af alle bilmærker

Gunnar Hattesen

og aut. kloakmester
Belægning
Reparationer med;
Vi udfører
opgaver•i totalenterprise
murer, tømrer, snedker, el, vvs og maler.
Vi gennemfører
opgaverne
Ingen
opgave er
for lille.
med seriøsitet og præcision

planter@havekompagniet.dk · TLF. 74 61 35 06

Reporter

Esben Cronbach
Telefon 26 77 22 72

marie.j.christensen@gmail.com

Grafisk
tilrettelæggelse

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

Reporter

Søren Thygesen Kristensen
Telefon 27 36 04 12

Find os online her: www.graastenavis.dk
Artikelmateriale sendes til
redaktion@graastenavis.dk
Annoncemateriale sendes til
annonce@graastenavis.dk

Grafisk
tilrettelæggelse

Marta Serrano Sánchez
Graphos Grafisk
Industrial Produktion
www.graphos.dk
graasten-avis@graphos.dk
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Sæt kryds

TILLYKKE

☐ Tillykke uden foto max. 25 ord ................................................................................... 125,☐ Tillykke med foto max 25 ord ..................................................................................... 150,-

Kaffedate blev starten
på et livsvarigt forhold

Udover 25 ord 1,- pr. ord
☐ Frankeret svarkuvert vedlagt
☐ ......................kr. indbetales på reg. nr. 7931 kontonr. 1195949
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

Stort tillykke
Dette smukke par,
Ulla & Kaj Petersen
Bryggen 20,
kan den 21. maj fejre

diamantbryllup

I vil blive fejret, når vi
engang må samles igen.
Kærlig hilsen
Børn, børnebørn & oldebørn

Ulla og Kaj Petersen fejrer torsdag diamantbryllup.
Af Esben Cronbach

Ulla og Kaj Petersen på
Bryggen 20 i Gråsten
har været gift i 60 år.
På torsdag den 21. maj
fejrer de diamantbryllup.

For over 60 år siden tjente
Ulla Petersen på en gård.
Her mødte hun i 1958 Kaj
Petersens far, der som den
første så, at Ulla og Kaj
ville være et godt par. Han
bød Ulla hjem på kaffe

GENÅBNING AF
KIRKEN I RINKENÆS

Kære Kristoffer

hjertelig tillykke

Som bekendt har vi fået mulighed for at åbne for
kirken og kirkelivet igen, og det er en stor glæde.

med din 7 års fødselsdag
den 24. maj.

Foto Esben Cronbach

med Kaj, og resten er i dag
historie.
Kaj Petersen arbejdede i 37 år på Egernsund
Teglværk, mens Ulla i
mange år arbejdede som
rengøringsassistent.
Arvede værdier
Parret boede i 27 år i

Lions’ sommerhuse 2020
Der er mulighed for lån af
Lions’ sommerhusene på Årø og i Henne.

Desværre har vi meget sent fået de retningslinjer vi
skal følge, for at kirkelivet kan foregå med så lille
smitterisiko som mulig.

Kærlig hilsen
B.M.P.T.T.I.M.T.F.N.A.
Mor, Far, Sebastian og Kamille

Stort tillykke

Derfor håber vi, at vi vil være klar til
at åbne kirken med gudstjenesten
søndag den 24. maj.
Følg med i informationerne
på vores hjemmeside
www.rinkenæskirke.dk

med sølvbrylluppet
den 20. maj.
Håber I får en god dag.

Sommerhusene er meget handicapvenlige
og har en god beliggenhed!
Forespørgsel vedr. lån af sommerhusene til
Kaj Jacobsen, Slotsgade 24, 6300 Gråsten.
eller e-mail: kajesso@mail.dk
Lions Club Broager-Gråsten

Venlig hilsen
Rinkenæs menighedsråd

Mange knus
fra
mor og svigermor

Egernsund, før de i flyttede til Konkel i Gråsten.
hvor de boede i 20 år. De
seneste 13 år har de boet
på Bryggen.
Parret har tre børn,
Sonja, Finn og Lars. Det
tyder på, at nogle af Ulla
og Kaj Petersens værdier
er gået i arv til børnene.
Ingen af børnene er skilt,
og det er ellers noget, der
ifølge Kaj Petersen sker
oftere i dag, end det gjorde
tidligere. Parret har også 7
børnebørn og 3 oldebørn
– og endnu et oldebarn er
på vej.
Parret havde planlagt
at fejre dagen på Holbøl
Landbohjem sammen
med familien. De planer
er indtil videre udskudt
til 2021, fordi coronasituationen ikke gør det
muligt for dem at fejre det
som planlagt. De to spår
dog, at det kan tænkes, at
naboerne lurer på at fejre
dem.
“Det har de gjort de andre år, og vi fejrer hinanden i området,” siger Kaj
Petersen. ■

Læs mere på: www.rinkenæskirke.dk

GUDSTJENESTER
GRÅSTEN SLOTSKIRKE

BROAGER KIRKE

Kr. Himmelfart, torsdag den 21. maj kl. 11.00
ved Hanne Beierholm Christensen
Søndag den 24. maj kl. 11.00
ved Maiko Miyamoto

Kr. Himmelfart, torsdag den 21. maj kl. 10.30
ved Stefan Klit Søndergaard
Søndag den 24. maj kl. 10.30
ved Stefan Klit Søndergaard

ADSBØL KIRKE

EGERNSUND KIRKE

Søndag den 24. maj
Ingen gudstjeneste

KVÆRS KIRKE

Søndag den 24. maj
Ingen gudstjeneste

Søndag den 24. maj
Ingen gudstjeneste

RINKENÆS KORSKIRKE

Kr. Himmelfart, torsdag den 21. maj
Ingen gudstjeneste
Søndag den 24. maj kl. 11.00
ved Marianne Østergård Petersen

NYBØL KIRKE

Kr. Himmelfart, torsdag den 21. maj kl. 10.30
ved Karen Møldrup Rasmussen
Søndag den 24. maj kl. 9.00
ved Karen Møldrup Rasmussen

SOTTRUP KIRKE

Søndag den 24. maj kl. 10.30
ved Karen Møldrup Rasmussen

ULLERUP KIRKE

Kr. Himmelfart, torsdag den 21. maj kl. 10.30
ved Anne Margrethe Hvas
Søndag den 24. maj
Ingen gudstjeneste

TYSK GUDSTJENESTE
Sonntag, 24. Mai, 16 Uhr
Schlosskirche Gravenstein
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En slider er gået bort
Fhv. direktør Aage Latter, kone, Gerda, mens han
Adsbøl, er død, 72 år.
var ved militæret.
Han var født i Egernsund.
Allerede som seksårig
mistede han sin far, der
omkom i en arbejdsulykke
og hans mor døde af sygdom, da han kun var 9 år.
Han kom så til sin storebror, Lorens, og hans
kone, Christa, som passede ham indtil han blev
voksen.
Som ung kom han i lære
som maskinarbejder ved
Fr. Petersen i Broager.
Efter sin læretid kom han
til forsvaret og aftjente
sin værnepligt ved flyvevåbnet i Skrydstrup. Han
mødte sin kommende

Da han havde aftjent sin
værnepligt, fik han arbejde ved sin gamle læreplads
og flyttede i lejlighed i
Kobberholm.
Aage og Gerda blev gift i
1970, og i ægteskabet opvoksede to sønner. Morten
blev født i 1971 og Michael
kom til verden i 1975.
Familien købte i 1988
hus på Smedebakken i
Adsbøl, hvor de boede de
indtil de flyttede på plejecenter i februar i år.
Aage arbejdede i 23 år
som maskinarbejder ved
Fr. Petersen. Derefter
kom han til Sundeved
Maskinfabrik i Ragebøl,

hvor han var værkfører
for 50-60 medarbejdere. I
1993 startede han sin egen
maskinfabrik i Broager,
Maskinfabrikken D.U.K.
I de gode år havde han
75 mand ansat, og firmaet
var på det tidspunkt det
største i gamle Broager
Kommune.
I 2000 gik han konkurs,
da en samarbejdspartner
lukkede ned. Nogle uger
efter opstartede han
Broager Maskinfabrik på
samme adresse, hvor han
havde 8 mand ansat. I
2005 lukkede han firmaet
på grund af manglede
ordrer.
De efterfølgende år formidlede han arbejdskraft

fra Tyskland til danske
firmaer indtil han som 60årig fik en hjerneblødning.
I hans unge dage gik han
meget op i amatørradio.
Han var en del år formand
for Walkie klubben 2 Trio,
hvor han også råbte op til
lottospil.
Aage Latter var en slider.
Da han var værkfører
var han næsten altid på
arbejde dag og aften. En
typisk dag var han på arbejde fra 7-17, så kørte han
hjem og spise og tog igen
på arbejde 19-21.
Aage kunne aldrig sige
nej til ordrer. “Det klarer
vi nok”, sagde han. Ordet
nej kendte han ikke. Aage
havde altid en kvik bemærkning lige til han sov
ind på plejecentret. ■

Læserbrev

Dødsfald
Vor kære bror og onkel

Peter Christian Iversen
* 22. maj 1923
er stille sovet ind
Gråsten, den 16. maj 2020
På familiens vegne
Gunnar Iversen Avnbøl
Bisættelsen finder sted i stilhed
En særlig tak til Gråsten Plejecenter
for kærlig omsorg og pleje

Gråsten blomster
Ulsnæs Centret, Sundsnæs 17A
Telefon 74 65 03 03

En smuk
afsked...

