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hurtigt - kompetent - høfligt
Vi løser dine tekniske problemer

hos dig eller på værksted

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

IT salg, service og support
til virksomheder og private

Køb din nye
Gamer PC
hos os

Nu også
reparation af

iPhone og iPad

En god forbindelse

Egernsund og Kværs El-service
Nyvej 5 - 6320 Egernsund

Tlf. 20 40 75 80 · ees@egernsund-el.dk

VI RYKKER UD, 
NÅR STRØMMEN 

GÅR UD

✔ Gennemgang af regnskaber og 
balancer i forbindelse med moms-
indberetning, skattebetaling mv. 

✔ Opstilling af regnskab og skatte-
pligtig indkomst samt indberetning 
af selvangivelser til SKAT 

✔ Optimering af indkomst- og skatteforhold

✔ Assistance med bogholderiopgaver

✔ Hjælp til forståelse af dine skatteforhold
og korrespondance med skattevæsenet

Både for virksomheder og private

Ring og hør hvad jeg kan gøre for dig
Revisor André Tarp ∙ Sønderborg ∙ Tlf. 53 82 84 84

ØKONOMI- OG SKATTERÅDGIVNING

GF Grænsen
Kollund ∙ Tønder ∙ Sønderborg ∙ www.gfgrænsen.dk

Få forsikring 
for alle pengene

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

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

… og overskuddet tilbage!

Garant Sisseck boligudstyr ApSGarant Sisseck boligudstyr ApS
Nørregade 37-39 - 6330 Padborg Tlf. 74 67 19 54 Nørregade 37-39 - 6330 Padborg Tlf. 74 67 19 54 

Gardiner  Tæpper  Trægulve  Fliser

Ring og få en 
aftale med Claus

HUSK
vores Gardinbus 
kommer overalt

GULV- & GARDINBUSSENGULV- & GARDINBUSSEN
Mad ud af huset

Tlf. 21248572

Det Grønne Køkken 
Sundgade 79  · 6320 Egernsund

Tlf.: 21 24 85 72  · www.dgk-egernsund.dk

2770207_visitkort.indd   1 25-01-2019   09:56:41

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

UGEPAKKEUGEPAKKE

Ring eller bestil senest dagen før klokken 12.00 
på www.dgk-Egernsund.dk til kun 249249,-,-

pr. person

UGE 25 - ONSDAG 17. JUNI

• Tortillas med oksekød og grøntsager
• Fyldt svinemørbrad med �ødekartoffel og salat
• Lasagne med grøn salat
• Kylling med ratatouille og ris
• Lille overraskelse

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

OBS!

ÅBNINGSTIDER Telefon 73 65 26 00
SuperBrugsen Gråsten Delikatesse: 73 65 26 09

Alle dage kl. 7.00 - 20.00 Slagter: 73 65 26 10

FRIT VALG 

Spar

1650

GRÅSTEN

Pr. stk.

10,-
Pr. stk.

20,-

Graasten dressing
vælg mellem 

Thousand Island 
eller Creme Fraiche

425 g

Graasten Kartoffelsalat
med løg og purløg

800 g

Afhent mellem kl.16-19
Bestil 1 time før afhentning på 

tlf. nr. 4042 1816.
Fiskenæsvej 2, 6300 Gråsten  

Fremover tilbyder vi hjemmelavet smørrebrød og stjerne-
skud til afhentning alle ugens dage.

Hjemmelavet i eget køkken af 
friske råvarer hver dag. 

Pris kr.

85,-
luksus 

stjerneskud 
pr. kuvert

Pris kr.

25,-
smørrebrød 

pr. styk

restaurant
fiskenæs

Nemt & Godt - uge 24

Bestil gerne i forvejen

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

Tillykke 
studenter

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

Kirkesiden for
Gråsten og Adsbøl

Gudstjenester og aktiviteter i juni
Tirsdag den 9. juni kl. 19.00 Orienteringsmøde om MR-valg i Slotskirken

Lørdag den 13. juni kl. 9.30 Kon� rmation i Gråsten Slotskirke

Lørdag den 13. juni kl. 11.30 Kon� rmation i Gråsten Slotskirke

Søndag den 14. juni kl. 9.30 Kon� rmation i Gråsten Slotskirke

Søndag den 14. juni kl. 11.30 Kon� rmation i Gråsten Slotskirke

Hver tirsdag kl. 9.00   Morgensang og gåtur fra Slotsgården

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 den sædvanlige sammenhænge, 
vi plejer at mødes i, er stadig a� yst, 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 hver tirsdag 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 den � este 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 � ere end 10, deler vi os op i � ere grupper.

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

Alle er velkomne!

Årets kon� rmationer 

Kon� rmationstelegrammer
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 a� evere 
telegrammer, hilsener og små gaver til kon� rmanderne på deres store dag.

A� evering af hilsener til kon� rmanderne kan i år ikke a� everes i 
våbenhuset, men derimod i præstegårdens kon� rmandstue, hvor 
medlemmer af menighedsrådet står klar til at hjælpe.

Der kan a� everes 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 den forskellige kon� rmander skal kon� rmeres. 
Lørdag den 13. juni og søndag den 14. juni kon� rmeres drenge og 
piger hver for sig. Hilsener til drengene kan derfor a� everes frem til 
kl. 10.30, mens hilsener til pigerne kan a� everes i hele tidsrummet.

Orienteringsmøde
Gråsten-Adsbøl Sognes Menighedsråd
Stil op til dit lokale menighedsrådsvalg 2020. 

Få ind� ydelse på din kirkes liv i fremtiden.

Kom og hør mere om, hvordan den 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 den 
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 den 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 � nder sted i Gråsten Slotskirke, tirsdag den 9.juni kl. 19.00.

MENIGHEDS-
RÅDSVALG 2020
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—nu på 7. sæson i Gråsten

Algebehandling 
af terrasser
• Dybderens og 

imprægnering af � iser

• Kom af med � isepest

• Alle typer belægningssten

• Giv beskyttelse og 
forlæng levetiden

Er du sommerklar?Er du sommerklar?

Ring til os på tlf. 4268 6263

Blandt Danmarks billigste

Ring til os på tlf. 4268 6263   Følg med i nyheder og tilbud

Gråsten Algeservice
V. Jakob Skott

www.graastenalgeservice.dk Jakob Skott

Anmeld Håndværker

Få iværksat en effektiv algebehandling nu!
—Af tag, gavle, facade og belægninger mv.

Før

Efter

Tilbud på algebehandling
af tage på maks. 300 kvm

Normalpris 1.495,- 

995,-
alt inkl.

Tilbuddet gælder frem til den 20. maj og er til alle 
bygninger med maks. højde til tagrenden på 3 meter

Gråsten-pige 
flytter til Amerika

Af Marie Christensen

14-årige Sara Nielsens 
barndom er ikke som de 
flestes. På grund af sin 
fars arbejde på Danfoss 
har hun nemlig boet i 
flere forskellige lande.
Sara Nielsen fra Gråsten 
er elev på Sønderborg 
Internationale Skole, og 
det er der en særlig grund 
til: Hun har boet tre år i 
Tyskland, hvor hun også 
gik på en international 
skole.

“Jeg tror, det ville være 
svært at starte på en dansk 
folkeskole, efter jeg havde 
lært alt det grundlæg-
gende på engelsk,” siger 
Sara Nielsen.

Sara Nielsens far skifter 
igen arbejde, og derfor 
skal de nu atter flytte. 
Denne gang noget længere 
væk, nemlig til Chicago 
i USA, hvor de skal bo i 
to år. 

Det glæder hun sig til, 
men det er også lidt trist at 
skulle sige farvel til venner 
og familie endnu engang.

“Da vi fik at vide at vi 
skulle flytte til USA var 
jeg meget glad fordi jeg 
altid gerne har ønsket at 
bo i USA, men jeg blev 
selvfølgelig også lidt ked 
af det, fordi jeg nu skal 
sige farvel til venner igen,” 
siger Sara Nielsen. 

Nyt perspektiv på verden
Sara Nielsen glæder sig 
også til at opleve, hvordan 
det er at bo i en kultur, 
der er helt anderledes end 
vores egen: 

“Det at bo i en anden 
kultur er noget helt spe-
cielt. Man får et helt nyt 
perspektiv på verden. 
Hvis nu jeg ikke havde 
boet i Tyskland ville jeg 
nok ikke have oplevet 
de traditioner, de har 
dernede. Det samme med 
USA: det bliver noget 
helt andet at opleve den 
kultur der, og de fester de 
holder, som for eksempel 
Thanksgiving, uafhængig-
hedsdagen og den måde 
de fejrer Halloween på,” 
udtaler Sara Nielsen.

Hun savnede dog også 
noget i Danmark, dengang 
hun boede i Tyskland. 
For eksempel det at gå på 
en lille skole, hvilket hun 
gjorde i Danmark, men 
i Tyskland gik der 1600 
elever på hendes skole.

Da hun så kom hjem, 
savnede hun så også sine 
venner i Tyskland, og 
den høflighed de udviser 
dernede på anden vis end 
herhjemme. Sara Nielsen 
tror også, at det vil blive 
svært at sige farvel til ven-
ner og familie i Danmark, 
men mener, at så snart 
hun har fået stiftet nye 
venskaber i Chicago, vil 
det ikke være så slemt. 

“Jeg kommer jo også 
hjem til Danmark i nogle 
ferier, og vi rejser jo per-
manent hjem efter to år,” 
forsikrer Sara Nielsen. ■

14-årige Sara Nielsen, der bor 
i Gråsten, skal to år i skole i 
Chicago Foto Marie Christensen 

Vejarbejde på Kongevej i to uger
Sønderborg Fjernvarme er 
i de kommende to uger i 
gang med gravearbejde på 
Kongevej i Gråsten.

Der er opsat trafiklys, 
men arbejdet skabte al-
lerede bilkøer i eftermid-
dagstimerne. 

 Foto Ingrid Johannsen
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BovAvis

Efter opsamling kører vi til nord for København, hvor 
vi besøger Karen Blixen Museet på Rungstedlund.

Vi ser nærmere på en af Danmarks absolut største 
forfattere gennem tiderne, Karen Blixen (1885-1962).

Museet er indrettet i Karen Blixens fødehjem, og 
Rungstedlund blev igen hendes hjem, da hun i 1931 
vendte tilbage til Danmark efter 17 år som farmer i 

Afrika. Her boede hun frem til sin død i 1962, og her 
har hun skrevet alle sine verdensberømte fortællinger.

Efter besøget får vi en guided tur på Strandvejen, 
som er en af de dyreste veje i Danmark.

Derefter kører vi til Bakken, hvor 
vi får en lækker aftenbu� et.

