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GRÅSTEN

Dansk
friskhakket
oksekød
8-12%

Kartoffelspegepølse
fra Als Pølser

Pr. stk.

1500 gram

59

79,-

95

Tilbuddene gælder til den 7. juni 2020

Maks. 3 stk.
pr. kunde.

ÅBNINGSTIDER

Telefon 73 65 26 00

SuperBrugsen Gråsten
Alle dage kl. 7.00 - 20.00

Delikatesse: 73 65 26 09
Slagter: 73 65 26 10

DIN LOKALE VOGNMAND…
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alt i transport
Sand og grus
Kranvogne
Nedbrydning
Knusning
Beton og tegl
Vinterbekæmpelser
Anlæg/Entreprenøropgaver
Træfældning/Topkapning med kran

Nemt & Godt - uge 23
Fremover tilbyder vi hjemmelavet smørrebrød og stjerneskud til afhentning alle ugens dage.
Hjemmelavet i eget køkken af
friske råvarer hver dag.

Pris kr.

Pris kr.

25,- 85,-

smørrebrød
pr. styk

SKODSBØL – SKODSBØLVEJ 90 · 6310 BROAGER
www.pchristensenogsønner.dk – Følg os på
TLF. 74 44 16 57

restaurant
fiskenæs

luksus
stjerneskud
pr. kuvert

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

TØMRER- & SNEDKERARBEJDE
TIL DEN RIGTIGE PRIS
✔ Vinduer og døre
✔ Tagarbejde
✔ Forsikringsskader
✔ Om-og tilbygninger

Troels Petersen
2092 3397

Allan Clausen
2989 5161

Din garanti for godt håndværk
Avntoftvej 2 ∙ Kværs 6300 Gråsten ∙ www.atbs.dk

Vi sætter en ære i at give dig
den bedste rådgivning

Bestil tid på
61 51 78 20

Leif

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

Hushandler
Sommerhushandler

Henning

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

Hele familiens dyrlæge
v/ Lars Kjær og Katrine Kierulﬀ
Kongevej 26, 6300 Gråsten
Tlf. 61 51 78 20 · www.HFD.dk
Vores åbningstider
Mandag - fredag 9:00 - 15:00 eller efter aftale
Vagttelefon

Ejerlejlighedshandler
Sundsnæs 2 · Gråsten · kjems.dk
Telefon 7465 1140
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Kirkesiden for
Gråsten og Adsbøl
Gudstjenester og aktiviteter i maj og juni
Søndag den 31. maj kl. 9.30

Gudstjeneste i Adsbøl kirke

Søndag den 31. maj kl. 11.00

Gudstjeneste i Gråsten Slotskirke

Tirsdag den 2. juni kl. 9.00

Morgensang og gåtur fra Slotsgården

Tirsdag den 2. juni kl. 9.30

Nørklerne i Præstegården

Tirsdag den 2. juni kl. 19.00

Læsekreds i Præstegården

Søndag den 7. juni kl. 9.30

Gudstjeneste i Adsbøl kirke

Søndag den 7. juni kl. 11.00

Gudstjeneste i Gråsten Slotskirke

Onsdag den 9. juni kl. 19.00

Orienteringsmøde om MR-valg i Slotskirken

Lørdag den 13. juni kl. 9.30

Konfirmation i Gråsten Slotskirke

Lørdag den 13. juni kl. 11.30

Konfirmation i Gråsten Slotskirke

Søndag den 14. juni kl. 9.30

Konfirmation i Gråsten Slotskirke

Søndag den 14. juni kl. 11.30

Konfirmation i Gråsten Slotskirke

Søndag den 21. juni kl. 9.30

Konfirmation i Gråsten Slotskirke

Søndag den 21. juni kl. 11.00

Gudstjeneste i Adsbøl kirke

Onsdag den 24. juni kl. 18.00

Aftensang i Adsbøl kirke

Onsdag den 24. juni kl. 19.00

Menighedsrådsmøde i Præstegården

Søndag den 28. juni kl. 11.00

Gudstjeneste i Gråsten Slotskirke

Morgensang og gåtur hver uge
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 mødes ved slotsgården den 2. juni kl 9.00 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.

MENIGHEDSRÅDSVALG 2020

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.
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 09.juni kl. 19.00.

Kirke- og kulturmedarbejder Britt Juul Rexen og sognepræst
Hanne Beierholm Christensen går med på turen.
Alle er velkomne!

Aftensang
Hen over sommeren er der mulighed for, at deltage ved aftensangen i begge
vore kirker. Der er aftensang hver onsdag kl. 18.00 og den varer ca 25 min.
Aftensang er tænkt som et pusterum fra hverdagen, en stille stund efter
arbejdsdagen, hvor man kan lade op og finde ro, inden man går hjem.
Aftensangen starter med præludium. Der læses en bøn samt dagens
tekst og der synges 3-4 salmer inden der afsluttes med postludium.
Det er Gråsten – Adsbøl Menighedsråd, der sammen med
organisten ved Slotskirken, står for aftnerne.
Aftensalmesang finder sted fra onsdag den 24.juni til 12 august.
Kirken åbner en halv time før og alle er velkomne.

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.
Juni: “Helligånden sværmer”.
Tekst Simon Grotrian , mel. John Frandsen.
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ÅRETS KONFIRMATIONER
I GRÅSTEN SLOTSKIRKE
Konfirmation den 13. juni 2020 kl. 9.30

Konfirmation den 14. juni 2020 kl. 11.30

Casper Wilhelm Rosenkrantz Bennekov, Sundgade 23, 6230 Egernsund

Annika Kjærsgaard Paulsen, Nyvej 2, 6320 Egernsund

Emil Nielsen Andersen, Benediktesvej 20, 6320 Egernsund

Caroline Rubæk Bak, Trekanten 4, 6300 Gråsten

Esben Hjarnø Kanstrup, Grævlingevej 2, 6300 Gråsten

Clara Holm Sprogø, Stjernevej 35, 6300 Gråsten

Frederik Thielfoldt Groening, Solbakken 35, 6300 Gråsten

Didde Lundh Matthiesen, Sønderborg Landevej 84, 6300 Gråsten,

Lukas Syska, Dyrhøj 63, 6300 Gråsten

Julie Kästner Fog, Harevej 8, 6300 Gråsten

Malthe Johan Prip Andersen, Kværsgade 30, 6300 Gråsten

Liva Christiansen Schytt-Nielsen, Bakkegårdsvej 14, 6340 Kruså

Mattias Dorow Johannsen, Østerbakken 11, 6300 Gråsten

Sofie Park Holm Jensen

Simon Andersen, Fiskbækvej 43, 6300 Gråsten,

Sofie Feldstedt Hansen, Østerbakken 13, 6300 Gråsten

Tobias Vogt, Vibevej 22, 6300 Gråsten

Konfirmation den 13. juni 2020 kl. 11.30
Emilie Heissel, Dyrhøj 3, 6300 Gråsten
Frederikke Lundsgaard Hansen, Stjerneparken 48, 6300 Gråsten
Ida Jørgensen, Mosevej 19, 6340 Kruså
Ida Hyldgaard Olsen, Solbakken 29, 6300 Gråsten
Karoline Hjort Bang, Dyrhøj 69, 6300 Gråsten

Konfirmation den 21. juni 2020 kl. 9.30
Elias Nybo, Kornblomstvej 4, 6400 Sønderborg
Emma Saugberg Leonhard, Smedegade 9c,1, 6440 Augustenborg
Frida Müller Blindbæk, Irmingersvej 6, 6400 Sønderborg
Lasse Ebbesen Hansen, Birkevej 7, 6300 Gråsten
Laurits Gadeberg Zachariassen, Bojskovskov 1, 6200 Aabenraa
Laust Tychsen Bojsen, Egedam 2, 6300 Gråsten

Laura Agnete Kærgaard Sahl, Nygade 8,1, 6300 Gråsten
Nadja Thomsen, Tørsbølgade 23 - Tørsbøl, 6300 Gråsten
Olivia Puisa Løvkvist Hansen, Dyrkobbel 99 c, 6300 Gråsten
Sara Hansen, Hasselbjerg 8, 6300 Gråsten
Wiktoria Sredzinska, A.D. Jørgensensgade, 6300 Gråsten
Yasmina Sølverblad Winther, Sønderborg Landevej 30, 6300 Gråsten

