Tak fordi du handler lokalt
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GRÅSTEN

Bestil tid på
61 51 78 20

Ringrider
Slagter Kurzke
ringridere

STORKØB
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

20 stk.

149,-

LAVET EFTER
DE GAMLE
TRADITIONER

Vagttelefon
Døgnbemandet for akutte henvendelser

Vi kan mere …
… end Kong Fiddes livret

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

ÅBNINGSTIDER

Restaurant

Telefon 73 65 26 00

SuperBrugsen Gråsten
Alle dage kl. 7.00 - 20.00

COLOSSEUM

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

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

Lad os klare din grillfest

Nemt & Godt - uge 25
Fremover tilbyder vi hjemmelavet bøfsandwich, smørrebrød
og stjerneskud til afhentning alle ugens dage.
Hjemmelavet i eget køkken af
friske råvarer hver dag.

VELUDFØRT TØMRER- &
SNEDKERARBEJDE

Pris kr.

Pris kr.

75,-

59,-

✔ Vinduer og døre

luksus
stjerneskud

bøfsandwich

✔ Tagarbejde

m. sovs og bløde løg
pr. styk

20%

Bestilles på dgk-egernsund.dk • Brug koden: DGK-GRILL
Troels Petersen

Allan Clausen

Din garanti for godt håndværk
Avntoftvej 2, Kværs ∙ 6300 Gråsten ∙ www.atbs.dk ∙ Tlf. 73709192

restaurant
fiskenæs

Afhent mellem kl.16-19
Bestil 1 time før afhentning på
tlf. nr. 4042 1816.

Det Grønne Køkken

Fiskenæsvej 2, 6300 Gråsten

Mad ud af huset
Tlf. 21248572

2770207_visitkort.indd 1

• Slamsugning
• Spuling af kloak og dræn
ÅBNINGSTIDER:
Man- fredag
13.30 - 17.30
Lørdag
9.30 - 12.00

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

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

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

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

Kloakservice

Vi sætter en ære i at give dig
den bedste rådgivning

Leif

Grillmenu
175-200 g steak af oksefilet
Hjemmelavet ringriderpølse
Hjemmelavet kartoffelsalat
Tzatziki
2 hjemmelavede salater
Dressing
Hjemmebagt grovflûtes

Frem til den 30. juni er der ekstra rabat

pr. kuvert

✔ Forsikringsskader
✔ Om-og tilbygninger

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

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

Elkær Maskinstation I/S
Kidingvej 34, Bovrup, 6200 Aabenraa
Tlf. 74 68 06 15 – Mobil 20 22 32 15

25-01-2019 09:56:41

Inkasso
Tvangsauktioner
Konkursbegæringer
Sundsnæs 2 · Gråsten · kjems.dk
Telefon 7465 1140
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Kirkesiden for
Gråsten og Adsbøl
Gudstjenester og aktiviteter i juni

Aftensang i Adsbøl kirke

Søndag den 21. juni kl. 9.30

Konfirmation i Gråsten Slotskirke

Søndag den 21. juni kl. 11.00

Gudstjeneste i Adsbøl kirke

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.

Tirsdag den 23. juni kl. 9.00 Morgensang og gåtur fra Slotsgården

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.

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

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.

MENIGHEDSRÅDSVALG 2020

Kirken åbner en halv time før og alle er velkomne.

Orienteringsmøde
Gråsten-Adsbøl Sognes Menighedsråd har netop afholdt orienteringsmøde
i forbindelse med det forestående menighedsrådsvalg. Efter
både aflæggelse af årsberetning og regnskab/budget, fortalte de
enkelte medlemmer om deres opgaver i menighedsrådet.

HUSK
Den nye folder
ligger i kirkerne!!!

Dejligt fremmøde, så der tegner sig et billede af, at der kan
findes mandater til det kommende menighedsråd.

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

Strandparkens Badebrosforening i god gænge
Af Ingrid Johannsen

På generalforsamlingen i Strandparkens
Badebrosforening blev
der rejst ønske om, at
Sønderborg Kommune
rengør stranden i Alnor
inden badesæsonen
begynder.
Formanden Egon Callesen
nævnte, at kommunen
kun yder økonomisk
tilskud til den alminde-

lige vedligeholdelse. Nye
initiativer bliver desværre
mødt med afslag.
“Morgenbader-holdet
rydder ofte op efter mange
aften-arrangementer i
Strandparken”, sagde
Egon Callesen, der har
været formand i de 10 år,
foreningen har eksisteret.
Genvalgt til bestyrelsen
blev Niels Chr. Just og
Henrik Frost
Lis Bredahl ønskede

ikke genvalg som revisor. Nyvalgt blev Lola
Christensen, Alnor.
Genvalgt blev Norman
Nørlev. ■

Strandparkens
Badebrosforening holdt
sædvanen tro generalforsamling i Förde-Schule i
Alnor. Foto Ingrid Johannsen

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

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.

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

Avisen er i din postkasse
onsdag/torsdag

UDSALG
Starter den 18. juni kl. 9.30

STARTER TORSDAG DEN 18. JUNI KL. 9.30

3

%
0
5
SPAR

PÅ MASSER
AF VARER

÷20%

ÅBNINGSTIDER
ÅBNINGSTIDER
Mandag
torsdag .......... 9.30 - 17.30
Onsdag -.......................9.00-17.30
Fredag
...........................
9.30 - 18.00
Torsdag
......................9.30-17.30
Lørdag
9.00 - 16.00
Fredag...........................
........................9.30-18.00
Søndag
10.00 - 15.00
Lørdag........................
........................9.00-13.00

Gråsten

PÅ IKKE
NEDSATTE
VARER

Slotsgade 7• 6300 Gråsten
Tlf.: 74 65 30 31 • www.toejeksperten.dk
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25 år med flaghejsning på Slotsbakken

Af Gunnar Hattesen

Flagstangen på Slotsbakken
blev indviet på
Genforeningsdagen 15.
juni 1995. På talerstolen
ses Mogens P. C. Jacobsen.
Arkivfoto

Slotsbakkens
Flaghejnings- og
Nedhalingslaug af
15. juni 1995 kunne
mandag fejre 25 års
jubilæum.

De nuværende medlemmer af Slotsbakkens flaghejsnings- og nedhalingslaug af 15. juni 1995.
Arkivfoto

Er du sommerklar?

I 25 år har laugets medlemmer hejst Dannebrog
på Slotsbakken i Gråsten
på Danmarks officielle

Før

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

Efter

Tilbud på algebehandling

Algebehandling
af terrasser

af tage på maks. 300 kvm
Normalpris 1.495,-

• Dybderens og
imprægnering af fliser

995,-

• Kom af med flisepest
• Alle typer belægningssten

alt inkl.

• Giv beskyttelse og
forlæng levetiden

Tilbuddet gælder frem til den 15. juli og er til alle
bygninger med maks. højde til tagrenden på 3 meter

Blandt Danmarks billigste

Gråsten Algeservice
V. Jakob Skott

—nu på 7. sæson i Gråsten
Ring til os på tlf. 4268 6263
www.graastenalgeservice.dk
Ring til os på tlf. 4268 6263

Jakob Skott

Følg med i nyheder og tilbud

flagdage, samt på de
sønderjyske mærkedage:
afstemningsdagen den 10.
februar, slaget på Dybbøl
den 18. april, og våbenstilstandsdagen den 11.
november.
Desuden hejser man
flaget, når Dronning
Margrethe ankommer til
sommerophold på Gråsten
Slot. Derudover stiger
flaget til tops på konfirmationsdage. I alt 30 gange
om året.
Ide fra Rinkenæs
Når Gråsten har et flaglaug skyldes det Mogens
P. C. Jacobsen, som i 1995
deltog i 75 års jubilæet for
afstemningsdagen den 10.
februar på Rinkenæshus.
“På vej hjem i min bil
efter afstemningsfesten
fik jeg en idé til at afholde et arrangement for
Gråstens ungdomskorps
og foreninger på selve
genforeningsdagen den 15.
juni for at informere om,
hvad Genforeningen var
og er”, erindrer Mogens P.
C. Jacobsen, som tilføjer:
“Jeg tog dagen efter op
på Slotsbakken i Gråsten,
hvor byens genforeningssten med den markante
indskrift” Troskab bandt –
Vilje vandt” blev placeret
i 1930. Det slog mig at der
på stedet ikke var nogen
flagstang, som det ellers
er almindeligt ved stort
set alle genforeningssten
i Danmark. Jeg sendte
ansøgning til Gråsten
Kommune om at få rejst
en flagstang. Kommunen
kunne ikke imødekomme
ansøgningen, så der blev

fremsendt en ny også
som åbent brev i aviserne,
hvilket gav stor respons
fra mange borgere, som
undrede sig over, at der
aldrig havde været en
flagstang ved byens genforeningssten. Nu kunne
kommunen ikke længere sidde ansøgningen
overhørig, og man gav
tilladelse til rejsning af en
flagstang på kommunens
grundstykke, mod at jeg
selv sørgede for betaling
af flagstang og flag, samt
at flagning skete uden
medvirken af kommunens
medarbejdere. Dog ville
man sørge for en lille brolægning omkring flagstangen”, fortæller Mogens
P. C. Jacobsen.
En fond under
Grænseforeningen
bevilgede et beløb til
indkøb af flagstang
og flag, og flagstangen
blev rejst på plænen på
Slotsbakken få dage inden
Genforeningsdagen den
15. juni.
Festdag
Selve dagen blev afviklet
med stor deltagelse af
byens foreninger og to
orkestre, som gik i flagsmykkede gader fra rådhuset til Slotsbakken. Efter
velkomst sang og festtale
kom “Kong Christian X”
ridende på sin hvide hest,
hvorefter flaget på den
nyetablerede flagstang
blev hejst.
Kort derefter blev
Slotsbakkens Flaglaug
stiftet, og lauget tæller i
dag 34 medlemmer, som
frivilligt og på skift sørger
for, at Dannebrog vejer på
byens smukke markante
plads med mindestenene for Genforeningen,
Kong Frederik IX og
Dronning Ingrid ■
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Danske Diakonhjem flytter ind hos tidligere dyrlæge
Danske Diakonhjem
Hjemmepleje flytter ind i
det tidligere dyrehospital.

Af Esben Cronbach

Kort efter Dyrehospitalet
Gråsten & Sønderborgs
udflytning fra lokalerne på Sundsnæs
8 i Gråsten, flytter
Danske Diakonhjem
Hjemmepleje ind.
Bygningen er opkøbt
af Cafoga Ejendomme
ApS og udlejes til
Danske Diakonhjem
Hjemmepleje.
“Vi lejer det, fordi vi
har oplevet vækst,” siger
forstander for Danske
Diakonhjem Hjempleje,
Marianne Høgsted.
Danske Diakonhjem
Hjemmepleje har i
øjeblikket kontor i
Sønderborg og Rinkenæs,
hvilket ifølge Marianne
Høgsted ikke er optimalt.



