Tak fordi du handler lokalt

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

juni 2020
UgeUge
0026 99.24.august
2018 12.9. årgang
årgang

Den lille kiosk med det store udvalg
Vi sælger den flotte
Genforeningsplakat
fra Engkjær Nordisk

GRÅSTEN

199,50x70 cm 299,30x40 cm

Sommertilbud

Fås også med ramme

Gælder mandag 29. juni, tirsdag 30.juni og onsdag 1. juli

Blå Cirkel
kaffe

Ta’ 4 pk.

99,-

4 pakker a 500 g

• Flotte gavekurve, friskmalet kaffe,
legetøj fra kr. 10,Willow Tree figurer
• Gin, specialøl, bobler og
stort udvalg af lækre vine.
• Lykønskningskort,
frimærker, MutMut-plakater
og meget meget mere …

Husk
spillehallen
er åben
igen!

Åbningstider fra den 29. juni
Mandag-lørdag 8.30-18.00, Søndag 8.30-16.00

*Begrænset parti

ÅBNINGSTIDER

Telefon 73 65 26 00

SuperBrugsen Gråsten
Alle dage kl. 7.00 - 20.00

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

Lad os klare din grillfest GULV- & GARDINBUSSEN
Bent
Christensen

•
•
•
•
•
•
•

• OMBYGNING
• RENOVERING
• TOTALENTERPRISE
Ring 7447

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

akseltang@mail.dk

✔ Assistance med bogholderiopgaver

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

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

UGEPAKKE

SENT AT

HULMURSISOLERE

• Lavere energiforbrug
lavere
varmeregning
25-01-2019 09:56:41
• Sundere bolig og
bedre indeklima
• Forøgelse af husets salgsværdi
• Renere miljø, mindre CO2 udslip

✔ Hjælp til forståelse af dine skatteforhold
og korrespondance med skattevæsenet

Både for virksomheder og private

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

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

Mad ud af huset
Tlf. 21248572

2770207_visitkort.indd 1

✔ Optimering af indkomst- og skatteforhold

Garant Sisseck boligudstyr ApS

Det Grønne Køkken

Sjællandsgade 16, 6400 Sønderborg · www.akseltang.dk

✔ Opstilling af regnskab og skattepligtig indkomst samt indberetning
af selvangivelser til SKAT

HUSK

vores Gardinbus
kommer overalt

20%

eller skriv til

✔ Gennemgang af regnskaber og
balancer i forbindelse med momsindberetning, skattebetaling mv.

Ring og få en
aftale med Claus

Frem til den 30. juni er der ekstra rabat

4262

ØKONOMI- OG SKATTERÅDGIVNING

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

UGE 27 - ONSDAG 1. JULI
•
•
•
•
•

Stegt ringriderpølse med kartoffelsalat
Italienske kødboller med pasta i tomat sauce
Kylling i karry med ris
Farsbrød med stegte kartofler
Lille overraskelse

OBS!

BØRGE NØRGAARD APS
Tømrer & Snedkerforretning
Bækgade 14, Blans · 6400 Sønderborg

TELEFON: 74 46 15 29
www.bnisolering.dk

MOBIL: 40 35 55 29

E-mail: mail@bnisolering.dk

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

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

Det Grønne Køkken
Mad ud af huset
Tlf. 21248572

249,,249

pr. person

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

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

Onsdag den 1. juli

Aftensang i Gråsten Slotskirke

kl 19.00

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

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

Brudekjoler
stadig i Gråsten
Af Gunnar Hattesen

Der vil stadig være
romantik og brudekjoler
i Slotsgade i Gråsten.
Som det har været i over
20 år.
Ny indehaver af brudebutikken Laila Helt, bliver

Efter 5½ år med butik i
Gråsten overdrager Laila Helt
(tv) butikken til Birgit Krab.


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

Foto Ingrid Johannsen

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

42-årige Birgit Krab,
Sønderborg.
“Jeg er selv romantiker
med stort R og er helt vild
med bryllupper. Det bliver
rigtig spændende. Det er
jo dejligt med fester og
glade mennesker”, siger
Birgit Krab, der mener,
at det så absolut bør være
plads til en bryllups-butik
i Gråsten.
Hun beholder sit nuværende job. Hun vil fra
august holde butikken
åbent efter aftale. ■

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
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GRÅSTEN

Sommertilbud
Gælder mandag 22. juni, tirsdag 23. juni og onsdag 24. juni

Storkøb
Slagter Frankes originale
ringriderpølser

Blå Cirkel kaffe
4 pakker a 500 g

20 stk.

20 stk.

149,-

Ta’ 4 pk.

*Begrænset parti

99,-

DELIKATESSEN TILBYDER
10 stk. højtbelagt smørrebrød

10 stk.

179,ILLES P0Å9
T
S
E
B
D
FORU ON 7365 26
TELEF

SuperBrugsen Gråsten
Åbningstider: Vi har åbent alle dage kl. 7.00 - 20.00

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

Tilbuddene gælder Mandag 22. juni. tirsdag 23. juni og onsdag 24. juni 2020 eller så længe lager haves. Der tages forbehold for trykfejl.
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Drenge blev konfirmeret
Ford for den store dag er
der gået mange tidligere
morgentimer med undervisning i konfirmandstuen

i Gråsten Præstegård.
Hvor de har sunget og
spurgt og svaret, lyttet en
masse og taget imod med

Jordbærtærte
med mazarinbund

både interesse og sund
skepsis. For de unge har
det været nogle rigtig dejlige morgener
Nu var så dagen, hvor
sognepræst Hanne
Beierholm Christensen
kunne tage drengene over
i Gråsten Slotskirke for at
blive konfirmeret.


Foto Jimmy Christensen

De unges store fest
Det var de unges første, store
fest, og man kunne se, at
pigerne gjorde deres til, at
festen blev så personligt som
muligt. Foto Jimmy Christensen

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

Butikken er fyldt op med

nye sommervarer
VI HOLDER ÅBENT HUS

Åbningstider

SØNDAG DEN 28. JUNI KL. 10 -15

Mandag
Tirsdag

8.00-16.00

Vi passer på dig med god plads, så du trygt og sikkert kan få inspiration
og rådgivning til dine indretningsdrømme. Foretrækker du at ringe
eller skype, så er vi også klar til at hjælpe.

Onsdag

8.00-16.00

Torsdag

8.00-16.00

Fredag

8.00-14.30

8.00-16.00

Udsalg
på halvdelen af forretningen

besparelser på

Vi glæder os til at byde
dig velkommen

Besøg os
(på afstand)

Ring til os

Åbningtider

Mandag-fredag kl. 10.00 - 17.30 • Lørdag kl. 10.00 - 13.00

Skype med os

Sønderborg Køkkenet • Ellegårdvej 23B, Sønderborg • 7442 9220 • info@sonderbog-kokken.dk

20-50%

www.sonderborg-kokken.dk

Borggade 4, Gråsten • Tlf. 5151 3678
Vi modtager mobilepay og kontanter
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100-året blev markeret
med flyopvisning

Sommerferieplan

For 100 år siden kom
Sønderjylland tilbage til
Danmark. Det blev markeret med flyrundtur af
fem fly og klokkeringning.
Her kan kan se de fem
fly flyve i formation
over Knudsmade ved
Rinkenæs. ■

Vi ønsker alle en god sommer
på gensyn
Inge
Caroline
Michele
Signe
Karina

uge 26 - 27 og 28
uge 26 - 27 og 28
uge 31 - 32 og 38
uge 28 og 34 - 35
uge 29 og 30

Lørdag den 11. juli og den 8. august er salonen LUKKET
Onlinebooking www.husetsfrisør.dk
Jernbanegade 7, Gråsten · Tlf. 74 65 11 10



Foto Kristian Kjær Nielsen

ÅBNINGSTIDER: Mandag, tirsdag og torsdag kl. 9.00-17.30
Onsdag kl. 9.00-20.00 • fredag kl. 9.00 - 18.00
Lørdag kl. 8.00-12.00

SUMMER

Batavus Razer E-Go Limited
Fås også som damemodel

ON THE MOVE

FRI BIKESMART

639,-

pr. md. i 36 mdr.
Prisen omfatter 23.999 kr.
+ Fri BikeSmart-serviceaftale
på 3.000 kr. over 36 mdr. via
Betalingsservice. Samlerabat
på 4.000 kr. Samlet kredit- og
tilbagebetalingsbeløb
22.999 kr.*

*Finansieringen tilbydes i samarbejde med Nordea Finans
med 14 dages fortrydelsesret. Samlede kreditomk. 0 kr.
Fast debitorrente og ÅOP 0.00%.