Hjemkomst omkring midnat.

Prisen inkluderer bus, guide, ka� e og 
rundstykker, sandwich, entré på Rungstedlund, 

ka� e og kage og bu� et på Bakken.

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

Torsdag 2. juli NY DATO

850,-

1-dages tur til 

Karen Blixen 
Museet
i Rungstedlund og besøg på Bakken

OPSAMLINGSSTEDER
Guderup Aktivitetscenter . kl. 8.00
OK-tanken, Augustenborg kl. 8.10 
Kirketorvet, Sønderborg  . kl. 8.30
Nybøl Kirke . . . . . . . . . . . kl. 8.45
Broager Kirke . . . . . . . . . . kl. 8.50
Elektrikeren, Egernsund  . kl. 8.55
Ahlmannsparken, Gråsten kl. 9.00
Bageren, Rinkenæs . . . . . . kl. 9.10
Annies kiosk, Sønderhav . kl. 9.20
Elektrikeren, Kollund  . . . kl. 9.25
P-pladsen ved
Kruså Bankocenter . . . . . . kl. 9.30
Bov Kirke . . . . . . . . . . . . . kl. 9.40
Circle K, Padborg. . . . . . . kl. 9.45
Cirkle K, Rødekro . . . . . . kl. 10.05
Samkørselspladsen ved
Hammelev . . . . . . . . . . . kl. 10.30
OK-tanken i
Bramdrupdam . . . . . . . . kl. 10.50

BovAvis

Efter opsamling kører vi til Fynshav og sejler til 
Bøjden. Turen går over Fåborg til den kendte 
Vester Skerninge Kro, hvor vi spiser middag.

Turen går videre over Svendborg og til Tåsinge, 
hvor vi besøger Valdemars Slot, der blev bygget af 
Kong Christian IV. Søhelten Niels Juul erhvervede 

senere slottet, og blev udnævnt til baron.

Når vi går rundt i slottet bringer den historiske 
atmosfære os på en rejse tilbage til fordums storhed, 

hvor prinser og prinsesser, baroner og baronesser 
bevægede sig rundt i de imponerende omgivelser.

Midt på eftermiddagen kører vi til den velbevarede 
skipper by, Troense med udsigt over � urøsund og 
� urø. Her nyder vi eftermiddagska� en og kage.

Hjemkomst ved 20-tiden.

Prisen inkluderer  bustur, guide, færgebillet, morgenka� e 
med rundstykke, middagsmad, entre til Valdemars Slot 

og dets tre museer og eftermiddagska� e i Troense.

OPSAMLINGSSTEDER
Circle K, Padborg ................kl. 7.30
Bov Kirke .............................kl. 7.35
Kruså Bankocenter ..............kl. 7.40
Elektrikeren, Kollund ..........kl. 7.50
Annies Kiosk, Sønderhav .....kl. 7.55
Bageren, Rinkeræs ...............kl. 8.00
Ahlmannsparken, Gråsten ...kl. 8.10
Elektrikeren, Egernsund ......kl. 8.20
Broager Kirke.......................kl. 8.25
Nybøl Kirke .........................kl. 8.30
Alsion, Sønderborg ..............kl. 8.45
OK-Tanken i Augustenborg .kl. 9.00
Guderup Aktivitetscenter .....kl. 9.10

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

Onsdag den 22. juli 750,-

Valdemars Slot
Tåsinge og Svendborg

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

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 
ka� e, færgeoverfart, middagsmad, lokal 
guide, eftermiddagska� e og kage.

BovAvis

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

1-dags bustur til 1-dags bustur til 
Skønne SamsøSkønne Samsø

795,-NY DATO
Lørdag den 1. augustLørdag den 1. august

BovAvis

Heldagstur til Heldagstur til 
HelgolandHelgoland

AFGANG
Guderup aktivitetscenter kl. 5.45
OK-tanken, Augustenborg kl. 5.55
Alsion, Sønderborg  kl. 6.15
P-pladsen ved Nybøl Kirke kl. 6.30
Broager Kirke  kl. 6.35
Elektrikeren, Egernsund kl. 6.40
Ahlmannsparken, Gråsten kl. 6.50
Bageren, Rinkenæs kl. 7.00
Bankocenter, Kruså kl. 7.10
Bov Kro kl. 7.15
Circle K -tanken, Padborg kl. 7.20

Lørdag den 27. juni
Vi kører i bus over Husum til Büsum på den Vi kører i bus over Husum til Büsum på den 
tyske vestkyst. Herfra sejler vi ud til klippeøen tyske vestkyst. Herfra sejler vi ud til klippeøen 
Helgoland, der ligger 72 km ude i Nordsøen.Helgoland, der ligger 72 km ude i Nordsøen.

På Helgoland drager vi på en lille vandring, hvor der På Helgoland drager vi på en lille vandring, hvor der 
fortælles om øens spændende historie, rige fugleliv fortælles om øens spændende historie, rige fugleliv 
og toldfrie butikker. Helgoland har tilhørt Danmark og toldfrie butikker. Helgoland har tilhørt Danmark 
frem til 1807, hvor englænderne erobrede den.frem til 1807, hvor englænderne erobrede den.

Efter rundturen er der tid til på egen Efter rundturen er der tid til på egen 
hånd at gå på café eller shoppe i de over hånd at gå på café eller shoppe i de over 
400 toldfrie butikker. Husk pas.400 toldfrie butikker. Husk pas.

Vi er hjemme ved 21-tiden.Vi er hjemme ved 21-tiden.

Prisen inkluderer bus, sejlads, Prisen inkluderer bus, sejlads, 
guide, rundstykker og ka� eguide, rundstykker og ka� e

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

695,-
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Benniksgaard Golf Klub - Sejrsvej 109 - Rinkenæs - 6300 Gråsten
Benniksgaardgolf.dk - info@benniksgaard.dk - 74 65 22 68

D. 21. juni slår vi dørene op i Benniksgaard Golf Klub for alle, der har lyst til
at prøve at opleve golfens verden.
Du kan f.eks. prøve at spille på puttebanen, slå lange bolde på driving- 
rangen, spille en runde på vores 6-hullersbane, et par huller på den store
bane og få en rundvisning.

Du kan bl.a. møde os, der er: 
• “Ællingen” (nybegynderen)
• Elitespilleren
• Mentor, som vil hjælpe dig godt igennem hele dit begynderforløb
Vi står klar med udstyr til dig og kan hjælpe dig med golftips og fortælle
om det sportslige og sociale liv i klubben.

Klubben giver en pølse og en sodavand.

Golf - sport, natur og fællesskab

Søndag
21. juni
kl. 10-14

 Goodiebags til de første 
 20 fremmødte! 

 Vi trækker også lod om 2 
 gratis prøvemedlemskaber 

 til en værdi af 799,- 

Læserbrev
Fake News eller 
simpel profilering
I de seneste to ugers 
Gråsten Avis har man 
kunnet læse om, at kom-
munen alligevel ikke læg-
ger opgaven med kørsel af 
ældre til Dagcenter over i 
Flextrafik, men forlænger 
aftalen med lokale vogn-
mænd og byder opgaven 
ud med henblik på at lo-
kale kan sikre sig opgaven 
også fremadrettet.

Vi kommer som kom-
mune og skatteydere nok 
ikke til at få den billigste 
pris, men sikrer nogle an-
dre værdier – tryghed og 
lokale arbejdspladser. Det 
er vi som flertalsgruppe 
i byrådet godt tilfredse 
med. Vi har så opgaven 
med at finde budgetbe-
sparelserne andre steder. 
Den opgave tager vi på 
os. Økonomien er vores 
ansvar.

Vi mente faktisk, at det 
var alle byrådets partier 
der i fællesskab har ansva-
ret og sammen har taget 

både den første beslutning 
om at effektivisere og 
nu beslutningen om at 
droppe besparelsen og 
forlænge kontrakten med 
de lokale vognmænd. 

Et læserbrev i uge 22 
fortalte en helt anden 
og usand historie. Her 
gav Daniel Staugaard fra 
Venstre indtryk af, at han 
og Venstre var dem, der 
foreslog ændringen, og at 
ønsket var “imødekom-
met” af os andre. 

Historien gentages i en 
artikel i uge 33 med sam-
me budskab: “At de lokale 
vognmænd” takket være 
Venstre “har beholdt kør-
selsopgaven”. Vi undrer os 
noget over den udlægning. 
Fakta er, at vi alle tre såvel 
som Venstre havde frem-
ført et ønske om at drøfte 
sagen på mødet den 11. 
maj på rådhuset. 

I modsætning til Daniel 
Staugaard så var vi til ste-
de på mødet, hvor vi drøf-

tede sagen. Borgmesteren 
foreslog på mødet, at finde 
besparelsen på andre om-
råder og ændre beslutnin-
gen fra budgetforliget om 
at lægge kørselsopgaven 
over i Flextrafik. Der blev 
efter mødet sendt en pres-
semeddelelse ud, hvoraf 
det tydeligt fremgik, at 
det var en fælles beslut-
ning – en god beslutning 
vi er glade for. Men som 
Venstre ikke kan tage 
æren for.

Vi glæder os over bred 
enighed i byrådet om 
endnu en svær sag. Vi må 
så også konstatere, at en 
tidlig valgkamp er i gang 
og Venstres glæde over en 
god aftale bliver i Gråsten 
Avis til Fake News og 
selvprofilering.

Men trods alt - tak for 
samarbejdet.

Fler talsgruppen i byrådet 
Aase Nyegaard, Fælleslisten 
Stephan Kleinschmidt ,  
Slesvigsk par ti 
Preben Storm, Socialdemokratiet

Aase Nyegaard, Fælleslisten
Stephan Kleinschmidt, 
Slesvigsk Parti

Preben Storm, 
Socialdemokratiet

Apos får mere albuerum

Murerfirmaet Apos i Gråsten har i flere år manglet plads. Apos er derfor i gang med at opføre 
en ny kontorbygning, så medarbejderne får ekstra kontorplads Foto Ingrid Johannsen.

Bedre belysning 
på Årsbjerg
Af Esben Cronbach

I forbindelse med 
Sønderborg Kommunes 
idrætsanlægspulje har 
Gråsten Boldklub fået 
midler til renovation og 
udbygning af anlægget 
på Årsbjerg.
Gråsten Boldklub og 
11 andre foreninger 
har fået bevilget i 
alt 1.670.000 kr. fra 
Sønderborg Kommunes 
idrætsanlægspulje til 13 
forskellige projekter. 

Af disse midler får 
Gråsten Boldklub 
200.000 kr. til udskiftning 
af lysarmatur og 60.000 til 
ståtribune og spillerbokse 
på Årsbjerg. 