Konfirmation den 14. juni 2020 kl. 9.30
August Emil Clausen Kock, Konkel 13, 6300 Gråsten
Emil Frost, Gl. Aabenraavej 2b 3, 6300 Gråsten
Fillip Franson Møller, Hasselbjerg 10, 6300 Gråsten
Jonathan Bækdal Petersen, Egevej 4, 6300 Gråsten
Lucas Heissel, Fiskbækvej 7, 6300 Gråsten
Mads Søtang Salomonsen, Jernbanegade 14, 6300 Gråsten
Magnus Jessen, Solbakken 21, 6300 Gråsten

Konfirmationstelegrammer
På grund af corona-situationen er vi nødt til at tænke anderledes i øjeblikket.
Vi skal undgå at for mange mennesker forsamles på for lidt plads.
Derfor har vi også ændret proceduren for, hvordan man kan aflevere
telegrammer, hilsener og små gaver til konfirmanderne på deres store dag.
Aflevering af hilsener til konfirmanderne kan i år ikke afleveres i
våbenhuset, men derimod i præstegårdens konfirmandstue, hvor
medlemmer af menighedsrådet står klar til at hjælpe.
Der kan afleveres telegrammer lørdag den 13. juni og søndag den 14. juni
i tidsrummet 8.30-12.30 samt søndag den 21. juni kl. 8.30-10.30.
Bemærk venligst hvornår de forskellige konfirmander skal konfirmeres.
Lørdag den 13. juni og søndag den 14. juni konfirmeres drenge og
piger hver for sig. Hilsener til drengene kan derfor afleveres frem til
kl. 10.30, mens hilsener til pigerne kan afleveres i hele tidsrummet.

Martin Søndergård Christensen, Østersøvej 4, 1. tv, 6300 Gråsten
Noah Temmesen, Kobberholmvej 5, 6300 Gråsten
Oscar Pavea Lynge Mortensen Antoniussen, Sejrsvej 26, 6300 Gråsten

Kirkekontoret, Kirkegardsvej 49, 6300 Gråsten · Telefon 2080 7170 mandag-torsdag kl. 10-14 · www.graastenadsboelkirker.dk · graasten.sogn@km.dk
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Nøglen til de ældres tillid ligger i det vante
Af Esben Cronbach

I Gråsten er det Quorp’s
Busser, der står for den

daglige kørsel til og fra
daghjemmene.
Én af dem, der er glad
for, at der står Quorp’s

Busser på bilerne,
er 84-årige Andreas
Thulstrup fra Rinkenæs.
Det, han særligt godt kan
lide ved vognmanden, er
den tillid, han har til dem.
“De hjælper med at få
frakkerne på, ved hvor
nøglen ligger, og kender menneskene,” siger
Andreas Thulstrup, der
bor i en ældrebolig ved
Dalsmark Plejehjem.

Genforeningsrosen
til udplantning

229,Pr. stk.

Begrænset antal

ÅBENT: mandag-fredag kl. 9.30 -17.00
og lørdage kl. 9.00-12.30
Nygade 1 · 6300 Gråsten · Tlf.: 41 10 10 85
Mail: 4649@interflora.dk

1
2
3

Bange for ændring
Inden beslutningen om, at
den kommunale daghjemskørsel skulle i udbud, var
Andreas Thulstrup bange
for, hvad der ville ske, hvis
han ikke længere skulle
køre med de vognmænd,
han er vant til.
“Du kender dem ikke,
og de kender ikke dig. Det
er det, de skal. De skal
kende dig. Os gamle. Det
er så upersonligt - det er
det, der er galt. Der skal
være noget mere kontakt.
Jeg kender det fra arbejdspladser fra i dag. Du når
knapt nok at komme i

gang, før du skal videre,”
siger Andreas Thulstrup.
Aftale forlænges
Sønderborg Kommune
meddeler, at aftalen om
daghjemskørsel er forlænget med tre måneder
indtil 1. november. Den
skulle ellers overgå til
Flextrafik i slutningen
af juli. Forlængelsen af
daghjemskørslen skal nu
forhandles på plads.
En udbudsrunde skal
efterfølgende afgøre,
hvem der fremover varetager daghjemskørslen.
Resultatet af udbuddet
forventes afgjort, så en
kontrakt kan indgås den
1. november 2020. ■

Andreas Thulstrup er megest
tryg ved, at den daglige kørsel til og fra daghjemmene er
med lokale, kendte chaufføFoto Esben Cronbach
rer.

kler fra

Børnecy

*
67,-

AL SERVICE
INKLUDERET
FAST BELØB HVER
MÅNED I 36 MDR.

MD.
I ALT PR.
ler
Alm. cyk

fra

153,-

*

MD.
I ALT PR.

NY CYKEL HVERT 2. ÅR
Fri BikeSmart-cyklen købes retur,
når du køber en ny over 36 mdr.

*Eks.: Hvis den samlede pris for cyklen og
serviceaftalen fx er 5.000,- afbetales 139,- pr. md. i
36 mdr. via Betalingsservice. Finansieringen tilbydes
i samarbejde med Nordea Finans med 14 dages
fortrydelsesret. Samlet kredit- og tilbagebetalingsbeløb 5.000 kr. Samlede kreditomk. 0 kr.
Fast debitorrente og ÅOP 0.00%.

Borggade 3 · 6300 Gråsten · Tlf. 74 65 10 31 · www.fribikeshop.dk

Elcykler

fra

361,- *

I ALT PR.

MD.
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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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Sønderborg Kommune forlænger Tøjekspertens salg
aftale om daghjemskørsel
kravler op igen
Arkivfoto

Sønderborg Kommune
meddeler, at aftalen om
kommunal kørsel fortsætter til 1. november.
Als Bustrafik A/S, som
Quorrps Busser er en del
af, varetager i dag kørsel af
ældre til daghjem, men i
forbindelse med kontraktens udløb i slutningen af
juli blev det besluttet, at
kørslen skulle overgå til
Syd Trafiks Flextrafik.
Den beslutning er nu
blevet revideret efter
ønske fra partiet Venstre.
Det betyder, at der nu skal
forhandles om en forlængelse af den nuværende
aftale med Als Bustrafik
A/S. Aftalen forlænges
med tre måneder, og kommer efterfølgende i udbud.
“Det var sådan, det skulle være gjort fra starten.
Det er den mere rigtige
måde at gøre det på, for nu
har alle en chance. Det er

Butiksejer Jan Hansen,
Tøjeksperten.Arkivfoto

Vognmand Brian Kock.

Af Esben Cronbach

Nyegaard, formand for
Teknik- og Miljøudvalget.

rart, at der er blevet lyttet,
men det er jo heller ikke
gået stille af sig,” siger ejer
af Quorps’s Busser, Brian
Kock.
Ny kontrakt til vinter
Kommunen forventer, at
ny kontrakt er indgået den
1. november 2020.

“Vi lægger vægt på at
finde de bedste løsninger
for alle parter. Og sådanne
løsninger skal løbende tilpasses til behovet og situationen. Vi skal både være
omkostningsbevidste og
sikre borgerne den bedst
mulige service,” siger Aase

Utilfredshed om beslutning
Flere har vist utilfredshed
med, at daghjemskørslen skulle overgå til
Flextrafik.
Det skyldes, at flere af
de, der påvirkes af beslutningen, er bange for,
at den nye kørsel bliver
mindre personlig end den
eksisterende aftale.
Den primære forskel
mellem de to transportformer er måden, de
er opbygget. Flextrafik
består af flere forskellige
vognmænd, der bliver
en del af Flextrafik gennem udbudsrunder. Als
Bustrafik A/S har lokale
selskaber med faste vognmænd. Det er Quorps
Busser, der varetager daghjemskørslen i Gråsten. ■

Af Gunnar Hattesen

Den lokale Tøjeksperten
butik i Gråsten mærker
ikke meget til den
rekonstruktion, som
Tøjekspertenkæden i øjeblikket er i gang med. Re
konstruktion blev tidligere
kaldt betalingsstandsning.
“Jeg har en selvstændig
forretning og er med i de
fælles indkøbsaftaler, som
Tøjeksperten står bag. Re
konstruktionen betyder,
at jeg betaler direkte til
leverandører i øjeblikket”,
fortæller Jan Hansen, der
siden 2010 har drevet Tøj
eksperten i Gråsten.
Han betaler for at bruge

navnet Tøjeksperten
og er med i den fælles
bytteordning.
“Nogle kunder har været
nervøse for om gavekort,
der er købt hos os, kunne
blive værdiløse, men det
bliver de ikke”, slår Jan
Hansen fast.
“Lige da Danmark blev
lukket ned, faldt tøjsalget
drastisk”, fortæller Jan
Hansen.
“Nu er salget kravlet
opad igen. Kunderne kan
jo ikke undvære undertøj,
bukser og skjorter, men
salget af bryllupstøj er
helt forsvundet”, forklarer Jan Hansen, som
ikke er bekymret over
rekonstruktionen.
“Det kan måske gøre det
lidt sværere at få tøj frem,
men det er jo ikke, fordi
vi mangler varer for tiden.
Der er færre kunder i øjeblikket”, påpeger han. ■

MERE OMSORG FOR DIN KAT
Som certificeret Cat Friendly Clinic er vi glade for at kunne tilbyde de
ypperste forhold til din kat på vores nye dyrehospital. Vi forstår
din kats behov og har både viden og udstyr til at hjælpe den.