Batav
Razer E- us
Go Limit
ed

19.999,-

Batavus Genova E-Go
500 Wh batteri

Batavus
Genova
E- G o

16.799,-

SPAR 4.0
00,-

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

7 indvendige gear, fodbremse
og hydrauliske fælgbremser.
Monteret med integreret lys og
bagagebær, samt lås.
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Golfturnering på Benniksgaard Golf Klub
Golfkuglerne rullede
lørdag på de velplejede
greens i de naturskønne omgivelser ved
Flensborg Fjord.
Det var Genforenings
turneringen, som løb af
stablen, sponsoreret af
Bygma Gråsten/Padborg.
Benniksgaard Golf Klub
var smykket med danske
og tyske flag. Klubbens
tyske medlemmer kunne
atter efter 3 måneders

spærring komme til
Rinkenæs, og det skulle
fejres.
I alt 93 golfspillere nød
dagen og det flotte vejr.
Der blev dystet i 3
rækker om en samlet
præmieværdi på 8.000 kr.
Der blev spillet god golf
med høje scorer og tætte
afgørelser. ■

Der deltog 93 golfspillere i
turneringen i Benniksgaard
Golf Klub.

Vindere:
A-Rækken:
Nr. 1 Jesper Düwel
Nr. 2 Simon Koch Johansen
Nr. 3 Sarah Abercromby
B-Rækken:
Nr. 1 Jan Petersen 
Nr. 2 Leif Petersen 
Nr. 3 Tommy Hansen 
C-Rækken
Nr. 1 Erik Fogt Steffensen 
Nr. 2 Torben Thygesen 
Nr. 3 Gert Walther 

38 point
37 point
37 point
39 point
37 point
36 point
41 point
34 point
33 point

Bygningskonstruktør
Murermester
og aut. kloakmester

DIN LOKALE HÅNDVÆRKER
GASSERVICE – BLIKKENSLAGER
VENTILATION – SMEDEARBEJDE
– VAND – VARME –
ENERGIRÅDGIVNING

Gråsten
Vinduespolering
og Rengøring
kommer også i Padborg og Tinglev

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

Tlf. 74 65 09 16

Bygningskonstruktør, murermester

Alt i anlæg & vedligehold

ANL ÆGSGAR TNE R

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

Tlf. 23 71 58 59
Dyrehegnet 14
6300 Gråsten
Hækklipning
Haveservice Belægning
BeskæringBeskæring
Træfældning
www.graasten-murerforretning.dk
Annonce.indd 1
post@graasten-murerforretning.dk Vedligehold
Græsplæner
GræsplænerBeplantning
Belægninger
Støttemure
HUSK du kan få
FRADRAG for
havearbejde
Hans
Henrik
Fischer

Heidi
Waldemar
Østergaard

- Erhvervsret
- Erstatningsret
- Testamenter
- Skilsmisseret

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

Nicole
Schünemann
-Føh

Hvis din bil
kunne vælge
Reparation og service
af alle bilmærker
Kioskvarer og gaveartikler
mv.

- Ejendomsoverdragelse
- Strafferetsager
- Bobehandling
- Retssagsbehandling

Gisselmann

Kongevej 86, Gråsten · 74 65 01 70
Dit værksted og servicebutik på vejen
Ringgade 3, 6300 Gråsten | Telefon 7463 0800 | www.fischer-advokatfirma.com

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

28-01

Stor dag for Gråsten piger
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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.
På Helgoland drager vi på en lille vandring, hvor der
fortælles om øens spændende historie, rige fugleliv
og toldfrie butikker. Helgoland har tilhørt Danmark
frem til 1807, hvor englænderne erobrede den.
Efter rundturen er der tid til på egen
hånd at gå på café eller shoppe i de over
400 toldfrie butikker. Husk pas.
Vi er hjemme ved 21-tiden.

695,-

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

AFGANG

De havde glædet sig i flere år til deres konfirmation. Forleden blev piger fra Gråsten Skole konfirmeret i Gråsten Slotskirke af sognepræst Hanne Beierholm Christensen.
Foto Jimmy Christensen

Kværs Kirke
– også din kirke

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

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

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

BovAvis
Kværs Sogn
– også dit sogn

K

irkesiden for
Kværs sogn

GUDSTJENESTER

Søndag den 12. juli kl. 9.30, 5. søndag efter Trinitatis
ved Helle Domino Asmussen

MENIGHEDSRÅDSVALG
2020

Kværs sogn afholder orienteringsmøde vedrørende
menighedsrådsvalg torsdag den 6. august 2020 kl. 18.30
i Kværs forsamlingshus.
Torsdag den 25. juni kl. 14.30 i Kværs forsamlingshus.
Vi starter aftenen med Fællesspisning, hvor der
Sognecafe med kaffe og kage. Emne “gæt en gammel ting.” serveres Sønderjysk snysk med frikadeller til en pris
af kr. 50,-. Drikkevarer købes i forsamlingshuset.
Vi starter op med
Tilmelding til fællesspisning kan allerede foretages
sognecafé igen. Et
nu til Carmen på telefon/SMS 51 21 92 02.
tilbud til alle, der har
lyst, til at tilbringe
Orienteringsmødet starter kl. 19.30. Orienteringsmødets
et par timer med
formål er at sikre åbenhed og skabe interesse om
kaffe/te og lidt kage
menighedsrådsvalget, det vil vi gøre gennem drøftelse af
og hyggelig snak.
ideer og ønsker til det kirkelige liv i Kværs og menighedsrådets
prioriteringer. Menighedsrådet orienterer om arbejdet i den
Denne dag
forløbne funktionsperiode, kommende opgaver, datoer og
tager Carmen
regler for valgforsamlingen og antallet af kandidater, der
nogle af sine gamle husholdningsredskaber m.m.
skal vælges til menighedsrådet, for Kværs menighedsråd
med. Gad vide, om I kender dem og har set jeres
skal der vælges 5 personer plus suppleanter.
bedsteforældre eller forældre bruge dem?

AKTIVITETER

Vi har håndsprit og overholder afstandsreglerne
Ingen tilmelding og menighedsrådet er vært ved kaffen.
Torsdag den 25. juni kl. 19.00
Menighedsrådsmøde i mødelokale Kværs præstegård

KONTAKT

Sognepræst
Helle D. Asmussen
Mobil 23 60 08 31
Mail heda@km.dk

Vi søger efter kandidater til menighedsrådet
– så mød op til orienteringsmødet.