Udskiftning af lysarma-
tur indebærer, at belysnin-
gen på stadion fremover 

vil blive både bedre og 
mere energivenligt.

Det kommer ifølge for-
mand Mogens Hansen 
til at give en “kæmpe 
besparelse” for Gråsten 
Boldklub. Ståtribunen skal 
stå på kunstgræsbanen. 

“Det er jo typisk dårligt 
vejr, når man spiller der,” 
siger Mogens Hansen. ■

Formand for Gråsten 
Boldklub Mogens Hansen.
 Arkiv foto
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Tak fordi du 
handler lokalt

DIN LOKALE HÅNDVÆRKER

Kosmoshus Træfældning

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

rodfræsning

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

– Kort fortalt, vi fælder alt –

PEl-installation  PBelysning  PIndustriservice   
PEDB-installation  PSikringsanlæg 

Vi udfører alle former for el-installation lokalt og regionalt 
til industri, erhverv, privat og offentlige institutioner.

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

www.el-teknik.dk

Gråsten
Vinduespolering

og Rengøring
kommer også i Padborg og Tinglev

Tlf. 74 65 09 16

Dit værksted og servicebutik på vejen

Gisselmann
Kongevej 86, Gråsten · 74 65 01 70

Hvis din bil 
kunne vælge
Reparation og service 
af alle bilmærker

Kioskvarer og gaveartikler 
mv.

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

Regnar Pedersen • Autoriseret VVS-installatør
Sundsnæs 21 • DK-6300 Gråsten • Telefon 7465 1865
Mobil 2028 0865 • Fax. 7465 1067 • Mail: r.pedersen-vvs@mail.tele.dk

Bygningskonstruktør
Murermester

og aut. kloakmester

Vi gennemfører opgaverne  
med seriøsitet og præcision

Planetvej 2 • 6300 Gråsten

Nybygning • Tilbygning • Tagarbejde • Badeværelser
Belægning • Reparationer

Annonce.indd   1 28-01-2010   08:49:09

Bygningskonstruktør
Murermester

og aut. kloakmester

Vi gennemfører opgaverne  
med seriøsitet og præcision

Planetvej 2 • 6300 Gråsten

Nybygning • Tilbygning • Tagarbejde • Badeværelser
Belægning • Reparationer

Annonce.indd   1 28-01-2010   08:49:09

Bygningskonstruktør, murermester
og aut. kloakmester

Vi udfører opgaver i totalenterprise med;
murer, tømrer, snedker, el, vvs og maler.

Ingen opgave er for lille.

Andr. Petersen & Søn ApS
Planetvej 2 • 6300 Gråsten

Tlf. 7465 2416 - Bil. 4019 2416
www.apos-eftf.dk

tømrer / snedker
Knud Møller Paulsen

Bækken 10 · Rinkenæs
DK-6300 Gråsten

info@godthaandvaerk.dk

telefon 74 65 01 10
mobil 40 34 80 08

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

Egernsund Malerforretning
v/Verner Bentzen

Fjordvej 13, 6320 Egernsund
Telefon 74 44 09 36 - Biltelefon 3074 6946

Sjællandsgade 16, 6400 Sønderborg · www.akseltang.dk

Ring 7447 4262
eller skriv til

akseltang@mail.dk

Aksel Tang
2033 7410

Bent Christensen
2916 6103

• OMBYGNING 
• RENOVERING 

• TOTALENTERPRISE

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

Ansv. redaktør
Gunnar Hattesen

Telefon 21 16 06 83

redaktion@graastenavis.dk

Reporter
Søren Thygesen Kristensen

Telefon 27 36 04 12

Mediechef
Ingrid Johannsen

Telefon 21 19 02 80

isj@graastenavis.dk

Fotograf
Jimmy Christensen

Telefon 29 25 95 50

Find os online her: www.graastenavis.dk
Artikelmateriale sendes til 

redaktion@graastenavis.dk
Annoncemateriale sendes til 
annonce@graastenavis.dk

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

 Følg os på Facebook

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

Modtager du ikke ugeavisen senest torsdag kl. 21:00.
Kontakt FK Distribution på www.fk.dk/reklamation eller send en mail 
til kvalitetvest@fk.dk, ellers ring til FK Distribution på tlf.: 7010 4000 
mandag til torsdag fra kl. 08:30-16:00 og fredag 08:30-14:30.

Mediekonsulent
Lisbeth Schiønning

Telefon 31 40 03 61

ls@graastenavis.dk

Reporter
Marie Beierholm Christensen

marie.j.christensen@gmail.com

Reporter
Esben Cronbach
Telefon 26 77 22 72

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

Receptionist
Eva Gert Jensen

Telefon 31 17 05 27

egj@graastenavis.dk

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

Avisen er i din postkasse 
onsdag/torsdag
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Hjertelig tillykke 
med kon� rmationen

Kære NadjaKære Nadja
Du ønskesDu ønskes

stort tillykkestort tillykke
med din længe ventede kon� rmation.med din længe ventede kon� rmation.

Vi glæder os til dagen.Vi glæder os til dagen.
Knus Debbie, Mikkel, Peter og MorKnus Debbie, Mikkel, Peter og Mor

Kære Didde Kære Didde 

hjertelig tillykke hjertelig tillykke 
med kon� rmation med kon� rmation 

søndag den 14. juni. søndag den 14. juni. 
Håber du får en rigtig dejlig dag.Håber du får en rigtig dejlig dag.

Knus fra Dan og Mor.Knus fra Dan og Mor.

Kære Ida Tirsbæk Jørgensen Kære Ida Tirsbæk Jørgensen 

et stort et stort 
TILLYKKE TILLYKKE 
med din kon� rmation med din kon� rmation 

i Gråsten Slotskirke i Gråsten Slotskirke 
lørdag den 13. juni.lørdag den 13. juni.

Jeg ønsker dig en rigtig dejlig dag.Jeg ønsker dig en rigtig dejlig dag.
Kærlig hilsen Farmor.Kærlig hilsen Farmor.

Kære EmilieKære Emilie

Hjertelig tillykkeHjertelig tillykke
med kon� rmationen med kon� rmationen 

på lørdag den 13. juni. på lørdag den 13. juni. 
Håber du får en rigtig dejlig dag Håber du får en rigtig dejlig dag 

med alle dem du har kær.med alle dem du har kær.
Kærlig hilsen mor, far og JulieKærlig hilsen mor, far og Julie

Kære OscarKære Oscar

Stort tillykkeStort tillykke
med din kon� rmation.med din kon� rmation.

Kærlig hilsen fraKærlig hilsen fra
Oldemor og OldefarOldemor og Oldefar
Farmor og FarfarFarmor og Farfar

Marianne og � omasMarianne og � omas
Lillie og Pelle og CarolineLillie og Pelle og Caroline

Kære IdaKære Ida

Hjertelig tillykkeHjertelig tillykke
med din kon� rmation den 13. juni.med din kon� rmation den 13. juni.

Vi håber du får en god og uforglemmelig dag.Vi håber du får en god og uforglemmelig dag.

Knus fraKnus fra
Mor, Emma,Mor, Emma,

Lisbeth og Emil.Lisbeth og Emil.

Kære Philip Franson MøllerKære Philip Franson Møller
Vi ønsker dig Vi ønsker dig 

hjertelig tillykke hjertelig tillykke 
med kon� rmationen den 14. juni.med kon� rmationen den 14. juni.

Vi glæder os til at fejre dig Vi glæder os til at fejre dig 

Knus fra mormor og morfarKnus fra mormor og morfar

Den store konfirmationsdag i Gråsten Slotskirke
Af Marie Christensen

Der forberedes og planlægges i uger og måneder, og 
så er det overstået på et døgn. Konfirmationstiden 
nærmer sig med hastige skridt, og vi har talt med 
to konfirmander, som skal konfirmeres i Gråsten 
Slotskirke.

Nadja Thomsen
“Min konfirmandfest 
skal holdes i Tørsbøl. Der 
kommer 30 gæster, og det 
jeg glæder sig mest til, er 
at være sammen med sin 
familie.

Jeg ønsker mig penge, 
hestedækken og ride-
støvler. Når jeg bliver 
ældre, vil jeg gerne være 
berider,”.

Olivia Hansen
“Min fest skal holdes i 
Gråsten, og der kommer 
38 gæster. Jeg ønsker sig 
tøj og penge, og glæder 
sig rigtig meget til at 
være sammen med mine 
gæster.

Når man bliver konfir-
meret siger man jo, at man 
træder ind i de voksnes 
rækker. Jeg ved allerede 
nu, hvad jeg vil lave, når 
jeg går ud af skolen: Jeg vil 
gerne arbejde med dyr.” ■

Nadja Thomsen Olivia Hansen
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GRÅSTEN SLOTSKIRKE
Søndag den 14. juni kl. 9.30

ved Hanne Beierholm Christensen
med konfirmation

Søndag den 14. juni kl. 11.30
ved Hanne Beierholm Christensen

med konfirmation

ADSBØL KIRKE
Søndag den 14. juni
Ingen gudstjeneste

KVÆRS KIRKE
Søndag den 14. juni 
Ingen gudstjeneste

BROAGER KIRKE
Søndag den 14. juni kl. 10.30

ved Henrik Bo Jakobsen

EGERNSUND KIRKE
Søndag den 14. juni kl. 11.00

ved Mette Carlsen

RINKENÆS KORSKIRKE
Søndag den 14. juni kl. 19.30

ved Marianne Østergaard Petersen

NYBØL KIRKE
Søndag den 14. juni 
Ingen gudstjeneste

SOTTRUP KIRKE
Søndag den 14. juni kl. 10.30

ved Karen Møldrup Rasmussen 

ULLERUP KIRKE
Søndag den 14. juni kl. 10.30

ved Lis-Ann Alexandra Rotem

TYSK GUDSTJENESTE
Sonntag, 14. Juni, 16 Uhr

Gottesdienst
Schlosskirche Gravenstein

GUDSTJENESTERGUDSTJENESTER

Sæt kryds
☐ 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

TILLYKKETILLYKKE

Det lille Teater, Gråsten 1972-2019 48 år med teater

www.lilleteater.dk

Generalforsamling
Det lille Teaterhus & Det lille Teater

Onsdag den 24. juni 2020
hhv. kl. 19.30 & 20.15 

på Det lille Teater
Dagsorden iflg. vedtægterne.

Forslag der ønskes behandlet på 
generalforsamlingen må være formanden 
for Det lille Teaterhus–Gunnar Brodersen

 i hænde senest 8 dage før. 
Det lille Teater-Ole Gaul Nilum 3 dage før.