DEDIKATION TIL DIN KAT
Skadestue og akutmodtagelse døgnet rundt
Trygt venteværelse kun for katte
Konsultationsrum designet til katte
Certifikat til hjertescanning af katte
til avl via PawPeds
Særlig ekspertise i kattesygdomme
Indlæggelse efter de højeste krav
til sikkerhed og komfort

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

Dedikation

24-7

Porten 7 · 6400 Sønderborg · 7443 7000 · dyrehospitalet.dk

7

Bygningskonstruktør
Murermester
og aut. kloakmester

DIN LOKALE HÅNDVÆRKER
Hans
Henrik
Fischer

Heidi
Waldemar
Østergaard

- Erhvervsret
- Erstatningsret
- Testamenter
- Skilsmisseret

Hvis din bil
kunne vælge

Nicole
Schünemann
-Føh

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

Reparation og service
af alle bilmærker

- Ejendomsoverdragelse
- Strafferetsager
- Bobehandling
- Retssagsbehandling

Kioskvarer og gaveartikler
mv.

Bygningskonstruktør, murermester

Nybygning • Tilbygning
Tagarbejde • Badeværelser
og aut. •kloakmester
Belægning
Reparationer med;
Vi udfører
opgaver•i totalenterprise

Gisselmann

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

Kongevej 86, Gråsten · 74 65 01 70
Dit værksted og servicebutik på vejen

Gråsten
Vinduespolering
og Rengøring

murer, tømrer, snedker, el, vvs og maler.
Vi gennemfører
opgaverne
Ingen
opgave er
for lille.
med seriøsitet og præcision

Annonce.indd 1

Bred VVS ApS

kommer også i Padborg og Tinglev

Tlf. 74 65 09 16

28-01
CVR 34 22 35 72

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

Alt i anlæg & vedligehold

ANL ÆGSGAR TNE R

Hækklipning
Haveservice Belægning
BeskæringBeskæring
Træfældning
Vedligehold
Græsplæner
GræsplænerBeplantning
Belægninger
Støttemure
HUSK du kan få
FRADRAG for
havearbejde

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

TRANSPORT

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

Tlf: 22 30 05 05
Alle former for transport udføres

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

Kosmoshus Træfældning
www.el-teknik.dk

Tak fordi du
handler lokalt

Alt I træfældning
• Topkapning
• Beskæring
• Risikofældning
• Flishugning og
rodfræsning

PEl-installation PBelysning PIndustriservice
PEDB-installation PSikringsanlæg
Vi udfører alle former for el-installation lokalt og regionalt
til industri, erhverv, privat og offentlige institutioner.

– Kort fortalt, vi fælder alt –

Bomhusvej 13A, 6300 Gråsten . Tlf. 7465 1840 . mail@el-teknik.dk

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

Oplag: 13.430 eks. ugentlig
Tryk: OTM Avistryk A/S
Følg os på Facebook

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.

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

Ansv. redaktør

Mediechef

Mediekonsulent

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 31 17 05 27

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

Gunnar Hattesen

Jimmy Christensen
Telefon 29 25 95 50

Ingrid Johannsen

Eva Gert Jensen

egj@graastenavis.dk

Lisbeth Schiønning

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

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

Reporter

Søren Thygesen Kristensen
Telefon 27 36 04 12

Fra uge 23 er avisen
i din postkasse
onsdag/torsdag
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Sæt kryds

TILLYKKE

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

Mogens Pedersens dyreste bil er en Cadillac.

Bilsamlingen består af 10 amerikaner biler fra mellem 1969 og
1973.

Forelsket i gamle, fede amerikanerbiler
Af Gunnar Hattesen

52-årige Mogens
Pedersen på Fredens
gade i Gråsten har
været omgivet af biler,
det meste af sit liv. Som
dreng voksede han op
i en familie, hvor faren
også var glad for biler.
Som 18-årig købte

Mogens Pedersen sin første veteranbil.
“Det var en Ford
Mustang, som jeg købte
for min børneopsparing.
Der kom hurtigt flere biler
til. Jeg brugte min fars
værksted på at sætte bilerne i stand. Det har altid
været min drøm, at samle
på gamle biler”, husker

Mogens Pedersen, der har
et samlergen. I dag er han
ejer af 10 veteranbiler, som
alle kan kørte.
Ældste bil
Den ældste bil, han ejer,
er en Plymouth fra 1969,
mens den nyeste er en
Mustang fra 1973.
“Jeg går mest efter ame-

Få din middagsmad leveret
grøntsager og rosmarinkartofler. Dertil blandet salat

Tirsdag 9. juni: Kalvefrikasse med ris og mormorsalat

VI ER I GANG IGEN
Har du varme hænder og
lyst til at være med?
Giv en håndsrækning i butikken og
hjælp os med at hjælpe andre.
Kontakt Janne på tlf. 21 17 91 11
Røde Kors Genbrug · Nygade 16, 6300 Gråsten

Tak fordi du handler lokalt

UGE 24

65,-

Mandag 8. juni: Kyllingebryst ”Picata” med tomatsovs,

pr. dag

Onsdag 10. juni: Svinekoteletter uden knogle
med stuvet grøntsager og hvide kartofler.
Dertil en broccolisalat.

Frit leveret
ved mindst
3 bestillinger
pr. uge

Torsdag 11. juni: Mexikanske pandekager.

Dertil en tomatsalat

Bestilling dagen før
inden kl. 12:00

Fredag 12. juni: Spaghetti Carbonara.

Dertil en mediterranian-salat

Lørdag 13. juni: Fiskefrikadeller med

hjemmelavet remoulade og stegte kartofler.
Dertil rødbede-æble-salat

*Søndag 14. juni: Kyllingebryst i strimler
(surt og sødt) med ris og wokgrøntsager.
Dertil grøn salat med dressing.

www.kvaerskro.dk

rikanske muskel biler, som
har ekstra mange kræfter helt op til 425 hk” fortæller Mogens Pedersen, der
er elektriker på Gråsten
Salatfabrik.
“Det er min lidenskab at
samle på gamle biler. Det
er også en dyr hobby, men
i det daglige er jeg meget
sparsommelig og nøjsom.
Jeg cykler på arbejde. Og
så hjælper det, at jeg selv
kan reparere bilerne”,
nævner Mogens Pedersen,
som har importeret syv
bilerne fra Amerika.
“Jeg har været i USA for
at hente dem og sørget for,
de blev sendt til Danmark
i container”, siger Mogens
Pedersen, der også har
prøvet at køre tværs gennem USA i en Cadillac.
I løbet af sommeren
er han ude at køre i alle
biler. ■

Tlf. 7465 9206 • info@kvaers-kro.dk

*Leveres nedkølet om lørdagen.