Statens skove er misligholdte
I disse Coronatider bliver
det til en hel del cykelture rundt i landskabet.
En del af dem fører
også igennem statens
skove, og både mark
og skov giver dejlige
forårsoplevelser.
Men hvor er det da sørgeligt at se, at statens skove
bliver så misligholdt, som
man kan se overalt. Hel
og halv væltede træer er
næsten mere almindelige
end sunde træer. Og hvor
der ikke ligger væltede
og rådne træer, gror vilde
brombærranker mange
steder meget tæt.
Når jeg tænker tilbage
på skoletiden, hvor vi ofte

cyklede hjem gennem
skoven, husker jeg ikke,
at skoven har set så misligholdt ud. Tværtimod
var det en dejlig oplevelse,
som man godt kan længes
efter igen.
For et par dage siden
var vi på tur gennem
Nørreskoven, for at se alle
de nyudsprungne bøgetræer. En pragtfuld tur,
men desværre kunne man
også der tydelig se, at det
var en af statens misligholdte skove.
Så er der sikkert nogen,
som vil sige: Jamen det er
jo for at bevare biodiversiteten i naturen. Det er
måske også godt nok, men

behøver det at betyde, at
alle statens skove skal forfalde af den grund?
Jeg mener at huske, at
der for år tilbage var et
området i Gråsten Skov
ud mod Hjertehøj, som
fik lov til at forfalde og
ligge hen, for at fremkalde
naturens eget jeg.
Det er også i orden, at
der rundt i statens skove
bliver skabt områder, som
får lov til at ligge uberørt
hen, for at fremme biodiversiteten, men var det
ikke bedre at fordele områderne lidt, så den mindste del får lov at forfalde,
og den største del bliver
vedligeholdt og anvendt

Få din middagsmad leveret
Mandag 25. maj: Nakkesteak med grøntsager og
flødekartofler. Dertil grøn salat med dressing.
Tirsdag 26. maj: Kalkunbryst med
grøntsager, pasta og tomatiseret sovs
med flødeost samt agurksalat.
Onsdag 27. maj: Pyt i panna med
spejlæg dertil drueagurker.
Torsdag 28. maj: Stegt flæsk med persillesovs,
dertil hvide kartofler, grøntsager og rødbeder.
Fredag 29. maj: Dansk bøf med bløde løg, sovs
og brasede kartofler, dertil en tomatsalat.

*Leveres nedkølet om lørdagen

– Gitte og Steen Kristensen

til gavntræ, for dermed
at give bedre økonomi i
skovene.
Det skulle være mærkeligt, hvis ikke en bedre
indtægt kunne bruges
til et eller andet i statsskovene, og måske endda
give bedre oplevelser til
skovens besøgende.

Gitte J.J. Kristensen

Steen Kristensen

Eksamineret bedemand

Eksamineret bedemand

Guderup
Broager
Nordborg

Bakken 23
Kirkegade 2
Storegade 39

Als- &
Broager-Sundeved Begravelsesforretning

Jens Søndergaard Olesen
Fiskebæk, Gråsten
• En værdig

pr. dag

Frit leveret
ved mindst
3 bestillinger
pr. uge

Bestilling dagen før
inden kl. 12:00

www.als-begravelse.dk

og smuk afsked
• Afdødes ønsker i centrum
Gråsten
Bedemandsforretning
• Erfaren hjælp
til det praktiske
– en del af Rabøl Jørgensens Begravelsesforretninger
• Respektfuld hjælp til det svære
v/ Steen Kristensen

v/ Steen Kristensen

• Erfaren hjælp til det praktiske
Tlf.: 74 62 20 12 - Døgnvagt 70 12 20 12
Rie Rabøl Jørgensen
Martin Good
Svend H
• Respektfuld
hjælp til-det
svære
www.rabol-jorgensen.dk
mail:
post@rabol-jorgensen.dk
• Økonomisk vejledning
H. G. Jørgensens Begravelsesforretning - Rødekro Begravelsesforretning
- en del af Rabøl
Jørgensens Begravelsesforretninger
• Gratis juridisk rådgivning
(advokat)

Rabøl Jørgensens Begravelsesforretning
Rie Rabøl Jørgensen

En Tlf.:
værdig
70og
12smuk
20 12afsked
– Døgnvagt
www.rabol-jorgensen.dk
post@rabol-jorgensen.dk
• Afdødes ønsker· imail:
centrum
• Erfaren hjælp til det praktiske
• Respektfuld hjælp til det svære

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

Rie Rabøl Jørgensen

ISO9001-certificeret

eksam. bedemænd

Hos Gråsten og Omegns begravelsesforretning
har vi gennem tre generationer bistået ved
planlægningen af det sidste farvel. Kontakt os
for en uforpligtende personlig samtale eller find
’Min sidste vilje’ på www.helmichbegravelse.dk
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

www.kvaerskro.dk
Tlf. 7465 9206 • info@kvaers-kro.dk

Martin Good

•

UGE 22

65,-

Tlf. 74 45 80 11
Tlf. 74 44 95 29
Tlf. 74 45 11 45

Rabøl Jørgensens Begravelsesforretning
Lukket søndag

Svend Hedegaard

Lørdag 30. maj: Hamburgerryg
med stuvede grøntsager og stegte
kartofler, dertil en råkostsalat.
Søndag 31. maj: Svinegullasch med grøntsager
og ris, dertil blandet salat med dressing.

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

Gråsten&Omegns
- Steffen Jensens eftf.

Jytte Rasmussen
Gråsten og Omegns
Begravelsesforretning
Felstedvej 34, Gråsten
Tlf: 74 65 94 33

Vi træffes hele døgnet.

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

Martin Good
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Stillingsannoncer

HAVEHJÆLP SØGES

HK Egene håber på opstart i august
Formand for HK Egene,
Annette Jørgensen.

Pensionist eller efterlønner
søges til have i Rinkenæs.



HENVENDELSE
7465 3584 ELLER
2944 0530

deltagergebyrer til de tilmeldte hold, og får derfor
ingen indtægter fra årets
arrangement.
“Det vi tjener, er det vi
lever af. Det er selvfølgelig
rigtig, rigtig ærgerligt,”
siger Annette Jørgensen.
HK Egene overvejer at
lave et ”opstartsstævne”
i september, men der er
endnu ingen konkrete
planer om et sådant.
Egene Cup 2020 skulle
oprindeligt afvikles i påsken den 4. og 5. april.

FELSTED KIRKE

Sæsonarbejder
på kirkegård

Felsted kirkegård søger en sæsonarbejder,
til kirkegården, med tiltrædelse

Tirsdag den 23. juni

Vi forventer følgende:
Gerne erfaring fra kirkegård
Pli i forhold til at arbejde på en kirkegård
Arbejde selvstændigt, og i team
Løn efter overenskomst.
Ansøgningen stiles til:
Felsted kirke
Kirkevej 15
6200 Aabenraa
Yderligere information
kan fås ved henvendelse
til graver Torben Jessen
på mobil: 24 43 03 59
Ansøgningsfrist
tirsdag den 2. juni

Foto Ingrid Johannsen

Af Esben Cronbach

Siden landets nedlukning har HK Egene
ikke kunnet afholde
træning kampe eller
arrangementer.
Alt fra træning og arrangementer til lavpraktiske
ting som en generalfor-

samling er for tiden sat på
pause i HK Egene.
Danmark åbner langsomt op for de udendørs
idrætsgrene, men indendørs sport, som håndbold
typisk er, må vente lidt
endnu.
“På grund af nedlukningen kan HK Egene derfor
ikke starte op endnu.
Klubben håber, at kunne

starte i august”, siger
formand for HK Egene,
Annette Jørgensen.
Aflyste Egene Cup 2020
Da det den 11. marts stod
klart, at landet skulle lukke ned, blev bestyrelsen
hurtigt enige om at aflyse
Egene Cup 2020.
Klubben har tilbagebetalt både hold- og

Som at slukke en stikkontakt
Som følge af det pludselige
stop af aktiviteter, kunne
håndboldklubben ikke
afvikle årets afslutning for
alle hold.
“Vi plejer at have afslutning for alle hold, men det
kunne vi ikke afholde. Det
var som at slukke en stikkontakt, så var det slut,”
siger Annette Jørgensen. ■

BROAGER

Nyt
Listetyv
embede
Poul Erik Gildhoff, der
har været konstitueret
sognepræst i Broager og
Dybbøl sogne er blevet
ansat som ny sognepræst
i Bylderup og Burkal
sogne. ■

JOHNS FODINDLÆG

Torsdag aften mellem
klokken 23 og midnat
listede en tyv ind gennem
en ulåst dør i en bolig på
Storegade i Broager.
Her snuppede han en
pung, uden at nogen af
beboerne hørte ham liste ind. ■

ved John Christiansen
Specialfremstillede
indlæg til:
• Hælsporer

Derudover:

BUI Motion gør klar til det 18.
Gendarmløb søndag 13. september.Arkivfoto Jimmy Christensen

• Nedsunket forfod

• Skoforhøjelser

• Hammertæer

• Gængefunktion

• Knyster

Tlf. 60 69 26 27 · Mail: johns_fodindlaeg@hotmail.com
GRATIS Konsultation efter aftale: Højløkke 74, 6310 Broager

Tak fordi du handler lokalt

Gendarmløbet løber af
stablen i september
Af Esben Cronbach

På trods af Coronakrisen, planlægger
BUI Motion stadig at
gennemføre det årlige
Gendarmløb
Siden 2003 har
Gendarmløbet været
ét af BUI Motions faste
arrangementer.

