
Mad ud af huset
Tlf. 21248572

Det Grønne Køkken 
Sundgade 79  · 6320 Egernsund

Tlf.: 21 24 85 72  · www.dgk-egernsund.dk
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Sundgade 79 · 6320 Egernsund
Tlf.: 30 56 36 47 

UGEPAKKEUGEPAKKE

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

pr. person

UGE 29 - ONSDAG 15. JULI

• Medister med karto�er, sauce og surt
• Boller i selleri med ris
• Kogt skinke med salat og sennep
• Kong �ddes livret med pommes frites
• Lille overraskelse

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

OBS!

Gråsten - Broager - Sundeved - Padborg - Kruså - Frøslev - Holbøl - Kollund - Kliplev - Felsted - Bovrup - Varnæs Uge 00  99. august 2018 9. årgang

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

Kloakservice

• Slamsugning
• Spuling af kloak og dræn

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

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

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

Vi kan mere …
… end Kong Fiddes livret

Restaurant

COLOSSEUM
Sdr. Havnegade 24, 6400 Sønderborg ∙ Telefon: 7442 2306

Se menukortet på www.restaurantcolosseum.dk

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

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

GRÅSTEN

3 stk.

100,-

Danske svinemørbrad
Ferske, afpudset og 
uden bimørbrad
3 stk.

Gælder fra onsdag den 8. juli til tirsdag den 14. juli

Sommertilbud

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

ÅBNINGSTIDER:
Man- fredag
13.30 - 17.30

Lørdag
9.30 - 12.00Leif Henning

Vi sætter en ære i at give dig
den bedste rådgivning

Sundsnæs 2 · Gråsten · kjems.dk
Telefon 7465 1140

Telefon- og åbningstider
Uge 28 og 29: 8.00 – 14.30

Uge 30: Lukket
Uge 31: 8.00 – 14.30

Gråsten Avis udkommer ikke
i uge 29 og 30.

Næste udgivelse er 
onsdag den 29. juli.

Sommerferie

Tak fordi du handler lokalt

Gråsten - Broager - Ragebøl - Sundeved - Padborg - Kruså - Frøslev - Holbøl - Kollund Uge 28 8. juli 2020 12. årgang



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

Kirkesiden for
Gråsten og Adsbøl

Nye toner i Slotskirken
Under Genforeningsgudstjenesten søndag den 12. juli tages 
Slotskirkens nye Cembalo i brug. Cembaloet bliver leveret lørdag, altså 
dagen før, fra Cembalobyggeriet Christian Fuchs i Frankfurt a.M. 

Slotsorganist Rut Elena Boyschau spiller et interludium efter præstens 
tale, samt under nadveren på det nye instrument og har valgt musik af den 
franske komponist Jean Phillip Rameau og Johann Sebastian Bach.

Cembaloet er doneret af Fonde midler fra 
Kronprins Frederiks og Kronprinsesse Marys Fond
Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond
Fabrikant Mads Clausens Fond

Præludium og Postludium samt salmerne spilles på det 
store orgel og Carsten Svanberg spiller basun, hvilket han 
ofte gør under festlige gudstjenester i Slotskirken.

Den of� cielle indvielse af instrumentet, er udsat til 
marts 2021, grundet Covid19 begrænsninger.

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 � nde 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 � nder sted fra onsdag den 24. juni til 12. august.

Kirken åbner en halv time før og alle er velkomne.

Gudstjenester og aktiviteter i juli
Søndag den 12. juli kl.  9.30 Genforeningsgudstjeneste i Gråsten Slotskirke

Onsdag den 15. juli kl. 18.00 Aftensang i Slotskirken

Genforenings gudstjeneste 
Den 11. juli 1920 blev der holdt en 
stor folkefest i Dybbøl Skanserne 
for at fejre Sønderjyllands 
genforening med resten af 
Danmark. Festen skulle have 
været gentaget her 100 år senere, 
men er blevet udskudt på grund 
af den aktuelle situation i landet.

Vi holder dog fast i vores fejring 
og markering af de 100 år, hvor 
Sønderjylland igen har været 
en del af Danmark, og hvor 
mindretal og majoritet på begge 
sider af grænsen har levet i fred 
og med respekt og hensyn.

Genforeningsgudstjeneste 
søndag den 12. juli kl. 9.30 
i Gråsten Slotskirke

Kom i god tid til gudstjenester og aftensang, da der ikke kan parkeres 
i Slotsgården under kongefamiliens ophold på Gråsten Slot.