GUDSTJENESTER
GRÅSTEN SLOTSKIRKE

Søndag den 7. juni kl. 11.00
ved Hanne Beierholm Christensen

ADSBØL KIRKE

BROAGER KIRKE
Søndag den 7. juni kl. 10.30
ved Stefan Klit Søndergaard med dåb

EGERNSUND KIRKE

Søndag den 7. juni kl. 9.30
ved Hanne Beierholm Christensen

Søndag den 7. juni kl. 11.00
ved Mette Carlsen

KVÆRS KIRKE

RINKENÆS KORSKIRKE

Søndag den 7. juni kl. 9.30
ved Lis-Ann Alexandra Rotem

Søndag den 7. juni kl. 9.30
ved Mette Carlsen

NYBØL KIRKE

Søndag den 7. juni kl. 10.30
ved Karen Møldrup Rasmussen

SOTTRUP KIRKE

Søndag den 7. juni kl. 9.00
ved Karen Møldrup Rasmussen

ULLERUP KIRKE

Søndag den 7. juni kl. 10.30
ved Lis-Ann Alexandra Rotem

TYSK GUDSTJENESTE
Sonntag, 7. Juni
kein Gottesdienst

Nyt loktalt dyrehospital på
2
800 km i Sønderborg
Efter mange års tanker
og planlægning, er
Dyrehospitalet Gråsten
& Sønderborg nu i fuld
gang.
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Taksigelser
Af Esben Cronbach

Edtih Ravns

Dyrlæge Karina Ryborg


Hjertelig tak
en stor og varm tak for deltagelsen ved

Foto Esben Cronbach

begravelse
Tak for donationerne til Dyrenes Beskyttelse
En stor tak til Hjemmeplejen og Hjemmesygeplejen for hjælpen
gennem årene
På familiens vegne

Asger Ravn
En særlig tak til sognepræst Lis-Ann Rotem og personalet ved
Ullerup Kirke

Når man træder ind ad
døren på Dyrehospitalet
Gråsten og Sønderborg,
bliver man først mødt af
smilende ansigter i receptionen. Kort efter opdager
man uundgåeligt et stort
vægmaleri af en gravhund
og en labrador, malet af
street-art kunstneren
Andreas Welin.
På den anden væg sidder
en kat; og billederne har et
formål. Dyrehospitalet er
opdelt, så hunde og katte
ikke kommer i for tæt
kontakt. På den måde får
især kattene en roligere
oplevelse, når de aflægger
visit på dyrehospitalet.

dyrene, har dyrlæge
Gregers “Kido” HøilundCarlsen – i form af et
vægmaleri – også fået en
plads på væggen på én af
stuerne. På dyrehospitalet
har 9 dyrlæger, 9 veterinærsygeplejersker og 2
elever deres daglige gang.

Tegnet til dyreklinik
Karina Ryborg, Stig
Majlandt og Mikkel
Markussen er de tre
dyrlæger, der er gået
sammen om projektet.
Dyrehospitalet er fra starten tegnet til formålet. Fra
kaffemaskinen i receptionen til udstyret i laboratoriet, er alle detaljer tænkt
igennem.
Et stort forberedelsesrum
leder op til operationsstuerne. Det sikrer, at både
effektiviteten og hygiejnen
er i top. Dyrenes velfærd
sikres ved, at de dyr, der er
i burene, overvåges med
livekameraer, så dyrlægerne hele tiden kan holde
trit med dem.
Hvis ikke kameraerne er
tilstrækkeligt til at overse

Specialernes hus
Et af formålene, med at slå
dyrehospitalerne sammen,
er at samle flere specialiserede dyrlæger under ét
tag, siger ejerne.
“Det skaber en utrolig dynamik,” siger
Mikkel Markussen om
dyrehospitalet.
“Vi specialiserer os
sammen i et fagligt fællesskab,” tilføjer Stig
Majlandt.
For dem betyder det,
at alle får gavn af den
vidensdeling, der er på
dyrehospitalet. Foruden
vidensdeling er også laboratoriets værktøjer en
vigtig grund til, at de har
slået pjalterne sammen.
Dyrehospitalet har anskaffet et apparat, der lige

nu kan analysere blodprøver på 14 sekunder. Om få
uger er dét tal nede på blot
2 sekunder. Det har stor

hospitalerne i det indre
Sønderborg og Gråsten,
har de forsøgt at sørge for,
at alt ikke er anderledes.
Når man kommer ind i
receptionen, bliver man
ofte mødt af et kendt
ansigt, forklarer de.
Medarbejderne er nemlig
de sammen som før, bygningen og placeringen er
blot ny. ■

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

En smuk
afsked...
”At opfylde ønskerne for de nærmeste
er vores vigtigste opgave”.
– Gitte og Steen Kristensen

Gitte J.J. Kristensen

Steen Kristensen

Eksamineret bedemand

Eksamineret bedemand

Guderup
Broager
Nordborg

Bakken 23
Kirkegade 2
Storegade 39

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

Lukket søndag
Rabøl Jørgensens Begravelsesforretning
Als- &

Broager-Sundeved Begravelsesforretning

betydning i dyrlægernes
hverdag, fordi hastighed,
i yderste konsekvens, kan
være et spørgsmål om liv
eller død. Skal en blodprøve sendes ud af huset,
for at blive analyseret, kan
det tage op til 2 dage, før
der er svar.
Lokalt og centralt
Placeringen ved Porten
i Sønderborg har været
vigtig for ejerne. Det betyder nemlig, at man kan
nemt kan komme dertil
fra motorvejen, og at det
derfor er nemt for hele Als
og Gråsten-området at
komme til dyrehospitalet.
Selvom dyrlægerne
rykker væk fra dyre-

Dyrlæge Mikkel Markussen


www.als-begravelse.dk

v/ Steen Kristensen

v/ Steen Kristensen

Esben og
Cronbach
En Foto
værdig
smuk afsked
• Afdødes ønsker i centrum
Gråsten
Bedemandsforretning
• Erfaren hjælp
til det praktiske
– en del af Rabøl Jørgensens Begravelsesforretninger
• Respektfuld hjælp til det svære

•

• 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
Svend Hedegaard

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

Dyrlæge Stig Majlandt


Foto Esben Cronbach

Martin Good

•

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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Broager Hallen håber på opstart den 8. juni
Af Esben Cronbach

Det er endnu ikke
sikkert, hvornår hallerne
igen kan åbne op.
Det tyder på, at hallerne igen kan åbne op i
starten af juni. Én ting,
der gør sig gældende for
alle virksomheder og
foreninger i forbindelse
med genåbningen, regeringens forholdsregler.
Forholdsreglerne beskriver udførligt, hvilke regler
man skal følge, hvis man
ønsker at genåbne.
Så længe reglerne om
haller ikke er på plads,
kan Broager Hallen kun

gisne om, hvad de skal
forberede.
“Vi skal finde ud af, hvad
forholdsreglerne er. Kan
vi spille bordtennis? Hvor
stor er en bordtennisbane
så? Vi er ikke klar over,
hvornår reglerne kommer,” siger formand for
Broager Hallen, Ulrik
Franke Andersen. Han
håber, at Broager Hallen
kan genåbne den 8.
juni, men ved intet, før
han får information om
forholdsreglerne.
Hårde tider
Lukningen af Broager
Hallen betyder, at alle arrangementer er aflyst.
“VI mister to store stæv-

ner, en badmintoncup
og HK Egene Cup, hvor
130 børn skulle huses i
Broager Hallen,” siger
Ulrik Franke Andersen.
Broager Hallen har faste
udgifter og udgifter til
renovering, vedligeholdelse mv. Som følge af aflysninger, har hallen mistet
200.000 kr. i indtægter.
Det tilskud, hallerne årligt
får fra kommunen, er det,
der primært har forhindret hallen i at måtte dreje
nøglen om.
“Uden tilskuddene kunne vi ikke betale regningerne,” siger formanden. ■
Broager-Hallen har ligget stille hen i næsten tre måneder.Arkivfoto

Sportsfolket hopper på
cyklerne i Coronatiden
Cykelhandler Kim Gottlieb
har ansat en ny medarbejder.
Arkivfoto

ne, og det giver travlhed
ved Kim’s Cykelservice i
Broager.
“Vi har haft meget mere
travlt end normalt. Der
er mere at lave på værkstedet, og vi har solgt en
masse nye cykler,” siger
Kim Gottlieb, der er ejer
af Kim’s Cykelservice.
Af Esben Cronbach

Mens motionscentre
og idrætsforeninger er
lukket ned, dyrker mange derfor mere motion i
naturen.
JOHNS FODINDLÆG

Selvom Coronakrisen på
mange måder har ramt
de danske virksomheder
hårdt, har nogle brancher
mere medvind i denne tid
end før.
Cykelfolket finder jernhestene frem fra gemmerved John Christiansen
Specialfremstillede
indlæg til:
• Hælsporer

Derudover:

• Nedsunket forfod

• Skoforhøjelser

• Hammertæer

• Gængefunktion

• Knyster

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

Ny medarbejder
El-cykler og mountainbikes er det, der er solgt
mest af.
Den store opgang i
salget har betydet, at
Kim Gottlieb har måttet
ansætte en ny medarbejder, for at holde trit med
travlheden.
“Nu er det spændende
at se, om det fortsætter,”
siger Kim Gottlieb.
Selv har Kim Gottlieb
ikke haft meget tid til at
suse hen ad landevejene,
som han plejer.
“Jeg har cyklet det halve
af, hvad jeg ellers plejer,”
siger Kim Gottlieb. ■

Kenny Peter Christensen optrådte på Facebook festival i Broager. 24. november medvirker han
i æ Rummelpot awten i Gråsten.Arkivfoto

Facebook-festival med
musik fra Broager
Af Esben Cronbach

Lørdag den 30. maj løb
onlinefestivallen Live On
Mars af stablen.
Med 12 kunstnere på
plakaten, er den Broagerbaserede onlinefestival én
af de største af sin slags.
Manden bag idéen
er Steen Jørgensen fra

Broager. Direkte fra
Broager-studiet, Mars
Lydstudie, spillede nogle
af kunstnerne, mens andre
sendte live fra Sønderborg,
Herning, Kolding og
København.
Den sønderjyske musiker
Kenny Peter Christiansen,
der stammer fra Ballum,
var ét af de 12 navne på
plakaten.