Traditionen tro står det
18. løb endnu til at blive
afholdt den 2. søndag i
september. Det er i år den
13. september.
“Foreløbigt er planen,
at vi gennemfører. Vi
venter på, hvad Mette
Frederiksen siger, men
vi har gang i forberedelserne, og vi lægger an
til, at det skal blive det

bedste løb nogensinde,”
siger formand for BUI
Motion, Lars Lundsgaard
Sørensen.
Den særlige 18. plads
Hvert år laver BUI Motion
nogle nye ting med i løbet.
I år vil der i den forbindelse med det 18. løb være en
præmie til alle, der kommer ind på 18. pladsen.

“Der vil være en præmie
til alle dem, der kommer
ind som nr. 18. Der vil
selvfølgelig også være præmier til dem, der vinder,”
siger Lars Lundsgaard
Sørensen. Hvad præmien
indebærer, vil forblive en
overraskelse lidt endnu.
Digitalt sammenhold
De sædvanlige aktiviteter i
BUI Motion er i øjeblikket
indstillet, men det forhindrer ikke løberne i at
fortsætte.
Flere af klubbens medlemmer har små løbehold,
hvor de løber sammen,
mens de holder afstand.
Derudover bruger klubben
løbeappen Endomondo til
at holde hinanden i ørene.
Man kan i appen se, hvor
ofte folk løber. Man kan
derudover se, hvor hurtigt
og hvor langt, man har
løbet. ■
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Tid til kundemøde?

HUSK

Vi holder
lukket fre
dag
d. 22. maj
efter
Kr. Himme
lfartsdag

Online videomøde

Mød din rådgiver via telefon- eller videomøde
Selvom vi har åbnet dørene til vores filialer, har vi fortsat høj aktivitet og gode
erfaringer med vores online videomøder med vores kunder. Møder om bl.a. boligkøb, ombygninger og bilhandler fortsætter ufortrødent, og vi vil også rigtig gerne
hjælpe dig.
Kontakt din rådgiver og book et online videomøde. Sæt dig til rette i din sofa eller
ved dit skrivebord derhjemme med din computer og en god kop kaffe.
Så bliver det ikke nemmere.

Storegade 27
6310 Broager

Kastanie Allé 8
6400 Sønderborg

Rådhuscentret 43
Skrænten 5
6500 Vojens
6200 Aabenraa
T 7418 3838 · www.broagersparekasse.dk
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Læserbrev

Byrådet svigter Broager
Byrådet er på vej til at
svigte løfter og mål, I
selv har vedtaget om
Broagers udvikling.
I er på vej til at lægge videre byudvikling i Broager i
mølpose.
I er på vej til at holde
lokale ildsjæle en smule
for nar ved at ophæve lokalplaner, der skulle have
givet lokalsamfundet mulighed for at udvikle sig.
Og politikerne i Teknikog Miljøudvalget er tavse.
Boliggruppen i Broager
Udviklingsforum tillader sig derfor at gentage
spørgsmålene, som vi
har forsøgt at få svar på
siden oktober 2019, senest
i en mail fra 15. marts

i år efter et nyt møde i
forvaltningen.
1. Kan Broager forvente
politiske opbakning
til at få behandlet et
tillæg til kommuneplanen for så vidt angår
boligudvikling i den
kommende kommuneplan-periode, eller
er der “lukket” for den
mulighed frem til næste
kommuneplan-revision.
2. Kan Broager forvente
et boligbyggeri i de
kommende år bestående
af 24 lejeboliger og et
seniorbolig-fællesskab
på 36 boliger i området
for lokalplan nr. 56 gl.
Broager Kommune,
som endnu ikke er
aflyst. Behov skal na-

turligvis dokumenteres
inden projektet kan
påbegyndes.
I stedet for at svare på
spørgsmålene ser vi nu, at
man ophæver lokalplaner
vedr. bolig- og byudvikling i Broager og uden
nogen form for dialog om
alternative muligheder
ophæver lokalplan 37, 371,37-2, 56 og 601-1 og fører
det tilbage i landzone.
Vi er målløse over denne
fremgangsmåde.
Hvorfor har forvaltning
og TMU ikke spillet
med åbne kort allerede
fra vores første henvendelse til forvaltningen
den 28. oktober 2019.
Kommunen kunne have
brugt Broager-ønskerne til

byudvikling ved at sikre
en sådan i kommuneplanen – eller have peget på,
at vi selv skulle gentage
vores ønsker ved at reagere i forhold til den nye
kommuneplan. I stedet er
vi holdt hen.
Der er sendt mails til
TMU-udvalgets medlemmer omkring de møder vi
haft med forvaltningen.
Men.
Politisk har der været
larmende tavshed.
Broager Udviklings
forum vil gerne bruge
kræfter på at indfri borgernes og for den sags
skyld byrådets ønsker om
at udvikle Broager. Men
det er spildt arbejde, hvis
den politiske vilje eller
tekniske spørgsmål de
næste 3-4 år forhindrer os

Kendt gravsted bliver sløjfet
Jeg har været en tur på
kirkegården i Broager.
Det kan man med
mellemrum godt have
behov for.

Et sådant behov havde
jeg fredag den 15. maj, og
vandrede frem og tilbage
på de velplejede stier på
kirkegården, mens tanker-

ne kørte rundt i hukommelsen ved synet af de
mange kendte navne, som
jeg kunne udveksle gode
tanker med.

DEN GLOBALE NEDLUKNING
HAR RAMT SØNDERJYDERNE
SÆRLIGT HÅRDT

Så stod jeg ved en stor
sten, rejst for folketingsmand I. P. Nielsen, som
har gjort en stor indsats og
gerning i Grænselandet.
Ved stenen var placeret
et lille skilt med besked
om, at pårørende skulle
henvende sig inden den
5. marts 2021, ellers ville
gravstedet blive nedlagt.

i at komme videre. Meld
dog klart ud!
I efteråret 2017 promoverede byrådet processen
om bystrategi med nye
tanker med fokus på
involvering af borgerne i
Broager, og med idéer herfra vedtog byrådet den 30.
maj 2018 en ny bystrategi
for Broager.
En af overskrifterne i
bystrategien, som jo er
vedtaget af byrådet, hedder “Et dejligt sted at bo
– Det gode hverdagsliv”
og er valgt for at styrke
Broager bys position som
den attraktive og gode
bosætningsby.
“Byens fremtidige udvikling skal sikres som
et godt sted at bo for alle
aldersgrupper og faser i
livet”, hedder det også i
bystrategien. Det harmo-

nerer langt fra med det, vi
har oplevet som borgere
og ildsjæle, der hidtil har
villet arbejde ud fra den
bystrategi som byrådet
flot har vedtaget - men nu
ikke vil stå ved. En ærgerlig afslutning på et ellers
godt initiativ.
Vi har et stille håb om, at
byrådet på det kommende
møde ændrer retning og
undlader at aflyse lokalplanerne. Og.
Vi afventer stadig svar
fra forvaltning og TMU.

Om der findes pårørende
endnu, ved jeg ikke, men
jeg ved, at der findes en
fond, der hedder: I. P.
Nielsens Fond,og fonden har en bestyrelse.
Navnene er undertegnede
bekendt med.
Fonden har en formue
i millionklassen, og fondens § 6 giver mulighed
for at finansiere bevarelse
af mindestenen.
Fonden administreres

af Staben i Sønderborg
Kommune.
Kunne det ikke være en
opgave for denne fond
at sponsorere et beløb til
bevarelse af I. P. Nielsens
gravsted?

Boliggruppen, Broager
Udviklingsforum
Erik Krogh, Vagn Peter Petersen
og Kristian Pallesen
Broager

Ole Hansen
Illerstrandvej 30
Broager

– i månedsvis har det ikke været muligt at fylde
biler og trailere med billige bajer og bom
“Den er da li’ til æ Rummelpot”

Har du en god historie, en munter anekdote eller en
sjov oplevelse fra livet i Sønderjylland i årets løb, så
send dit bidrag til redaktion@rummelpotten.dk

LEVERANDØR AF SØNDERJYSK HUMOR SIDEN 1946

Ender din historie i æ Rummelpot 2020, så præmieres
du med et gavekort til glant Rummelpot-awten.

I. P. Nielsen var uddannet bager og tidligt aktiv i fagligt arbejde i Bagerforbundet og senere i
Socialdemokratiet. Han havde under ophold i Tyskland fået kontakt til den tyske fagbevægelse
og lært sig tysk. Da Genforeningen nærmede sig, sendte Stauning I. P. Nielsen til Sønderjylland
med den opgave at organisere det danske socialdemokrati, så de mange socialdemokratiske
vælgere, der hidtil havde været organiseret i tysk sammenhæng kunne indlemmes i det
danske socialdemokrati. Han var medlem af Folketinget fra 1920 og indtil 1943.