PårørendeCafe om angst –
hjemme i din stue. 
Tænd computer /mobil og vær med
Psykoterapeut Lene Brøndum Madsen

Torsdag den 18. juni kl. 19.00             .
Arr.: Bedre Psykiatri Sønderborg
Tilmeld soenderborg@bedrepsykiatri.dk
Se Facebook & BedrePsykiatri.dk

Online - gratis

Tusind tak Tusind tak 
for opmærksomheden ved vores for opmærksomheden ved vores 

diamantbryllup den 21. maj.diamantbryllup den 21. maj.
En særlig tak til naboerne og familien for En særlig tak til naboerne og familien for 

morgensang, krans og lys i vinduerne.morgensang, krans og lys i vinduerne.
Kærlig hilsenKærlig hilsen

Ulla & Kaj PetersenUlla & Kaj Petersen

Kære TinaKære Tina

TillykkeTillykke
med de 50 år den 12. juni. med de 50 år den 12. juni. 
Håber du får en god dag.Håber du får en god dag.

Mange knusMange knus
frafra

MorMor

Kære HeidiKære Heidi

Tillykke Tillykke 
med dine 50 år den 10. junimed dine 50 år den 10. juni

De kærligste hilsner fra De kærligste hilsner fra 
familien Mortensen, familien Mortensen, 
familien � omsenfamilien � omsen

og mor og farog mor og far

Förde-Schule, Bomhusvej 4, Graasten 

INVITATION
til afskedsfest for skoleleder

Volkmar Koch
Torsdag den 20. august 2020 kl. 17

Program

kl. 17.00 Ankomst

kl. 17.15 Velkomst ved skolens formand

kl. 17.30 Taler og indslag
  (med forhåndstilmelding)

Efterfølgende hyggelig sammenkomst 
med et let traktement.

Tilmelding udbedes senest den 30. juni 
til Niels Westergaard på nw@f-s-g.dk

Rinkenæs Ungdoms og Idrætsforening 
indkalder til

GENERALFORSAMLING
Mandag den 22. juni 
kl. 19.00 på Rinkenæs Brandstation

DAGSORDEN:
1. Valg af dirigent.
2. Godkendelse af dagsorden.
3. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning.
4. Forelæggelse af det reviderede års-

regnskab til godkendelse.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Valg:

a. bestyrelsesmedlemmer
b. revisorer

7. Eventuelt.

Forslag der ønskes behandlet på 
generalforsamlingen skal være formanden skriftligt 

i hænde senest mandag den 15. juni 2020:
Tina Justesen, tjuste2010@gmail.com

Mød op og støt din forening.
Vi har brug for dig.

Foreningen byder på ka� e/the og kage
Alle er velkomne

Fodboldskole 
med HSV 
 Af Esben Cronbach

En fodboldskole, der 
arrangeres af den 
tyske fodboldklub HSV, 
bliver afviklet den 3. til 7. 
august 2020 på Årsbjerg. 
Fodboldskolen har i alt 
30 pladser, og mange har 
allerede vist interesse. 6-7 
spillere af GB’s spillere har 
givet udtryk for at ville 
melde sig til. 

Ledige pladser
Formand for Gråsten 
Boldklub, Mogens 

Hansen, håber, at spillere 
fra hele området vil melde 
sig til – både fra Aabenraa 
og Sønderborg Kommune. 

GB blev valgt som stedet, 
hvor fodboldskolen skulle 
afvikles, fordi HSV kunne 
lide klubbens faciliteter 
og baner. HSV sørger for 
at afvikle selve fodbolds-
skolen, mens GB står for 
mad og at stille baner og 
faciliteter til rådighed.

Det koster 199 euro at 
deltage i fodboldskolen ■
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Ann Kerstin Nielsen, 
Gråsten, er død, 50 år. ■

Frede Bonefeld,  
Gråsten, er død, 89 år. ■

Hanne Matzen,  
Gråsten, er død, 88 år. ■

Johan Falkenberg 
Rasmussen, Gråsten, 
er død, 77 år. ■

Tak fordi du 
handler lokalt 

ISO9001-certificeret

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

Gråsten&Omegns

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

Vi træffes hele døgnet.

- Steffen Jensens eftf.

Jytte Rasmussen

Gråsten og Omegns 
Begravelsesforretning
Felstedvej 34, Gråsten

Tlf: 74 65 94 33

Thomas Helmich 

Sønderborg 
Begravelsesforretning

Arnkilgade 15, Sønderborg

Tlf: 74 42 36 81

Rabøl Jørgensens Begravelsesforretning

Svend HedegaardRie Rabøl Jørgensen Martin Good
Tlf.: 74 62 20 12 - Døgnvagt 70 12 20 12

www.rabol-jorgensen.dk - mail: post@rabol-jorgensen.dk

• En værdig og smuk afsked
• Afdødes ønsker i centrum 
• Erfaren hjælp til det praktiske
• Respektfuld hjælp til det svære

Rabøl Jørgensens Begravelsesforretning
H. G. Jørgensens Begravelsesforretning - Rødekro Begravelsesforretning
- en del af Rabøl Jørgensens Begravelsesforretninger

Svend HedegaardRie Rabøl Jørgensen Martin Good

• En værdig og smuk afsked
• Afdødes ønsker i centrum 
• Erfaren hjælp til det praktiske
• Respektfuld hjælp til det svære

 

• Erfaren hjælp til det praktiske
• Respektfuld hjælp til det svære
• Økonomisk vejledning
• Gratis juridisk rådgivning (advokat)

Tlf.: 70 12 20 12 – Døgnvagt
www.rabol-jorgensen.dk · mail: post@rabol-jorgensen.dk

Gråsten Bedemandsforretning
– en del af Rabøl Jørgensens Begravelsesforretninger

Rie Rabøl Jørgensen Martin GoodGunnar Petersen

Gråsten blomster
Ulsnæs Centret, Sundsnæs 17A

Telefon 74 65 03 03
Guderup  Bakken 23 Tlf. 74 45 80 11
Broager  Kirkegade 2 Tlf. 74 44 95 29
Nordborg  Storegade 39 Tlf. 74 45 11 45

En smuk
afsked...

Gitte J.J. Kristensen
Eksamineret bedemand

Steen Kristensen
Eksamineret bedemand

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

– Gitte og Steen Kristensen

Als- &
Broager-Sundeved Begravelsesforretning
v/ Steen Kristensen

Bakken 23 · Guderup · Telefon 74 45 80 11

Storegade 39 · Nordborg · Telefon 74 45 11 45

Kirkegade 2 · Broager · Telefon 74 44 95 29

Alsgade 3 · Sønderborg · Telefon 74 43 45 40 · Telefon 74 47 12 00

v/ Steen Kristensen www.als-begravelse.dk

Lukket søndag

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

Alice Tørøk Bedemand Kontakt 71 78 76 22

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

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

• Kiste (hvid )

• Miljøurne 

• Polstring af kiste 

• Fri kørsel i Sønderjylland 

• Honorar-samtale i hjemmet

• Dokumentarbejde inkl.

• Intet weekendtillæg

 Pris fra kr. 9.995,-

Dødsfald

Hjertelig takHjertelig tak
for al opmærksomhed og deltagelse ved for al opmærksomhed og deltagelse ved 

Leif Skau Christensens Leif Skau Christensens 
bisættelse i Gråsten Slotskirke bisættelse i Gråsten Slotskirke 

den 30. maj 2020.den 30. maj 2020.
På familiens vegnePå familiens vegne

Ellen Skau ChristensenEllen Skau Christensen

Taksigelser
Af hjertet tak

for blomster 
og venlig deltagelse

ved min elskede mand

Johan
 Falkenberg
Rasmussens

bisættelse i 
Rinkenæs Korskirke

Birthe

Tulipantræ blomstrer i slotshaven
I Gråsten Slotshave er der et 
tulipantræ, som allerede er 
det smukkeste træ i haven.
 Foto Frank S Olinsson

Vores kære højtelskede far

Allan Nielsen
Rinkenæs

* 13. januar 1975    † 3. juni 2020

Elsket og savnet
Dine tre piger

Emilia, Yasmin og Celine

Bisættelsen finder sted i Gråsten Slotskirke
torsdag den 11. juni kl. 11.00

I stedet for evt. blomster kan man betænke
Kræftens Bekæmpelse, reg. 3001 konto 0001155

mrk. Allan Nielsen

Vores kære søn, bror, svoger og onkel

Allan Nielsen
* 13. januar 1975

valgte livet fra

I kærlig erindring

Mor
Solveig og Kjeld m. familie

Vivian og Torsten m. familie
Tina m. familie

Kenneth og Kristina m. familie
Malene og Michael

Thomas

Min kære hustru, vor gode mor,
svigermor, mormor og farmor

Karin Lundh Matthiesen
er stille sovet ind

Gråsten, den 4. juni 2020

Harry
Jens og Jane, svigerbørn og børnebørn

Bisættelsen finder sted i Rinkenæs Korskirke
fredag den 12. juni kl. 13.00

9



B R O A G E R

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

JOHNS FODINDLÆG

JOHNS 
FODINDLÆG

ved 
John Christiansen

Oplært af bandagist 
Ketill Næsborg

JEG ER I GANG IGEN

GRATIS KONSULTATION

Har du ondt i fødder 
og ben, så kom og få 
en gratis konsultation

Specialfremstillede indlæg til:

• Hælsporer
• Nedsunket forfod
• Hammertæer
• Knyster

Derudover:
• Skoforhøjelser
• Gængefunktion

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

1-dags tur til Ærø1-dags tur til Ærø
Perlen i det Sydfynske ØhavPerlen i det Sydfynske Øhav

OPSAMLINGSSTEDER

Circle K, Padborg .................. kl. 7.30
Bov Kirke ............................... kl. 7.35
Kruså Bankocenter ................ kl. 7.40
Elektrikeren, Kollund ............ kl. 7.45
Annies Kiosk, Sønderhav ....... kl. 7.50
Bageren, Rinkeræs ................. kl. 8.00
Ahlmannsparken, Gråsten ..... kl. 8.10
Elektrikeren, Egernsund ........ kl. 8.15
Broager Kirke......................... kl. 8.20
Nybøl Kirke ........................... kl. 8.25
Alsion, Sønderborg ................ kl. 8.40
OK-Tanken i Augustenborg ... kl. 8.55
Guderup Aktivitetscenter ....... kl. 9.10

Efter opsamling kører vi til Fynshav, hvor Efter opsamling kører vi til Fynshav, hvor 
vi stiger om bord på færgen til Søby. vi stiger om bord på færgen til Søby. 