Han har siden januar
2020 boet i Canada
med sin kæreste og sin
søn. I forbindelse med
Genforeningen 2020, har
Kenny Peter Christiansen
lavet genforeningssangen
“Hjem”, der bliver brugt i
Sønderjysk for begyndere
på DR. ■
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Her er et udvalg af vores fine boliger i Gråsten-området - Se mere på home.dk...

KfnhFF

Gråsten - Tørsbøl
Løgtoft 3

161

1181

4

3

1

Energi

Flot villa i landlige omgivelser - Pæn og velholdt med stor garagebygning
Skøn villa i landlig idyl i Tørsbøl.
Villaen er beliggende i Tørsbøl med en
Villaen er opført i 1927 og har med sin
smuk mark som nabo. Tørsbøl er et
hvidmalede facade og røde sten
mindre lokalsamfund med ca. 8 km til
som kontrast et meget flot udtryk.
Gråsten, der byder på skole, indkøb.

VILLA
Kontantpris
Ejerudgifter pr. md.
Udbetaling
Brutto/netto
ekskl. ejerudgifter
Sag: 703-01310

Gråsten - Rinkenæs
Solhøj 8

KfndCE

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

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

144

1044

5

665.000
1.595
35.000
2.615/2.263
Tlf: 74441698

2

1967 Energi

795.000
2.211
40.000
3.129/2.709
Tlf: 74441698

fnhdCE

Gråsten - Rinkenæs
Nederbyvej 71

48937

Idyllisk landsted med godt jordareal til - Smuk og bynær beliggenhed
På den snoede og idylliske Nederbyvej
bygning og over 7 ha. jordarealer.
i Rinkenæs (den smukke alternativ vej
Til ejendommen hører som nævnt en
til hovedvejen i Rinkenæs) ligger den
120 m2 stor ladebygning opført i 1981
smukke ejendom med sit stråtækkede
samt en ældre garagebygning.
stuehus, gode praktiske lade/stald-

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

Kroløkke 1

190

Flot kvalitetsvilla i gode materialer - Velindrettet og rummelig
Flot villa med gode rammer, opført i
port. Villaen er en flot rødstensvilla på
aldeles gode materialer. Villaen frem190 m2 fordelt i halvandet plan og en
står pæn og velholdt, hvilket også
105 m2 stor kælder. Der er et flot sort
fremgår i den meget fine tilstandsrap
glaseret tegltag fra 2006.

KfndCF

Gråsten

126

860

5

1955

2

Energi

Sæt til
salg nu
– betal for
rapporterne
senere

SOLGT
Gråsten - Rinkenæs
Vårhøj 45

KfnFdC
121

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

1066

3

2

1978 Energi

5

1777

2

Energi

2.495.000
3.207
125.000
9.674/8.383
Tlf: 74441698

KfhdCE

Gråsten - Rinkenæs

SOLGT
Stjernevej 6

4

Med vores koncept ’home Premium’ har du mulighed
for at betale energimærke samt el-installations- og
tilstandsrapport, når det passer dig*.
Vælger du ’home Premium’, får du desuden en række
ekstraydelser og services, bl.a. mulighed for fornyelse
af tilstandsrapporten og elrapporten ved udløb og
mulighed for at udbedre nogle af de anmærkninger,
den bygningssagkyndige har, inden salget sættes
i gang. Kontakt os og hør mere.
*dog senest efter 12 mdr.

980

4

VILLA
Kontantpris
Ejerudgifter pr. md.
Udbetaling
Brutto/netto
ekskl. ejerudgifter
Sag: 7030000029

1952

190 Energi

1.495.000
1.852
75.000
5.815/5.037
Tlf: 74441698
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Hørt i byen
Tina og Martin Lund,
Rinkenæs, har købt
båd. Den lille familie
på fem personer
havde i pinsen deres
jomfrusejlads.
Uddeler Jesper
Thomsen, SuperBrugsen
i Gråsten, skønner, at
butikken kunne ansætte fem flere ansatte,
hvis der ikke var nogen
grænsehandel.
Annemette Franson,
Nalmadebro i Gråsten,
fyldte 2. pinsedag 30 år.
Familie og venner kom
i hold til grill i haven.
Aftenen forinden satte
veninder traditionen
tro en tønde op ved
pebermøens lejlighed.
Transportminister
Benny Engelbrecht (S),
Adsbøl, er blandt årets
162 nye optagne personer i Kraks Blå Bog.
Kraks Blå Bog 2020 er
den 110. udgave af bogen, der er udkommet
siden 1910.
Direktør i ipnordic
Charles Ginnerskov
bliver beskyldt for
skattefusk. Tingbogs
attesten viser, at
Thorben G. Jensen
og sønnen gennem
et holdingselskab
købte Skansegården
for fem mio. kroner.
I februar 2019 solgte
Next Trading ApS
Skansegården for det
samme beløb, men nu
til Ginnerskov Holding
ApS. Et selskab ejet af
Charles Ginnerskov.
Efter yderligere syv
måneder, nemlig i
oktober 2019, købte
Charles Ginnerskov
som privatperson
så Skansegården,
men denne gang var
prisen styrtdykket.
Charles Ginnerskov
købte Skansegården for
150.000 kroner. Altså
har hans holdingselskab tabt 4.850.000
kroner på handlen. ■

Benniksgaard Hotel var fuldt booket i pinsen
Af Esben Cronbach

Mads Friis og Benniks
gaard Hotel går en hård
tid i møde
Da Benniksgaard Hotel
lukkede i midten af marts,
som følge af den danske
corona-nedlukning, stod
det klart for Mads Friis,
at han og hotellet gik en
hård tid i møde.

Benniksgaard Hotel
er nu ude på den anden
side af nedlukningen, og
modtager igen gæsterne
med åbne arme. Under
Kristi Himmelfart og i
Pinsen var der fuldt hus
på Benniksgaard Hotel.
“Jeg har oplevet, at de
gæster, der er kommet, er
meget positive og interesserede i at komme ud og

Bloms Zoneterapi
v/ Ilse Blom
Felstedvej 21
6300 Gr sten

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

nyde en aften, og få noget
god mad og vin eller øl.
De er i bedre stemning nu,
de er længselsfulde efter at
komme ud og nyde livet”,
siger Mads Friis.
Svær tid
“Det er dejligt, at der
sker noget igen, og det er
spændende at se fremad.
Men der er en usikkerhed
omkring, hvordan vi får
økonomien med,” siger
Mads Friis.
Han håber, at danskerne
og turister fra de nordlige
lande kigger på Danmark,
når de i år skal vælge
feriedestination. Mads

Friis ser det som positivt,
at mange kan spille golf
på hotellet og vandre ad
gendarmstien derfra. Han
anerkender dog, at meget
er ændret. Forholds
reglerne skal overholdes
og hverdagen er vendt på
hovedet.
“Det er en stor udfordring at komme i gang,
en stor udfordring for
personalet og en stor udfordring at ændre mange
systemer og indfri mange
forventninger,” siger Mads
Friis.
Plejer er død
For Mads Friis har krisen

betydet, at mange ting er
ændret.
“Da corona kom brasende ind ad fordøren, der
løb plejer lynhurtigt ud ad
bagdøren. Og plejer kommer ikke tilbage. Plejer
forsvandt ud i det blå,”
siger Mads Friis.
Blandt andet den måde,
man afholder møder, mener han, vil ændres.
“Det kan være, at der
pludselig kommer nogle
helt andre ting ind. Møder
bliver ikke afholdt på
samme måde mere,” siger
han, med henvisning til de
mange digitale møder, der
er afholdt under krisen. ■

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

Fårhus Forsamlingshus

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

ÆG SÆLGES
Så er der igen opstarts æg
i en periode

I Gråsten Slotshave er der rhododendron i mange farvenuancer.

Rhododendron i
Gråsten Slotshave

Æggene sælges fra
Blansvej 22
i Bovrup

TELEFON 4045 5808

Det er en fryd for øjet,

når de mange rhododen-

Boliger
LEJLIGHED
UDLEJES
Centralt beliggende i Gråsten,
50 m2, udlejes til rolig lejer
uden husdyr og børn.