Et menighedsråd sætter retningen for kirkens arbejde,
og det er blandt andet menighedsrådets opgave at
planlægge, hvilke aktiviteter der skal være i kirken –
meditation, koncerter, drop-in dåb og bryllup, legestue,
Kordegn Susanne Elefsen
Kirkekontoret i Gråsten
Telefon 20 80 71 70
Mail sel@km.dk

Kirkegården/Kirkegårdsleder
Hans-Nicolai Lorenzen
Telefon 20 32 17 89
Mail HNL@km.dk

voksenundervisning, sorggrupper, ungdomsgudstjenester
eller noget helt andet, mulighederne er mange.
NY VALG-form for menighedsråd: I 2020 skal alle
menighedsråd afholde valg på en ny måde. Der skal holdes
offentligt orienteringsmøde, som i Kværs afholdes den
6. august 2020 og 15. september 2020 kan alle sognets
medlemmer af folkekirken deltage i Kværs sogns valgforsamling
som også finder sted på Kværs forsamlingshus.
I uge 30 husstandsomdeles pjece om menighedsrådsvalget
og orienteringsmødet den 6. august, sammen med efterårets
program for kirkelige arrangementer og sognecafeer.
Formand for Menighedsrådet
Lilian F. Jensen
Mobil 29 63 53 50
Mail lilian.frees.jensen@gmail.com

Følg med på sognets Facebook – Kværs kirke og på sognets hjemmeside – www.Kværskirke.dk

Kirkeværge
Hans Jørgen Bollmann
Telefon 51 81 47 50
Mail bollmann@bbsyd.dk
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Sæt kryds

Konfirmation i Kværs Kirke

TILLYKKE

Konfirmationen er en stor dag
for konfirmanden.
I Kværs Kirke konfirmerede
sognepræst Helle Domino
Asmussen lørdag ni konfirmander. Foto Jimmy Christensen

☐ 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

Corona satte præg på konfirmation
GRÅSTEN
HAVEKREDS

HAVEVANDRING
Torsdag den 25. juni kl. 19.00
Vi mødes på Svanemosevej 12 i Vollerup:
Rækkehushave med stauder/roser/klematis m.m.

Corona-krisen satte sit præg
på konfirmationen, da
drenge fra Gråsten Skole
forleden blev konfirmeret
i Gråsten Slotskirke
af sognepræst Hanne
Beierholm Christensen.


Foto Jimmy Christensen

Senere kører vi til Augustenborg: Mindre
byhave med roser og en masse krukker.
Pris 30/60,-

Kværs Sogns Forsamlingshus
afholder

Generalforsamling
Onsdag den 8. juli 2020 kl. 19.00
i Forsamlingshuset, Kværsgade 32,
Kværs, 6300 Gråsten

Kære Lærke

Dagsorden iflg. vedtægter.

Stort tillykke

Indkomne forslag skal være formanden i hænde
senest 7 dage inden generalforsamling.

med din 10 års fødselsdag
den 25. juni

Bestyrelsen
Kværs Sogns Forsamlingshus

Knus Oldemor
Broager

GUDSTJENESTER
GRÅSTEN SLOTSKIRKE

BROAGER KIRKE

Søndag den 28. juni kl. 11.00
ved Hanne Beierholm Christensen

Søndag den 28. juni kl. 10.30
ved Stefan Klit Søndergaard med dåb

ADSBØL KIRKE

EGERNSUND KIRKE

Søndag den 28. juni
Ingen gudstjeneste

KVÆRS KIRKE

Søndag den 28. juni
Ingengudstjeneste

Søndag den 28. juni
Ingen gudstjeneste

RINKENÆS KORSKIRKE
Søndag den 28. juni kl. 11.00
ved Mette Carlsen

NYBØL KIRKE

Søndag den 28. juni
Ingen gudstjeneste

SOTTRUP KIRKE

Søndag den 28. juni kl. 9.30
ved Mette Carlsen

ULLERUP KIRKE

Søndag den 28. juni kl. 11.00
ved Helle Domino Asmussen

TYSK GUDSTJENESTE

Sonnabend, 28. Juni, 16 Uhr,
Gottesdienst
in Broacker
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Konfirmander fra friskole

Taksigelser
Seks elever fra Æblegård
Friskole i Adsbøl blev søndag konfirmeret i Gråsten
Slotskirke af sognepræst
Hanne Beierholm Christensen.


Hjertelig tak
for al opmærksomhed og deltagelse ved

Karin Lundh Matthiesen
bisættelse i Rinkenæs Korskirke
den 12. Juni 2020.

Foto Jimmy Christensen

På familiens vegne
Harry Matthiesen

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

En smuk
afsked...

Cirkus i hula-hopla for ældre

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

Af Ingrid Johannsen

– Gitte og Steen Kristensen

Beboerne på Gråsten
Plejecenter var mandag i
Cirkus Trapez.
Det var daglig leder
Tina Steffens Kock, der
havde taget initiativ til
at glæde de mere end 40
plejehjemsbeboere.
“Det har været en underlig tid under Coronakrisen, så det var skønt at
se smil hos beboerne igen”
lyder det fra Tina Steffens
Kock og centerleder Bente
Kaehne. ■

Gitte J.J. Kristensen

Steen Kristensen

Eksamineret bedemand

Eksamineret bedemand

Guderup
Broager
Nordborg

Bakken 23
Kirkegade 2
Storegade 39

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

Lukket søndag
Rabøl Jørgensens Begravelsesforretning
Als- &

Broager-Sundeved Begravelsesforretning

Tak fordi du handler lokalt

www.als-begravelse.dk

v/ Steen Kristensen

v/ Steen Kristensen

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
•

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

Cirkus Trapez gæstede
Gråsten Plejecenter
for at vise deres show.


Rabøl Jørgensens Begravelsesforretning

Foto Ingrid Johannsen

Gunnar Petersen

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

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

Martin Good

•

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

Rie Rabøl Jørgensen

− Vi hjælper med alle praktiske og
uvante opgaver og hjælper med at søge begravelseshjælp
• Kiste (hvid )

• Honorar-samtale i hjemmet

• Miljøurne

• Dokumentarbejde inkl.

• Polstring af kiste

• Intet weekendtillæg
Pris fra kr. 10.995,-

• Fri kørsel i Sønderjylland

Alice Tørøk Bedemand Kontakt 71 78 76 22
− I samarbejde med en Clairvoyant tilbyder vi en afsked
med afdøde der giver afklaring og ro i sindet

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
sidste vilje’ på www.helmichbegravelse.dk
Bakken 23 · Guderup · Telefon 74 45 ’Min
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

Gråsten&Omegns
- Steffen Jensens eftf.

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

Vi træffes hele døgnet.

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

Martin Good
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1-dages tur til

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.

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

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

BovAvis

Idé om byporte
på vej i Adsbøl
Af Gunnar Hattesen

Adsbøl får snart større
trafiksikkerhed.

Det første spadestik er
allerede taget, og projektet
vil stå færdig i løbet af
nogle uger.
“For at øge trafiksikker-

ADVOKATVAGTEN
Lukket i juli og august
Starter torsdag den 3. september 2020
Advokaterne i Gråsten og Padborg

BROAGER

Adsbøl bliver snart mere
trafiksikkert.
heden yderligere, har vi et
ønske om at opstille nogle
byporte”, fortæller Kim
Agerley, der er medlem af
en borgergruppe under
Adsbøl Borgerforening,
der blev nedsat sidste år.
Næste skridt
For at øge sikkerheden
yderligere samt forskønne
Adsbøl foreslår borgergruppen, at der bliver lavet
nye byporte.
“Det vil borgergruppen
søge fonde om penge til”,
oplyser Kim Agerley, som
håber, kreative sjæle i
landsbyen vil hjælpe med
forslag til design. ■

Cykelfærgen Danmark-Tyskland bliver dansk i år
Af Kristian Pallesen

Al tvivl om sejladsen på
Flensborg Fjord med
Cykelfærgen DanmarkTyskland er væk.
På fredag afgår cykelfærgen fra Egernsund
via Marina Minde og
Brunsnæs – og ikke til
Langballigau i Tyskland,
men til Sønderhav.
Cykelfærgen har nemlig
ikke tilladelse til at krydse
sø-grænsen.
“Vi stod over for enten
at lukke cykelfærgen eller
finde en anden havn i
Danmark. Jeg kiggede
på både Kollund og
Sønderhav og blev hurJOHNS FODINDLÆG

tigt klar over, at det er
Sønderhav, vi skal satse
på. Det ligger åbent. Der
er mange turister, og
Aabenraa Kommune har
lige investeret 250.000 kr.
i en ny bro og har givet os
grønt lys. Det er virkelig
en gestus. Så jo, vi sejler,
og der er åbnet for billetsalget, fortæller Gerhard
Jacobsen, Brunsnæs, projektleder for cykelfærgen.
Første sejlads er på
fredag den 26. juni kl. 9
fra Egernsund med fire
rundture dagligt til
Marina Minde, Brunsnæs,
Sønderhav og retur til
Egernsund. Passagerne
kan købe billet til netop
den strækning, de ønsker
ved John Christiansen
Specialfremstillede
indlæg til:
• Hælsporer