Foto Ingrid Johannsen
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Vi sælger utroligt godt i Gråsten i øjeblikket. Skal din bolig være den næste? Kontakt os for en gratis salgsvurdering!

Gråsten - Tørsbøl
Løgtoft 3

KfnhFF
161

1181

4

VILLA
Kontantpris
Flot villa i landlige omgivelser
Villaen, der rummer 161 m2 bolig, har en Ejerudgifter pr. md.
fin planløsning med godt køkken, alrum, Udbetaling
spisestue og opholdsstue i stueplan og 3 Brutto/netto
fine værelser på førstesalen.
ekskl. ejerudgifter
Charmerende villa, der bør ses!
Sag: 703-01310

3

1

Energi

665.000
1.594
35.000
2.610/2.259
Tlf: 74441698

Gråsten - Rinkenæs
Kroløkke 1

190

KfdCE

Udsigtsvilla i Rinkenæs med panoramaudsigt over Flensborg Fjord
Flensborg Fjord. Man har virkelig en
Villaen er beliggende for enden af den
følelse af at være meget uforstyrret
blinde villavej Solhøj. På denne
på matriklen, samtidig med man kan
beliggenhed har man en flot åben
nyde den fabelagtige udsigt.
mark som nabo. Fra hele matriklen er
en fantastisk panoramaudsigt over

VILLA
Kontantpris
Ejerudgifter pr. md.
Udbetaling
Brutto/netto
ekskl. ejerudgifter
Sag: 7030000055

144

1044

1967

1

Energi

795.000
1.979
40.000
3.126/2.706
Tlf: 74441698

Skolegade 3

KfnFdD

Charmerende stråtækt villa med år 1775 på dåbsattesten
bolig med opdelt opholds- og spisestue
Villaen har tidligere tjent som skomasamt køkken, stort soveværelse og to
ger og fremstår utroligt flot med histobørneværelser samt stort uudnyttet
risk ynde. Villaen er beliggende på Skoloftrum med utrolig meget sjæl.
legade i anden parket til Slotssøen.
Den sjælefulde villa byder på 128 m2

VILLA
Kontantpris
Ejerudgifter pr. md.
Udbetaling
Brutto/netto
ekskl. ejerudgifter
Sag: 7030000124

Gråsten

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

980

4

VILLA
Kontantpris
Flot kvalitetsvilla i gode materialer
Ejerudgifter pr. md.
Her er en flot villa med gode rammer,
opført i aldeles gode materialer. Villaen Udbetaling
fremstår pæn og velholdt. Boligen
Brutto/netto
opfylder kravene til familielivet med 4 væ- ekskl. ejerudgifter
relser og hyggelig opholdsmiljø.
Sag: 7030000029

Solhøj 8

Gråsten - Rinkenæs

KfhdCE

128

775

4

1

1775 Energi

1.345.000
2.020
70.000
5.219/4.521
Tlf: 74441698

1952

3

Energi

1.495.000
1.852
75.000
5.809/5.032
Tlf: 74441698

Gråsten
Kongevej 80

KfnhdE
368

754

6

7

VILLA
Flot og historisk ejendom "Æ Kleinbahn" Kontantpris
Den historiske bygning troner op i al sin Ejerudgifter pr. md.
Udbetaling
pragt med flotte pudsede facader og
smukke tag med tårnet. Ejendommen
Brutto/netto
rummer masser af gode kvadratmeter til ekskl. ejerudgifter
familien der ønsker rummelighed.
Sag: 703-00971

1906 Energi

2.795.000
4.891
140.000
10.862/9.415
Tlf: 74441698

Højmark 27

KfnhFE

Stor og rummelig familievilla med børnevenlig planløsning
ge kvarter, på den blinde villavej.
Her er en utroligt rummelig bolig, på
Villaen byder på et samlet areal på
en rolig beliggenhed i det fine
hele 298 m2. Heraf er 226 m2 i
villakvarter Højmark. En villa, der har
stueplan og 72 m2 i underetagen,
meget mere at byde på end man først
der er velegnet (og godkendt) til bolig.
antager, når man står i det børnevenli-

VILLA
Kontantpris
Ejerudgifter pr. md.
Udbetaling
Brutto/netto
ekskl. ejerudgifter
Sag: 703-01347

Gråsten - Rinkenæs

Gråsten - Rinkenæs

263

1097

7

4

3

Energi

1.995.000
2.764
100.000
7.754/6.719
Tlf: 74441698

fnhdCE

Nederbyvej 71

48937

Idyllisk, smuk og bynær ejendom med lade-/staldbygning og over 7 ha jord
med at beliggenheden er i nærhed til
Er du til idyl og samtidig bynær beligalle hverdagens fornødenheder. Boligenhed er denne ejendom et besøg
gens have er smukt anlagt med den
værd. Her er de optimale muligheder
flotteste udsigt til fjord og natur.
for hestehold eller den pladskrævende
hobby i rigtig Morten Koch stil samtidig

LANDEJENDOM
Kontantpris
Ejerudgifter pr. md.
Udbetaling
Brutto/netto
ekskl. ejerudgifter
Sag: 703-01382

4

5

1777

2

Energi

2.495.000
1.856
125.000
9.732/8.435
Tlf: 74441698
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Journalist laver foredrag med BUI Gymnastik øjner nye
anekdoter om de kongelige muligheder 

Af Esben Cronbach

Når årets foredragssæson kommer i omdrejninger igen, efter at have
været lukket helt ned
under gulvbrædderne,
er der i hvert fald én
foredragsholder, der
lover, at han kan få ikke
blot smilene, men også
grinene frem hos folk:
Journalist Flemming
Nielsen fra Egernsund.
Hans nyeste foredrag
hedder “Det vidste du ikke
om Ingrid - og alle de andre kongelige”.
Flemming Nielsen har
i de senere år underholdt
danskere med sit foredrag
“Tæt på de kongelige”,
hvor det er hans relationer
til den kongelige familie
som radiojournalist, han
har fortalt om. Nu har
han interviewet en stribe
mennesker, der har fortalt
om deres sjove og overraskende oplevelser med

Flemming Nielsen

de kongeligee. Og ingen
af historierne er kendt i
offentligheden.
“Hvem vil ikke gerne
vide, hvad Dronning
Ingrid sagde til skraldemanden, da han kom
et par timer for sent til
Gråsten Slot? Eller, hvordan Prins Henrik klarede

det, da han ville købe fisk
på havnen i Gråsten, men
ikke ejede kongens mønt”,
fortæller Flemming
Nielsen.
Dronning Margrethes
far, kong Frederik, var
absolut ingen dødbider,
røber foredragsholderen.
Hverken i hverdagen på
Gråsten Slot - eller når
han var på vej hjem fra
jagt i selskab med en
statsskovrider - og en død
råbuk.
Flemming Nielsen blev
uddannet på Sønderjyden
i Sønderborg i 1969 og
var senere ansat på BT
og Vendsyssel Tidende i
Skagen. I 1983 blev han
ansat af legendariske
Frode Kristoffersen
til et job som reporter
på Danmarks Radio i
Aabenraa, hvor han stoppede kort tid inden, han
kunne have fejret 25 års
jubilæum. ■

NY DATO

Lørdag den 8. august
Efter opsamling kører vi over Lillebæltsbroen
til toppen af Fyn. I Danmarks hyggeligste
købstad, Bogense, hvor vi spiser middag.

Vi får en guided byvandring i den smukke gamle
købstad. De charmerende huse og hyggelige gader
fortæller historien helt tilbage til 1200-tallet, hvor
Bogense også var en blomstrende handelsby.
Derefter kører vi gennem nogle af de charmerende
landsbyer, ser nogle slotte og herregårde, oplever
ægte Morten Korch idyl, ser Gyldensteen Strand
og drikker eftermiddagskaffe i Kunstgården,
som er Danmarks største landgalleri.
Hjemkomst ved 19-tiden.
Prisen inkluderer bus, kaffe og rundstykker,
middag, guided tur i Bogense, kaffe
og lagkage på Kunstgården.

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



Foto Ingrid Johannsen

opvisning,” siger formand
for BUI Gymnastik, Else
Marie Toft, Dynt, der også
er formand for BUI.

I BUI Gymnastik er alle
aktiviteter for tiden
lukket ned.
Indtil lige inden landets
foreninger måtte stoppe
aktiviteterne, var der i
BUI Gymnastik planlagt

en opvisning, som blev
aflyst i sidste øjeblik.
”Følelsesmæssigt betød
aflysningen rigtig meget.
Gymnasterne og instruktørerne havde været i
gang med forberedelserne
siden den 1. september,
og glædet sig til at lave

Lys i mørket
På trods af at alle planer
for foråret er blevet aflyst,
ser Else Marie Toft lys for
enden af tunnelen.
Hun mener, at en tid som
denne kan styrke kreativiteten, og få folk til at
komme med gode idéer.
“Folk bliver jo kreative,
når de pludselig bliver
presset: Nu fik vi ikke
vores afslutning. Skal vi
så starte med den? Kan vi
lave noget andet? Normalt
starter de bare op på de
forskellige hold, men skal
vi have et åbnings arrangement”, spørger Else
Marie Toft. ■

Heldagstur til

Helgoland

Udflugt til det smukke

Nordfyn

Formand for BUI Gymnastik,
Else Marie Toft.