Ærø er indbegrebet af romantik, smuk natur, Ærø er indbegrebet af romantik, smuk natur, 
nostalgi og spændende historie. En frodig og nostalgi og spændende historie. En frodig og 
helt igennem ”grøn ø”, som byder på smukke helt igennem ”grøn ø”, som byder på smukke 
oplevelser, storslåede udsigter til Øster søen og oplevelser, storslåede udsigter til Øster søen og 
Ø havet og idylliske landsbyer. Ikke mindst er Ø havet og idylliske landsbyer. Ikke mindst er 
øen berømt for sin værdifulde kulturarv.øen berømt for sin værdifulde kulturarv.

Vi kører til Søbygård med den genopfyldte voldgrav Vi kører til Søbygård med den genopfyldte voldgrav 
og Voderup Klint med den smukke udsigt.og Voderup Klint med den smukke udsigt.

Vi kører til Ærøskøbing, som er Danmarks bedst Vi kører til Ærøskøbing, som er Danmarks bedst 
bevarede 1700-tals by. Her kan vi ikke undgå at føle bevarede 1700-tals by. Her kan vi ikke undgå at føle 
historiens vingesus, når vi går bytur i byens gader historiens vingesus, når vi går bytur i byens gader 
med de toppede brosten og de idylliske stokroser med de toppede brosten og de idylliske stokroser 
foran de gamle, smukke og velholdte huse. foran de gamle, smukke og velholdte huse. 

Under besøget i Marstal får vi indblik i øens Under besøget i Marstal får vi indblik i øens 
betydningsfulde maritime periode.betydningsfulde maritime periode.

Pris kr. 750,- som inkl. bus, rundstykke Pris kr. 750,- som inkl. bus, rundstykke 
og ka� e, middagsmad, eftermiddagska� e, og ka� e, middagsmad, eftermiddagska� e, 
guide, sejltur Fynshav-Søby tur/retur.guide, sejltur Fynshav-Søby tur/retur.

Vi er hjemme ved 20-tiden.Vi er hjemme ved 20-tiden.

Onsdag den 29. juli
750,-

BUI Fodbold er startet 
bedre op end forventet 
Af Esben Cronbach

Imødekommende træ-
nere og glade spillere er 
resultatet af genopstar-
ten af fodboldtræningen.

Efter et par måneders pau-
se, er BUI Fodbold nu igen 
i gang med træningen.

”Det er gået bedre end 
forventet,” siger formand 

for BUI Fodbold, Patrick 
James Hardman. 

For at muliggøre trænin-
gen, har BUI Fodbold delt 
træningsarealerne op i 10 
baner. Det samme gælder 

hver årgang, der er delt 
op i ni spillere og én træ-
ner pr. bane. Det er den 
måde, DBU har anbefalet 
klubberne at træne, for 
samtidigt at overholde de 
gældende forholdsregler.

”Jeg er glad for det, vi har 
fået udrettet. Trænerne 
har bakket meget op,” 
siger Patrick James 
Hardman.

Tvivl om opstart
Indtil opstarten for nogle 
uger siden, var der tvivl 
om, hvordan klubberne 
måtte træne. Dengang lød 
det fra BUI Fodbold, at de 
ønskede at tage det ”ud fra 
forholdsreglerne”, og at de 
ville ”starte ud med træ-
ningen stille og roligt. 

Oprindeligt stod DBU 
klar med en nødplan til 
sæsonopstarten. Den er 
siden blevet droppet til 
fordel for et andet initiativ. 
Initiativet kræver, at for-
samlingsforbuddet på 10 
personer hæves. Og i BUI 
Fodbold er man tilfreds 
med, at forsamlingsfor-

buddet er blevet hævet til 
50 personer.

”Vi er glade for, at for-
samlingsforbuddet er 
blevet hævet til 50 perso-
ner,” siger Patrick James 
Hardman.

Planer for året
På grund af Corona-
krisens pludselige indtog, 
er mange af de sædvanlige 
møder og dermed også 
planerne for året endnu 
ikke på plads.

”Lige nu kigger vi på 
træningsopstart i efter-
året, og får styr på trænere 
og spillere samt opdate-
ringer, så det hele kommer 
på plads,” siger Patrick 
Hardman Jensen om pla-
nerne for den kommende 
tid.

BUI Fodbolds Maliq 
Vinter Cup er én af de 
mange ting, der skal 
planlægges nærmere i den 
kommende tid. 

”Maliq Cup står som 
et af vores mange punk-
ter,” siger Patrick James 
Hardman. Maliq Cup 
havde sidste år ca. 700 
deltagere. ■

14-årige fodboldglade Jeppe 
Eskild Hansen, Broager, 
sammen med den yngste 
formand i BUI's historie, 
Patrick James Hardman, der 
også er træner. 
 Foto Ingrid Johannsen 
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KÆMPE
LAGERSALG

F.eks.

- Haveborde
- Havestole
- Liggestole
- Parasoller 

- Loungesæt
- gasgrill 
- trampoliner

- cykler
… og meget mere

Kom til

første søndag i måneden 

kl. 10.00-15.00

hver torsdag 

kl. 12.00 – 19.00

50%Spar 
på udstillingsmodeller

Møllegade 23, Broager

Alle udendørs havemøbler
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Ud� ugt til det smukke Bogense 

BovAvis

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 eftermiddagska� e i Kunstgården, 
som er Danmarks største landgalleri. 

Hjemkomst ved 19-tiden.

Prisen inkluderer bus, ka� e og rundstykker, 
middag, guided tur i Bogense, ka� e 

og lagkage på Kunstgården.

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
Elektrikeren, Kollund  . . . . . . . . . . . kl.  9.20
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

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

Lørdag den 8. august

NY DATO

750,-Nordfyn

Indbrud
Fra et sommerhus i 
Vemmingbund er der 
blandt andet stjålet Georg 
Jensen-lysestager, to lam-
meskind og to sofaborde.

Gerningsmanden kom 
ind ved at knuse en rude i 
terrassedøren. ■

12 bands 
optrådte
I pinsen stod Steen 
Jørgensen fra Broager 
for en onlinefestival med 
udgangspunkt i hans lyd-
studie. 12 bands fra hele 
landet spillede på skift live 
fra forskellige lokationer 
i løbet af dagen. Det skete 
under navnet Live on 
Mars.

Onlinefestivalen nå-
ede op på over 13.000 
visninger. ■

Kristian Killemose driver forretning i fremgang 
Af Esben Cronbach

Den relativt nye forret-
ning, Sydjysk Outlet, i 
Broager er godt besøgt 
og oplever stor interesse 
for konceptet.

Da Kristian Killemose for 
godt et halvt år siden be-
gyndte hos Sydjysk Outlet, 
havde han ca. 5 års erfa-
ring i salg og marketing 
fra bilbranchen med sig i 
baggagen. 

Det har vist sig at være 
en fordel i det nye job, 
hvor Kristian Killemose 
varetager alt fra udpak-
ning af varer til showro-
omets udseende og selve 
salget. 

“Jeg synes, det er en fed 
branche, for man er hele 
vejen rundt. Man ved 
aldrig, hvad man bliver 
sat ind i – om man har et 
salg, eller skal gå og sætte 
op hele dagen eller måske 
sætte priser på. Og så er 
det bare spændende, hvad 
der kommer ind. Det 
er som juleaften,” siger 
Kristian Killemose.

Arbejdshest
Kristian Killemose er 
27 år. Han har igennem 
hele livet været lidt af 
en arbejdshest. Som 
12-årig begyndte han at 
arbejde på teglværket, 
hvor han arbejdede i 
7 år. Sideløbende med 
teglværks-jobbet hjalp 
han i en synshal, hvor 
han mødte en mand, der 
skulle blive hans vej ind i 
billeasing-branchen. 

Siden har Kristian 
Killemose arbejdet 5 år i 
billeasing, og arbejder nu 
for Sydjysk Outlet, hvor 
han har ansvaret for, at 
hele butikken spiller.

Gode varer
Når Sydjysk Outlet hver 
torsdag og den første 
søndag i måneden slår 
dørene op, er det med 
“gode varer til super gode 
priser”. Sådan lyder kon-
ceptet, Sydjysk Outlet på 
Møllegade 23 i Broager 
forsøger at føre ud i livet.

Forretningens idé er at 
opkøbe konkursvarer, 
sæsonvarer, restpartivarer 

og returvarer, og derefter 
sælge dem videre. Ved at 
opkøbe varerne sådan, 
kan de sælges markant 
billigere, end hvis de 
blev opkøbt direkte fra 
forhandlerne. 

De opkøber altså bl.a. 
sæsonvarer, og det bety-
der, at en del af sortimen-
tet også er forholdsvist 
sæsonpræget. I disse tidli-
ge sommermåneder er det 
derfor i stor udstrækning 

havemøbler, der sælges 
– men det er aldrig helt 
sikkert.

“Vi ved aldrig, hvad vi 
får hjem. Det svinger fra 
om vi får en grill den ene 
uge eller puffer og småting 
den næste,” siger Kristian 
Killemose.

Prisen på varerne vurde-
rer Kristian Killemose ved 
at se på dem, om de har 
ridser eller andet, der gør 
dem mindre værd. 

I udgangspunktet giver 
han så altid 30% rabat 
på varerne. Rabatten går 
op, alt efter hvor mange 
defekter der er på varen. 
Det betyder, at man i visse 
tilfælde kan spare op til 
50% på dem. ■

Kristian Killemose. Arkiv foto

Trykkeri i Broager lukker
Af Gunnar Hat tesen

En epoke i Broagers 
handelsliv er nu slut. Der 
er nemlig ikke længere 
et trykkeri i byen.

Efter godt 95 år lukker 
og slukker Ihles Grafisk 
Produktion, der blev 
grundlagt 1. oktober 1924 
af bogtrykker Valdemar 
Ihle.

“Det har været nogle 
fantastiske år. Jeg har 
altid kunnet lide det, jeg 
lavede. Jeg har nydt at gå 
på arbejde hver dag”, for-
tæller 57-årige Esben Ihle, 
der i mange år arbejdede 
tæt sammen med sin far, 
89-årige Frede Simonsen, 
og sin søster, Nanna.

Mest kendt blev tryk-

keriet, da det i 1956 
begyndte at udgive Broue 
Tidende og fra 1988 også 
Graasten og Omegns 
Folkeblad. Virksomheden 
havde på et tidspunkt 17 
ansatte. Ugeaviserne blev 

i 2006 solgt til Berlingske 
Medier.