Foto Ingrid Johannsen

er deltidsansat. Al drift
vil blive kørt fra den nye
adresse på Sundsnæs 8,
og alle eksisterende samarbejder vil fortsætte som
sædvanligt. ■

Det begrunder hun med,
at der er pladsmangel på
de eksisterende kontorer.
Ledelsen ønsker desuden
at samle medarbejderne,
så det for fremtiden bliver

muligt at skabe et samarbejde med synergi.
“Vi oplever en tilvækst af
kunder, og har derfor ansat nyt personale. Der er
pladsmangel, så vi samler
det nu under samme tag

i Gråsten, så vi kan opnå
bedre tilrettelæggelse af
køreplaner og bedre opfyldelse af behov og ønsker.
Det giver bedre service
for fremtiden,” siger
Marianne Høgsted.

Marianne Høgsted blev
ansat den 1. december, og
siden er mere personale
blevet ansat. Staben er nu
samlet set på omkring
70 ansatte, hvoraf ca. 50
er fastansat mens ca. 20

Faktaboks
Danske Diakonhjem
Hjemmepleje er fritvalgsleverandør af hjemmepleje i Sønderborg
Kommune.

Butikken er igen fyldt op med

nye sommervarer

Sommerferie
Bine.................................uge 28, 29 og 30
Susanne.......................uge 29, 30 og 31
Sanne ............................uge 30, 33 og 34
Ulrikke har søgt nye udfordringer, og
har sidste arbejdsdag den 22. juni.

Udsalg

på halvdelen af forretningen
besparelser på

20-50%

Åbningtider

Uge 30 ...................LUKKET

Vi ønsker alle en god sommer
Hår · Mode · Hudpleje

Mandag-fredag kl. 10.00 - 17.30 • Lørdag kl. 10.00 - 13.00
Borggade 4, Gråsten • Tlf. 5151 3678
Vi modtager mobilepay og kontanter

Nygade 9, Gråsten · Telefon 7465 0670
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Skatkort på
bordet igen

Fokus på menighedsrådsvalg
Som optakt til menighedsrådsvalget i november holdt Gråsten-Adsbøl
Menighedsråd forleden
et orienteringsmøde i
slotskirken, hvor formanden Helle Blindbæk
fortalte om, hvad der er
sket siden sidste valg.

Gråsten Skatklub er begyndt med kortspil igen tre måneders nedlukning på grund af Corona-krisen.
Klubaftenen samlede 36 medlemmer. ■
1. runde
1. Hans Peter Steffensen
Gråsten
1546 point
2. Kjeld Petersen
Egernsund
1380 point
3. Finn Lorenzen
Gråsten
1085 point
4. Hans Jørgen Clausen
Egernsund
1024 point

2. runde
1. Finn Lorenzen
Gråsten
1753 point
2. Ejnar Marquart
Gråsten
1177 point
3. Christian Skousen
Holbøl
1115 point
4. Viggo Hansen
Skelde
964 point

Omkring 25 mennesker
deltog i orienteringsmødet i
Gråsten Slotskirke.

Tre medlemmer fra
Gråsten, Inga Petersen,
Grethe Hylleberg og
Elisabeth Jessen og to
medlemmer fra Adsbøl,
Leif Burmeister og Ruth
Gaul Nilum, har på forhånd meddelt, at de ikke
ønsker genopstilling.
Fem kandidater gav på
orienteringsmødet udtryk
for, at de er villig til at
opstille. ■

Bygningskonstruktør
Murermester
og aut. kloakmester

DIN LOKALE HÅNDVÆRKER
Bred VVS ApS

CVR 34 22 35 72

Kim’s Cykelservice

din lokale cykelhandler

Kim's Cykelservice
v/ Kim Gottlieb

MANDAG – FREDAG
kl. 9.30 – 18.00

Kim’s Cykelservice - din lokale cykelhandler

Følg os på Facebook
Telefon 7444 9409
Kim’s Cykelservice

din lokale- din lokale cykelhandler

LØRDAG
kl. 9.00 – 13.00
www.kimscykelservice.dk
Skeldevej 17, 6310 Broager

Bygningskonstruktør, murermester

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

-

Kim’s Cykelservice - din lokale cykelhandler

Kim’s Cykelservice - din lokale cykelhandler

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

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

Kim’s Cykelservice

Kim’s Cykelservice

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

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

din lokale cykelhandler

Hvis din bil
kunne vælge

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

Gråsten
Vinduespolering
og Rengøring

kommer også i Padborg og Tinglev

Tlf. 74 65 09 16

Annonce.indd 1

28-01
Hans
Henrik
Fischer

Reparation og service
af alle bilmærker

Heidi
Waldemar
Østergaard

- Erhvervsret
- Erstatningsret
- Testamenter
- Skilsmisseret

Kioskvarer og gaveartikler
mv.

Gisselmann

Nicole
Schünemann
-Føh

- Ejendomsoverdragelse
- Strafferetsager
- Bobehandling
- Retssagsbehandling

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

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

Kosmoshus Træfældning
www.el-teknik.dk

PEl-installation PBelysning PIndustriservice
PEDB-installation PSikringsanlæg

Tak fordi du
handler lokalt

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

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

Volkmar Koch – 13 år som skoleleder
Af Esben Cronbach

I 13 år har Volkmar Koch
stået i spidsen for den
tysk4e skole, FördeSchule i Alnor.
I huset, der ligger næsten
op og ned ad FördeSchule, bor Volkmar
Koch sammen med sin
kone Hiltrud P. Koch.
De har boet i huset siden
1997, og det har været en
stor fordel i virket som
lærer og skoleleder, så
vejen til skolen har altid
været kort. Begge er født
i Tyskland, men først
da de i 1984 flyttede fra
Flensborg til Broager, blev
de introduceret til det tyske mindretal.
En flittig leder
I 1990 begyndte Volkmar
Koch først som lærer på
Förde-Schule, og siden
blev han stedfortræder
fra 2004-07. Fra 2007 og
fremefter har han altså
båret titlen som skoleleder
for Förde-Schule.
For ham har jobbet
som skoleleder, aldrig

Skoleleder Volkmar Koch ved akvariet i gangen, hvor eleverne mindst en gang om dagen hilser på den populære skoleleder.
Her ses Volkmar Koch sammen med Christian Krogsgaard Jonsson, Egernsund, Ellen Mærsk Johannsen, Kværs, Louise
Hammerich, Skelde, Lene Poppe, Rinkenæs, og Friederike von Arnim, Alnor.
Foto Ingrid Johannsen

været en énmands indsats.
Tværtimod har det været
arbejdet som spillende
træner. Arbejdet med at
få alle til at spille sammen
på den bedst mulige måde,

har altid været hans klare
mål.
“Det er en god arbejdsplads. Jeg har præget
mange ting og har en
vigtig tilknytning,” siger
Volkmar Koch. Og sam-

menhold ses helt ned i den
daglige gøren og laden.
Hilser på alle børn
– hver morgen
Hver morgen står
Volkmar Koch ved skolens

akvarium, hvor han hilser
på alle eleverne.
Et hurtigt gutenmorgen
efterfulgt af en kort snak.
“Den personlige og direkte kontakt med børnene. Det er den, jeg overtog

7

fra min forgænger Claus
Evermann, siger Volkmar
Koch.
“Dengang var vi godt 70
elever, og i dag er vi 191
elever, men jeg synes stadig, det er en vigtig tradition. De trygge rammer
fortsætter nu med Niels
Westergaard ved roret”,
siger Volkmar Koch.
Tiden efter jobbet
Når Volkmar Koch går fra
at have utallige opgaver
som skoleleder til ikke at
have nogen pligter som
sådan, er det ikke ensbetydende med, at han nu skal
dovne den af.
“Jeg har mange hobbyer,
og jeg vil dedikere mere
tid til familien og mig
selv. Rejse – mange ting,
vil jeg tro. Jeg har ingen
problemer med at få tiden
til at gå. Jeg sejler, har en
stor have, har bier og sommerhus, kone og 3 børn.
Jeg tror ikke, det er et
problem,” siger Volkmar
Koch grinende, og tilføjer:
“Man skal jo også have
tid til at sidde lidt i haven
og kigge.” ■

Beachvolley i Alnor
Af Gunnar Hattesen

Gråsten Forum har
modtaget 96.376 kr. til
projektet “Aktiv fritid
og turisme ved Alnor
Strandpark”.
Pengene er bevilget
af LAG SønderborgAabenraa. Der er

tale om EU-penge,
som administreres af
Erhvervsministeriet.
Alnor Strandpark er et
kæmpe aktiv for såvel
lokale i og omegn af
Alnor som for den lokale
turisme.
Gråsten Forum ønsker
at etablere et aktiv spot

med beachvolley, fitness/
parkour og bålhytte til de
spisende gæster.
Arbejdet kan gå i gang,
når der foreligger godkendelse fra Kystdirektoratet
og Sønderborg
Kommune. ■

Få din middagsmad leveret

pr. dag

Lige nu søger vi unge i alderen 13-17 år til omdeling af reklamer og aviser
i jeres område. Man kan enten blive fastansat eller sommerferieafløser.

65,-

Mandag 22. juni: Millionbøf med
kartoffelmos og agurksalat.
Tirsdag 23. juni: Kyllingegyros med tomatiseret

ris og ærter. Dertil tzatziki og krautsalat.

Frit leveret

Onsdag 24. juni: Kalvesteg med bønner, hvide
kartofler og sovs. Dertil waldorfsalat

ved mindst
3 bestillinger
pr. uge

Torsdag 25. juni: Benløse fugle med rødkål

og pasta. Dertil en blandet salat

Fredag 26. juni: Schnitzel cordon bleu med grønsager

og flødekartofler. Dertil en tomatsalat.

UGE 26

Kender du en teenager, der
er klar til et sommerjob eller
fast fritidsjob som omdeler?

Bestilling dagen før
inden kl. 12:00

Lørdag 27. juni: Boller i selleri

med ris og rødbeder.

*Søndag 28. juni: Gratin med blomkål, gulerod

og skinke. Dertil rugbrød og asier

*Leveres nedkølet om lørdagen. Bakken
sættes i ovnen ved 100 grader i en time.

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

Som teenager får du masser af fordele ved jobbet:

✔ Du tjener dine egne penge – samtidig med at du får motion og frisk luft.
✔ Du omdeler 1-2 gange om ugen.
✔ Du bestemmer selv, hvornår på dagen du vil arbejde, indenfor deadline.
✔ De pakkede reklamer og aviser leveres hos dig – klar til omdeling.
✔ Som fastansat under 18 år optjener du point til vores gaveshop.
Læs mere
og søg
jobbet her

www.blivomdeler.nu
– eller ring 70 10 40 00
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TILLYKKE

Hjertelig tillykke

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

med din 4 års fødselsdag
den 22. juni.