Husleje kr. 3.800,- inkl. forbrug.

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

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

HENVENDELSE
TLF. 7465 2653

Tak fordi du
handler lokalt

Foto Ingrid Johannsen

dron blomster i Gråsten
Slotshave.
Her overvældes man
af, hvor imponerende
slotshaven med de mange
rhododendron tager sig
ud. Men som man også vil
kunne se, så kræver det en
kolossal arbejdsindsats,
nok også større, end de
fleste har tid og lyst til. ■

Indbrud i
sommerhus
Der blev forleden begået
indbrud i et af feriehusene i Marina Fiskenæs i
Gråsten.
Døren blev brækket op
med et koben, men det ser
ikke ud til, der er stjålet
noget fra stedet. ■

Tak fordi du handler lokalt
Padborg - Kruså - Frøslev - Holbøl - Kollund – Gråsten - Broager - Sundeved - Ragebøl

Uge 23

3. juni 2020

12. årgang

ALT I MURERARBEJDE
•
•
•
•

Småreparationer
Om- og tilbygning
Nybyggeri
Hoverentreprenør

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

Der bliver anlagt en stor flot have med prydbuske over mod Slipskoven ved husenes terrasser.

Foto Ditte Vennits Nielsen

Nye boliger til
børnefamilier i Kruså
Af Ditte Vennits Nielsen

På Klosterkløften i Kruså
er de første familier
flyttet ind i nogle nyopførte huse.
Det er Bolig Syd, der har
genopført de attraktive
huse. Der er indkøbsmuligheder tæt på, og
kvarteret er blevet højnet
betydeligt med de flotte
huse.
“Otte familier er flyttet
ind i de nye huse. De re-

sterende 10 boliger bliver
færdige til indflytning
i november”, fortæller
direktør i Bolig Syd, Peder
Damgaard, Kollund.
Boligerne kan søges af
alle, men det er fortrinsvis
børnefamilier, der kommer i betragtning.
Boligerne er smart
indrettet som tilgængelighedsboliger, og der er ingen dørtrin eller trapper.

Huslejen
Huslejen er lidt højere
end i de gamle, nedrevne
boliger.
“Huslejen stiger med
ca. 1.000 kr. pr. hus om
måneden, men til gengæld
er husene så energivenlige,
at man sparer ca. 700 kr.
om måneden på varmen”,
fortæller Peder Damgaard.
Med de nyopførte huse
har Kruså fået en flot
byfornyelse.
Bolig Syd har valgt at

købe et af de misligholdte
huse, der ligger som nabo
til de nyopførte huse. Her
bliver der i første omgang
lavet et grønt område.
“Vi prøver at komme
i dialog med den sidste
nabo, som ligger på hjørnet af Klosterkløften og
Slipskoven. Vi vil også
gerne købe hans hus,
og derved kan vi opføre
yderligere nogle boliger”,
fortæller direktøren for
Bolig Syd.
Bolig Syd inviterer onsdag den 10. juni til åbent
hus på Klosterkløften 28
mellem kl. 14 og 17.30.
Her kan alle interesserede
komme og besigtige de
energivenlige huse, hvor
der er tænkt mange smarte detaljer ind. ■

Krone- brobehandlinger,
Implantater og
Narkosebehandling

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

Dagens ret kl. 11.00-21.00
TIRSDAG den 2.

Svensk pølseret med rødbeder

ONSDAG den 3.

Hamburgerryg med aspargessovs og salat

TORSDAG den 4.

Stegt flæsk med persillesovs

FREDAG

Kalvesteg med sommergrøntsager

den 5.

LØRDAG den 6.

Dansk bøf med rødbeder

Kun

SØNDAG den 7.

Burger med pommes frites

MANDAG den 8.

Kyllingebryst med flødekartofler og salat

69,-

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

• Wienerschnitzel
• Tarteletter
• Osv.

Alt frisklavet til dig
DØGNÅBEN

Industrivej 20 • 6330 PADBORG • 7467 1203

SALG AF
Køkkener
Vinduer
Døre

Tømrerarbejde
Hovedentreprenør
Tilbygninger
Tagarbejde
Der er en smuk udsigt med et
godt lysindfald i de nyopførte
huse på Klosterkløften.


Foto Ditte Vennits Nielsen

Telefon: 74 67 14 93 · info@byggemester.dk
Industrivej 16, 6330 Padborg
Se mere på www.byggemester.dk
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Nye byggegrunde
i Kollund

Dødsfald
Vor kære mor og svigermor,
mormor, bedstemor og oldemor

Bodil Andersen

Der er rift om byggegrunde i Kollund.
For tiden er der kun fem
byggegrunde til salg i
Kollund.
Det er solgt en enkelt
grund i 2020, og flere andre grunde er reserverede.
Derfor har byrådet nu
vedtaget at afsætte penge
til at udstykke ekstra byggegrunde i Kollund.
Der er i denne omgang
tale om fire nye grunde,
der kommer til at ligge i
forlængelse af boligområdet Midtkobbel nær

er stille sovet ind
Padborg, den 24. maj 2020
Altid savnet, aldrig glemt
Børn, svigerbørn, børnebørn og oldebørn
Bisættelsen har fundet sted

Min elskede datter
kone, mor, søster, svigerinde, faster

Birthe Christiansen
[ 7. 5. 1961
] 27. 5. 2020
er uventet taget fra os
På familiens vegne

Peter Calle Petersen
Svend, Morten, Jesper
Peter, Dagny, Peter, Annemette, Lone, Jacob
Bisættelsen foregår i stilhed
I stedet for blomster kan man donerer til Kræftens bekæmpelse

plejehjemmet Birkelund i
Kollund.
Udover byggemodningen af de fire grunde, går
kommunen også igang
med at etablere 80 meter
ekstra vej.
Byggemodningen af de
fire grunde kommer til at
koste 1,4 millioner kroner.
Men det er penge, der
kommer i kassen igen, når
byggegrundene er solgt.
Der er allerede lavet
lokalplan for det område
ved Midtkobbel i Kollund,
som nu skal udstykkes. ■

Padborg Shopping har
taget hul på nogle af de
idéer, der kom frem til
borgermødet i november.
Der er blevet sat en salgsbod med grøntsager og
frugt midt i centret.

Vor kære mor, svigermor, mormor og oldemor

Lise Kraft

Orienteringsmøder
UDSAT

* 3. september 1944
har efter et langt sygdomsforløb
tabt kampen til kræften
Padborg, den 27. maj 2020
Marianne og Mette

Der var forleden ubudne gæster i en villa på
Skovglimt i Kruså.
Tyvene skaffede sig ad-

I Holbøl afholdes mødet 12. august kl. 19.00
i Grænseegnens Friskoles forsamlingssal

Bisættelsen finder sted i stilhed

I Bov afholdes mødet 13. august kl. 19.00
på Bov Kro
v/ Kirsten Pedersen Madsen

Foto Ditte Vennits Nielsen

gang til villaen ved at knuse en rude med en sten,
men der blev umiddelbart
ikke stjålet noget. ■

I Kragelundvej i Fårhus
har der været tyve på spil.
Det gik ud over et parcelhus, som tyvene skaffede

sig adgang til ved at bryde
en bagdør op.
Der er endnu ikke overblik over, hvad eller om
der er stjålet noget. ■

Rabøl Jørgensens Begravelsesforretning

post@kirstenogrejner.dk
www.kirstenogrejner.dk

Bov-Holbøl Pastorat

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

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

Tak fordi du handler lokalt

Gratis samtale med en erfaren advokat om skifte- og arveforholdende

BOV
KIRKE
Søndag den 7. juni
Ingen gudstjeneste



Tyve på spil

Valg af
bedemand er
et spørgsmål
om tillid

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

Det giver liv og mulighed for at købe dansk.
Borgerne har allerede taget godt imod tilbuddet. ■

Ubudne gæster

Orienteringsmøderne i forbindelse med valg til
menighedsrådet 2020, er udsat til august.