Derudover:

• Nedsunket forfod

• Skoforhøjelser

• Hammertæer

• Gængefunktion

• Knyster

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

at sejle med, så en tur af
turen også kan foregå ved
at vandre eller cykle retur.
“Jeg tror, vi får mange
gæster fra campingpladser
og sommerhuse, som
kommer langvejs fra.
Specielt i år, hvor så mange aktiviteter er aflyst. Der
er ingen ringridninger,
ingen byfester. Og folk
skal ud og opleve noget,

så cykelfærgen er et lille
bidrag. Vi udbyder også
aftensejladser, som vi sælger fra på fredag og indtil
den 12. juli, hvor grupper
på 12 kan komme på en
aftensejlads på Flensborg
Fjord. Og de tre første
aftener er solgt”, oplyser
projektlederen.
“Jeg har en forhåbning
om, at vi den 12. juli kan

ændre sejlplanen tilbage
til det, den var sidste år,
nemlig daglig sejlads til
Langballigau og sejlads
til Flensborg. Men det
kræver jo, at sø-grænsen
bliver åbnet. Hver dag
kommer nye åbninger fra
regeringens side, og nu er
fem lande grænseovergange åbnet. Jeg håber jo, at
de mennesker, der arbej-

Der bliver atter sejlture på
Flensborg Fjord.Arkivfoto

der med grænse åbninger
på land også husker, at vi
har en sø-grænse, som
vi jo er afhæng af bliver
åbnet. Så vi håber. Meget
kan ske på tre uger”, siger
Gerhard Jacobsen. ■
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Dorte Schmidt og Style by D er altid på stikkerne
Dorte Schmidt og hendes
team forsøger at udvikle
deres færdigheder hele tiden.

Af Esben Cronbach

Efter 25 år i frisørfaget
og med 2,5 år efter
opstarten af Salon by D
i Broager, udvikler Dorte
Schmidt og hendes
ansatte sig fortsat.
Status quo er ikke et
begreb, man kender til i
Style by D.
Et gennemgående aspekt
ved salonen, er den konstante udvikling. Dorte
Schmidt har selv 25 års
erfaring i frisørfaget.
I sit lange frisørliv har
hun altid sørget for at udvikle sig. Ud over at være
uddannet frisør, har hun
taget adskillige kurser, der
er relevante for hendes
fag. Hun og de ansatte er
alle uddannede hårloger,
og Dorte Schmidt er også
uddannet i mesoterapi og
BB Glow. Det er teknikker,
hvor man arbejder med
huden, så den kommer
til at se finere ud. Dorte
Schmidt er klar i spyttet
om grunden til, at hun



går stille og roligt derudad
fra måned til måned.
Det med at haste igennem, det går aldrig godt.
Tålmodighed og tid – så
må man se, hvordan det
udvikler sig,” siger Dorte
Schmidt.

altid er på udkig efter muligheder for at udvikle sig.
“Man kan præge sin
hverdag med forskellige
ting. I frisørfaget er det
vigtigt, at man hele tiden
er på stikkerne,” siger hun.
Friske i faget
Dorte Schmidt har 3 frisører ansat. Mie, der lige er
blevet udlært, Maria, der
snart er udlært og Bianca,

der er førsteårselev på
frisøruddannelsen.
Dorte Schmidt har bevidst valgt at ansætte de
tre piger, der alle er friske
i faget.
“Det er godt med noget
nyt liv, for så kan jeg
forme dem,” siger Dorte
Schmidt.
“Jeg blander mig ikke ret
meget, det kører bare. De
tager sig af tingene, og der

Konstant udvikling
Det er altså vigtigt for
Dorte Schmidt, at hun
hele tiden udvikler sig.
Hun er selv helt klar over,
hvorfor det er vigtigt for
hende.
For Dorte Schmidt er det
fascinerende, hvad man
kan gøre med de teknikker, hun har lært. Hun er
glad for, at man kan bruge
sin viden om hår og hud
til at hjælpe folk med at

er ikke noget med, at jeg
skal stå og piske dem. Det
er rart, at man kan forme
det, så det passer sammen
det hele.” At kunne forme
og bygge ting op fra bunden, er noget af det, Dorte
Schmidt bedst kan lide at
lave. Det gælder både de
ansatte og selve salonen.
“Jeg elsker at bygge ting op
fra bunden. Man bygger
det op, og ser det gro. Det

Broager
SOMMERTILBUD

BAILEY'S,
CAPTAIN MORGAN,
SMIRNOFF VODKA ELLER
GORDON'S GIN

Tilbudene gælder torsdag, fredag og lørdag

DANSUKKER

SPAR OP
TIL 54,95

ÄNGLAMARK
GRILLBRIKETTER

Foto Lisbeth Schiønning

opnå den bedste version af
sig selv.
“Den kæmpestore effekt,
man får ud af at arbejde
med huden, som man gør.
Det er en kæmpestor forandring. Det er fantastisk
– helt fascinerende – hvad
man kan gøre. At man
kan forandre en person
så meget, at man tænker,
at det næsten er umuligt,”
siger Dorte Schmidt.
Én af de ting, Style by
D lader til at gøre særligt
godt, er arbejdet med
extensions. De fire hårloger har stor viden om hår
og de teknikker, der skal
til, for at få extensions til
at se naturlige ud. Håret
er ægte hår, importeret fra
Rusland og behandlet på
en bestemt måde, så det
bliver blødt og naturligt.
“Jeg har før stået i køen
i supermarkedet, hvor
nogen bag mig så komplimenterer mit hår. Man
kan slet ikke se forskel på,
om det er extensions eller
“rigtigt” hår,” siger Dorte
Schmidt. ■

JORDBÆR

SPAR 10,95

500 G

FRIT VALG

2KG

8500

1200

FRA LOKAL AVLER

2000

maks. 3 pakker pr kunde

SLAGTERENS
FRISKHAKKET
OKSEKØD

SPAR 19,95

5 KG

40

00

SPAR 10,95

2 KG

JENSEN
KLASSISKE
SAUCER
250/350 ML

100

00

9

00

Butikken tlf. 73 44 15 00 · Delikatessen tlf. 73 44 15 16 · Slagter
tlf. 73 44 15 17
FRIT VALG
Se også SuperBrugsens udsendte avis. Tilbudene gælder kun torsdag den 25. til lørdag den 27. juni. Forbehold mod trykfejl og udsolgt
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Hørt i byen
Biblioteket Gråsten er
flyttet til nye lokaler i
Ahlmannsparken og
genåbner onsdag den
1. juli.

Rinkenæs-pige
vil i Rekordbog
Af Ingrid Johannsen

Café Sisi åbner 2. juli
i Borggade i Gråsten
og det er iranske retter, der fylder mest på
menukortet.

9-årige Stella B. Songest
fra Rinkenæs har sat sig
for at lave en rekord med
Rainbow loom rings,
som er små elastikker
på ca. 10 mm.

Bjarne Rasmussen,
Hvedemarken 58,
Rinkenæs, fylder mandag 29. juni 50 år.
Han stammer fra
Padborg, og er ansat i erhvervsafdelingen i Jyske
Bank i Aabenraa.
I fritiden er han en inkarneret fan af Hamborg
storklubben HSV.
Gift med Lena, og parret har tvillingerne
Benjamin og Line.
Seniorerne hos KFUMSpejderne i Rinkenæs
drager på fem dages
sommerlejr til Møn.