Lørdag den 27. juni

750,-

OPSAMLINGSSTEDER
Guderup Aktivitetscenter . . . . . . . . kl. 8.15
OK-tanken, Augustenborg. . . . . . . . kl. 8.25
Alsion, Sønderborg . . . . . . . . . . . . . kl. 8.35
Nybøl Kirke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kl. 8.50
Broager Kirke . . . . . . . . . . . . . . . . . kl. 8.55
Elektrikeren, Egernsund . . . . . . . . . kl. 9.00
Ahlmannsparken, Gråsten . . . . . . . . kl. 9.05
Bageren, Rinkenæs . . . . . . . . . . . . . kl. 9.10
Annies kiosk, Sønderhav . . . . . . . . . .kl. 9.15
P-pladsen ved Kruså Bankocenter . . . kl. 9.25
Bov Kirke. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kl. 9.35
Circle K, Padborg . . . . . . . . . . . . . . kl. 9.40
Samkørselspladsen ved Kliplev . . . . kl. 9.50
Samkørselspladsen ved Rødekro . . . kl. 10.00
Samkørselspladsen ved Hammelev .kl. 10.15
OK-tanken i Bramdrupdam . . . . . kl. 10.35

BovAvis

Vi kører i bus over Husum til Büsum på den
tyske vestkyst. Herfra sejler vi ud til klippeøen
Helgoland, der ligger 72 km ude i Nordsøen.
På Helgoland drager vi på en lille vandring, hvor der
fortælles om øens spændende historie, rige fugleliv
og toldfrie butikker. Helgoland har tilhørt Danmark
frem til 1807, hvor englænderne erobrede den.
Efter rundturen er der tid til på egen
hånd at gå på café eller shoppe i de over
400 toldfrie butikker. Husk pas.
Vi er hjemme ved 21-tiden.

695,-

Prisen inkluderer bus, sejlads,
guide, rundstykker og kaff e

AFGANG FRA

Guderup aktivitetscenter
OK-tanken, Augustenborg
Alsion, Sønderborg
P-pladsen ved Nybøl Kirke
Broager Kirke
Elektrikeren, Egernsund
Ahlmannsparken, Gråsten
Bageren, Rinkenæs
Bankocenter, Kruså
Bov Kro
Circle K -tanken, Padborg
Tilmelding på
tlf. 2116 0683 eller
rejser@graastenavis.dk

kl. 5.45
kl. 5.55
kl. 6.15
kl. 6.30
kl. 6.35
kl. 6.40
kl. 6.50
kl. 7.00
kl. 7.10
kl. 7.15
kl. 7.20

BovAvis

Husholdningsforening
udskyder arrangementer
Af Esben Cronbach

Sundeved Husholdnings
forening har udskudt
alle arrangementer, men
håber at kunne starte i
efteråret igen.
Både årets Genforenings
arrangement og det fælles
arrangement for husholdningsforeningerne i juni er
derfor indtil videre aflyst.

Bestyrelsen, der på
grund af Corona-krisen
endnu ikke har haft mulighed for at afholde årets
generalforsamling, laver et
nyt program, der sendes
ud i august.
“Der forsøger vi så
at få de ting, vi ikke
kunne holde i år, med
i næste års program,”
siger Jytte Boysen, der er

formand for Sundeved
Husholdningsforening.
Foreningen håber at
kunne starte op i august.
“Sidst i august regner
vi med igen at have et
arrangement. Når forsamlingsforbuddet ophæves.
Vi skal gerne være ca. 40
mennesker, hvis det skal
blive til noget,” siger Jytte
Boysen. ■

Kunst- Narko Festen
værk
er udsat
Indtil udgangen af juni
bliver et genforeningskunstværk stillet op
ved Forsamlingsgården
Sundeved.
Kunster er Iris
Fridriksdottir ■

Natten til fredag – klokken 00:15 – blev en mand
fra Sønderborg anholdt
på Aabenraavej nord for
Vester Sottrup.
Politiet standsede ham.
Narkometertesten var
positiv, så han blev fragtet
til Aabenraa Sygehus,
hvor der blev taget en
blodprøve.
Testen afslørede, at manden havde røget hash. ■

Regeringens corona-udmelding forleden har fået
Sottrup og Nybøl Sogne til
at rykke deres konfirmationer væk fra den første
weekend i juni.
Konfirmationerne er
rykket fra 6.-7. juni til den
12.-13. september. ■

Kom til gudstjeneste –
kirken er åben igen!!
Hvor er det skønt at kunne skrive og forkynde, at vi nu
langt om længe må mødes igen i det kirkelige fællesskab.
Fra mandag den 18. maj er kirkerne igen åbne, dog er der
her i begyndelsen nogle restriktioner på antallet af deltagere til de forskellige gudstjenester og aktiviteter, men jeg
tænker, at vi tager det i stiv arm, og tager de udfordringer
der måtte komme hen ad vejen. Lad os nu bare glædes os
over, at vi igen må mødes, synge, bede og være sammen.
Det bliver så skønt langt om længe at få lov til at mødes og
fejre gudstjeneste sammen.
Det betyder, at det nu igen er muligt at komme til gudstjeneste i den lokale kirke og ikke ’blot’ hjemme hos sig
selv. Så Kr. Himmelfartsdag torsdag den 21. maj slår Nybøl
kirke igen dørene op, hvor vi fejrer gudstjeneste kl. 10.30.
Søndag den 24. maj er der igen gudstjeneste i Nybøl Kirke
kl. 9.00, og kl. 10.30 slår Sottrup Kirke dørene op for
gudstjenestefejring.

Lad pinsesolen danse
Pinsen nærmer sig med hastige skridt, og vi vil fejre
pinsesolens dans med fest, sang og flag, og efter
gudstjenesterne vil der være kransenedlæggelse.
Pinsegudstjenesterne er søndag den 31. maj kl. 9.00 i
Nybøl Kirke og kl. 10.30 i Sottrup Kirke, og 2. Pinsedag i
Nybøl Kirke kl. 10.30. I Sottrup Kirke vil den røde messehagel komme i brug, og vi vil nyde, at der er kommet nyt
lydanlæg i kirken.
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1-dags bustur til

Skønne Samsø
NY DATO
Lørdag den 1. august
Efter opsamling kører vi til Hou, hvor
vi tager med færgen til Samsø. I den
mondæne badeby Ballen får vi middag.
Vi oplever nogle af øens væsentligste seværdigheder.
Under busturen rundt på Samsø vil
den lokale guide fortælle en masse om
øens historie og dens historie.
På øen ligger en perlerække af 22 hyggelige
landsbyer med hvert sit særpræg og charme.
Vi kommer naturligvis til Nordby, som er en rigtig
hyggelig lille by med sine små, snørklede gader,
charmerende gamle huse og bedårende gadekær
Forventet hjemkomst ved 22-tiden.
Prisen inkluderer bus, rundstykke og
kaffe, færgeoverfart, middagsmad, lokal
guide, eftermiddagskaffe og kage.

795,AFGANG
Guderup Aktivitetscenter. . . . . kl. 7.25
OK-tanken, Augustenborg . . . . kl. 7.35
Alsion, Sønderborg . . . . . . . . . kl. 7.45
Nybøl Kirke . . . . . . . . . . . . . . . kl. 8.15
Broager Kirke. . . . . . . . . . . . . kl. 8.20
Elektrikeren Egernsund . . . . . .kl. 8.25
Ahlmannsparken, Gråsten . . . kl. 8.30
Bageren Rinkenæs . . . . . . . . . kl. 8.40
Annies Kiosk, Sønderhav . . . . .kl. 8.45
Bindzus, Kollund . . . . . . . . . . .kl. 8.50
Kruså Bankocenter . . . . . . . . .kl. 8.55
Bov Kirke. . . . . . . . . . . . . . . . .kl. 9.00
Circle K, Padborg . . . . . . . . . .kl. 9.05
Dagli’ Brugsen, Kliplev . . . . . .kl. 9.20
Circle K, Rødekro . . . . . . . . . .kl. 9.35
Samkørselspladsen ved
Hammelev . . . . . . . . . . . . . . . . kl. 9.55
OK-tanken i Brandrumdam . kl. 10.15

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

Gør noget godt for din kirke
– menighedsrådsvalg 2020
Året 2020 har ændret på meget for mange, og det har i
mange henseender udviklet sig anderledes, end vi havde
regnet med. Mange har været nødt til at rykke, udsætte
eller aflyse dåb, vielser, bisættelser / begravelser, og
konfirmationerne har vi valgt at rykke til efteråret, hvor
der forhåbentligt er mere ro på situationen, og de unge
mennesker dermed kan få den fest, de fortjener.
I år er der også valg til menighedsrådene, og vi har brug for
jer. Vi har brug for, at I kommer og fortæller, hvilke ønsker
I har for og med kirken, og måske træder ind i et råd og
giver en hånd med. I Nybøl står vi pt. uden menighedsråd,
og der er brug for en håndfuld gæve og gode mænd og
kvinder, som vil gøre et stykke arbejde for kirken. Der
er brug for folk med mange forskellige kompetencer, så
mon ikke også du kunne gøre en forskel?! Man er meget
velkommen til at kontakte menighedsrådsformand Jens
Sørensen eller sognepræst Karen Møldrup Rasmussen for
mere information om arbejdet i rådene.
Hvis du har interesse for kirkens ve og vel i dit nærområde,
så kom til møde i Sottrup tirsdag den 9. juni kl. 19.00 eller
i Nybøl onsdag den 10. juni kl. 19.00. Det vil glæde os
meget, at der kommer mange!
Følg med på kirkernes hjemmesider og på facebook, hvor
der løbende kommer ny information om gudstjenester,
aktiviteter og møder.
Vi glæder os til at se jer i kirkerne igen!