Esben Ihle har afhændet 
sin virksomhed til Grafisk 
Arbejde i Guderup. ■

Bogtrykker Esben Ihle.
 Arkiv foto
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DorteDorte MieMie MariaMaria BiancaBianca

FERIELUKKET uge 29-30

Træffes dog telefonisk for tidsbestilling

Dorte Schmidt
Storegade 5, 6310 Broager

Tlf. 9154 0400

www.stylebyd.dk

Følg os på Facebook  / Instagram 

Din lokale hårologDin lokale hårolog

FørFør

EfterEfter

FørFør EfterEfter Meso therapy-Meso therapy-
opstrammer og mindsker linjer i ansigtet

1 behandling: 750,- 
varighed ca. 1½ time

5 behandlinger: 2.995,- 
(= 1 gratis behandling i prisen)

Dobbelt drawn ægte Dobbelt drawn ægte 
russiske extensionsrussiske extensions

Fuld extensions - 45 cm - fra 2.500,-

NyhedNyhed

NyhedNyhed
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Gråsten Boldklub 
er igen i gang
Af Esben Cronbach

Fodbolden har været 
på pause i næsten tre 
måneder, men er nu igen 
gået i gang på Årsbjerg.
Efter en længere pause, 
har Gråsten Boldklub nu 
påbegyndt den vanlige 
træning. At træningen 
igen er startet op, betyder 
dog ikke, at alt nu er, som 
det var før nedlukningen. 

“Vi har delt området ind 
i nogle mindre områder. 
Hver gruppe på 9 mand 
plus en træner, får hver 
sit område. Det er fint, 
for vi har rigtig meget 
plads,” siger formand for 
Gråsten Bold klub, Mogens 
Hansen. 

Mange forholdsregler 
og anbefalinger fra såvel 
DBU som fra sundheds-
myndighederne skal over-
holdes i forbindelse med 
genåbningen.

Forstående medlemmer
Klubbens spillere, trænere 
og forældre viser forståelse 
for den nye situation. 

“Det er lidt bøvlet,” siger 
Mogens Hansen om de 
nye vilkår for træningen.

“Det kræver for det før-
ste lidt flere voksne, og så 
er der flere ting, du ikke 
kan træne. Vi kan spille 
3 mod 3 eller 4 mod 4, 
men ikke de større ting. 
Det kan man mærke, at 
de mangler,” siger Mogens 
Hansen.

Ifølge Mogens Hansen 
har børnene fra starten 
været gode til at overholde 
forholdsreglerne, mens 
de ældre spillere og de 
voksne har skullet vænne 
sig til det. Han mener, at 
grunden til det kan være, 
at de er vant til det fra 
skolen. Også forældrene 
har ifølge formanden 
været gode til at holde 
afstand. ■

Hørt i byen
Gråsten Boldklub får to 
nye tribuner på kunst-
græsbanen på Årsbjerg.  
Den ene med 10 sæder 
og ståtribune ved siden 
af. Den anden udeluk-
kende med ståpladser. 
Det ene modul er spon-
seret af BHJ Fonden. 

Efter tre måneders 
pause begynder 
Gråsten Krolf igen - 
med alle forholdsregler. 
Krolf lubben begynder 
i Ahlmanns parken i 
Gråsten. De spiller hver 
tirsdag klokken 9:30 og 
hver torsdag klokken 
14:30.

Efter 5½ år i kødgry-
derne på Restaurant 
Fiskenæs er Svend Erik 
Langendorff haft sin 
sidste arbejdsdag.

Koncerndirektør i 
Enjoy Resort Gråsten 
og Rømø, Martin 
Iversen, har efter 
flere opfordringer 
besluttet at stille op 
som Venstres borgme-
sterkandidat i Tønder 
Kommune. Afgørelsen 
træffes på et drive-in 
opstillingsmøde 18. 
juni.

Hans Festersen på 
Limbækvej nord for 
Gråsten var i pinsen 
på ferie i Skagen med 
tre generationer af 
familien. Ældste delta-
ger var hans 96-årige 
mor, Marie, der genså 
Skagen efter sidst at 
have besøgt stedet i 
1960.

Lis og Peter Hell i 
Holbøl tilbragte i 
pinsen seks dage i som-
merhus i Skagen.

Efter at værtshusene er 
åbent, er der kommet 
godt gang i nattelivet i 
Gråsten. På Den Gamle 
Skomager var der 
lørdag aften kø for at 
komme ind på værts-
huset. Op til lukningen 
kl. 24.00 var der godt 
gang i salget af alkoho-
liske drikke. ■

Boliger Lørdag den 15. august
Kom med på en spændende tur til vadehavsøen 

Føhr, hvor vi skal besøge “Museum 
Kunst der Westküste” i Alkersum.

 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.

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

Tilmelding 
på telefon 
2116 0683

695,-

Ud� ugt til FøhrUd� ugt til Føhr

BovAvis

NY DATORinggade 3, 6300 Gråsten | Telefon 7463 0800 | www.fi scher-advokatfi rma.com

Hans 
Henrik 
Fischer

Nicole 
Schünemann

-Føh

Heidi 
Waldemar 
Østergaard

- Erhvervsret
- Erstatningsret
- Testamenter
- Skilsmisseret

- Ejendomsoverdragelse
- Strafferetsager
- Bobehandling
- Retssagsbehandling

LEJLIGHED TIL LEJE
Nyistandsat lejlighed med altan og udsigt over 

Slotssøen i Gråsten, 1. sal, 125 m2, udlejes til rolig lejer.

Husleje: 4200,- + forbrug/md.

Klar til indfl ytning.

Ingen dyr.

HENVENDELSE: 51 72 63 92

Narkokørsel
En mand fra Gråsten 
blev forleden anholdt i 
Nordborg.

Politiets narkotest viste, 
at han var påvirket af hash 
og amfetamin.

Bilisten fra Gråsten 
havde heller ikke kørekort 
og det blev også skrevet 
ind i sigtelsen. ■

GARAGE
Søger garage til leje i Gråsten eller Rinkenæs.

TLF. 2170 9281

Nygade bliver frisket op

Af Gunnar Hat tesen

Borgerne i Gråsten kerer 
sig om deres by. 
I lang tid har Gråsten 
Handel efterlyst gode 
ideer til, hvad der kunne 
gøres med de tomme 
facade-vinduer på den tid-
ligere Spar-butik i Nygade, 
der lukkede i 2013.

I flere år har bygningen 
lignet en sørgelig affære.
Men nu er de seks vinduer 
blevet prydet med forskel-
lige motiver fra slots-

byen - Skagen-husene på 
Østersøvej, Gråsten Slot, 
Oldtimerløbet og Tour de 
France i 2021. ■

Udstillingsvinduerne i Spar-
butikken er blevet prydret 
med forskellige motiver fra 
Gråsten. Foto Ingrid Johannsen

1 4



A la carte menu kl. 7.00 - 21.00A la carte menu kl. 7.00 - 21.00
• • TruckersteakTruckersteak
• • ÆggekageÆggekage
• • StjerneskudStjerneskud

• • WienerschnitzelWienerschnitzel
• • TarteletterTarteletter
• • Osv.Osv.

Alt frisklavet til digAlt frisklavet til dig

Dagens ret kl. 11.00-21.00
TIRSDAG den  9. Forloren hare med tricoloremix og tyttebær

ONSDAG den 10. Fynsk gullash med ris

TORSDAG den 11. Stegt fl æsk med persillesovs

FREDAG den 12. Mørbradbøf med champignonsovs og Romanescosymfoni

LØRDAG den 13. Dansk bøf med rødbeder

SØNDAG den 14. Burger med pommes frites

MANDAG den 15. Medister med rødkål

Industrivej 20 • 6330 PADBORG • 7467 1203DØGNÅBEN

Kun 69,-

KliPlev NATursTeN
entreprenør & vognmandsfirma

v/ August Hansen
Alt i levering af sten, skærver, grus, sand, stenmel m.m.

Etablering af ridebaner, sandpuder, udgravninger af søer og vandløbssikring m.m.

Bjerndrupvej 8a 74 68 76 14
6200 Aabenraa www.kliplevnatursten.dk

BovAvisBovAvis

KliPlev NATursTeN
entreprenør & vognmandsfirma

v/ August Hansen
Alt i levering af sten, skærver, grus, sand, stenmel m.m.

Etablering af ridebaner, sandpuder, udgravninger af søer og vandløbssikring m.m.

BovAvis

Selvafhentning afSelvafhentning af
SKÆRVER – GRUS – STEN SKÆRVER – GRUS – STEN 

& ALT TIL HAVEN& ALT TIL HAVEN
HUSK Vi har åbent alle ugens dage

20 24 76 14
www.kliplevnatursten.dk

Bjerndrupvej 8a
6200 Aabenraa 

KliPlev NATursTeN
entreprenør & vognmandsfirma

v/ August Hansen
Alt i levering af sten, skærver, grus, sand, stenmel m.m.

Etablering af ridebaner, sandpuder, udgravninger af søer og vandløbssikring m.m.

BovAvis

7,90€

Reifen-Räder Struckmann • Gewerbedamm 3 • D-24955 Harrislee
Tel.: +49 461 / 900 14 41 • Mobil: +49 160 / 302 94 86 • Mail: r-r-g@online.de

Kvalitetsdæk 
til Tysklands 

LAVESTE 
DAGSPRISER!

Tæt ved grænsen i Padborg og nær 
Fleggaards indkøbcenter

DÆKSKIFT 

INDEN 48 TIMER!

RING - A
FTAL TID

Erfaring sikrer dig den bedste løsning

  Mobil nr. 22 25 84 07Mobil nr. 22 25 84 07

Murerarbejde
Fliser og klinker

Renoveringer
Tilbygninger

HANS EMIL NISSENHANS EMIL NISSEN
Hærvejen 36 D - Bov - 6330 PadborgHærvejen 36 D - Bov - 6330 Padborg

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

Tømrerarbejde 
Hovedentreprenør
Tilbygninger
Tagarbejde

Telefon: 74 67 14 93  ·  info@byggemester.dk
Industrivej 16, 6330 Padborg

Se mere på www.byggemester.dk

SALG AF
 Køkkener
 Vinduer
 Døre

MUSEUM OLDEMORSTOFT
Bovvej 2, 6330 Padborg  · Telefon 73 76 64 36

Vi har igen åbent 
og byder alle interesserede velkomne.

Se vores særudstilling med 
afstemningsplakater fra 1920.

Kruså Auto & Service mangler tyske kunder
Af Dit te Vennits Nielsen

Det har været en hård 
tid for Henning Nielsen, 
der ejer Kruså Auto & 
Service. 
De fleste af værkstedets 
kunder er nemlig ty-
skere, og dem har der 
ingen været af siden 
grænselukningen. 

“Jeg har desværre måttet 
fyre én medarbejder, så nu 
er vi blot to mand tilbage. 
Tiden under coronakrisen 
er blevet brugt til at få 
malet værkstedet færdigt, 
og så har vi taget en ny lift 
i brug”, fortæller Henning 
Nielsen, som har oplevet 
dage, hvor der overhove-
det ingen kunder var.