Sæt kryds

Vandaler

Kære Kamille

☐ Tillykke med foto max 25 ord ..................................................................................... 150,Udover 25 ord 1,- pr. ord
☐ Frankeret svarkuvert vedlagt

Vandaler har tegnet graffiti med grøn sprøjtemaling på et legetårn på den

Kærlig hilsen
B.M.P.T.T.I.M.T.F.N.A.
Mor-Far-Sebastian og Kristoffer

tyske skole, Förde-Schule,
i Gråsten ■

☐ ......................kr. indbetales på reg. nr. 7931 kontonr. 1195949

FREMLYSNING

Skriv teksten i BLOKBOGSTAVER på nedenstående linier:
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
Vigtigt: Skal udfyldes, men kommer ikke i avisen.

Kære Clara

Sidder der en derude og savner
denne fantastiske kat, en rigtig sød
kælepotte, så kontakt mig på

Hjertelig tillykke
med din konfirmation
den 14. juni.

Indsenders navn og adresse samt evt. tlf.
..........................................................................................................................................................................

Håber du havde en super dag.

..........................................................................................................................................................................

Knus Mormor og Morfar

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

TLF. 28 49 88 05
Ellers bliver den formidlet videre
igennem Sønderborg kattelaug.
Mvh Inga.

Spejdernes

Kom og gør en god handel

Avisindsamling
LØRDAG DEN 20. JUNI

Gråsten

GråstenSpejderne, Det Danske Spejderkorps samler aviser, blade
og pap ind i Gråsten, Alnor og Adsbøl fra kl. 9.00.

Lokale aktiviteter er
genoptaget fra 1. juni

Derudover er der mulighed for selv at aflevere ved vognmand
Knud Erik Heissel på Planetvej.

Petanque er åben for nye deltagere.
Mandage kl. 14-17 og torsdage kl. 9.30-12.30.
Kontakt Marianne Nielsen, tlf. 40 72 90 70
eller Kaj Frederiksen, tlf. 29 29 77 20.
Krolf spilles tirsdage fra kl. 9.30 og torsdage
fra kl. 14.30. Nye deltagere er velkommen.
Kontakt Orla Kulby, tlf. 21 22 87 76.
Cykelture ud i det blå hver mandag kl. 10.00 fra
Ahlmannsparken. Kontakt Ejnar Nielsen, tlf. 61 65 90 61.
Skydning på 50 m udendørsbane, Ravnsbjergvej
4, hver tirsdag kl. 9.30-12.30. Åben for nye
deltagere. Kontakt Kurt Lorenzen, tlf. 24 65 59 26.
Telefonstjernen er åben for nye deltagere.
Kontakt Ruth Eriksen, tlf. 61 60 15 22.
IT-hjælp kan ydes via telefon under
Coronarestriktionerne. Kontakt:
Tonny Sandau, tlf. 42 43 14 25,
graasten123@gmail.dk
Benny Christensen, tlf. 28 11 79 39,
benny@snuski.dk
Bente Nedergaard, tlf. 42 94 54 94,
bente.nedergaard@tdcadsl.dk
Søndagscafe starter igen søndag den 6. september
kl. 12-14. Kontakt Orla Kulby, tlf. 21 22 87 76.

Der må aldrig lægges affald imellem aviserne/ugebladene.
Borgere udenfor byområder, ældre eller gangbesværede,
kan kontakte ansvarlig indsamlingsleder Maria Schütt
mobil 61 27 04 57, (lørdag indtil kl. 9.00).

STORT LOPPEMARKED
Søndag 21. juni kl. 11.00-16.00
ved Den Gamle Skomager
i Nygade, Gråsten.
Der kan købes øl og vand,
kaffe og ringriderpølser.
Politiet har givet
tilladelse til
arrangementet.

Tilmelding til Mona Thomsen tlf. 2066 6237

MIDSOMMERGUDSTJENESTE
UNDER ÅBEN HIMMEL
Søndag den 21. juni kl. 11.00

GRAASTEN
SKYTTEFORENING

Vi fortsætter traditionen med friluftsgudstjeneste
i Gartnerslugten, og sammen følger vi
myndighedernes nyeste vejledninger, så
alle kan føle sig trygge.
Vi glæder os til at synge
sammen.
Med venlig hilsen
Menighedsrådet
Læs mere på: www.rinkenæskirke.dk

Generalforsamling
Graasten Skytteforeningen indkalder
hermed til ordinær generalforsamling

Tirsdag den 30. juni 2020 kl. 19.00
På skydebanen, Ravnsbjergvej 4, Gråsten
Dagsorden i.h.t. vedtægterne.
Forslag, som ønskes behandlet på
generalforsamlingen, skal være formanden
i hænde senest 8 dage før.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen

GUDSTJENESTER
GRÅSTEN SLOTSKIRKE

BROAGER KIRKE

NYBØL KIRKE

Søndag den 21. juni kl. 9.30
ved Hanne Beierholm Christensen
med konfirmation

Søndag den 21. juni kl. 10.30
ved Stefan Klit Søndergaard med dåb

ADSBØL KIRKE

Søndag den 21. juni kl. 9.30
ved Marianne Østergaard Petersen

Søndag den 21. juni kl. 9.00
ved Karen Møldrup Rasmussen

KVÆRS KIRKE

RINKENÆS

ULLERUP KIRKE

Søndag den 21. juni kl. 11.00
Friluftsgudstjeneste i Gartnerslugten
ved Marianne Østergård Petersen

Søndag den 21. juni kl. 11.00
ved Helle Domino Asmussen
Søndag den 21. juni kl. 9.30
ved Helle Domino Asmussen

EGERNSUND KIRKE

Søndag den 21. juni kl. 10.30
ved Karen Møldrup Rasmussen

SOTTRUP KIRKE

Søndag den 21. juni
Ingen gudstjeneste

TYSK GUDSTJENESTE
Sonnabend, 20. Juni, 10 Uhr
Autogottesdienst
auf dem Knivsberg
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Kværs får nyt flag
Landsbyrådet for Kværs,
Tørsbøl og Snurom
var forleden mødt op
ved mindestenen for
Genforeningen i 1920 i
Kværs.
Desuden var 13 børn fra 3.
A på Kværs Idrætsfriskole
mødt op. Anledningen
var, at Landsbyrådet har

Dødsfald
Allan Nielsen,
Rinkenæs, er død, 45 år. ■

købt og finansieret et nyt
Dannebrogsflag.
“Det gamle
Dannebrogsflag var efterhånden meget slidt.
Derfor har vi købt et
nyt”, siger formand for
Landsbyrådet, Niels Peter
Nielsen. ■

Karin Lundh Matthiesen,
Gråsten, er død, 68 år. ■

Nygade 1, 6300 Gråsten · Telefon 41 10 10 85 · 4649@interflora.dk
Åbent mandag - fredag 9.30 - 17.00 samt lørdage 9.00 - 12.30

Ferielukket
fra mandag den 22. juni til
og med søndag den 12. juli
Vi er klar igen
mandag den 13. juli
Det var en festdag i Kværs,
da landsbyen fik et
nyt Dannebrogsflag.


Gråsten blomster
Sundsnæs 17A - 6300 Gråsten
Telefon 74 65 03 03

Foto Jimmy Christensen

Specielle bøgetræer i slotshaven

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

Både for enden af den
store plæne i Gråsten
Slotshave og for enden
af Billeddammen mod
Feldstedvej står der nogle
specielle træer. Nogle vil
opponere, når det fortælles, at det er bøgetræer.
Men begge er “Fliget bøg
eller Bregnebøg” ■

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

Pudsigt er det, at begge
træer i slotshaven har grene
med blade som tilnærmelsesvis ligner den almindelige
bøg.
Foto Frank S Olinsson

Gitte J.J. Kristensen

Steen Kristensen

Eksamineret bedemand

Eksamineret bedemand

Guderup
Broager
Nordborg

Bakken 23
Kirkegade 2
Storegade 39

Lukket søndag

Als- &
Broager-Sundeved Begravelsesforretning
v/ Steen Kristensen

v/ Steen Kristensen

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
Vi træffes hele døgnet.

Rabøl Jørgensens Begravelsesforretning
Rie Rabøl Jørgensen

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

www.als-begravelse.dk

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

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

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

Martin Good

- 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
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Stor udrykning i
Egernsund
Af Lene Neumann Jepsen

En 48-årig mand fra
Egernsund er både
sigtet for brandsstiftelse
og forsøg på manddrab.
Manden er sigtet for i
onsdags at sætte ild til sin
lejlighed på Skippergade i
Egernsund.
En tilfældig forbipasserende opdagede branden
og ringede til alarmcentralen, hvorefter den
formodede brandstifter

angreb den forbipasserende med en kniv. Sammen
med en tredje person
lykkedes det at fastholde
den formode brandstifter
indtil politiet ankom.
Det var dramatiske
minutter, da Egernsund
Brandværn mødte som
de første på Skippergade.
Brandfolkene måtte nemlig ikke nærme sig den
brændende bygning, før
politiet havde sikret området efter knivangrebet.
Alligevel lykkedes det

Branden kan tydelig ses på bygningen, der før husede et
Lene Neumann Jepsen
posthus i Egernsund

de frivillige brandværn
hurtigt at få kontrol med
branden og allerede en
time senere kunne de
vende tilbage til deres
brandstationer.
Stor udrykning
I alt måtte tre brandværn
rykke ud til branden i
etageejendommen. Både
Egernsund, Broager og
Gråsten Frivillige Brand
værn rykkede ud med i
alt fem brandbiler. Også
politiet mødte med fem
biler og adskillige ambulancer håndterede både
den formodede gerningsmand, vidner og beboere
i ejendommen, hvoraf fire
personer måtte tilses for
røgforgiftning.

Politiet havde afspærret et stort område for at undersøge
Lene Neumann Jepsen
spor.

Heldagstur til

Helgoland
Lørdag den 27. juni

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

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

1-dages tur til

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

Vi er hjemme ved 21-tiden.

AFGANG

Både brandværn og politi
undersøgte gerningsstedet
nærmereLene Neumann Jepsen

Vejen ind til Egernsund var spærret i flere timer, så bevismaLene Neumann Jepsen
teriale kunne sikres.