BovAvis
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Hørt i byen
Arbejdet med at etablere en ny svingbane
ved Bomhusvej i Alnor
begynder mandag
25. maj.
Tove og Gert Haurum
flytter til august ind
i deres 250 kvadratmeter store hus i
Rinkenæs. Forleden
holdt parret rejsegilde
på villaen, der ligger,
hvor Rinkenæs Gamle
Præstegård lå. Den
brændte 12. maj 2019.
Rinkenæs Korskirke
har rykket årets konfirmationer fra 6. juni
til nu 22. august, hvor
forsamlingsforbuddet
bliver hævet til 30-50
personer.

Adsbøl får multibane og grøn scene
Af Gunnar Hattesen

I Adsbøl har man gode
ideer, stærkt sammenhold, tålmodighed
og evnen til at realisere
projekter.
Om en måneds tid er to
projekter omkring multibane og grøn scene klar
ved at være i mål.
Adsbøl Borgerforening
og Æblegård Friskole i
Adsbøl lavede for 10 år
siden en fælles plan om
et grønt forsamlingshus
og bålhytte, en multibane
og en udendørs scene i
området mellem skolen og
Adsbøl klubhus.
Støtteforeningen på
Æblegård Friskole og

bestyrelsen for Adsbøl
Borgerforening gik sammen om at søge tilladelser
og søge tilskud hos fonde
til projekterne. I 2016 stod
det grønne forsamlingshus og bålhytten klar.
Fire år senere er den sidste del af projektet ved at
være i mål.
“Der kom rigtig skred i
projektet igen, da vi sidste
år fik mulighed for at
købe en brugt bane fra
Julemærkehjemmet
i Kollund”, fortæller
Anders Agerley.
Skovl og trillebør
Multibanen er blevet finansieret af Friluftsrådet,
Landdistrikt udvalget,

Frivillige har haft travlt
med skovl og trillebør
for at fylde jord på til
multibane og grøn scene. Foto Anders Agerley

Sydbank og Nordea
Fonden.
Både børn og forældre og
lokale fra Adsbøl har i den
seneste tid haft travlt med

Efter 41 år som fotograf
i Gråsten lukker Alfred
Køpke sin butik, Studie
66, med udgangen
af maj.

at grave med skovl, køre
med trillebør, fylde jord
på og ligge asfalt på.
“Vi forventer, at kunne
holde indvielse i løbet af

juni, hvis ellers Coronasituationen tillader det”,
siger Anders Agerley. ■

På Förde-Schule i
Alnor har bestyrelsen
ansat fire nye lærere,
som begynder deres
arbejde til august.
Tandlæge Helle Holm,
som i de seneste 17 år
har drevet tandlægepraksis på Borggade
1 i Gråsten, har solgt
sin praksis per 14. juni
2020. Køberen er tandlæge Rasa Hansen, som
siden 2016 har været
ansat hos Dentis.dk i
Felsted. Rasa Hansen
er født i Litauen, men
har arbejdet i Danmark
de seneste 10 år. Den
nye indehaver er 51 år
og har arbejdet som
tandlæge i de seneste
25 år. I Litauen havde
Rasa Hansen egen
praksis. ■

Bloms Zoneterapi
v/ Ilse Blom

Boliger

Felstedvej 21
6300 Gr sten

Tlf.: 74 65 28 08
Mobil: 20 57 48 08

E-mail: blomszone@bbsyd.dk
www.blomszone.dk

Fårhus Forsamlingshus

Frydendalvej 26 A ∙ Fårhus ∙ 6330 Padborg
Tlf. 7111 5371 ∙ www.faarhus.com

Få en gratis salgsvurdering.
Måske er vi billigere
end du tror.
Estate Kjeld Faaborg

7465 0933

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

Sundsnæs 19, Ulsnæscentret, 6300 Gråsten

6300@estate.dk www.estate.dk

Tak fordi du handler lokalt
Padborg - Kruså - Frøslev - Holbøl - Kollund – Gråsten - Broager - Sundeved - Ragebøl
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Carl Erik Petz runder
skarpt hjørne
Af Ditte Vennits Nielsen

Fhv. gårdejer Carl Erik
Petz, Bov, fylder søndag
den 24. maj 80 år.
Carl Erik Petz er født og
opvokset på slægtsgården
i Vesterbæk. Han har
stort set levet hele sit liv
på gården, kun afbrudt
af sin soldatertid og sin
uddannelse på Gråsten
Landbrugsskole.
“Jeg var heldig at aftjene
min værnepligt i Den
Kongelige Livgarde i
København. I otte måneder blev jeg udsendt som
FN-soldat til Gazastriben,
hvor jeg var tjekpost. Det
var en fantastisk spændende og god tid”, erindrer
Carl Erik Petz.
Efter soldatertiden
var han på Gråsten
Landbrugsskole og tjente

derefter som karl og fodermester på flere gårde.
Siden blev han gift med
Grethe, der stammer fra
Øster Terp ved Løgum
kloster. De to har kendt
hinanden fra barnsben.
Grethes mor og Carl
Eriks far havde nemlig
tjent på samme gård og
havde holdt kontakt til
hinanden.
Da Grethes far i en alder
af 49 år pludselig døde
hjalp Carl Erik derfor til.
Han blev bestyrer på sin
kommende svigermors
gård, indtil Grethes bror
var i stand til at overtage
gården.
Slægtsgården
Kærligheden mellem
Grethe og Carl Erik var
for længst begyndt at
spire, og efter de blev gift

i 1966 overtog de gården i
Vesterbæk.
Vesterbæk er altid gået
i arv og fjerde generation
overtog slægtsgården i
2012. Grethe og Carl Erik
flyttede til Bov, hvor de
i dag nyder deres otium
i en smuk villa med en
pragtfuld have. I fritiden
har Carl Erik Petz været
en dygtig ringrider og en
inkarneret kortspiller.
Desværre oplevede
Carl Erik Petz for nogle
måneder siden at miste
sit ene ben under knæet.
Det skyldtes et streptokok
angreb i blod og knogler,
der begyndte i en tå. Det
var et slemt sygdomsforløb
med lang tids hospitalsog genoptræningsophold.
Forholdet blev forværret
af, at Grethe ikke måtte
komme på besøg.

Carl Erik Petz har stadig
optimismen i behold, selv om
han for nogle måneder siden
fik amputeret sit venstre ben
under knæet.


Småreparationer
Om- og tilbygning
Nybyggeri
Hoverentreprenør

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

SALG AF

Foto Ditte Vennits Nielsen

Nu er Carl Erik tilbage i
hjemmet og træner flittigt
for at komme på højkant
igen. Humøret er højt og
optimismen i behold.
“Jeg skal ud at cykle igen.
Før cyklede jeg ca. 20 km
hver dag både omkring
Fårhus og Vesterbæk. Det
er mit mål at komme til
det igen”, siger Carl Erik
Petz.
Ægteparret er glade for,
det ikke gik værre. De fik
1/2 time til at beslutte sig
for amputationen, og ellers kunne Carl Erik have
været død i dag.
Nu skal 80 års dagen
fejres på søndag med
familien. Den store fest,
der skal holdes på gården i
Vesterbæk, er indtil videre
udskudt. ■

Køkkener
Vinduer
Døre

Tømrerarbejde
Hovedentreprenør
Tilbygninger
Tagarbejde
Telefon: 74 67 14 93 · info@byggemester.dk
Industrivej 16, 6330 Padborg
Se mere på www.byggemester.dk

Vi har åben for Take Away
Burgermenu - Flæskestegsburger
Veggieburger - Kyllingeburger
Fransk hotdog - Almindelig hotdog
Pølsemix - Grillet sandwich
1/2 kylling- Fiskefilet

Alt frisklavet til dig
DØGNÅBEN

Industrivej 20 • 6330 PADBORG • 7467 1203
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ed hjertet
Vi handler m

Et godt syn til alle – det er Team Hallmans passion

Brilleglas
foræret
til alle!

I Danmark har alle det ikke nemt lige for tiden. Derfor skal vi holde sammen.
Vi fra Hallmann vil bidrage med gratis brilleglas til vores kunder i hele maj
og juni måned 2020. Meisterglas brilleglas fra Tyskland. Selvfølgelig er vi
opmærksom på jeres sundhed og hygiejnen har højeste prioritet.