På familiens vegne

Salgsbod i Padborg
Shopping

KOLLUND
KIRKE

• 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

HOLBØL
KIRKE

Søndag den 7. juni kl. 9.30
ved Helle Frimann Hansen

Svend Hedegaard

Søndag den 7. juni
Ingen gudstjeneste

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
Åbningstider: Tirsdag kl. 10-12, onsdag kl. 13-15, torsdag kl. 13-15 eller efter aftale
• Respektfuld hjælp til det svære

Martin Good

•

Kontor: Nygade 8 · 6300 Gråsten
Varnæs

|

Bovrup
Felsted

OPLAG: 13.430

Kliplev

Bjerndrup

FK Distribution

Fårhus
Frøslev

Bov

Kruså

Rinkenæs

Dybbøl

Broager

Kollund

Padborg

TRYK:

OTM Avistryk A/S

Martin Good

Ragebøl

Gråsten
Egernsund

Holbøl

LEVERING:

Kværs

Rie Rabøl Jørgensen

Vester Sottrup

redaktion@bovavis.dk

Fra uge 23 er avisen i din
postkasse onsdag/torsdag

Ansvarshavende redaktør
Gunnar Hattesen
Telefon 21 16 06 83
gh@bovavis.dk

Lokalredaktør
Ditte Vennits Nielsen
Telefon 25 98 91 80
dvn@bovavis.dk

Mediechef
Ingrid Johannsen
Telefon 21 19 02 80
isj@bovavis.dk

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

Grafisk tilrettelæggelse
Hans-Ole Nielsen
Telefon 36 95 99 36
bovavis@graphos.dk

Grafisk tilrettelæggelse
Marta Serrano Sánchez
bovavis@graphos.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.
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Skal du sælge din bolig? Kontakt os for en gratis salgsvurdering
BOV - Padborgvej 38

BOV - Nyhusvej 35

PADBORG - Jernbanegade 57

NY PRIS

Nyt og moderne lavenergirigtigt hus med flot udsigt ud over stort natur område. Huset er opdelt i en forældre- og børneafdeling. Den store aktivitetshave
er et kapitel for sig med bl.a. shelter, bålsted, pergola.
Sag: 15191
Kontantpris:
2.945.000
Ejerudgift pr. md:
2.123
Udbetaling:
150.000
Brt/nt ekskl. ejerudg: 12.025/10.563

Bolig m²

156

Grund

1.971

Stue/vær

1/5

Opført

2014

Dejlig villa med god garage ud til grønt område. Vinkelstue og køkken-alrum,
3 fine soverum, gæstetoilet og flot badeværelse. En velindrettet villa til børnefamilien, der skal ses!
Sag: 15091
Kontantpris:
Ejerudgift pr. md:
Udbetaling:
Brt/nt ekskl. ejerudg:

1.275.000
1.744
65.000
5.238/4.597

PADBORG - Østergade 13

Bolig m²

130

Grund

1.137

Stue/vær

1/4

Opført

1986

Hyggelig ejendom med flotte renoveringer, der har en central beliggenhed i
Padborg, så man indenfor ganske få minutter til bens har både indkøb og off.
transport. EN VILLA. DER SKAL OPLEVES!
Sag: 14991
Kontantpris:
Ejerudgift pr. md:
Udbetaling:
Brt/nt ekskl. ejerudg:

975.000
1.225
50.000
4.020/3.527

m²
Stue/vær

93/93

Grund

682

1/1

Opført

1950

PADBORG - Østergade 1A, ST.

NYHED

NYHED

Andelsbolig

Villaen har gennemgået modernisering over en årrække
med bla. nyt tag, vinduer, køkken og badeværelse, og
fremstår i meget flot stand. I haven er der mange træer,
Kontantpris:
Ejerudgift pr. md:
Udbetaling:
Brt/nt ekskl. ejerudg:

1.175.000
1.488
60.000
4.842/4.249

buske og et flot drivhus, samt flere fine terrasser og hyggekroge. Garagen er isoleret og indrettet til hobby- og
redskabsrum.
Sag: 04202
Bolig m²

124

Grund

873

Stue/vær

1/3

Opført

1973

Dejlig andelsbolig i fin ejendom fra 2005. LIgger med
kun få minutters gang til indkøb, bibliotek, offentlig
transport mv.
Kontantpris:
Mdl. boligydelse:

225.000
4.200

Padborg

Bolig m²
Etage

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

Boligen er beliggende i stueplan og der er carport og
stort depotrum tilhørende andelsboligen.
Sag: 05202

Du finder os også her:
Nygade 11, 6300 Gråsten

107
ST.

Vær
Opført

3
2005
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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.

Tillykke

Tillykke uden foto max. 25 ord ...............................125 ,Tillykke med foto max. 25 ord ................................150 ,Udover 25 ord, 1,- pr. ord.
Frankeret kuvert vedlagt
..............kr. indbetales på reg. nr. 7931 kontonr. 1195949
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.
Den kan også afleveres i postkassen, der er opstillet i
postafdelingen i SuperBrugsen i Padborg.
Postkassen tømmes hver torsdag kl. 18.00.

Alsang igen på Holbøl Landbohjem
Af Gunnar Hattesen

Alsang er igen begyndt
på Holbøl Landbohjem
Alsangen blev ledet af
Vagn Porsmose, Bækken.
Han vekslede mellem
tænksomme, morsomme,
nye og gamle sange.
Det var musikeren Uno
Wierød, som i 2004 begyndte med alsang. Efter
han døde i 2013 overtog

Tak
Hjertelig tak for hilsner, telefonopkald og besøg
ved min sygdom og 80 års fødselsdag.
Det har glædet og opmuntret os meget.
Mange hilsner og tak.
Carl Erik og Grethe Petz

Alsangen er populær på
Holbøl Landbohjem, og har
været holdt siden 2004.

Lad os hente de møbler, du ikke
længere har brug for



– til glæde for andre

Overskuddet går til julemærkehjemmet i Kollund

GØR ET
KUP

GRATIS

Vi afhenter gerne møbler
og tømmer dødsboer

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

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.

Åbningstider

Faktaboks
Alsang er en gammel
tradition, der har sin
oprindelse tilbage i 1940.
Efter den tyske besættelse opstod der frygt for
dansk identitet, og en national bevægelse gik over
landet. Et af udslagene af
dette var store sangstævner, alsang, hvor tusindvis af danskere mødtes
og sang danske sange.
Den 1. september 1940
blev der på samme tid
afholdt sangstævner over
hele landet. Man regner
med, at 740.000 mennesker deltog for at vise
deres danskhed.

Foto Jimmy Christensen

Padborg Genbrugsbutik

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.

Tim Hansen rollen som
kulturformidler.
Tilstrømningen har
gennem årene været så stor, at Finn
Jørgensen har måttet lave
dobbelt-arrangementer.
Alsang bliver i dag ikke
afviklet for at mindes
de mørkere dage under
besættelsen, men som en
god anledning til at mødes, have det sjovt, synge
og få noget god mad.
Alsangen holdes 4-6
gange om året. ■

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,-

FR ISØR
Birte

Bladt

Jernbanegade 40 · Padborg

+45 2169 8884

Salonen er lukket mandag og lørdag

17

Sommertilbud
Markiser
inkl. levering og montage

FRA

20.000,-

Gælder til og med 25. juni 2020
ÅBNINGSTIDER:
MANDAG - FREDAG
KL. 9.30 - 17.30
LØRDAG
KL. 9.30 -12.30

Dansk produceret

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

Tæpper Trægulve Fliser

KØR SOMMEREN SIKKERT I MØDE
STORT udvalg af dæk til ALLE behov
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Hørt ved Lyren
Beboerne på
Rønsdamvej er trætte
af, at politiet kører alt
for stærkt på vejen
frem og tilbage til den
lukkede grænse. En af
beboerne har flere gange stoppet politibilerne
og bedt dem køre efter
forholdene, da der er
legene børn på vejen.
Der er stort set udsolgt
til John Mogensen
Live, som Vejbæk
Medborgerhus arrangerer til januar 2021.
Ved de nye byggegrunde ved Lyreskovstien
i Bov mangler der er
et skilt, der viser ned
til Lyreskovvej. Det
giver udfordringer for
leverandørerne af byggematerialer, der ikke
kan finde vej.
Ulla Leckscheidt
Nielsen har valgt at gå
på pension efter over
46 år på arbejdsmarkedet. Hun var i mange
år en del af Mobil i
Kruså og arbejdede
derefter i flere år på
Birkelund Plejecenter.
Hun bor i Søgaard,
hvor hun nu vil nyde sit
otium i sin dejlige villa.
Hanne Petersen har i
forbindelse med sit farvel til Imerco modtaget
i Padborg rigtigt mange dejlige hilsner for
hendes gode betjening
og perfekte service i
butikken.