Ny lift
Selvom kundegrundlaget 
er skrumpet gevaldigt 

ind, var det nødvendigt at 
investere i en ny lift, for 
at kunne foretage større 
reparationer af biler. 

“Vi er et værksted, der 
kan lidt af hvert. Folk 
forbinder os ofte med 
olieskift, men vi reparerer 
stort set alle bilmærker, 
skifter dæk og laver ser-
vice og klargøring til syn”, 
fortæller Henning Nielsen, 
som glæder sig til, at den 
dansk-tyske grænse snart 
åbner igen. 

Udover reparationer af 
biler, består en stor del 
af forretningen også af 
valutaveksling. ■

Henning Nielsen og Mark 
Kopietz er klar til at 
foretage større bilrepa-
rationer med den nye lift.
 Foto Dit te Vennits Nielsen

Tak fordi du handler lokalt

Padborg - Kruså - Frøslev - Holbøl - Kollund – Gråsten - Broager - Sundeved - Ragebøl Uge 24 10. juni 2020 12. årgang



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

Din daglige samarbejdspartner
i erhvervs- og privatspørgsmål

ADVOKATFIRMAET BIRGIT THOMSEN

Din daglige samarbejdspartner
i erhvervs- og privatspørgsmål

ADVOKATFIRMAET BIRGIT THOMSEN

Taksigelser

Dødsfald

v/ Kirsten Pedersen Madsen

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

post@kirstenogrejner.dk
www.kirstenogrejner.dk

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

Valg af 
bedemand er 
et spørgsmål 
om tillid

Gratis samtale med en erfaren advokat om skifte- og arveforholdende

Rabøl Jørgensens Begravelsesforretning

Svend HedegaardRie Rabøl Jørgensen Martin Good
Tlf.: 74 62 20 12 - Døgnvagt 70 12 20 12

www.rabol-jorgensen.dk - mail: post@rabol-jorgensen.dk

• En værdig og smuk afsked
• Afdødes ønsker i centrum 
• Erfaren hjælp til det praktiske
• Respektfuld hjælp til det svære

Rabøl Jørgensens Begravelsesforretning
H. G. Jørgensens Begravelsesforretning - Rødekro Begravelsesforretning
- en del af Rabøl Jørgensens Begravelsesforretninger

Svend HedegaardRie Rabøl Jørgensen Martin Good

• En værdig og smuk afsked
• Afdødes ønsker i centrum 
• Erfaren hjælp til det praktiske
• Respektfuld hjælp til det svære

 

• Erfaren hjælp til det praktiske
• Respektfuld hjælp til det svære
• Økonomisk vejledning
• Gratis juridisk rådgivning (advokat)

Bov-Padborg Begravelsesforretning
– en del af Rabøl Jørgensens Begravelsesforretninger

Rie Rabøl Jørgensen Martin GoodGunnar Petersen

Tlf.: 74 67 35 15 – Døgnvagt
www.rabol-jorgensen.dk · mail: post@rabol-jorgensen.dk

KOLLUND KOLLUND 
KIRKEKIRKE

BOV BOV 
KIRKEKIRKE

Søndag den 14. juni kl. 11.00
ved Solvejg Dam-Hein

HOLBØL HOLBØL 
KIRKEKIRKE

Søndag den 14. juni kl. 9.30
ved Solvejg Dam-Hein

Søndag den 14. juni
Ingen gudstjeneste

Padborg

Kruså
Kollund

Holbøl

Kliplev Kværs Gråsten
Egernsund

Rinkenæs Broager

Dybbøl

Ragebøl

Varnæs

Bovrup

Vester Sottrup
Felsted

Bjerndrup

Fårhus

Frøslev Bov

Ansvarshavende redaktør
Gunnar Hattesen

Telefon 21 16 06 83
gh@bovavis.dk

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

redaktion@bovavis.dk

OPLAG: 13.430

LEVERING:

FK Distribution

TRYK:

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

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

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

Avisen er i din postkasse 
onsdag/torsdag

Hjertelig takHjertelig tak
for venlig deltagelse vedfor venlig deltagelse ved

Bodil Andersens Bodil Andersens 
bisættelse fra Bov Kirke.bisættelse fra Bov Kirke.

På familiens vegnePå familiens vegne
Søren Kristian, Anne-Dorte og ViviSøren Kristian, Anne-Dorte og Vivi

 Aabenraa
Søndergade 6

 74 62 34 70 

 Sønderborg
Perlegade 63

 74 42 23 00

 Padborg
Torvegade 4 

 74 67 30 70

Med Smart Rate 
rentefri betaling 
på 24 måneder

24kr.

* 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

Brilleglas  
foræret  
til alle!

Vi handler med hjertet

Hellere bedre udsigter igen. Hellere HALLMANN.

En aktion i  
samarbejde med:

Et godt syn til alle – det er Team Hallmans passion
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.

Permanent . . . .kr. 500,-
Klip inkl. vask  . .kr. 170,-
Klip  . . . . . . . . . .kr. 160,-
Vipper farves  . .kr. 80,-
Bryn farves  . . . .kr. 70,-

FRISØR

Jernbanegade 40 · Padborg

+45 2169 8884

Birte Bladt

Salonen er lukket mandag og lørdag

Lise Kraft,  
Padborg, er død, 75 år. ■

Birthe Christiansen, 
Padborg, er død, 59 år. ■

Uheld på cykel
En kvindelig cyklist fra 
Padborg kom forleden galt 
afsted. 

På Frøslevvej i Padborg 
var hun ikke opmærksom 

på en parkeret bil, som 
hun påkørte.

Der skete ingen person-
skade og kun minimal 
materiel skade i forbindel-
se med uheldet. ■

Dropper Aktiv 
Ferie
For første gang i mange 
år er der ingen Aktiv 
Ferie på Museum 
Oldemorstoft.
Det skyldes, at de 
frivillige, der holder 

Oldemorstoft i gang, alle 
er i risikogruppen for 
smitte. Derfor er den ellers 
altid godt besøgte uge i 
børnenes sommerferie 
blevet droppet. ■

Bov Svømmehal 
bliver renoveret

Af Dit te Vennits Nielsen

Bov Svømmehal får for 
tiden taget renoveret. 
Tagrende systemet bliver 
udbedret, så det fremover 
kan tage større mængder 
regnvand.

“Vi har haft fugtskader 
i omklædningsrummene, 
fordi det regnede ind. 
Vi havde planlagt at få 
udskiftet tagrenderne i 
ferien, men da coronakri-
sen indtraf, fremrykkede 
vi arbejdet” , fortæller 

driftsleder Knud-Gert 
Diedrichsen.

Håndværkerne er 
stadig ikke færdige, så 
Bov Svømmehal åbner 
tidligst i begyndelsen af 
august", siger Knud-Gert 
Diedrichsen.

Klippekort fra Bov 
Svømmehal kan benyt-
tes i enten Tinglev eller 
Rødekro svømmehal. ■

Håndværkere er ved at 
reparere taget på 
Bov Svømmehal.
 Foto Dit te Vennits Nielsen 
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SPAR 20%
PÅ ALT* I BUTIKKEN

hos Imerco Padborg 
torsdag den 11. juni

 Jernbanegade 26 | 6330 Padborg 

*Gælder IKKE i forvejen nedsatte varer, 2. sorteringsvarer, bestillingsvarer, SUPERPRIS, varer med mængderabatter, køb af 
Imerco gavekort, oplevelsesgavekort, Sodastream ombytningspatroner, plastikposer, Kay Bojesen mini fanebærer med tekstilfl ag, 

Royal Copenhagen Alfabetkrus og Alfabettallerkener samt varer fra Spring Copenhagen, Mandalay, SAGE, Timm Cladimir Kitchen og 
by Ditte Julie. Tilbuddene gælder kun hos Imerco Padborg torsdag den 11. juni 2020. Priserne er inkl. 25% moms. Der tages forbehold 

for pris- og afgiftsændringer, trykfejl, manglende leverancer samt udsolgte varer. 

Konfirmation i Bov Kirke
Lørdag den 13. juni bliver elever fra Fjordskolen konfirmeret 
ved ved Annette Møller Jensen
Kl. 9.00
Andreas Skovgaard Thøgersen, Jørgensgård Skovvej 70, 6200 Aabenraa
Mikkel Roost Hansen, Ellundvej 30, Bov, 6330 Padborg
Oliver Bendiks Kittelsen, Kromai 80B, Løjt, 6200 Aabenraa
Victor Frølund Mortensen, Kirkeby Rugkobbel 8 st. , 6200 Aabenraa

Kl. 10.15
Freja Berndsen, Søndermosevej 52, 6330 Padborg
Freja Frederiksen, Søndervejen 22, Hokkerup 6340 Kruså
Lucas Frost Bayer, Borgmester Finks Gade 10 st. th., 6200 Aabenraa
Mads Adelborg, Buen 66, Stubbæk, 6200 Aabenraa
Tobias Christian Lund, Lærkeparken 12, 6230 Rødekro

Kl. 11.30
Amalie Hoffmann Wittenkamp, Karsevænget 8, 6360 Tinglev
Iris Sangnakorn Nielsen, Løjt Søndervang 13, 6200 Aabenraa
Jesper Oxholm Lauritzen, Haderslevvej 13B, 1. sal, 6200 Aabenraa
Emilia Frederiksen, Lindevej 11, 6330 Padborg
Emilie Præstgaard Bendixen, Agertoften 45, Hjordkær, 6230 Rødekro
Lukas Min-Jae Iversen, Vibevej 17, Hjordkær, 6230 Rødekro
Stine Bonde Eskelund, Forstalle 90, 6200 Aabenraa

Kl. 12.45
Anna Vishakha Andersen, Smedagervej 39, 6392 Bolderslev
Idamarie Høgh Johnsen, Kragsmosevej 4 st.tv, Hovslund By, 6230 Rødekro
Karoline Vigen Hansen, Varnæsvej 600, Ny Skovbøl, 6200 Aabenraa
Lucas Kraak, Hasselhaven 9, 6330 Padborg
Maia Christine Petersen, Byskoven 171, 6230 Rødekro
Tobias Falk Petersen, Hærulfvej 11, 6330 Padborg

Kl. 14.00
Lisa Nissen Jensen, Posekærvej 20, 6200 Aabenraa
Andreas Carlsen, Egevej 12, 6330 Padborg

Blå Kors  •  Okslundvej 3  •  6330 Padborg

UdsalgUdsalg
fra mandag den 15. juni fra mandag den 15. juni 
til fredag den 26. junitil fredag den 26. juni

÷÷50%50%
Undtagen mærkede varerUndtagen mærkede varer

Vi ses i Blå KorsVi ses i Blå Kors

Valdemarshus 
serverer 

morgenkaffe 
på pladsen

• Se vores nye ombygning

• Færdiggørelsen af det nye depot

• Reparationen af handicap p-pladsen

• Ændringen af det eksisterende depot

DSI Valdemarshus sundheds- og aktivitetscenter
Valdemarsgade 11, 6330 Padborg

Kære alle brugere af Valdemarshus.
Vi håber alle har det godt og ingen har været ramt af virus.