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

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

Guderup aktivitetscenter
OK-tanken, Augustenborg
Alsion, Sønderborg
P-pladsen ved Nybøl Kirke
Broager Kirke
Elektrikeren, Egernsund
Ahlmannsparken, Gråsten
Bageren, Rinkenæs
Bankocenter, Kruså
Bov Kro
Circle K -tanken, Padborg

melderen. Manden er efter
grundlovsforhøret varetægtsfængslet i fire uger.
Fængslingen foregår på et
psykiatrisk hospital. ■

850,-

i Rungstedlund og besøg på Bakken
Torsdag 2. juli
NY DATO

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

695,-

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

Varetægtsfængslet
Udover sigtelsen for at
sætte ild til en beboelsesejendom, tilføjes en sigtelse for forsøg på manddrab
pga. knivangrebet på an-

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.

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

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 aftenbuffet.
Hjemkomst omkring midnat.
Prisen inkluderer bus, guide, kaffe og
rundstykker, sandwich, entré på Rungstedlund,
kaffe og kage og buffet på Bakken.

BovAvis

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

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
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- L o u n g e sæ t
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… og meget m

Møllegade 23, Broager
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Brunsnæs Kro er solgt

Broager
Generalforsamling
Tirsdag den 7. juli kl. 18.00
på Broagerhus, Allegade 4

Brunsnæs Kro, som ejes
af Kirsten og Holger
Horne, er blevet solgt
for 2,5 mio. kr. til folk
fra Feriepartner, der er
Danmarks største kæde af
lokale feriehusbureauer.
Ægteparret drev i 30 år
Brunsnæs Kro. De lukkede den i 2004, og siden har
den været lejet ud til større
selskaber. ■

DAGSORDEN
1. Valg af ordstyrer og stemmetællere
2. Bestyrelsesberetning

Brunsnæs Kro blev opført i
1777. Den ligger på en
5.500 kvadratmeter
stor grund, som går helt
ned til Flensborg Fjord.

3. Forelæggelse af årsregnskab
4. Indkomne forslag. (Forslag skal skriftligt meddeles
formanden 14 dage før generalforsamlingen)
5. Valg af medlemmer og suppleanter



6. Eventuelt

Ny skulptur ved Broager Kirke

P.G.A Covid-19 har vi et begrænset antal
billetter, ligeledes vil SuperBrugsen i år, ikke
være vært ved et mindre traktement, som vi
har været ved tidligere generalforsamlinger.

Billedhuggeren Lars
Waldemar har lavet en
ny skulptur ved Broager
Kirke. De 100 søjler symboliserer årene, der er gået
siden Genforeningen i 1920.

Vi håber på Jeres forståelse.
Vis hensyn og pas på hinanden.
SuperBrugsens årsraport kan afhentes
i kiosken. Billeter til generalforsamling
kan ligeledes afhentes i kiosken ved
fremvisning af medlemskort



Foto Ingrid Johannsen.

1-dags tur til Ærø
Perlen i det Sydfynske Øhav

Onsdag den 29. juli
Efter opsamling kører vi til Fynshav, hvor
vi stiger om bord på færgen til Søby.
Ærø er indbegrebet af romantik, smuk natur,
nostalgi og spændende historie. En frodig og
helt igennem ”grøn ø”, som byder på smukke
oplevelser, storslåede udsigter til Østersøen og
Øhavet og idylliske landsbyer. Ikke mindst er
øen berømt for sin værdifulde kulturarv.
Vi kører til Søbygård med den genopfyldte voldgrav
og Voderup Klint med den smukke udsigt.
Vi kører til Ærøskøbing, som er Danmarks bedst
bevarede 1700-tals by. Her kan vi ikke undgå at føle
historiens vingesus, når vi går bytur i byens gader
med de toppede brosten og de idylliske stokroser
foran de gamle, smukke og velholdte huse.
Under besøget i Marstal får vi indblik i øens
betydningsfulde maritime periode.
Pris kr. 750,- som inkl. bus, rundstykke
og kaffe, middagsmad, eftermiddagskaffe,
guide, sejltur Fynshav-Søby tur/retur.

750,OPSAMLINGSSTEDER
Circle K, Padborg .................. kl.
Bov Kirke............................... kl.
Kruså Bankocenter ................ kl.
Elektrikeren, Kollund ............ kl.
Annies Kiosk, Sønderhav ....... kl.
Bageren, Rinkeræs ................. kl.
Ahlmannsparken, Gråsten ..... kl.
Elektrikeren, Egernsund ........ kl.
Broager Kirke......................... kl.
Nybøl Kirke ........................... kl.
Alsion, Sønderborg ................ kl.
OK-Tanken i Augustenborg ... kl.
Guderup Aktivitetscenter....... kl.

Genforening blev
markeret
100-års jubilæet
for Sønderjyllands
Genforening med
Danmark blev i Broager

7.30
7.35
7.40
7.45
7.50
8.00
8.10
8.15
8.20
8.25
8.40
8.55
9.10

markeret ved mindestenen
for Genforeningen.
Her var mandag 30 medlemmer af Det Nationale

Broagerhus - Broagerlands
Medborgerhus - har fået
bevilget 156.952,50 kr. til
projektet “Etablering af

JOHNS FODINDLÆG

nyt keramikværksted i
Broager”.
Pengene kommer fra EU.
Ideen med keramikværkstedet er at skabe
ved John Christiansen
Specialfremstillede
indlæg til:
• Hælsporer

BovAvis

Udvalg for Broagerland
mødt op for at markere
mærkedagen. ■

Keramikværksted på
Broagerhus

Derudover:

Vi er hjemme ved 20-tiden.

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

Foto Ingrid Johannsen

• Nedsunket forfod

• Skoforhøjelser

• Hammertæer

• Gængefunktion

• Knyster

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

mere aktivitet i de kreative
værksteder på Broager
hus. Formålet er at skabe
flere tilbud til de mange
interesserede, der gerne fremover vil bruge
keramikværkstedet.
Formand for Broagerhus,
Erik Krogh, forventer, at
opstart og projektering vil
starte efter sommerferien.
"Hvis alt går vel, forventer vi, at et nyt keramikværksted vil være klar i
starten af 2021", siger Erik
Krogh. ■
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Broager
Vi elsker fredag og det fejrer vi i
SuperBrugsen Broager fredag den 19. juni
med ekstra (sp)røde tilbud.
Tilbudene gælder kun fredag
CAPRI-SUN
4 PACK

COOP HELE BØNNER

OPI

1000 g

Argentina
6 x 75 cl.

80 cl.

T
LANG R
UNDE IS
PR

½

FRIT VALG

PR. PK.

7

00

* Ved køb af mere end 6
pakker pr. kunde pr. dag er
prisen 14,95 kr. pr. pakke

HANSENS
ØKOLOGISKE IS
725 ml.
Flere varianter
DYBFROST

FRIT VALG

FRIT VALG

PR. PS.

6 FLASKER

55

199

00

DANSK KALVEMØRBRAD

00

UDVALGTE
UDENLANDSKE ØL
50 cl.
Flere varianter

FRIT VALG

FRIT VALG

3 STK.

1000-1400 G

100

00

279

1 DÅSE

00

5

00

* Ved køb af mere end 6
dåser pr. kunde pr. dag er
prisen 12,50 kr. pr. pakke

+pant.

Butikken tlf. 73 44 15 00 · Delikatessen tlf. 73 44 15 16 · Slagter tlf. 73 44 15 17
Se også SuperBrugsens udsendte avis. Tilbudene gælder kun fredag den 19. juni. Forbehold mod trykfejl og udsolgt
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Broager
GRÅSTEN KETCHUP ELLER
SENNEP

4 stk. ringridder
4 stk. koteletter
4 stk. kyllingespyd

800 gr

T
LANG R
UNDE IS
PR

½

GRÅSTEN
KARTOFFELSALAT

SLAGTERENS GRILLBAKKE

800 g

T
LANG R
UNDE IS
PR

½

PR. FL.

PR. BK.

10

PR. STK.

59

00

15

00

00

Maks. 3 fl. pr. kunde

FAXE KONDI, NIKOLINE
ELLER PEPSI MAX
1½ liter

SKRABEÆG

SKJERN OST

10 stk.
str. M/L

mellemlagret 45 %
guld

SPAR 14,90

SPAR 24,95

2 BK.

MIN. 800 G

2500

3500

PR. FL.

895
*Maks. 3 fl. pr. kunde

THISE
SMØR

STJERNE-KASTER

PISTACIEELLER
WIENERSTANG

fra delikatessen

fra bageren

PR. BK.

1000
R
UNDEIS
½ PR

Maks 5 bk. pr. kunde

+ pant

T
LANG R
UNDE IS
PR

½

PR. STK.

20

00

Tilbudene gælder kun fredag den 19. juni

PR. STK.

15

00

Butikken tlf. 73 44 15 00 · Delikatessen tlf. 73 44 15 16 · Slagter tlf. 73 44 15 17
Se også SuperBrugsens udsendte avis. Tilbudene gælder kun fredag den 19. juni. Forbehold mod trykfejl og udsolgt
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Nyetableret fodboldklub kickstarter livet med sponsoraftale
Fodboldklubben
Skodsbøl FC har endnu
ikke spillet sin første
turneringskamp, men
klubben håber at komme
godt fra land.
Skodsbøl FC, der blev
etableret i oktober 2019,
og klubbens serie 6-hold
havde glædet sig til den

første turneringskamp i
den unge klubs historie.
Det satte Coronaen en
stopper for, og det fik
bestyrelsen til at tænke i
andre baner. Klubben har
nemlig indgået en sponsoraftale med energiselskabet OK, og det glæder
spiller og bestyrelsesmedlem Tom Bøttger Jensen.
“Vi er en familieklub og
er allerede en vigtig del af

byen. Da Coronaen indtræf, lavede vi et initiativ,
der skulle få byens borgere
ud at gå for samtidig at
samle penge ind til et godt
formål. Det endte med
3.500 kroner, som blev
brugt på påskeæg til byens
ældre på plejehjemmet,”
siger Tom Bøttger Jensen.
Klubben havde planer
om at skyde sæsonen i
gang med hoppeborg for

de mindste og grillhygge
for alle tilskuerne. Det er
disse sociale arrangementer som bestyrelsen håber,
at nogle af sponsorkronerne kan gå til for at glæde
medlemmer såvel som
deres familier. ■

Sammenholdet er stærkt i
Skodsbøl, og borgerne samlede i starten af april penge
ind til påskeæg, som blev
givet til byens plejehjem.
Skodsbøl FC er en familieklub
og håber med aftalen med
energiselskabet OK at kunne
give en masse til klubbens
medlemmer og deres
Foto: Skodsbøl FC
familier.