Stella har nu brugt godt
8.000 ringe og den lange

Hotelejer Mads Friis,
Benniksgaard Hotel,
har tabt 10 millioner
i omsætning under
Corona-krisen. Han
skønner, at vil tage
ham mindst 2-3 år at
genvinde tabet.
Konfirmanderne
i Rinkenæs var
forleden på en 10,5
km lang gåtur med
sognepræst Marianne
Østergård Petersen.
Vandreturen gik til
Dalsgårde, over Sand
ager og Stranderød
til Rinkenæs Gamle
Kirke.
Torvedagsudvalget
under Gråsten Handel
er gået i gang med
at planlægge Torve
dagene, der holdes
fredag 9. oktober og
lørdag 10. oktober.
De to dage vil byde
på musik, kræmmermarked og
underholdning. ■

elastik snor, som Stella har
sat sammen over to fingre,
måler nu 73 meter.
Hun håber, det er langt
nok til, at hun kan komme
i Børnenes Rekordbog for
2020.
Afgørelsen falder senere
på sommeren.
Det var under et læn-

gere besøg hos mormor
under Corona-krisen, at
Stella gik i gang. Hun har
selv lavet den og søger
derfor om at komme i
Rekordbogen indenfor
enkelt persons rekorder. ■

Den lange sportsplads på
Rinkenæs Skole måtte tages
i brug, da Stella B. Songest
skulle måle sin Rainbow loom
rings, som er på 73 meter.


Foto Ingrid Johannsen

Corona-krisen medfører
aflysning af Gråsten Æblefestival
Af Esben Cronbach

Æblefestivalen skulle
i år afholdes fra den 2.
til 4. oktober, men er nu
blevet aflyst som følge af
Corona-krisen.
Efter Gråsten Forums
bestyrelsesmøde den 16.
juni, står det nu klart, at

Gråsten Æblefestival 2020
er aflyst.
Den primære grund er, at
det endnu er uvist, hvordan Corona-situationen
vil se ud til efteråret.
Forsamlingsforbuddet på
500 mennesker til større
arrangementer står i øjeblikket til at blive ophævet
ved udgangen af august.

Bestyrelsen i Gråsten
Forum er dog usikre på,
om det bliver forlænget,
og det har nu medvirket til en aflysning af
arrangementet.
“Der er intet, der tyder
på, at det ikke bliver forlænget. Jeg tror da snarere,
at smittetrykket vil stige,”
siger Kaj Nielsen, besty-

1-dags bustur til

Fur og
Jenle

795,-

Torsdag den 3. september
Efter opsamling kører vi op over Skive til
Salling, hvor vi indtager middagsmaden på
en hyggelig landevejskro ved Limfjorden.
Derefter besøger vi Jenle, Nanna og Jeppe Aakjærs
kunstnerhjem, som blev opført i 1906.
Efter vi har set mindestuerne kører vi ad
små veje til Branden, hvor vi sejler over
til Limfjordens smukkeste ø, Fur.
Fur er et autentisk øsamfund med 850
indbyggere, rigt på forskelligartede og
særprægede landskabsformer.
Vores erfarne guide tager os med på rundtur
på den spændende ø og vil med en stor potion
jysk lune og underfundighed fortælle om øens
seværdigheder, blandt andet Emmelstenhus,
Gammel Havn, Fur Kirke og Knudeklinterne.
Pris 795 kr. I turen er inkluderet: Bustur,
formiddagskaffe og rundstykke, entre på
Museet Jenle, to retters middag, færge til
og fra Fur, to timers guidet rundtur på Fur,
eftermiddagskaffe og sandwich på hjemturen.
Tilmelding til
Gråsten Avis/Bov Avis
på tlf. 2116 0683
rejser@graastenavis.dk

Afgang
Guderup Aktivitetscenter . . kl. 6.45
OK-tanken, Augustenborg . kl. 6.55
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. 7.55
Annies Kiosk, Sønderhav . .kl. 8.00
Bindzus, Kollund . . . . . . . . kl. 8.05
Kruså Bankocenter . . . . . . kl. 8.10
Bov Kirke. . . . . . . . . . . . . . kl. 8.15
Circle K, Padborg. . . . . . . .kl. 8.20
Dagli’ Brugsen, Kliplev . . . kl. 8.35
Circle K, Rødekro . . . . . . . kl. 8.50
Samkørselspladsen ved
Hammelev . . . . . . . . . . . . . kl. 9.10

BovAvis

relsesmedlem i Gråsten
Forum.
Tankerne om en stigning i smittetrykket
begrunder han med, at
der åbnes mere op for
Danmark. Derfor vil der
være en stigning i antallet
af smittede, og det antal
hver smittet person selv
smitter.
Ikke forsvarligt at afholde
Ifølge Kaj Nielsen vil arrangementet ikke kunne
afvikles på en forsvarlig
måde. Det begrunder
han med, at antallet af
besøgende andre år har
været omkring 3.500

mennesker. Derfor er der
for mange mennesker og
for lidt plads til afviklingen af Æblefestivalen.
Bestyrelsen ønsker desuden ikke at skuffe de
mange besøgende på festivalen. Dét, kombineret
med de udgifter, der er i
forbindelse med en senere
aflysning, er grunden til,
at bestyrelsen ikke har
valgt at se tiden an, og
vente med at aflyse indtil
efteråret.
Det videre bestyrelsesarbejde kommer nu til at
indebære kontakt med
de frivillige, der normalt
hjælper på festivalen.
“Vi tager kontakt til alle
frivillige, hvor vi forklarer,
hvorfor Æblefestivalen
ikke bliver i år,” siger Kaj
Nielsen. ■

15-årig pige
blev overfaldet
En 15-årig pige blev
lørdag aften kl. 23.30 i
Gråsten overfaldet af to
ukendte unge drenge, der
gav hende knytnæveslag
i ansigtet. Desuden sparkede de hende på venstre
side af hoften.

Den unge pige blev kørt
på Sygehus Sønderjylland
i Aabenraa for at blive
tjekket for sine skader.
De to unge drenge løb fra
gerningsstedet, og der er
endnu ingen anholdte. ■

Boliger
PENDLERVÆRELSE SØGES
Søger et værelse med adgang til bad/toilet evt. også køkken.
Skal bruges fra søndag aften til fredag morgen.
Indflytning straks og min. ½ år frem.

TRÆFFES PÅ TLF. 31 10 23 98
Med venlig hilsen
Pia Grün

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

Uge 26

24. juni 2020

12. årgang

Nybagt student fra Kollund er glad for studenterhue
Af Ditte Vennits Nielsen

18-årige Mette Aaskov
Jepsen fra Kollund
forleden nybagt student
efter tre gode, spændende, men også hårde år
på Alssundgymnasiet i
Sønderborg.
“Jeg har haft biologi på
A-niveau og kemi på
B-niveau. Specielt mit 2.

år var meget svært. Det
er absolut anderledes at
gå i gymnasium end i
folkeskolen”, fortæller
Mette Aaskov Jepsen, som
først gik på Kollund Skole
og derefter tog hun 7.-9.
klasse på Lyreskovskolen
i Bov.
Hun valgte at tage til
Sønderborg, selv om
de fleste af hendes ven-

ner valgte Aabenraa
Statsskole. Den nybagte
student syntes nemlig, det
var sjovt at prøve noget
nyt, og oveni har hun fået
mange nye venner.
Sygeplejerske
Coronakrisen har betydet,
at meget af undervisningen er foregået virtuelt.
“Det har naturligvis slet

ikke det samme, som at
sidde i en klasse. Mange
eksaminer er også blevet
aflyst, og derfor har det
givet nogle udfordringer
i forbindelse med studentereksamen”, nævner
Mette Aaskov Jepsen, som
blev mega glad, da hun fik
studenterhuen på.
Det næste år skal studinen arbejde på Birkelund
Plejecenter. Herefter
planlægger hun at læse til
sygeplejerske.
“Det var jo derfor jeg tog
biologi og kemi linjen på
gymnasiet”, smiler Mette
Aaskov Jepsen. ■

18-årige Mette Aaskov Jepsen
fra Kollund er blevet nybagt
student.Privatfoto

Tæt ved grænsen i Padborg og nær
Fleggaards indkøbcenter
Kvalitetsdæk
til Tysklands
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vi har også plukselv-jordbær
- ring for
mere info

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

N

RI

7,90€

Møllegade 2a, 6330 Padborg
John
tlf. 28 44 00 59Dagens ret kl. 11.00-21.00
SALG AF
BC
Vinduespolering
Mobil 23 26 21 84
Fennvej 2, Bovrup ∙ 6200 Aabenraa
daabeck@mail.dk ∙ daabeck-frilandsgartneri.dk

Evija og Iver Daabeck

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

Køkkener
Vinduer
Døre

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

Etplanshus
fra 90,+ moms.
Firmaer efter aftale.
Kontakt os for tilbud på

Pudser
kun
i
v induer
n
la
p
e
stu

Mobil 40 45 20 61

Møllegade 2a, 6330 Padborg · John tlf. 28 44 00 59

ONSDAG den 24.