Aabenraa
Søndergade 6
74 62 34 70

Sønderborg
Perlegade 63
74 42 23 00

Padborg
Torvegade 4
74 67 30 70

kr.

24

Med Smart Rate
rentefri betaling
på 24 måneder

En aktion i
samarbejde med:

* Aktion gælder t.o.m. 30.06.2020 på enkeltstyrke og progressive glas Action 1,5 med superantirefleksbehandling, hærdning og Cleancoat.
Kan ikke kombineres med andre aktioner. Kun et sæt brilleglas pr. kunde. Optik Hallmann Vojens ApS Rådhuscentret 21, 6500 Vojens

Hellere bedre udsigter igen. Hellere HALLMANN.

Multihus er snart klar i Kruså
Af Ditte Vennits Nielsen

I Grænsehallerne i Kruså
forventer man, at have
det nye multihus klar
1. august.

Møllegade 2A – 6330 Padborg – Tlf. 42 48 63 30
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 er lukket fredag den 22. maj 2020.

v/ Kirsten Pedersen Madsen

Valg af
bedemand er
et spørgsmål
om tillid

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

Det er det gamle bowlingcenter, der er blevet
renoveret med nye vægge
og gulve. Multihuset
kommer til at rumme to
multisale, et klublokale og
to mødelokaler.
Det er meningen, at der
fremover skal spilles teater
og danses i multisalene.
Desuden tripper Bov IF
Permanent . . . . kr. 500,Klip inkl. vask . . kr. 170,Klip . . . . . . . . . . kr. 160,Vipper farves . . kr. 80,Bryn farves . . . . kr. 70,-

FR ISØR

post@kirstenogrejner.dk
www.kirstenogrejner.dk

Birte
Bladt
Rabøl Jørgensens Begravelsesforretning

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

Jernbanegade 40 · Padborg

Gratis
samtale
med en og
erfaren
advokat
om skifte- og arveforholdende
• En
værdig
smuk
afsked

Salonen er lukket mandag og lørdag

+45 2169 8884

Afdødes ønsker i centrum
Bov-Padborg
Begravelsesforretning
• Erfaren hjælp til det
praktiske
– en del af Rabøl Jørgensens Begravelsesforretninger
• Respektfuld hjælp til det svære
•

Gymnastik for at komme
ind i multihuset med deres rytmepiger, der mangler plads.
Halinspektør Dan
Andresen glæder sig meget til at multihuset står
færdigt.
“Det bliver en kæmpe
gevinst for brugerne”, siger Dan Andresen. ■



• Erfaren hjælp til det praktiske
Tlf.: 74 62 20 12 - Døgnvagt 70 12 20 12
Rie Rabøl Jørgensen
Martin Good
Svend Hedegaard
• Respektfuld
hjælp til-det
svære
www.rabol-jorgensen.dk
mail:
post@rabol-jorgensen.dk
• Økonomisk vejledning
H. G. Jørgensens Begravelsesforretning - Rødekro BegravelsesforretningBOV
- en del af Rabøl
Jørgensens Begravelsesforretninger
• Gratis juridisk rådgivning
(advokat)
KIRKE

Rabøl Jørgensens Begravelsesforretning
Svend Hedegaard

Rie Rabøl Jørgensen

En Tlf.:
værdig
74og
67smuk
35 15afsked
– Døgnvagt
www.rabol-jorgensen.dk
post@rabol-jorgensen.dk
• Afdødes ønsker· imail:
centrum
• Erfaren hjælp til det praktiske
• Respektfuld hjælp til det svære

I det gamle bowlingcenter bliver der indrettet et multihus.

KOLLUND
KIRKE

Martin Good

•

Søndag den 24. maj
Se info på www.bovsogn.dk
Kontor: Nygade 8 · 6300 Gråsten

Foto Dan Andresen

|

HOLBØL
KIRKE

Søndag den 24. maj
Se info på www.bovsogn.dk

Søndag den 24. maj
Se info på www.holbolkirke.dk

Åbningstider: Tirsdag kl. 10-12, onsdag kl. 13-15, torsdag kl. 13-15 eller efter aftale

Varnæs

Rie Rabøl Jørgensen

Bovrup

redaktion@bovavis.dk

Felsted

Martin Good

Svend Hedegaard

Vester Sottrup
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Ny bolig til sommer? Se mere på www.nybolig.dk
PADBORG - Ringgade 11

HOLBØL - Skolegade 8

NYHED

Huset er fra 1958 og i 2000 blev de fleste vinduer udskiftet til træ/alu. på nær to styk. Ydermere blev bryggerset renoveret i 2000 og i 2003 blev garagen tilbygget til
Kontantpris:
Ejerudgift pr. md:
Udbetaling:
Brt/nt ekskl. ejerudg:

695.000
1.185
35.000
2.885/2.530

huset, på egen sokkel med røde sten og tegltag præcis
som det eksisterende hus.
Sag: 07581
Bolig m²

124

Grund

Stue/vær

1/3

Opført 1958/1962

1.072

PADBORG - Hasselhaven 5

På en stor grund ligger dette hus på hele 160 kvm., som
trænger til en kærlig hånd. Efter renoveringen står du
Kontantpris:
Ejerudgift pr. md:
Udbetaling:
Brt/nt ekskl. ejerudg:

695.000
1.898
35.000
2.889/2.533

med et meget rummeligt, billigt hus i en absolut central
beliggenhed tæt på Torvecenteret
Sag: 03802
Bolig m²

160

Grund

2.042

Stue/vær

1/5

Opført

1957

PADBORG - Toften 128

Kontantpris:
Ejerudgift pr. md:
Udbetaling:
Brt/nt ekskl. ejerudg:

1.385.000
1.837
70.000
5.682/4.987

Med sine 176 m2 er villaen godt indrettet til både børnefamilien og par der blot ønsker god plads.
Sag: 14591
Bolig m²

176

Grund

1.081

Stue/vær

2/3

Opført

1973

LOVTRUP - Lovtrup Vestermark 3

Enderækkehuset er placeret på en lukket vænge tæt på
Padborg Centrum. Boligen giver mulighed for at sætte sit
eget præg og få indflydelse på køkkeninventar. KøkkeKontantpris:
Ejerudgift pr. md:
Udbetaling:
Brt/nt ekskl. ejerudg:

Her sælges en yderst velholdt ejendom, centralt i Padborg by, og alligevel helt tæt på fredet naturområde.

375.000
1.228
25.000
1.552/1.360

net er i åben forbindelse med stue, hvor der er loft til
kip, her er der via gangen adgang til husets badeværelse
Sag: 18491
og soveværelse.
Bolig m²

69

Grund

144

Stue/vær

1/1

Opført

1980

Hesteejendom - skal ses!

BOV - Kempesteens Vej 41

Denne villa med integreret garage og udsigt over sø er
beliggende på lukket vænge i Bov tæt på skole, børnehave og svømmehal. Huset er velindrettet med en forælKontantpris:
Ejerudgift pr. md:
Udbetaling:
Brt/nt ekskl. ejerudg:

1.975.000
1.521
100.000
8.074/7.089

dre- og børneafdeling, som er adskilt af køkken-alrummet i forbindelse med stuen, hvorfra der er udgang til en
sydvendt terrasse.
Sag: 11891
Bolig m²

137

Grund

872

Stue/vær

1/3

Opført

2001

I Lovtrup ligger denne hyggelige hesteeejendom med
mark samt lade med værksted og 2 hestebokse. Stueplan er indrettet med køkken i forbindelse med spiseKontantpris:
Ejerudgift pr. md:
Udbetaling:
Brt/nt ekskl. ejerudg:

1.225.000
1.458
65.000
5.014/4.402

Nybolig
Padborg
Padborg

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

Du finder os også her:
Nygade 11, 6300 Gråsten

stue, opholdsstue, et værelse og badeværelse. 1. sal er
nyindrettet i 2009 med et stort repos, 3 gode værelser,
badeværelse samt depot.
Sag: 19381
Bolig m²

202

Grund

7.141

Stue/vær

2/4

Opført 1900/2009
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Hørt ved Lyren
Personalet på både
Birkelund Plejecenter
og Rønshave Plejehjem
er glade for den store
opbakning, som beboerne har modtaget i
form af blomster, musik og chokolade under
Coronakrisen. Det har
varmet og givet glæde.