Broagerhus
åbner igen
Af Gunnar Hattesen

Broagerhus er åbnet
igen efter at have været
lukket i tre måneder.
Ifølge formand for
Broagerhus, Erik Krogh,
sker åbningen med baggrund i myndighedernes
genåbning fase 3, hvor
kultur-, forenings- og
medborgerhuse kan
genåbne.
“Vi har fået den endelige godkendelse fra
kommunen. Bestyrelsen
har sammen med husets
rengøringsfirma foretaget
en grundig rengøring af
huset og der opsat spritdispensere ved hovedindgang og indgang fra kælder samt ved indgangen til
den store sal på 1. etage”.
“Der er sat skilte op,
som fortæller, hvordan vi
forholder os og fortsat kan
færdes i trygge rammer
på Broagerhus”, fortæller
Erik Krogh, som forven-

Formand for Broagerhus
Erik Krogh.
ter, at når man når til
slutningen august starten
af september, er Covid-19
endnu mere på afstand, så
vi kan starte efterårssæsonen på normale vilkår.
“Vi har valgt, at kik ind
har åben om onsdagen og
Byt en bog indtil videre
er lukket”, forklarer Erik
Krogh. ■

NY DATO
1-dages tur til

Udflugt til det smukke Bogense

Nordfyn
Lørdag den 8. august
Efter opsamling kører vi over Lillebæltsbroen
til toppen af Fyn. I Danmarks hyggeligste
købstad, Bogense, hvor vi spiser middag.
Vi får en guided byvandring i den smukke gamle
købstad. De charmerende huse og hyggelige gader
fortæller historien helt tilbage til 1200-tallet, hvor
Bogense også var en blomstrende handelsby.
Derefter kører vi gennem nogle af de charmerende
landsbyer, ser nogle slotte og herregårde, oplever
ægte Morten Korch idyl, ser Gyldensteen Strand
og drikker eftermiddagskaffe i Kunstgården,
som er Danmarks største landgalleri.
Hjemkomst ved 19-tiden.
Prisen inkluderer bus, kaffe og rundstykker,
middag, guided tur i Bogense, kaffe
og lagkage på Kunstgården.

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

750,-

OPSAMLINGSSTEDER
Guderup Aktivitetscenter . . . . . . . . kl. 8.15
OK-tanken, Augustenborg. . . . . . . . kl. 8.25
Alsion, Sønderborg . . . . . . . . . . . . . kl. 8.35
Nybøl Kirke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kl. 8.50
Broager Kirke . . . . . . . . . . . . . . . . . kl. 8.55
Elektrikeren, Egernsund . . . . . . . . . kl. 9.00
Ahlmannsparken, Gråsten . . . . . . . . kl. 9.05
Bageren, Rinkenæs . . . . . . . . . . . . . kl. 9.10
Annies kiosk, Sønderhav . . . . . . . . . .kl. 9.15
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

BovAvis

Udstilling om
Dronningen
på Frederiksborg Slot
Torsdag 13. august

Efter opsamling kører vi til
Hillerød i Nordsjælland, hvor vi på
Det Nationalhistoriske Museum
Frederiksborg Slot ser udstillingen
“Dronningens Ansigter”, der er skabt i
anledning af Majestætens 80-års fødselsdag.
Særudstillingen ”Dronningens Ansigter”
er en udstilling om H.M. Dronning
Margrethe II’s liv, virke og særlige interesser.
I udstillingen vises en lang række af de
portrætter af Dronningen, der er udført
gennem otte årtier. Foruden portrætterne består
udstillingen af filmoptagelser, dragter og andre
genstande med relation til Dronningens liv.
Prisen inkluderer rundstykke og kaffe, bus,
sandwich, entre på Det Nationalhistoriske
Museum Frederiksborg Slot, kaffe og
kage, guide og buffet på Bakken.
Tilmelding på
tlf. 2116 0683 eller
rejser@graastenavis.dk

850,-

OPSAMLINGSSTEDER
Guderup Aktivitetscenter . . . . kl. 8.00
OK-tanken, Augustenborg . . . . kl. 8.10
Alsion, 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
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Din lokale hårolog
Nyhed
Nyhed
Før

Efter

Før

Meso therapy-

Efter

opstrammer og mindsker linjer i ansigtet
1 behandling: 750,varighed ca. 1½ time

Dobbelt drawn ægte
russiske extensions

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

Fuld extensions - 45 cm - fra 2.500,-

Dorte

Mie

Maria

FERIELUKKET uge 29-30

Bianca

Dorte Schmidt
Storegade 5, 6310 Broager
Tlf. 9154 0400

Træffes dog telefonisk for tidsbestilling

www.stylebyd.dk
Følg os på Facebook

/ Instagram
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Hørt i byen
Chris Bøttger
Songest og Kenneth
Bøttger, der begge
bor i Rinkenæs, har
startet tømrerfirmaet
“Brødrene Byg ApS op.
Mandag havde de
første arbejdsdag på
et større tagprojekt på
Broagerland.
Mandag 15. juni var
det 100 år siden, at
Danmark fik Sønder
jylland tilbage. Dagen
er den officielle genforeningsdag. I Gråsten og
Broager holdt mange
mennesker øje med
himlen kl. 17.38, hvor
fem fly fra RVators
Formation Team i
Roskilde fløj over en
række steder, der har
særlig tilknytning til
Genforeningen. Ved
middagstid ringede
kirkeklokker over hele
Sønderjylland for at
markere 100-årsdagen.
Efter mange år som
medlem af Gråsten
Rotary Klub har Peder
Damgaard ønsket at
blive overflyttet til
Padborg-Kruså Rotary
Klub, fordi han bor i
Kollund.
Efter seks år som restauratør på Restaurant
Fiskenæs søger Ole
Søndergaard nye udfordringer. 1. august bliver
han forpagter af Holbøl
Landbohjem
Bestyrelsen for Gråsten
Handel har besluttet at
holde de traditionsrige
Torvedage fredag 4.
september og lørdag 5.
september.
Martin Peter Beck
Jørgensen er ved Retten
i Sønderborg idømt fire
år og seks måneders
fængsel for at opbevare
tre kg amfetamin på
sin landejendom udenfor Rinkenæs. Narkoen
havde han overdraget
til Robert Bo Bøwadt
og hans kæreste med
henblik på at sælge det
videre. ■

Nyt medlem i Rotary
Af Gunnar Hattesen

48-årige mediekonsulent Lisbeth Schiønning,
Broager, er optaget som
nyt medlem i Gråsten
Rotary Klub.
I en kort tale efter optagelsen fremhævede Lisbeth
Schiønning, at hun har et
godt kendskab til organi-

sationen, da hendes far i
43 år har været medlem
af Padborg-Kruså Rotary
Klub.
Lisbeth Schiønning er
uddannet korrespondent
og har en master i markedsføring og interkulturel kommunikation,
og har boet et halvt år
i Indien og seks år i

USA, før hun i 2008 flyttede med sin familie til
Broager.
Hun glæder sig til en
aktiv indsats i et netværk
af ledere med erfaring og
mange kompetencer.
Medlemsdiplomet blev
overrakt af klubbens præsident, Niels Johansen. ■

Præsident for Gråsten Rotary Klub, Niels Johansen, byder
velkommen til et nyt medlem, Lisbeth Schiønning.

Læserbrev

Kongevej igen, igen: Man må undre sig
Mandag den 8. juni 2020
gik Arkil i gang med at
grave en fjernvarmebrønd
fri. Brønden var utæt,
hvilket den havde været
meget længe, hvilket beboerne på Kongevej kunne
konstatere hver vinter,
når sneen tøede i en stor
rundkreds om brønden.
I forbindelse med udgravningen er der et par
ting, man som borger må
undre sig over: Ingen af
beboerne, der boede lige
op til udgravningen, var
blevet underrettet i forvejen, hvilket er så meget

mere besynderligt, som
man må formode, at den
slags dispositioner må
være planlagt i forvejen.
Grænsen er ved at være nået
Fra mandag til og med
torsdag formiddag kørte
maskiner incl. damphammer o.lign. fra morgen
til aften, men torsdag
pakkede Arkil grejet sammen og forlod stedet. Igen
foreligger der ingen meddelelse om varighed o.lign.
Og beboerne? Ja, de lever
stadig med det udgravede

Boliger

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 indflytning.
Ingen dyr.

HENVENDELSE: 51 72 63 92

hul og lysregulering og
deraf følgende gener.
Når man betænker, at
samme beboere for et par
år siden var “gravet inde”
i en længere periode i
forbindelse med etablering af rensningsanlæg,
og at de for ca. halvandet
år siden måtte leve med
en udgravning af vejen
næsten samme sted incl.
lysregulering, støj og andre gener, er grænsen ved
at være nået.
Kritik
Igen må man undre sig over, at man i
Kommunens afdelinger
ikke taler sammen og
koordinerer den slags
arbejder for derved at
genere borgerne mindst
muligt. Man må her også
betænke, at der ligger
en kraftig besparelse i at
sammenholde arbejdsopgaverne, som nok var
værd at tage med. I den
forbindelse er det på sin
plads at fremhæve, at

beboerne langs Kongevej,
Gråsten, er generet af, at
Kommunen stadig ikke
har taget skridt til at lægge
ny, støjdæmpende asfalt
på vejen, som kommunen
ved flere lejligheder har
givet tilsagn om.
Der er heller ikke blevet
foretaget en støjmåling,
som tidligere har været på
banen. Hvis der er foretaget en måling, er beboerne
i al fald ikke blevet gjort
bekendt med den.
I 2015-2016 havde vi en
længere mailkorrespondance om spørgsmålet, og
i 2015 skrev kommunen,
at tidsrammen var 4 - 5 år.
I mellemtiden har vi
kunnet konstatere, at
adskillige andre vejstrækninger i og uden
for beboede områder er
blevet asfalteret, mens
der stadig er lange
udsigter for Kongevej,
Gråsten. Kommunen

har ved flere lejligheder
udtalt, at Kongevej er den
eneste mulighed for en
omfartsvej.
Det understreger vigtigheden af, at der tages
hensyn til de borgere,
der bor op til vejen, idet
denne er fuld af huller og
asfaltlapper samt dæksler,
der uden undtagelse ligger
under vejniveau og derfor
giver anledning til støjgener specielt i forbindelse
med den tunge trafik.
Vi foreslår derfor, at
kommunen denne gang
benytter lejligheden til at
asfaltere Kongevej med
støjdæmpende asfalt - og
en gang for alle bringer
denne sag ud af verden.
Ingrid Johannsen,
Solbakken 38, Gråsten
Simon Kjær Jepsen,
Kongevej 47, Gråsten
Grethe Wind,
Kongevej 48, Gråsten

Bloms Zoneterapi
v/ Ilse Blom
Felstedvej 21
6300 Gr sten

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

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

7465 0933

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

Sundsnæs 19, Ulsnæscentret, 6300 Gråsten

6300@estate.dk www.estate.dk

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

Fårhus Forsamlingshus

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

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

Uge 25

Ny forpagter på Holbøl Landbohjem
Finn Jørgensen overdrager 1.
august forpagtningen af
Holbøl Landbohjem til Ole
Søndergaard.