Boller i karry med ris og WookTai

TORSDAG den 25.

Stegt flæsk med persillesovs

FREDAG

den 26.

Schnitzel med grønt blanding

LØRDAG

den 27.

Kun

Burger med pommes frites

MANDAG den 29.

Marineret kamfilet med buketsymfoni

TIRSDAG den 30.

Svensk pølseret med rødbeder

69,-

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

eller karm@mail.tele.dk
Ha’ en rigtig god dag

Kommer i Padborg, Tinglev og Gråsten

Dansk bøf med rødbeder

SØNDAG den 28.

• Wienerschnitzel
• Tarteletter
• Osv.

Alt frisklavet til dig
DØGNÅBEN

Industrivej 20 • 6330 PADBORG • 7467 1203
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Spritbilist
En 56-årig mand fra
Padborg blev onsdag
aften stoppet af politiet
på Aabenraavej ved
Sønderborg.

Ny købmand
klar i Holbøl

Tallet på politiets alkometer viste, at manden
havde drukket for meget
og han blev anholdt. ■

Af Gunnar Hattesen

Bjarne Vinther Nissen
er 1. juli ny købmand i
Holbøl Høker.

Dødsfald
Birgit Elisabeth Wedel
Petersen, Fårhus, er død,
77 år. ■

Han er 50 år, bog i
Aabenraa og har mange
års dagligvareerfaring
med sig i bagagen.

Peter Thomsen,
Padborg, er død, 96 år. ■

Min kære mand
vor kære far, svigerfar, morfar og farfar

Gerhard Hansen

Bjarne Vinther Nissen glæder
sig til udfordringen i Holbøl.

* 8. januar 1944

Han var blandt andet været ansat fire år
i Fætter BR, syv år i
Kvickly i Sønderborg og
18 år i Fleggaard, men
glæder sig nu til at få
ansvaret for landsbyens
dagligvarebutik.
“Der sker en masse
ting i Holbøl. Det bliver
spændende”, lyder det fra
Bjarne Vinther Nissen, der
er opvokset i Vejbæk, og
har gået på både Bov Skole
og Kruså Skole. ■

er stille sovet ind

Børn og voksne skal lave
nyt Grænsehus

Bov, den 12. juni 2020
Birte
Claus, Claudia og Lasse
Jeanette, Michael og Anders
Anne Louise og Casper
Bisættelsen har fundet sted

en pavillon over temaet
Børn og voksne kan
være med til skabe et
“Grænsehytte”?
kreativt pavillon-projekt. Kan du lave en håndskit-

Din daglige samarbejdspartner
i erhvervs- og privatspørgsmål

ADVOKATFIRMAET BIRGIT THOMSEN

Er du kunstner, skulptør,
student, kunsthåndværker, turismemedarbejder,
tømrer eller snedker,
historiker eller simpelthen interesseret beboer
fra grænseegnen, og vil
du være med til at skabe

Rabøl Jørgensens Begravelsesforretning

Din daglige samarbejdspartner
i erhvervs- og privatspørgsmål

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

Afdødes ønsker i centrum

Bov-Padborg
Begravelsesforretning
• Erfaren hjælp til det
praktiske
•

– en del af Rabøl Jørgensens Begravelsesforretninger
• Respektfuld hjælp til det svære

se eller beskrivelse af din
idé, eller har du forslag til
farver eller form?
“Målet er, at vi sammen
skaber en lille træbygning,
der giver mulighed for at
sidde i fordybelse, læ, giver
udsigt eller som rummer
andre kreative og praktiske detaljer. I juli 2020
samler vi op på idéerne og

inviterer til en fire-dages
workshop nær grænsen,
hvor vi omsætter den færdige idé til virkelighed. Vi
fremstiller både en model
og en bygning i 1:1. Vi vil
gerne anvende regionale,
bæredygtige materialer og
sikre, at hver enkelt deltager inddrages og bringer
sine idéer og tanker med
ind i byggeprocessen. Det
udkast, vi skaber i fællesskab, skal herefter omsæt-

• 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
v/ Kirsten Pedersen Madsen
• Økonomisk vejledning
H. G. Jørgensens Begravelsesforretning - Rødekro Begravelsesforretning
Du kan ringe alle
- en del af Rabøl
Jørgensens Begravelsesforretninger
• Gratis juridisk rådgivning
(advokat)

Rabøl Jørgensens Begravelsesforretning
Gunnar Petersen

Rie Rabøl Jørgensen

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

Martin Good

•

BOV
KIRKE

Søndag den 28. juni kl. 11.00
ved Marlys Uhrenholt

KOLLUND
KIRKE

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

FR ISØR
Birte

post@kirstenogrejner.dk
www.kirstenogrejner.dk

HOLBØL
KIRKE

Bladt

Jernbanegade 40 · Padborg

Rie Rabøl Jørgensen

Søndag den 28. juni kl. 9.30
ved Marlys Uhrenholt

døgnets timer
tlf. 74 67 20 22

Valg af
bedemand er
et spørgsmål
om tillid

tes på stedet. Vi skal skabe
et nyttigt Grænsehus, som
samler idéer og detaljer fra
hele processen”, fortæller
museumsleder Mads
Mikkel Tørsleff.
Det er gratis at deltage. Man kan send
dine tanker og idéer til
wborm@t-online.de eller
museumoldermostoft@
aabenraa.dk eller ring for
mere information: 0049
177 602 9164
Dette projekt finansieres af midler fra Den
Europæiske Fond for
Regionaludvikling og
KursKultur 2.0 ■

Søndag den 28. juni
Ingen gudstjeneste

+45 2169 8884

Skibbroen 28, 6200 Aabenraa
Martin Good Frøslevvej
Svend
Hedegaard
38,
6330 Padborg
Hærvejen 73, 6230 Rødekro

Salonen er lukket mandag og lørdag

Gratis samtale med en erfaren advokat om skifte- og arveforholdende

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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Ældre Sagen starter
sommersæson

Ferielukket
uge 28 og 29
i butikken i Padborg

Formand for Ældre Sagen i
Bov, Finn Sørensen.

Ældre Sagen i Bov
skruer op for bluset til
sommersæsonen.
“Vi er glade for, sæsonen
endelig kan begynde”,

siger formanden Finn
Sørensen.
“Vi starter stille og roligt
udendørs aktiviteterne op.
De populære cykelture

under ledelse af Preben
Johansen begynder igen,
og der vil igen blive spillet krolf på banen ved
Lyreskovskolen. Vi må
bare ikke overstige 50
deltagere”, nævner Finn
Sørensen.
Det har været et langt
forår for medlemmerne,
men nu går de lysere tider
i møde.
“Desværre kan vi stadig
ikke genoptage vores
indkøbsordning. Det er vi
meget kede af, men vi må
vente på statsministerens
udmelding”, siger Finn
Sørensen. ■

Kig ind til os inden da i Torvecentret.
Butikken i Aabenraa har åbent
som normalt og vi glæder til at betjene
både nye og vore trofaste kunder.
God sommer og på gensyn.