Af Ditte Vennits Nielsen

De tre elever på Deutsche
Schule Pattburg, Sebastian
Hansen, Niklas Johannsen
og Insa Stahlhut, bor tæt
ved grænseovergangen på
Haraldalsvej.
Normalt benytter de
denne grænseovergang for

Hver onsdag mødes frivillige på Kollundhus
for at gøre forsamlingshuset rent og rydde op.
De ældre elever er atter
tilbage på Lyreskov
skolen. Der er fortsat
kun nødundervisning
på programmet, og der
er varierende mødetidspunkter. De større
elever er rykket over i
Grænsehallerne, hvor
de bliver undervist med
den påtvungne afstand
på 1 meter imellem sig.
Basic Fitness har sat
deres medlemmer på
automatisk pause til
den 4. august. Inde
haverne er af den holdning, at medlemmerne
ikke skal betale for
noget, de ikke får. ■

at komme i den tyske skole i Padborg, hvor de går i
5. klasse.
Den lukkede grænse er
blevet et stort problem for
dem, da de i øjeblikket må
cykle helt til Kruså for at
komme ind i Danmark og
passe deres skolegang.
“Forældrene kunne

godt køre dem, men det
ville betyde, at de skulle

F I R M AA R R AN G E M E NTE R
KO N F I R M ATI O N E R

Lisbeth Elbech
Christensen er igen
klar til at gå ture hver
søndag kl. 10.30 fra
Lyreskovens P-plads.
Hun er med i “Bevæg
dig for livet” og har
fået en fin jakke med
logo, så hun er let
genkendelig.
På Valdemarshus i Pad
borg er ombygningen
af den store sal i fuld
gang og depotrummet
er flyttet ud i pavillonen. Når aktiviteterne
begynder, er det et nyt
og flot samlingssted,
som byder medlemmerne tilbage igen.

Tre skoleelever må cykle
omvej på 10 km for at passe
deres skolegang i Deutsche
Schule Pattburg.

FØ D S E L S DAG E
FAM I LI E FE STE R osv.
Ring og hør nærmere:

- pl

lle!
a
l
i
t
ads

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

Følg os på Facebook: www.facebook.com/gransehallerne

Padborg Shopping har
afholdt deres første
møder under Corona
krisen. Der er nye tiltag
på vej, blandt andet
skal der plantes blomsterløg ved træerne i
centret.

Skoleelever må
cykle lang omvej

børnene”, fortæller stedfortrædende skoleleder
Birgit B. Pedersen.
Der har været en dialog
med politiet, som ikke vil
tillade, at børnene bruger
deres sædvanlige rute.
Indtil videre må børnene
fortsætte med at cykle
en omvej på mere end
10 km. ■

tage fri fra deres arbejde
for at hente og bringe

Guldbryllup

Dette unge par har den 23. maj
været gift i 50 år.
Kære mor og far, momo og
mofa samt svigerforældre.
I ønskes et

stort stort tillykke
med jeres guldbryllup.

Hvor er det en stor dag!
Vi glæder os til at fejre jer så
godt vi nu kan - og glæder os
til den store fest senere.
Stort knus fra alle jeres børn

Kære Helle

Hjertelig tillykke
med din 50 års fødselsdag.
Vi håber, du får en dejlig dag.

Udflugt til Føhr

Annonce -Ottendel side Bov Bladet - Fester.indd 1
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Kærlig hilsen
Mor og Far

Hjertelig tillykke
Kære far, svigerfar, morfar og farfar.
Tillykke med din 80 års fødselsdag
søndag den 24. maj,
og vi glæder os til dagen
sammen med dig

NY DATO
Lørdag den 15. august
Kom med på en spændende tur til vadehavsøen
Føhr, hvor vi skal besøge “Museum
Kunst der Westküste” i Alkersum.

OPSAMLINGSSTEDER
Alsion, Sønderborg . . . . . . kl. 7.15
Nybøl Kirke . . . . . . . . . . . . kl. 7.30
Broager Kirke . . . . . . . . . . kl. 7.35
Elektrikeren Egernsund . . . kl. 7.40
Ahlmannsparken, Gråsten . kl. 7.45
Bageren Rinkenæs . . . . . . . kl. 7.50
Annies Kiosk, Sønderhav . . kl. 7.55
Bindzus, Kollund . . . . . . . .kl. 8.00
Kruså Bankocenter . . . . . .kl. 8.05
Bov Kirke. . . . . . . . . . . . . . kl. 8.15
Circle K, Padborg . . . . . . .kl. 8.20

Vi kører over grænsen og videre til havnebyen
Dageböll på den sydslesvigske vestkyst, hvor vi sejler
ud gennem Vadehavet med de mange halliger til Wyk
på Føhr. Føhr blev kurø i 1819, og den danske konge
Christian VIII holdt ferie på øen i årene 1842-47.
I Wyk vandrer vi en tur rundt i den charmerende by
og ser den berømte strandpromenade. Herfra fortsætter
vi i bus til en kro, hvor vi spiser middag. Derefter kører
vi til “Museum Kunst der Westküste” i Alkersum – et
kunstmuseum, som Dronning Margrethe indviede i 2009.
Turen fortsætter videre til den idylliske Nieblum, hvor
vi ser den store Friserdom, der er den største kirke
mellem Kongeåen og Ejderen. Vi ser også den vestlige
side af øen og kører derefter tilbage til Wyk, hvor
der bliver mulighed for at se byen på egen hånd.
Hjemkomst ved 20-tiden.

Prisen inkluderer bus, færge, guide, middag og rundfart på øen.

Tilmelding
på telefon
2116 0683

BovAvis

695,-

Fødselsdagskram fra dine
børn, svigerbørn og børnebørn

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

Har du tøj, isenkram eller andet, du vil skille dig af
med, så gi’ det til os. Møbler eller dødsbo kan du evt.
få afhentet.
1/2 pris på al beklædning, fodtøj,
tasker og billeder
den første lørdag i hver måned.

GØR ET
KUP

Vi har åbent man-tors 10-17, fre 13-17, 1. lør i md. 10-14.
Vores butik ligger på Okslundvej 3 i Padborg.
Tlf. 3091 3028.

Lamper leveret på grænsen
Af Ditte Vennits Nielsen

Firmaet Bindzus i
Kollund er forhandler
af populære lamper fra
Louis Poulsen.
Brandet sælger godt i
Tyskland, og før Corona

krisen kom der mange tyske kunder i forretningen.
Kort før grænsen lukkede, havde Inger Bindzus
besøg af et tysk par fra
Sønder Løgum, der købte nogle Louis Poulsen
lamper.

Da lamperne blev leveret fra producenten, var
grænsen imidlertid blevet
lukket, og parret kunne
ikke hente dem i butikken.
Gode råd var dyre, men
så tog Peter Bindzus sin
firmabil og leverede lam-

perne ved den dansk-tyske
grænse i Sønder Løgum,
der ligger 4 km syd for
Tønder.
Her tog det tyske ægtepar med stor glæde tog
imod dem. ■

Peter Bindzus kørte til den
dansk-tyske grænse ved
Sønder Løgum for at aflevere
nogle lamper til en tysk
kunde.

I fængsel
Politiet har anholdt en
24-årig hollænder ved
motorvejsovergangen i
Frøslev.
Manden havde ikke betalt en bøde på 1.200 euro.
Pengene havde han ikke,
så nu må han 60 dage i
fængsel. ■

Butikstyv
En mand fra Kruså gjorde
sig forleden til butikstyv,
da han forsøgte at komme
ud af Rema 1000 i Kruså
med varer, han ikke havde
betalt.
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Manden blev afsløret i
at ville stjæle kød for 298
kroner. ■

Efterlyst
Politiet har ved grænsekontrollen i Kruså anholdt
to efterlyste.
Den ene var en 32-årig
algerier, der var efterlyst
for tyveri. Manden blev

afvist af den danske
grænsekontrol og herefter
anholdt af tysk politi. Den
32-årige blev fremstillet
for en dommer, som
fængslede ham. ■

BESTILLING AF ÅL
Bestilling af røget ål, stege ål
og fjordskrubber.
Afhentning i Kruså og Gråsten.

Leveres tirsdag den 26. maj

TLF. 51 49 12 34

DIN LOKALE HÅNDVÆRKER
• El-installationer • Varmepumpeservice
• Reparationer

• Parabol/antenneanlæg

• Industriservice

• Tele/data installationer

• IHC/wireless

• Energirådgivning

• Tyverisikring

Norman
Rudbeck

Salg & service
af hårde hvidevarer
Rolighedsvej 2 B, Fårhus
6330 Padborg
Tlf. 74 67 33 22

Frøslevvej 81 C
6330 Padborg

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

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

Gulvafslibning
Oliering - lakering

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

Elis’ hvidevarer

Kom ind eller ring og få et uforbindende tilbud.

ved Norman Rudbeck

Alt indenfor hårde hvidevarer
Salg-Service-Reparationer

AJ Family
Design by Arne Jacobsen

Telefon 7467 8799
Mobil 4082 4939

Celebrating the 60th anniversary
of SAS Royal Hotel with new colours, sizes and materials

Fjordvejen 12, Kollund, 6340 Kruså
Telefon 74678067
info@bindzus-el.dk · www.bindzus-el.dk

Tak fordi du handler lokalt

v/ Claus Sisseck - Nørregade 37-39 - 6330 Padborg - Tlf. 74 67 19 54 - Fax 74 67 52 06

G a r d i n e r, Tæ p p e r, Tr æ g u l v e , F l i s e r o g M a l i n g

Mail: info@elis.dk

Design to Shape Light

Aut. el-installatør Peter Bindzus A/S

H.S. Gardiner
& Tæpper
Sisseck
boligudstyr
ApS

Handel i dag giver
service i morgen

Se elis.dk for aktuelle tilbud

Alt i servicesalg •

v/ malermester

Per Møller Ihle

DANSKE MALERMESTRE

Havremarken 85
Holbøl, 6340 Kruså
ihle@post.tdcadsl.dk

Vi lægger vægt på folks tilfredshed
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