Af Gunnar Hattesen

57-årige Ole
Søndergaard overtager
1. august jobbet som
forpagter af Holbøl
Landbohjem efter det
afholdte par, Karin og
Finn Jørgensen.
De seneste seks år har
Ole Søndergaard drevet
Restaurant Fiskenæs i
Gråsten.
Den nye forpagter har
overtalt Finn Jørgensen
til at blive bag gryderne i
et stykke tid efter overtagelsen og nu ser han bare
frem til at komme i gang.
“Jeg glæder mig til at lave
mad til gæsterne og blive
en del af lokalsamfundet.
Finn skal nok sætte mig
godt ind i tingene og jeg
har ikke tænkt mig at ændre på ret meget. Det hele

kører rigtig godt og gæsterne er glade, så det virker mest naturligt at fortsætte i samme gode ånd
uden de store ændringer”,
siger Ole Søndergaard.
De populære events
og tiltag, som Holbøl

Landbohjem er kendte
for, fortsætter også. AlSang, Bix & Bajer® samt
Borgermad kører uændret
videre.
“Jeg overtager en velfungerende forretning med et
godt og dygtigt personale.
Udover små justeringer og
finpudsninger vil jeg tilstræbe, at alt kører videre
som hidtil. De gule biler
skal stadigvæk trille ud til
borgerne med mad og vi
skal også stadigvæk holde
masser af fester og højtider på landbohjemmet”,
siger Ole Søndergaard.

Det snart tidligere forpagterpar, Karin og Finn
Jørgensen, glæder sig til
at byde Ole Søndergaard
velkommen.
“Han er den helt rigtige
til at overtage efter os.
Han vil videreføre landbohjemmet i samme ånd og
stil som nu” fortæller en
glad Finn Jørgensen.
Bestyrelsen bag
Andelsselskabet Holbøl
Landbohjem glæder sig
over, at fremtiden tegner
lys. Bestyrelsesformand
Jens Peter Skjøth fortæller:
“Vi er rigtig glade og
sidder med en rigtig god
mavefornemmelse. Det
betyder meget for lokalsamfundet, at der blev
fundet en løsning hurtigt”.
Ole Søndergaard har
vores fulde opbakning og
tillid. ■

Gullash med mos

TORSDAG den 18.

Stegt flæsk med persillesovs

FREDAG

v/ malermester

Per Møller Ihle

DANSKE MALERMESTRE

den 19.

Flæskesteg med rødkål

Kun

HUSK

Salg af bl.a. friske danske
asparges, kartofler, ærter og jordbær

Mobil 23 26 21 84
Fennvej 2, Bovrup ∙ 6200 Aabenraa
daabeck@mail.dk ∙ daabeck-frilandsgartneri.dk

Evija og Iver Daabeck

ALG
MERPLADES
M
U
N
Å
S
G
O
NU
TRERING I
OG OMREGIS
TØNDER
PADBORG OG

Krone- brobehandlinger,
Implantater og
Narkosebehandling

69,-

LØRDAG den 20.

Dansk bøf med rødbeder

SØNDAG den 21.

Burger med pommes frites

MANDAG den 22.

Stegt fisk med aspargessovs og klostergrøntsager

12. årgang

vi har også plukselv-jordbær
- ring for
mere info

Dagens ret kl. 11.00-21.00
ONSDAG den 17.

17. juni 2020

TIRSDAG den 23.

A la carte menu kl. 7.00 - 21.00

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

• Truckersteak
• Æggekage
• Stjerneskud

Vi lægger vægt på
folks tilfredshed

• Wienerschnitzel
• Tarteletter
• Osv.

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

Alt frisklavet til dig
DØGNÅBEN

Tæt ved grænsen i Padborg og nær
Fleggaards indkøbcenter

SALG AF
Køkkener
Vinduer
Døre

Kvalitetsdæk
til Tysklands

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

Industrivej 20 • 6330 PADBORG • 7467 1203

ALT I MURERARBEJDE
•
•
•
•

Småreparationer
Om- og tilbygning
Nybyggeri
Hoverentreprenør

LAVESTE
DAGSPRISER!

I

FT R!
KI ME
KS TI TID
Æ
8
4
D
AL
EN AFT
ND
NG

RI

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

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

v/ Kirsten Pedersen Madsen

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

Valg af
bedemand er
et spørgsmål
om tillid

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

FR ISØR
Birte

post@kirstenogrejner.dk
www.kirstenogrejner.dk

Bladt

·
Rabøl Jørgensens Begravelsesforretning
+45 2169 8884

Jernbanegade 40 Padborg

Vellidt købmand stopper
Af Gunnar Hattesen

Efter to år som købmand
i Holbøl, har Svend Skøtt
valgt at stoppe med
udgangen af juni.

Den 59-årige Svend Skøtt
har i flere år haft et stort
Salonen er lukket mandag og lørdag
ønske om at blive selvGratis samtale med en erfaren advokat om skifte- og arveforholdende
stændig købmand, og
• En værdig og smuk afsked
han skal 1. juli overtage
• Afdødes ønsker i centrum
en Spar-butik i et som• Erfaren hjælp til det praktiske
merhusområde nord for
– en del af Rabøl Jørgensens Begravelsesforretninger
• Respektfuld hjælp til det svære
Juelsminde.
Svend Skøtt drev i mange
• Erfaren hjælp til det praktiske
Tlf.: 74 62 20 12 - Døgnvagt 70 12 20 12
år
købmandsforretning i
Rie Rabøl Jørgensen
Martin Good
Svend Hedegaard
• Respektfuld
hjælp til-det
svære
www.rabol-jorgensen.dk
mail:
post@rabol-jorgensen.dk
Kruså.
• Økonomisk vejledning
H. G. Jørgensens Begravelsesforretning - Rødekro Begravelsesforretning
Formand for dagligva- en del af Rabøl
Jørgensens Begravelsesforretninger
• Gratis juridisk rådgivning
(advokat)
reforretningen
i Holbøl,
Gunnar Petersen
Rie Rabøl Jørgensen Martin Good
• En Tlf.:
værdig
og
smuk
afsked
John Jørgensen, nævner,
74 67 35 15 – Døgnvagt
www.rabol-jorgensen.dk
post@rabol-jorgensen.dk
• Afdødes ønsker· imail:
centrum
at lokalsamfundet har sat
• Erfaren hjælp til det praktiske
stor pris på Svend Skøtts
• Respektfuld hjælp til det svære
indsats.
Skibbroen 28, 6200 Aabenraa
Frøslevvej 38, 6330 Padborg
Hærvejen 73, 6230 Rødekro

“Han formodede at skaffe overskud i butikken, og
gøre den til et populært
sted at handle”, siger John
Jørgensen.
“Der skal imidlertid en
ny købmand bag disken,
og den nye person præ-

senterer vi lørdag den
27. juni”, fortæller John
Jørgensen. ■

Bov-Padborg Begravelsesforretning

Rabøl Jørgensens Begravelsesforretning

Martin Good

KO N F I R M ATI O N E R
FØ D S E L S DAG E
FAM I LI E FE STE R osv.
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Ring og hør nærmere:

Harkærvej 13 - 6340 Kruså
Telefon 74 67 14 14
E-mail kontor@gransehallerne.dk
Annonce -Ottendel side Bov Bladet - Fester.indd 1

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

Rie Rabøl Jørgensen

F I R M AA R RAN G E M E NTE R

Svend Hedegaard

Dødsfald
Finn Jørgensen,
Padborg, er død, 60 år. ■
Hans Stentoft,
Kruså, er død, 78 år. ■

BOV
KIRKE

Svend Skøtt har købt købmandsbutik mellem Vejle og
Horsens.Arkivfoto

KOLLUND
KIRKE

Søndag den 21. juni kl. 11.00
ved Helle Frimann Hansen

Søndag den 21. juni
Ingen gudstjeneste

HOLBØL
KIRKE
Søndag den 21. juni kl. 9.30
ved Helle Frimann Hansen

17-10-2017 10:04:07

Kontor: Nygade 8 · 6300 Gråsten

|

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

Varnæs
Bovrup
Felsted

Vester Sottrup

redaktion@bovavis.dk
OPLAG: 13.430

Kliplev

Bjerndrup

FK Distribution

Fårhus
Frøslev

Bov
Padborg

TRYK:

OTM Avistryk A/S

Ragebøl

Gråsten
Egernsund

Holbøl

LEVERING:

Kværs

Kruså

Rinkenæs
Kollund

Dybbøl

Broager

Ansvarshavende redaktør
Gunnar Hattesen
Telefon 21 16 06 83
gh@bovavis.dk
Avisen er i din postkasse
onsdag/torsdag

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 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.
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Ny bolig til sommer? Se mere på www.nybolig.dk
SMEDEBY - Grønningen 5

BOV - Padborgvej 38

NYHED

NY PRIS

Åbent Hus

fredag d. 19/6 kl. 15.00-16.00
Tilmeld dig på Nybolig.dk
Nyere og moderne lavenergirigtigt hus med flot udsigt ud
over stort natur område. Ud over jordvarme, solceller og
"Genvex" anlæg, så består huset af flotte materialer, har
ingen
spildplads og har masser
af små liebhaver detalKontantpris:
2.695.000
jer.
Stor, flotpr.aktivitetshave
med2.123
bl.a. shelter, bålsted og
Ejerudgift
md:
Udbetaling:
135.000
pergula
med roser
Brt/nt ekskl. ejerudg:

11.030/9.687

Huset er opdelt i en voksen- og børne afdeling adskilt af

stuen og køkkenalrum. Hvert område har sit eget toilet
og bad.
Nå man kommer ind af husets hoveddør træder
ind
Sag:man
15191
i børneafdelingen. Alle værelser har indbygget skabe og
Bolig
m²
Grund
1.971
gulvtæpper, dertil har hele huset156
gulvvarme. Entreen
er
belagt med fliser og Stue/vær
der tilgang til1/5
to værelser,
badevæOpført
2014
relse med væghængt toilet og brusebad og adgang til
bryggers og vaskerum.