InformationsmødeInformationsmøde
Torsdag den 25. juni 2020 kl. 10.00

Vi glæder os til at se jer

Med venlig hilsen
Bestyrelsen fra Valdemarshus
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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 a� everes i postkassen, der er opstillet i 
postafdelingen i SuperBrugsen i Padborg. 
Postkassen tømmes hver torsdag kl. 18.00.

Hørt ved Lyren
Der er i øjeblikket 
en bølge af indbrud 
i Kollund, Kruså og 
Padborg. Det sker både 
i dag- og nattimerne, 
også selvom folk er 
hjemme. Man opfor-
dres til ekstra stor 
opmærksomhed og 
sikring af husene. 

Der foretages for 
tiden en større asfal-
trenovering på Østre 
Viaduktvej i Padborg. 
Der er opsat et regule-
rings trafiklys, men det 
giver ikke de helt store 
gener, og trafikken gli-
der næsten problemfrit. 

En kvindestemme lød 
forleden pludselig over 
en højtaler: "Vi beder 
om deres opmærk-
somhed. Der er opstået 
en kritisk situation. 
Vi beder dem forlade 
bygningen" - Det viste 
sig at være et tjek på 
alarm systemet fra 
Lyreskovskolen i Bov.

De nye grunde på 
Lyreskovvej er ved 
at være udsolgte. 
Derimod kniber det 
for kommunen at få 
solgt grundene på 
Kempestensvej. Her er 
der endnu 11 tilbage.

Fodterapeut Hanne 
Jepsen er nu ansat 
på fuld tid hos Lone 
Bakowsky i Padborg. 
Klinikken har nu tre 
fuldtids fodterapeuter 
beskæftiget.  

I pinsen nød 
Charlotte Tjørnelund, 
Farvehexen i Kruså det 
gode sommervejr med 
familien i Blokhus 

Aktivitetshuset i 
Padborg åbner igen for 
de unge, så de i tiden 
kl. 13-22 kan mødes og 
hygge sig.

Lis og Peter Hell i 
Holbøl tilbragte i 
pinsen seks dage i som-
merhus i Skagen.. ■

Dokumenteret godt 
salg i området.

DIN LOKALE EJENDOMSMÆGLER

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

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

Boliger

SKRÆNTEN 26, 6340 KRUSÅ TLF. 74672010

ÅBNINGSTIDER
Mandag .................. kl.  8.30-17.00
Tirsdag .................. kl. 12.00-20.00
Onsdag................... kl.  8.30-16.00
Torsdag .................. kl.  8.30-14.00
Fredag ................... kl.  8.30-efter aftale

HUS TIL LEJE I KRUSÅ
Nyrenoveret hus i 6340 Kruså 

med tre soveværelser, køkken og alrum, 
to badeværelser/wc, udlejes snarest.

TLF. 20 28 45 66

Kære Freja Kære Freja 
Vi ønsker dig Vi ønsker dig 

hjertelig tillykke hjertelig tillykke 
med din kon� rmation lørdag med din kon� rmation lørdag 

den 13. juni 2020.den 13. juni 2020.
Vi håber du får en helt fantastisk dag!Vi håber du får en helt fantastisk dag!

Kærlig hilsenKærlig hilsen
Mormor, So� e, Kasper, Far og Mor.Mormor, So� e, Kasper, Far og Mor.

Kære Freja Kære Freja 

TillykkeTillykke
med din kon� rmation på lørdag. med din kon� rmation på lørdag. 
Håber du får en fantastisk dag. Håber du får en fantastisk dag. 

KnusKnus
Mormor Mormor 

JesperJesper
Bent og BirgitteBent og Birgitte

Ny dyrehandel 
på vej til Kruså
Af Dit te Vennits Nielsen

I september vil en ny 
butik slå dørene op i 
Kruså. 
Det drejer sig om 
PetsPerfect, der er i gang 
med at finde egnede loka-
ler tæt ved grænsen.

“Vi er i alt fem personer, 
der er gået sammen om en 
unik butik for dyreelskere. 
Beliggenheden i Kruså er 
helt perfekt, fordi det er 
tæt ved grænsen og vi vil 
nyde godt af de mange 
grænsehandlende”, for-

tæller initiativtageren bag 
PetsPerfect Janni Morsing.

Janni Morsing er uddan-
net veterinærsygeplejerske 
og har de seneste to år 

været ansat hos Avifauna i 
Kollund. Da nyheden om 
Avifaunas lukning kom 
frem, var der ikke langt 
fra tanke til handling.

“I PetsPerfect vil vi 
sælge dyretilbehør til 
hunde, katte og gnavere. 
Herudover vil vi etablere 
en lille café, hvor man 
kan købe en kop kaffe 
og et stykke kage. Imens 
kan børnene hygge sig og 
kigge på dyrene”, fortæller 
Janni Morsing. 

Med en uddannelse som 
veterinærsygeplejerske 
i baghånden, vil Janni 
Morsing kunne give kun-
derne gode råd med på 
vejen.

“Vi har alle fem personer 
stor viden og faglighed 
indenfor dyreverdenen, 
så vi glæder os meget til 
at slå dørene op og forhå-
bentligt meget hurtigt slå 
vort firmanavn fast i folks 
bevidsthed”, siger Janni 
Morsing. ■

Veterinærsygeplejerske Janni 
Morsing åbner ny dyrehandel 
sammen med fire andre 
samarbejdspartnere i Kruså
 Foto Dit te Vennits Nielsen

Pengeregn til højskole
A.P. Møller og Hustru 
Chastine Mc-Kinney 
Møllers Fond til alme-
ne Formaal har givet 
Rønshoved Højskole 
tilsagn om støtte på fire 
millioner kroner.

Pengene skal bruges til at 
renovere stalden, som er 
en af de ældste bygninger 
på højskolen, der blev 
grundlagt i 1921 af Aage 
Møller.

Højskolen skal selv levere 

en million kroner til pro-
jektet, så det samlede bud-
get bliver på fem millioner 
kroner. ■

Nedrivning af gammelt hus
Ejeren af villaen på 
Fjordvej 49a i Sønderhav, 
vil gerne rive villaen ned. 
Villaen er opført i 1727.

Medlemmerne af Vækst-
udvalget for land og by 
skal nu i dialog med eje-
ren, Litten Fleggaard, om 
mulighederne for en reno-
vering af det gamle hus.

 Foto Ingrid Johannsen
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DIN LOKALE HÅNDVÆRKER BovAvis

Design to Shape Light

AJ Family
Design by Arne Jacobsen

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

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

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

Se elis.dk for aktuelle tilbud
Alt i servicesalg •

Elis’ hvidevarer
ved Norman Rudbeck

Alt indenfor hårde hvidevarer
Salg-Service-Reparationer

Telefon 7467 8799
Mobil 4082 4939

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

• El-installationer

• Reparationer

• Industriservice

• IHC/wireless

• Tyverisikring

• Varmepumpeservice

• Parabol/antenneanlæg

• Tele/data installationer

• Energirådgivning

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

Norman 
Rudbeck

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

G ar d i ner,  Tæpper,  Tr ægu l v e ,  F l i s e r  og  M a l i ng

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

Kom ind eller ring og få et uforbindende tilbud.

Gulvafslibning
Oliering - lakering

Sisseck boligudstyr ApSSisseck boligudstyr ApS

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

Salg & service
af hårde hvidevarer

Rolighedsvej 2 B, Fårhus
6330 Padborg
Tlf. 74 67 33 22

Vognmandsfirmaet
Kenneth Jacobsen

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

Kørsel med kran og grab
Containerkørsel
Entreprenørkørsel

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

Skærver · Pyntesten
Egen grusgrav

Selv-afhenter-plads
Skovglimt 1, 6340 Kruså

   kj@kenneth-jacobsen.dk

www.kenneth-jacobsen.dk

Frøslevvej 81 C
6330 Padborg

CVR 34 22 35 72

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

Bred VVS ApS

LT Natur & 
Ejendomsservice ApS 
Bakkegårdsvej 39 
6340 Kruså 
www.ltnatur.dk

Kontakt os på: 
Dennis Lorenzen

27 58 87 50 • Dennis@ltnatur.dk 

Klaus Tranum
20 47 52 90 • Klaus@ltnatur.dk

Vi er 
specialister 
i haver:
• Nyanlæg og design
• Vedligeholdelse
• Beskæring
• Hækklipning
• Træfældning
• Stubbe fræsning
• Topkapning
• Algerens og imprægnering

LT NATUR &
EJENDOMSSERVICE APS

Murer- samt tømrerafdeling: kontakt os for mere info

HAVE-/ALTMULIGMAND 
- KOLLUND

2-3 timer pr. uge 2-3 gange pr. måned

TLF.: 40 72 28 28

Stillingsannoncer

Særudstilling om Genforeningen
Af Dit te Vennits Nielsen

Museet Oldemorstoft 
i Padborg tager igen 
mod besøgende, efter at 
museet har været lukket 
i over 2 måneder.
“I tiden, hvor 
Oldemorstoft har været 
lukket, har jeg haft tid til 
at lave lidt mere forskning 
inden for mit fag. Desuden 
har jeg taget nogle online 
kurser,” fortæller muse-
umsleder Mads Mikkel 
Tørsleff. 

Udover museumsle-
deren har der været en 
rengøringskone i gang på 
museet. Stedet har nemlig 
mange edderkopper, og 
hvis der ikke bliver gjort 
ordentligt rent, udløser 

edderkopperne alarmen.  
Men ellers har stedet væ-
ret mennesketomt.

Plakater
Nu ser det lidt lysere ud, 
og der har været flere 
gæster siden museet igen 
åbnede. 

“Vi har ikke haft mulig-
hed for at lave de store ud-
stillinger, men det er lyk-
kedes os at hænge en sær-
udstilling op med plakater 
fra Genforeningen i 1920. 
Det er interessant, netop 
fordi det i år er 100 år si-
den Genforeningen fandt 
sted,” siger Mads Mikkel 
Tørsleff. ■

Museumsleder Mads Mikkel Tørsleff

Publikum kan se særudstilling om Genforeningen i 1920.
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