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

Toldpladsen i Padborg
får bedre hygiejne

Leveres tirsdag den 9. juni

TLF. 51 49 12 34

Åbent Hus
Onsdag den 10. juni
Klosterkløften 28, Kruså
Kl. 14.00 til 17.30

Se www.boligsyd.dk for opnotering
Almene boliger i hele Aabenraa Kommune.
post@boligsyd.dk • Tlf. 7464 3600 • www.boligsyd.dk

Tak fordi du handler lokalt

Trænger huset til maling?
inde
eller ude

Forårets
lys afslører
det
Ring til Maler Ihle
og hør nærmere
det er ikke så dyrt
som du tror!

Husk

Der bliver tømt skraldespande tre
gange om ugen og gjort rent på
toiletterne hver dag.
Af Ditte Vennits Nielsen

Toldpladsen i Padborg
Transportcenter har fået
bedre hygiejne.
Det mener Foreningen
Padborg Transportcenter,
som har adresse mindre end 200 meter fra
Toldpladsen.
“Aabenraa Kommune og
Padborg Transportcenter
er meget opmærksomme
på Toldpladsen. Vi er
næsten dagligt forbi, for at
se om forholdene er, som
de skal være og at der lige
netop ikke er uhumsk og
beskidt. Der bliver tømt
skraldespande tre gange
om ugen og gjort rent på
toiletterne hver dag. Vi
er i tæt dialog med kommunen om forholdene
på pladsen og vi synes
ikke de er som beskrevet,
tværtimod”, siger direktør
i Padborg Transportcenter,
Jesper Schimann Hansen,
som tilføjer:.
“Vi er ofte også forbi
i weekenden for at se,

hvordan det står til og
der har vi ikke oplevet
hverken druk eller fester
på pladsen”, nævner Jesper
Schimann Hansen.
Afstand
Padborg Transportcenter
har sørget for, at sundhedsmyndighedernes anbefalinger er blevet hængt
op på flere sprog.
“Vi ser at chaufførerne
holder afstand, og flere
har både handsker og
mundbind på. Der er ikke
områder på Toldpladsen
hvor chaufførerne samles.
Derfor synes vi ikke det er
problematisk at chauffører
fra forskellige lande parkerer på området”, nævner
Jesper Schimann Hansen.
Normalt er der ca. 5.000
lastbiler, der krydser
grænsen hver dag. Ud
af disse mange lastbiler
er der en del som holder

deres hvil i Padborg.
Toldpladsen er i hjertet
af Padborg og ligger ikke
isoleret. Rundt omkring er
der mulighed for at proviantere i supermarkeder i
Padborg by.
Derudover benytter
rigtig mange sig af bade
og tøjvask faciliteterne
hos vores tankstationer,
som ligger ved siden
af Toldpladsen. Ifølge
medarbejderne på tankstationerne opfører langt
de fleste udenlandske
chauffører sig pænt. De
kan godt synes, at det er
berettiget at de igen og
igen får dårlig omtale.
Derudover lægger mange
af de fremmede chauffører
og vognmænd en del penge hos servicevirksomhederne i Padborg. fordi
man her har alt, hvad de
skal bruge. ■

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
et

Håndværkerfradrag

FØ D S E L S DAG E
FAM I LI E FE STE R osv.

e!
l
l
a
l
i
st
d
a
l
p
-

Ring og hør nærmere:

DANSKE MALERMESTRE

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

Havremarken 85 • Holbøl, 6340 Kruså
ihle@post.tdcadsl.dk
Annonce -Ottendel side Bov Bladet - Fester.indd 1

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

Der er i øjeblikket god trafik på
Gendarmstien. Mange
gæster vandrer den
flotte tur fra øst til vest.
Desværre farer de ofte
vild, da der mangler
skiltning med bynavne
på turen. ■

BESTILLING AF ÅL

17-10-2017 10:04:07

Fem skarpe til Edmund Mogensen
Navn: Edmund
Mogensen.
Alder: 74 år.
Bopæl: Hokkerup.
Beskæftigelse:
Kommende præsident
for Padborg-Kruså
Rotary Klub.
Gift og har 2 døtre.
Er du endt dér, hvor
du gerne vil være?
“Ja, helt bestemt. Jeg er
uddannet landmand og
har drevet landbrug hele
mit liv. Det har været
spændende med store
udfordringer og omvæltninger. Jeg er startet med
håndkraft og endte med
store landbrugsmaskiner.
Jeg har endvidere siddet
i byrådet i 12 år og har
haft en masse forskellige
bestyrelsesposter. Det
har været et spændende
liv med masser af gode
diskussioner.

Edmund Mogensen drev i
mange år en gård i
Rønshoved og var i 12 år byrådsmedlem i Bov Kommune.
Arkivfoto

I dag bor jeg sammen
med min kone på et
mindre landsted midt i
naturen ved Hokkerup.
Jeg nyder skoven, hvor jeg
går lange ture, og i stedet
for at gå i motionscenter

kløver jeg træ. Jeg dyrker
stadig lidt landbrug og
går på jagt. Jeg er tillige
rotarianer.
Jeg har et aktivt og virksomt liv, som jeg er meget
glad for.”

Hvad har været din
bedste ferie?
“Vi har haft mange gode
ferie, men jeg husker én
bestemt. Vi skulle med
nogle venner til Bad
Gastein i Østrig en sommer. Her havde vi lånt
en lejlighed, der normalt
blev brugt til skiturister.
Lejligheden skulle være
nyistandsat, men da vi
ankom, stod alle møblerne
midt på gulvet, og der var
ingen strøm. Det viste
sig, at der ikke var blevet
betalt for strømmen, og
derfor heller ikke malet.
Udlejer boede i Danmark
og havde overført penge-
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ne, men det var glippet.
Pengene blev igen overført, men i Østrig går det
ikke så stærkt, så vi fik
først strøm den sidste dag.
Alligevel havde vi en
skøn uge. Vi købte stearinlys og lommelygter og
kogte vand på en grill til
morgenkaffen. Om aftenen gik vi ud at spise. Vi
tog skiliften op i området
og vandrede en 3-4 timer
ned igen. Det var en fantastisk oplevelse - selv uden
strøm.”
Husker du jeres bryllupsdag?
“Vi blev gift den 12.
december, så det kan jeg
nemt huske. Men da det er
midt i jagtsæsonen, er det
ikke altid, jeg lige får købt
blomster. Vi har gerne et
par venner til middag om
aftenen. I år har vi været
gift i 50 år og kan fejre
guldbryllup."
Har du nogen traditioner?
“Vi har et dejligt familieliv

med vores 2 døtre, svigersønner og 4 børnebørn.
Både min kone og jeg har
også begge en del søskende, så hvert 3. år samler vi
alle vores familiemedlemmer og holder julefrokost.
Vi er efterhånden blevet
omkring 30 personer.
Hvert år til påske nøjes vi
med at invitere vores egne,
så der er vi blot 8 gæster til
påskefrokosten.”
Har du husdyr eller kæledyr?
“Vi har altid haft hund en labrador. Den var dog
mere en brugshund end et
kæledyr og var både vagtog jagthund. Den gik altid
løs udenfor og havde sin
kurv i baggangen.
I dag har jeg ca. 15 stk.
kødkvæg, der passer arealerne. De bliver løbende
slagtet, og herudover har
jeg også lidt hesteopdræt.
Vi har ikke længere hund, men passer
til gengæld tit vores
barnebarns.” ■

DIN LOKALE HÅNDVÆRKER
Elis’ hvidevarer
ved Norman Rudbeck

Alt indenfor hårde hvidevarer
Salg-Service-Reparationer

Salg & service
af hårde hvidevarer
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Handel i dag giver
og tlf.få
uforpligtende
tilbud
Se elis.dk for aktuelle tilbud
det klarer fru Jensens mand!
tlf. 20 47 85 63
service i morgen
tlf. 20 47 85 63
Alt i servicesalg •
Danske Malermestre

Danske Malermestre

Danske Malermestre

Danske
Malermestre
Danske Malermestre
Danske Malermestre

Danske Malermestre

• El-installationer • Varmepumpeservice
• Reparationer

• Parabol/antenneanlæg

• Industriservice

• Tele/data installationer

• IHC/wireless

• Energirådgivning

• Tyverisikring

AJ Family

Norman
Rudbeck

Design by Arne Jacobsen

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

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

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

Tak fordi du handler lokalt

Frøslevvej 81 C
6330 Padborg

Gulvafslibning
Oliering - lakering

Lad os gøre det grove og give dit trægulv nyt liv.
Kom ind eller ring og få et uforbindende tilbud.

H.S. Gardiner
& Tæpper
Sisseck
boligudstyr
ApS
v/ Claus Sisseck - Nørregade 37-39 - 6330 Padborg - Tlf. 74 67 19 54 - Fax 74 67 52 06
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