SMEDEBY - Granvænget 7

NYHED

En rigtig dejlig vinkelvilla, opført i gule sten og med et nyere sort cementtag samt mahognivinduer. Beliggenheden er rigtig god i et lukket villakvarter, hvorfra der er cyKontantpris:
Ejerudgift pr. md:
Udbetaling:
Brt/nt ekskl. ejerudg:

1.325.000
1.694
70.000
5.435/4.772

kelsti til skolen i Bov. Indeholder bl.a. forældre- og børneafdeling med hver sit badeværelse. Et godt køkken-alrum med flot HTH inventar.
Sag: 05702
Bolig m²

158

Grund

1.000

Stue/vær

2/3

Opført

1979

KOLLUND - Drosselvej 17

NYHED

Stor villa med spændende indretning og rolig beliggenhed i hjørnet af et lukket vænge, hvorfra der er cykelsti
til skolen i Bov. Villaens store stue har skråt loft og et
Kontantpris:
Ejerudgift pr. md:
Udbetaling:
Brt/nt ekskl. ejerudg:

stort glasparti, der får haven helt tæt på. Også køkkenet
har en glaskarnap og fra spisepladsen er der flot udsigt
til have og terrasse.
Sag: 04002

1.450.000
1.844
75.000
5.947/5.222

Bolig m²

153

Grund

1.081

Stue/vær

1/4

Opført 1980/1999

KOLLUND - Kurparken 6

NY PRIS

I Kollund , tæt ved skole og børnehave sælges en spændende villa, opført i1979. Villaen ligger på en lukket villavej og har et fint kig til Flensborg fjord.
Kontantpris:
Ejerudgift pr. md:
Udbetaling:
Brt/nt ekskl. ejerudg:

1.495.000
2.004
75.000
6.149/5.397

Villaen trænger til vedligeholdelse/ modernisering, dog
er tag og gasfyr udskiftet i 2009.
Sag: 04502
m²

242/129

Grund

969

2/3

Opført

1979

Stue/vær

Velindrettet udsigtsbolig i første række til Flensborg
Fjord - evt. som sommerbolig! Den arkitekttegnede og
flot indrettede ejerlejlighed er harmonisk inkorporeret på
Kontantpris:
2.995.000
Ejerudgift pr. md:
2.700
Udbetaling:
150.000
Brt/nt ekskl. ejerudg: 12.245/10.754

Nybolig
Padborg
Padborg

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

Du finder os også her:
Nygade 11, 6300 Gråsten

den skrånende grund ned mod vandet, og giver jer to
plan samt kælder.
Sag: 21681
Bolig m²
Etage

129
.

Vær
Opført

4
1980
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Mandag til fredag: 7:00-17:00 / Lørdag: 9:00-13:00

GODE SOMMERTILBUD I BYGMA
PADBORG OG GRÅSTEN
SPAR

250,-

230 V HÆKKEKLIPPER

FRA

RHT5655RS
• 550 W • Roterbart baghåndtag og loophåndtag
• Diamantslebet sværd
• Sværdlængde: 55 cm
• Grenkapacitet: 26 mm
• Vægt: 3,6 kg
Nr. 200608

299

549

• Vandig alkydoliebaseret træbeskyttelse
• Giver et transparent udseende • Fås i sort,
pine eller klar
95
2,8 L Nr. 122761
(Spar 8000)
95
9,1 L Nr. 122762
(Spar 25000)

299
599

Skarp
pris

18 V HÆKKEKLIPPER OHT1855R

220 V HÆKKEKLIPPER RHT6760RL

999

Skarp
pris

3 liter

Fra

GRUNDER OG TRÆBESKYTTELSE 2-IN-1

TRÆBESKYTTELSE SUPERDÆKKENDE PLUS

19995

74995

95

95

TRÆBESKYTTELSE TRANSPARENT

95

• Laserskåret og diamantslebet sværd
• Sværlængde: 55 cm • Grenkapacitet: 22 mm
• Drejeligt håndtag
• Vægt (ekskl. batteri): 2,8 kg
• Leveres ekskl. batteri og lader
Nr. 169058

699

95

• Sværdlængde: 50 cm – laserskåret og
diamantslebet • Grenkapacitet: 18 mm
• Anti-blokerings-funktion • Automatisk
bremse af sværd.
• Leveres ekskl. batteri og lader
Nr. 200601

Skarp
pris

1.295,18 V BORE-/SKRUEMASKINE R18DD3-252T

• Bore-/skruemaskine med 2 gear samt 13 mm
Heavy-Duty borepatron • Leveres med værktøjstaske
inkl. 2 stk. lithium+ batterier (5,0 Ah og 2,0 Ah), lader
(1,5 Ah) samt tilbehørssæt med 17 dele
Nr. 207847

49995

• Grunder og transparent træbeskyttelse i ét
• Hæmmer mug og skimmel på overfladen
• Beskytter træet mod solens stråler • Fås i flere
farver
Nr. 122822

• Udendørs maling, der giver en særdeles robust og
vejrbestandig overflade • Hæmmer mug og skimmel på overfladen • Fås i flere farver
95
3L
Nr. 122743
(Spar 15000)
95
10 L Nr. 122744
(SPAR 10000)

499
899

SPAR

200,-

• 650 W • Diamantslebet sværd • Sværdlængde:
60 cm • Grenkapacitet: 30 mm • HedgeSweepTM
løvopsamler
Nr. 225985

18 V HÆKKEKLIPPER RHT1851R20F

95

49
P TIL 8
FØR O

P
FØR O

SPAR

350,-

95

9
TIL 59

95
49
FØR 9

Fra

9 liter

VINDUESMALING PLUS
• Specialmaling til vinduer og døre baseret på oliemodificeret akryl • Rækkeevne: 8 m2/L
95
0,75 L Nr. 122738
(SPAR 5000)
95
2,8 L
Nr. 122739
(SPAR 20000)

• Vejrbestandig, alsidig facademaling • Giver et
ensartet, helmat og smukt, kalket udseende
Nr. 122825

15995

159
399

Skarp
pris

499

59995
MURMALING

95

UKRUDTSBRÆNDERSÆT PROFF
• Til 10 og 11 kg gasflasker • Med luftgummihjul • Leveres inkl. regulator og elektronisk tænder • Leveres ekskl. gasflaske
Nr. 103202

23

Stort udvalg af tagplader
445

EcoLite
• Genanvendelig PVC
• God standard
plade
• UV filter
• Fås i klar og
blåtonet
Fra

7995
TRAPEZ TAGPLADE

ECOLITE / BLÅTONET
• Til overdækning
• Fremstillet af hård PVC
• Blåtonet • Fås i flere
størrelser
Nr. 029178 - 029182

VINKELBESLAG

• Til bjælke-bjælkesamlinger eller til samlinger mellem
træbjælker/træsøjler og beton
M/rib – 88 x 88 x 2 x 65 mm – 50 stk./æske
Nr. 073801
U/rib – 90 x 90 x 2,5 x 65 mm – 100 stk./æske Nr. 074811

Fra
Fra

1395

Pr. meter

9995

• Til samling af træbjælker i samme plan

TRAPEZ TAGPLADE

45-93 mm

Nr. 202693

45-138 mm

Nr. 202694

45-198 mm

Nr. 202695

45-168 mm

Nr. 203056

ECOLITE / KLAR
• Til overdækning
• Fremstillet af hård PVC
• God slagstyrke • Klar
• Lystransmission: 83%
• Fås i flere størrelser
Nr. 029183 - 029187

1295

BJÆLKESKO UDADVENDT FLIG

1395
1995
3495
1995

TERRASSEBRÆDDER

TRYKIMPRÆGNERET **
• Fyr • 28 x 120 mm • Glat/Glat
• PEFC 70% • NTR AB • Flere længder
Nr. 1075032125

JumboLite

Fra

259

95

TRAPEZTAGPLADER
JUMBOLITE
• Klar PVC 75/20
• Fås i flere størrelser
Nr. 016182 - 016187 *

Pr. meter

Fra

• 10 års garanti
• Genanvendelig PVC
• Høj slagstyrke
• UV filter på
begge sider
• Fås i klar og opal

2295

9995
TERRASSESKRUER A4

• 200 stk./æske

Fra

289

95

TRAPEZTAGPLADER
JUMBOLITE
• Opal PVC
• Fås i flere størrelser
Nr. 029188 - 029193 *

4,2 x 45 mm

Nr. 188774

4,2 x 56 mm

Nr. 188772

4,8 x 75 mm

Nr. 188773

9995
12995
16995

TERRASSEBRÆDDER BRUNIMPRÆGNERET
FYR **
• 28 x 145 mm • Glat / Rillet • PEFC 70%
• NTR AB • Flere længder
Nr. 10750321505

14995

Pr. meter

2795

SPÅNSKRUE A4

• 5,0 x 70 mm • TX20
• 100 stk./æske
Nr. 188732
NTR

*Bestillingsvarer

STOLPE

TRYKIMPRÆGNERET **
• Fyr • 97 x 97 mm
• Længde: 180, 210, 240, 270, 300 cm
Nr. 1618097097

Fra

16995

JärboPro
• 15 års garanti
• Polycarbonat
• Ekstra UV-filter
garanterer lang levetid
• Meget høj slagstyrke
• Fås i klar og opal

SKRUER A4/ FPF-LT

• 5,0 x 70 mm • TX20
Linsehovedskrue - 100 stk./pk.

Nr. 188741

Terrasseskruer - 800 stk./æske

Nr. 195985

16995
89995

RBR CARPORTSTOLPER
GRÅ
• 19 x 19 x 64 cm
• med multibeslag
Nr. 144925
Fra

JÄRBOPRO
• Klar
• Fås i flere størrelser
Nr. 194123 - 194127 *

*Bestillingsvarer

1695
REGLAR

TRYKIMPRÆGNERET**
• Fyr • 45 x 95 mm • Flere længder
Nr. 1387047100

Fra

29995 36995
TRAPEZTAGPLADER

Pr. meter

TRAPEZTAGPLADER
JÄRBOPRO
• Opal
• Fås i flere størrelser
Nr. 124327 - 124330 *

Tilbudene gælder til og med lørdag den 4. juli 2020

10695
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Hørt ved Lyren
En skoleklasse fra
Lyreskovskolen var forleden på gåtur. Læreren
var så sød at give is til
alle eleverne. Da der
var to is tilbage i kassen
var gode råd dyre. En
forbipasserende kvinde
på cykel var lige ved at
køre ind i læreren, men
var så heldig at få de
sidste to is.
Padborg Shopping har
fået en ny god ide. Hver
lørdag opfordrer de
folk til at sælge deres
lopper på torvet ud for
Guldsmed Rie Meyer.
Folk skal selv stå for
det og bare møde op.
Grænseegnens
Bridgeklub er igen
klar til at spille Dropin bridge. Der bliver
taget alle de nødvendige forholdsregler og
anbefalinger.
Medlemmer fra Den
Sønderjyske Garde
kom forleden forbi
Birkelunds Plejecenter
i Bov, hvor de spillede
nogle musiknumre for
beboerne.
Byrådsmedlem Lars
Kristensen (V), der er
formand for kultur- og
fritidsudvalget, var
mandag aften til middag med statsminister
Mette Frederiksen
(S) på Fakkelgården
i forbindelse med
Genforeningsdagen.
Her deltog borgmester
Thomas Andresen (V)
også.
På Frøslevlejrens Efter
skole har stadig ledige
pladser til næste skoleår 20/21. For at gå pladserne fyldt op, tilbyder
efterskolen økonomisk
støtte til forældre, der
pga. Corona har mistet
arbejde eller gået ned i
indtægt. ■

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:
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

Grænsehytte - Workshop

Vigtigt! Skal udfyldes (kommer ikke i avisen)
Indsenders navn og adresse samt evt. tlf.
________________________________________
________________________________________

På Museum Oldemorstoft

Den 6. - 10. juli 2020 kl. 10 - 18

Skal være os i hænde senest torsdag kl. 18.00 før indrykningen.