Jensen

inspired by arctic beauty

URE - GULD - SØLV

Landsdækkende bytteservice

Torvegade 23 - Padborg - Tlf. 74 67 32 74
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HUSK – Bentes shop nu i det gamle “Bibbe”
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Gades
Alm. str. 36-50

Plus size 42-56

H A LO R I N G E

Vi starter

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

UDSALGET
DEN 29. JUNI
KL 10-21.00
Der
sælges
grillpølser
fra 11-19
Abningstider:
Mandag - fredag 10-17.30
Lørdag 10-12.30

Torvegade 9-11
6330 Padborg
tlf. 5352 1858 ∙
www.bentesshop.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.

Lions i Bov har uddelt 93.000 kr.

Tillykke
Tillykke uden foto max. 25 ord ...............................125 ,Tillykke med foto max. 25 ord ................................150 ,Udover 25 ord, 1,- pr. ord.

Af Henrik Christoffersen

Frankeret kuvert vedlagt
..............kr. indbetales på reg. nr. 7931 kontonr. 1195949

Selv om det seneste
klubår hos Lions i Bov
ikke gik som planlagt, er
løverne tilfredse.

Skriv teksten i BLOKBOGSTAVER på nedenstående linier:
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

Mange af klubbens aktiviteter blev droslet kraftigt
ned, da Corona-krisen
brød ud, 50-års jubilæumsfesten blev aflyst, så
har løverne alligevel nået
mange af de mål, som de
satte sig.
Lions i Bov har nemlig uddelt 93.000 kr. i
donationer.
Donationerne er gået til
så forskellige formål som

Vigtigt! Skal udfyldes (kommer ikke i avisen)
Indsenders navn og adresse samt evt. tlf.
________________________________________
________________________________________
Skal være os i hænde senest torsdag kl. 18.00 før indrykningen.
Kuponen kan udfyldes på www.graastenavis.dk,
sendes som e-mail på: annonce@bovavis.dk.
Den kan også afleveres i postkassen på:
Bovvej 45 i Padborg.

Kære Nicholas

Stort og
kærligt tillykke

sikkerhedsudstyr til ungdomsbrandmænd, ringeriddere, ældre og andre
gode projekter.
Pengene har Lions i Bov
tjent på deres traditionelle
jule- og messeaktiviteter i
december og februar måned, hvorfra overskuddet
går ubeskåret til velgørende formål.
Brugte møbler
Lions i Bov arbejder desuden løbende på et projekt
med at indsamle og sende
brugte kontor- og skolemøbler til Rumænien,

Vi holder ferielukket i uge 30

med dine 20 år på fredag.
Vi glæder os til at feste med
dig både fredag og lørdag.
Kærlig hilsen
Alexander, far og mor

KJ-Autoparts flytter

CS Auto ApS | Bovvej 27A | 6330 Padborg
Tlf. 74 67 30 38 | E-mail: cs@cs-autotransport.dk

den 1. juli til
Industrivej 1
i Padborg

Tak fordi du handler lokalt
v

hvor de bruges til at opbygge lokale skoler.
Og igen i år har Lions i
Bov haft mulighed for at
donere sommerhusophold
til enlige og familier, som
ellers ikke vil have mulighed for at komme på ferie.
”Selv om klubbens sociale aktiviteter blev kraftigt
beskåret, da Coronakrisen kom, kan vi alligevel se tilbage på et klub-år,
som vi kan være godt tilfredse med. Der er blevet
samlet ekstra mange penge sammen til donationer
gennem de seneste to år,
så vi kunne markere vores

jubilæum. Og det kunne
kun lade sig gøre ved, at
alle løverne løftede i flok.
Og sideløbende med det
har vi haft mulighed for
at bibeholde vores øvrige
aktiviteter med donation
af sommerhusophold og
indsamling til Rumænien.
Det kan vi godt være
tilfredse med”, fortæller
præsident for Lions i Bov,
Uffe Sørensen.
Løverne i Lions Bov
starter op med efterårets
program ved udgangen af
august. ■

10 års jubilæum
hos FDE
VAT Refund Specialist
Tina Svendsen kan fejre
10 års jubilæum i momsafdelingen i FDE A/S i
Padborg.
Tina Svendsen er ansat

i team 2, og hun arbejder
primært med momsrefusion for kunder fra Balkan.
Tina Svendsen bor i
Gråsten. ■

DIN PARTNER I AUTO& LASTBILBRANCHEN
GULDSMED
Rie Meyer

GULDSMED
27A
RieBovvej
Meyer
6330 Padborg
Tlf. 51940082

ÅBNINGSTIDER
Mandag til torsdag kl. 8-16.30
Fredag kl. 8-15.30 • Lørdag kl. 9-12
Industrivej 1, 6330 Padborg
Tlf. 73 70 25 75
kjautoparts@kj-autoparts.dk

Torvegade 28
rie@riemeyer.dk
6330
Padborg
www.riemeyer.dk
Tlf. 5194 0082
rie@riemeyer.dk
www.riemeyer.dk

FERIELUKKET
Jeg holder sommerferie
i uge 27, 30 & 31

Smykker lavet på eget værksted

Find mig også på Facebook

Jeg ønsker jer en fantastisk sommer

Smykker lavet på eget værksted

Find mig også på Facebook

Tina Svendsen

17

1-dages tur til

Karen Blixen
Museet

850,-

i Rungstedlund og besøg på Bakken
Torsdag 2. juli
NY DATO
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 aftenbuffet.
Hjemkomst omkring midnat.
Prisen inkluderer bus, guide, kaffe og
rundstykker, sandwich, entré på Rungstedlund,
kaffe og kage og buffet på Bakken.

OPSAMLINGSSTEDER

Goddag og farvel i Holbøl

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

I Holbøl Høker holder vi goddag og farvel dag

lørdag 27. juni
Goddag til vores nye købmand Bjarne Vinther Nissen
og farvel til Svend Skødt, som vi har været meget glade for i to år.

Kom forbi fra kl. 09.00-12.00
til lidt mundgodt

HOLBØL-HØKER

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

HOLBØL OG OMEGNS BRUGSFORENING
Kelstrupgårsvej 1, 6340 Kruså
Tlf.: 7460 8182 * Cvr.: 4210 3918

BovAvis

Weekendophold eller et smut til udlandet? Kom ind i vores butik i Torvecentret og

Spar mindst 50%
på kufferter - rejsetasker - rygsække - bæltetasker og meget andet

Kufferter fra
Bon Gout
før 1.399.-

Weekendtasker
før 1.999,-

Travelers
Rygsække
Før 699,-

Nu fra

699,-

TORVEGADE 19, 6330 PADBORG

Travelers
Modetaske
Unisex
Før 499.-

Nu fra

Nu

500,-

350,-

Nu

200,-

ÅBNINGSTIDER: Mandag - Fredag 10.00-17.30 - Lørdag 9.30-12.30
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Hørt ved Lyren
Det er ikke håndværkere fra firmaet NTTømrer og Snedkers
skyld, at taget på
svømmehallen i Bov
ikke er færdigt. Det
var aftalt i forvejen, at
tagreparationen skulle
finde sted i skolernes
ferie, så resultatet af
ombygningen kan stå
færdigt, når skolerne
starter op igen.
Kærlighedsserien
“Hvor Kragerne
vender” har gjort
Laura Hvid kendt i
det sønderjyske. Siden
blev hun kæreste med
Thomas C. Schmidt i
Kidskelund. Forleden
var Laura på shopping
tur hos Bentes Shop i
Padborg.
Den nye Lyreskovvej
i Bov har fået sat
vejskilt op.
Bentes Shop starter for
første gang sit udsalg
i den nye store butik i
Padborg Torvecenter.
Butikken holder
ekstraordinært længe
åbent, og der vil være
mulighed for at købe
grillpølser.