Alle interesserede opfordres til at mødes på plænen ved Museum Oldemorstoft.
Medbring idéer til en lille, mobil bygning, som efter faglig indføring opføres i 1:1.
Skitser, idéer og tilmeldinger indtil begyndelsen af juli.
Deltagelse er gratis.

Kuponen kan udfyldes på www.graastenavis.dk,
sendes som e-mail på: annonce@bovavis.dk.
Den kan også afleveres i postkassen på:
Bovvej 45 i Padborg.

Projektet støttes af:

INFORMATION OG TILMELDING: TLF.: 73 76 64 37
SKITSER, IDEER OG FORSLAG TIL:
MUSEUMOLDEMORSTOFT@AABENRAA.DK
WWW.FACEBOOK.COM/OLDEMORSTOFT

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

MUSEUM OLDEMORSTOFT

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.

Bovvej 2, 6330 Padborg · Telefon 73 76 64 36

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

GØR ET
KUP

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

inspired by arctic beauty

Vores butik ligger på Okslundvej 3 i Padborg.
Tlf. 3091 3028.
inspired by arctic beauty

Kupontilbud

Fritids- og aktivitetscentret

inspired by arctic beauty

Klip kuponen ud og få

20% rabat
inspired by arctic beauty

på hele butikken

alle!
l
i
t
s
- plad

Gælder resten af juni måned.
inspired by arctic beauty
H A LO R I N G E
P R I S E R F R A 11 .975 K R .

inspired by arctic beauty

H A LO R I N G E

inspired by arctic beauty

Jensen

H A LO R I N G E
P R I S E R F R A 11 .975 K R .

inspired by arctic beauty

URE - GULD - SØLV

H A LO R I N G E

i Fritids-og aktivitetscentret Grænsehallerne
og Hovedbestyrelsen for Bov IF

Afholdes tirsdag den 30. juni
Dagsorden ifølge vedtægterne
• Bov IFs generalforsamling
kl. 18.00
• Let forplejning.
kl. 19.00
• Grænsehallernes generalforsamling kl. 19.30

P R I S E R F R A 11 .975 K R .

P R I S E R F R A 11 .975 K R .

GENERALFORSAMLINGER

Landsdækkende bytteservice

Torvegade 23 - Padborg - Tlf. 74 67 32 74
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Tid til

HYGGE

Gulvtæpper

- 40 %
BOLIG | DESIGN | MØBLER

Spar nu en masse procenter på et
HAV AF SKØNNE PRODUKTER

SINNERUP puffer i ﬂere varianter

NU FRIT VALG

299,SINNERUP
Glas med låg
normal 6 stk. 69,95

NU 6 STK.

49,95

Sommer
tilbud
og mange flere ...

FLENSBORG · Holm 57-61
MØBELHUSE T HARRISLEE · Gewerbehof 7-9
WEBSHOP sinnerup.dk FØLG OS PÅ

26

Blomsterbed ved bibliotek
Atter trafik over grænsen
Afspærringen ved grænsen i Padborg er blevet fjernet, og der er atter fri passage. Turister og
grænsehandlende benyttede mandag morgen sig straks af genåbningen.


Stillinger

CHAUFFØRAFLØSER
søges til kørsel med trækker og trailer primært
i Danmark. Udkørsel er som udgangspunkt fra
Padborg eller fra Kliplev. Ingen overnatning i
bilen. Kørekort til kategori C/E påkrævet.
Kontakt Jannick R. Petersen på

TLF. 26 37 39 77
for nærmere information.
Hansen & Petersen I/S • Flensborgvej 125, 6360 Tinglev

Foran Bov Bibliotek er der
blevet anlagt et blomsterbed.

LT-Natur har anlagt et flot
blomsterbed på ca. 90 m2
foran Bov Bibliotek.
De ca. 560 planter vil
fremover blomstre hele
sommeren igennem.
Blomsterbedet vil med
tiden vokse sig helt tæt, så
der intet vedligehold vil
være. ■

Foto Ditte Vennits Nielsen

Frivillig fik
besøg af politiet
Af Ditte Vennits Nielsen

Frivillige i Aabenraa
Kommunen samler
affald i naturen.
Aftalen er, at der udleveres
grønne sække til affaldet,
som så bliver afhentet af
kommunen på et givent
sted.

Netop dette gjorde
Konrad Hesse fra Gejlå
i hans blå Berlingo. Han
havde samlet tre sække.
Efter aftale med kommunen blev de stillet af
ved rastepladsen lige før
Lyren. Samtidigt med at
Konrad Hesse satte de tre

sække, kom der tilfældigt
en vagtmand forbi.
Kl. 22 om aftenen blev
der ringet på døren hos
Konrad Hesse. Udenfor
stod to uniformerede betjente. Konrad Hesse var
blevet meldt til politiet for
at dumpe affaldet.
Gudskelov blev der
grinet af det både af politiet og Konrad Hesse,
da politiet fandt ud af
sammenhængen. ■

DIN LOKALE HÅNDVÆRKER
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

• El-installationer • Varmepumpeservice
• Reparationer

• Parabol/antenneanlæg

• Industriservice

• Tele/data installationer

• IHC/wireless

• Energirådgivning

• Tyverisikring

Norman
Rudbeck

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

Frøslevvej 81 C
6330 Padborg

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

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

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

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

Se elis.dk for aktuelle tilbud

Alt i servicesalg •

AJ Family
Design by Arne Jacobsen
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skal
Celebrating the 60th anniversary
of SAS Royal Hotel with new colours, sizes and materials
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

Danske Malermestre

Danske Malermestre

Danske Malermestre

Danske
Malermestre
Danske Malermestre
Danske Malermestre

Danske Malermestre
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Cirkus besøgte Birkelund Plejehjem
Møllegade 2A – 6330 Padborg – Tlf. 42 48 63 30

Der indkaldes til

Ordinær generalforsamling

Af Mogens Thrane

Onsdag den 24. juni 2020
kl. 19.00 på Kollundhus

Birkelund Plejehjem i
Kollund havde forleden
sammen med Birkelunds
Venner, arrangeret en

Dagsorden ifølge vedtægter
ANALYSERAPPORT
E. Coli

<1

MPN/100 ml

i.m.

Colilert Quanti Tray

Kimtal ved
22 °C

2

CFU/ml

200

ISO 6222:1999

0.023

mg/l

0.2

SM 3120 ICP-OES

Jern (Fe)

Ja

pH

8.1

Prøvetagning
efter flush

Udført

Ledningsevne
ved 20°C

350

DS ISO 5667-5,
DS/EN ISO 19458
pH

8.5

2500

DS/EN 27888:2003
(ved 20°C)

Prøvens lugt

Ingen

* Organoleptisk

Prøvens smag

Normal

* Organoleptisk

Beboerne på Birkelund
Plejehjem havde en hyggelig
stund, da Cirkus Trapez gav
forestilling.

med sikkerhed
en god ferie

DS/EN ISO 10523
DS ISO 19458,
DS ISO 5667-5

µS/cm

både dyr og akrobater til
glæde for beboerne.
Desværre var vejret ikke
så godt, men alligevel blev
det en god og underholdende formiddag. ■

SKANDIC

Oplysninger fra prøvetager:
Akkrediteret
prøvetagning

forestilling med Cirkus
Trapez.
Forestillingen forgik på
plænen foran plejehjemmet. Der var optræden af

Bov

Cykelture på el-cykler
Turen køres fredag den 19. juni kl. 10.00
og varer ca. 3 timer
Der arrangeres cykelture i den gamle Bov Kommune og et
smut over grænsen med Preben Johansen, som turleder.

SUPERTILBUD

Start fra Parkeringspladsen, ved
Bingo Centret, Flensborgvej, Krusaa.
Undervejs vil Preben gøre stop for at fortælle om
evt. seværdigheder fra gammel og ny tid.
Alle kan deltage, man skal bare have en fuldt opladet el-cykel,
samt godkendt sikkerhedsudstyr. Sikkerhedshjelm er påkrævet.

Sundsnæs 4
6300 Gråsten

www.hebru.dk
Der køres i et roligt tempo, så alle kan være med.

Åbent: Mandag - fredag kl. 10 -17.30 · Lørdag kl. 10 -14 · Første søndag i måneden kl. 11-15

Prisen er 20,- pr. gang,
inkl. kaffe og kage undervejs. HUSK at medbringe pas.

Lyreskov Krolf
Den 30. juni kl. 9.30 bliver første
spilledag med maks. 50 deltagere
Så bliver det igen muligt at spille Krolf ved Lyreskovskolen.
Husk at medbringe håndsprit, kaffe og krus samt. evt.
campingstol, da der er begrænset plads i “skuret”.
Under hensyn til den kortere sæson
er prisen fastsat til 100,-

Norgesvej 24
6100 Haderslev

Telefon
7460 8351

Mail
mobler@hebru.dk

Gråsten

SUPER GODE TILBUD
PÅ VÆRKSTEDET

på både helt nye 2020 modeller
og brugte autocampere
fra Hymer, Pössl, Carado og Dethleffs
samt Dethleffs campingvogne
Kom og se vores
store udvalg

nlæg
- bl.a Freshjet klimaa
for kun kr.

15.750,-

inkl. montering

UDLEJNING AF
AUTOCAMPERE
Kom og se vores
store udvalg

Tilmelding ved personlig fremmøde den 23. juni kl. 9.30 – 11.00
på banerne, medlemmer som har kølle og bold opbevaret i
Containeren, bedes samtidig afhente dette udstyr samme dag.
Samtidig meddeles at Sankt Hans Krolf er aflyst.

SKANDIC & NORDIC REISEMOBILE GmbH

Skandinavien Bogen 4 · DE-24983 Handewitt · Telefon +49 4608 972990 · www.skandic-camping.dk
Sundsnæs 4,
6300 Gråsten

Norgesvej 24,
6100 Haderslev

Telefon
7460 8351

Mail
mobler@hebru.dk

>>Find os i Scandinavian Park<<
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