Skandic kører igen på fuldt blus
Af Ditte Vennits Nielsen

Efter den værste krise er
overstået, har Skandic
i Handewitt igen fået
godt gang i salget
af campingvogne og
autocampere.
Indenfor de sidste to uger
er der solgt rekordmange
vogne. Når Tyskland sænker momsen med 3% fra
juli, vil langt flere danskere være mere købelystne.
“De danskere, der har
en vogn stående på tyske
plader, vil også spare
yderligere. Når de efter
6-12 måneder vil have
vognen på danske plader,
vil de også spare penge

Vandingsposerne,
der er sat på træerne
ved busholdepladsen
ved Fritidsparken på
Frøslevvej, bliver tit udsat for hærværk. Derfor
har kommunen nu for
tredje gang erstattet
dem. Man opfordres til
at holde øje med stedet
for at undgå unødigt
hærværk fremover. ■

Arkivfoto

her. Yderligere har vi fået
mange flere nye og brugte
modeller indenfor autocampere og campingvogne, så vi kan stort set altid
finde præcis den vogn på
pladsen, der passer netop

til dig”, fortæller en af
indehaverne Ronni Hvid.
Flest danske
Størstedelen af kunderne
hos Skandic er stadig
danskere. De køber og

Ferielukning hos
Jensen Ure-Guld-Sølv
Af Ditte Vennits Nielsen

Det er aldrig sket før,
at Jensen Ure-GuldSølv holder to uger
ferielukket i Padborg
Torvecenter.

Konrad Hesse, som var
uheldig at blive meldt
til politiet ved en fejl,
bor ikke i Gejlå længere. Han og hans kone
Marie bor i dag på
Tunneldalen i Padborg.
Lone Bakowsky fejrede
forleden 10 års jubilæum som statsautoriseret fodterapeut. De
ansatte på klinikken
havde samlet ind til en
flot buket til jubilaren.

Indehaver Ronni Hvid er
super glad for at så mange
danske kunder kommer og
handler hos Skandic & Nordic
Reisemobile i Handewitt.

allerede nu på en rigtig
god fremgang.
“Folk har virkelig fået
øjnene op for den gode
ferieform camping er.
Der er jo stor fleksibilitet
med hvornår og hvorhen
man vil rejse, og vores nye
slogan “med SIKKERHED
en god ferie”, lever ganske
godt op til forventningerne", fortæller Ronni Hvid.
“Coronavirus har en
positiv effekt på campingbranchen. Man kan rejse
mere sikkert og tage derhen, hvor man ønsker.”,
siger Ronni Hvid. ■

Indehaveren Bitten Haase
er faktisk rigtig ked af at
måtte holde lukket.
“I år er alt bare meget
anderledes på grund af
Coronakrisen. For at få
hele ferieplanen til at gå
op, har jeg besluttet at holde ferielukket i to uger”,
fortæller Bitten Haase.
De ansatte er stadig
hjemsendte halvdelen af
tiden med lønkompensati-

Butikschef Bitten Haase.
Arkivfoto

on. Desuden er konfirmationerne i Bov Sogn udsat
til slutningen af august og
september.
På det tidspunkt ved
Bitte Haase af erfaring,
at der bliver rigtigt travlt
i butikken. Derfor kan
personalet ikke afholde
deres ferier, som de plejer
at gøre.
“Nu får vi løst situationen på bedst mulige måde,
og til gengæld holder
butikken i Aabenraa åben
hele perioden”, fortæller
Bitten Haase. ■

sælger deres autocampere
og campingvogne, og så
kommer der andre igen,
der køber de brugte vogne. I 2019 blev der solgt
40 nye vogne, og firmaet
regner med at sælge mellem 60 og 70 vogne i 2020.
De første måneder tyder

Nye kandidater
Grænsehallerne holder deres udsatte generalforsamling tirsdag den 30. juni
kl. 18.
På forhånd har Betina
Jessen meddelt, at hun

ønsker at udtræde af
bestyrelsen.
Bestyrelsen foreslår,
at Finn Sørensen bliver
nyvalgt. Som suppleant
foreslår man, at Christian
Michaelsen bliver valgt. ■

Trænger huset til maling?
inde
eller ude

Lyset
afslører
det

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

Husk

et

Håndværkerfradrag

Boliger

DANSKE MALERMESTRE

Mange udenlandske kunder
søger efter ejerbolig.
Ring og få en gratis
salgsvurdering.
Estate Kjeld Faaborg

7465 0933

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

Sundsnæs 19, Ulsnæscentret, 6300 Gråsten

6300@estate.dk www.estate.dk

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

Gr æske specialiteter
Også mad ud af huset

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

Alter Kupfermühlenweg 31, 24939 Flensburg, +49 461 43197
www.taverna-olympia-flensburg.de

Fusion mellem Kollund og Sønderhav Vandværk
Af Ditte Vennits Nielsen

Sønderhav Vandværk
fusionerer med tilbagevirkende kraft fra
årsskifter med Kollund
Vandværk

Johnny Lassen, tidligere
formand i Sønderhav
Vandværk og Svend
Lassen, formand for Kollund
Vandværk, ved det nedlagte
vandværk i Sønderhav


Det var en enig bestyrelse
med opbakning fra andelshaverne, der tog beslutningen om fusionen.
“Vores vandværk stod
for at skulle gennemgå en
større renovering. Derfor
var en fusion med Kollund
Vandværk det eneste rigtige”, fortæller den tidligere
formand for Sønderhav
Vandværk, Johnny Lassen.
Kollund Vandværk er
helt ajourført med deres
nye boring, og pumpestationen kører optimalt.
Forbrugerne får en minimal stigning i vandprisen.
Tilslutningen til den nye
ordning betales af vandværkets midler. Kollund
og Sønderhav var i forve-

Foto Ditte Vennits Nielsen

jen ringforbundet, så de
kunne hjælpe hinanden.
“Det eneste forbrugerne
i Sønderhav kommer til at
mærke ved fusionen er, at
fremover bliver der sendt
en opkrævning ud to gange årligt, hvor det før kun
var en gang årligt”, fortæller Johnny Lassen.
Vandværk i Sønderhav lå
attraktivt med udsigt over
fjorden og Okseøerne. Der
var derfor rift om bygningen, som mange gerne
ville have til sommerhus
grund. Det kunne ikke
lade sig gøre, da grunden
er for lille. Det kræver
750 m2 og grunden er blot
159 m2.
Derfor blev huset solgt
til højest bydende, og vil
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i fremtiden blive brugt til
depot for Fjordens Perle.
Pengene fra købet indgår
i Kollund Vandværks
regnskab.
I nærmeste fremtid
afholdes generalforsamlingen, som blev udskudt
grundet Coronakrisen. ■

Årsmøde
Bov IF holder generalforsamling tirsdag 30. juni
kl. 18.00 i Grænsehallerne
i Kruså.
På forhånd har flere nye
givet udtryk for, at de
er parat til at indtræde i
bestyrelsen. ■

DIN LOKALE HÅNDVÆRKER
Bred VVS ApS

Gulvafslibning
Oliering - lakering

CVR 34 22 35 72

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

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

Kom ind eller ring og få et uforbindende tilbud.

Vognmandsﬁrmaet

Kenneth Jacobsen
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
Mobil +45 20 22 90 40
Tlf.
+45 73 67 10 42
Fax. +45 74 67 08 40
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H.S. Gardiner
& Tæpper
Sisseck
boligudstyr
ApS

LT NATUR &

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

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

• El-installationer • Varmepumpeservice
• Reparationer

• Parabol/antenneanlæg

• Industriservice

• Tele/data installationer

• IHC/wireless

• Energirådgivning

• Tyverisikring
Vi er
specialister
i haver:
• Nyanlæg og design
EJENDOMSSERVICE APS
• Vedligeholdelse
• Beskæring
• Hækklipning
• Træfældning
• Stubbe fræsning
• Topkapning
• Algerens og imprægnering
Murer- samt tømrerafdeling: kontakt os for mere info

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

Frøslevvej 81 C
6330 Padborg

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!

Norman
Rudbeck

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

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

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
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