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

Ansv. redaktør
Gunnar Hattesen
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 Følg os på Facebook

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

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

Når bladene visner, blomstrer teateret
Af Esben Cronbach

Det Lille Teater har sat 
alt på pause indtil vide-
re, men håber at kunne 
starte til efteråret.
Det Lille Teater var hur-
tige til at aflyse alle arran-
gementer og forestillinger, 
da Danmark lukkede ned 
i midten af marts.

I de første par måneder 

betød det samtidigt, 
at ombygningen af 
teateret blev sat på pause. 
Ombygningen er nu star-
tet op igen, og forventes 
færdig i løbet af to måne-
der. Ombygningen tilføjer 
bl.a. et loft til kostumer og 
et ekstra toilet. Nu er der 
altså snart toiletter lige 
ved siden af begge scener i 
Det Lille Teater.

Også for skuespillerne i 
teateret er der godt nyt. 

“Det Lille Teater får 
nemlig et øverum ekstra, 
hvilket er en stor fordel, 
særligt når der er mange 
skuespillere, der øver 
samtidigt”, sagde forman-
den Ole Gaul Nillum på 
generalforsamlingen.

Genvalg
På generalforsamlingen 
var kun kassererposten på 
valg. Bent Skibsted blev 
genvalgt til posten, og 
bestyrelsen holder dermed 
status quo hvad angår 
bestyrelsens sammensæt-
ning. Bestyrelsens sam-
mensætning er dermed 
som følger:

Formand er Ole Gaul 

Nilum, mens Bent 
Skibsted er kasserer. 
Sekretær er Dorthe Uth 
Brodersen. De øvrige 
bestyrelsesmedlemmer 
er Hanne Ingemann 
Clausen og Kristina A. 
Gude-Hansen.

Suppleanter er Elsebeth 
Skousbøl og Pia Nielsen. ■

Formand for Det Lille Teater 
Ole Gaul Nilum. Arkiv foto
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Tema-bu� et 
Fredag og lørdag

Lækker bu� et med alt hvad 
hjertet begærer af mad.
Stort udvalg af forretter, 

hovedretter, salater og dessert. 

Voksne 229,-
Børn 129,- 

Brunch-bu� et 
Lørdag og søndag

kl. 9.00 - 11.00
Indbydende brunch

med næsten alt 

Voksne 175,-
Børn 99,- 

Bordbestilling 
nødvendig på 

tlf. 4042 1816 eller 
tlf. 7365 0033restaurant

fiskenæs

restaurant fi skenæs
– Åben hver aften i uge 28-32 - kl. 17.30-20.30

Fiskenæsvej 2, 6300 Gråsten

Familiebu� et 
Søndag - torsdag 

Bu� eten består af lækre forretter, 
� ere slags kød, karto� er og salater … 

Voksne 149,-
Børn 99,- 

Nyd din ferietid med 
familien i wellness 
eller badelandet, 

så står vi for maden 
og tager naturligvis 

også opvasken 

3



EN STIL DER HOLDER I ÅREVIS

Sønderborg Køkkenet • Ellegårdvej 23B, Sønderborg • 74 42 92 20 
Mandag - Torsdag kl. 8.00 - 16.00, Fredag kl. 8.00 - 14.30

.

Sommeren byder på nye oplevelser, væk 
fra hverdagen med mere tid til inspiration 
og nye tanker omkring et nyt drømme-
køkken, hvor familien kan samles.

Vi har over 40 års erfaring, som kan komme 
dig til gode. Vi er naturligvis altid lydhør 
over for dine ønsker – det er jo dig der 
skal leve og elske dit drømmekøkken eller 
badeværelse i mange år frem.

D E S I G N  O G 
H Å N D VÆ R K
hos køkkeneksperten på Ellegårdvej

Ka� e
forskellige slags

29,-

Gammeldags 
va� elis

 m. guf eller � ødeskum, 
syltetøj og 2 kugler

32,-
Lør-og søndag: 

Dobbelt op på kuglerne

Kiropraktor åbner 
i Ulsnæs Centret
Af Ingrid Johannsen

31-årige kiropraktor 
Malene Parnell Hansen 
behandler folk med 
hænderne.

I september åbner hun 
en kiropraktisk klinik 
i Ulsnæs Centret, hvor 
hun er klar til at tage 

imod folk med led- og 
muskelsmerter.

Hun er uddannet kiro-
praktor fra Syddansk 
Universitet i Odense. Efter 
endt uddannelse har hun 
arbejdet både i Aabenraa 
og Sønderborg. 

Beliggenheden i Gråsten 
er nøje udvalgt.

“Det er meget centralt 
og der er stort opland 

til Gråsten. At få foden 
under eget bord passer 
mig fortrinligt” siger 
Malene Parnell Hansen, 
der mener, at behovet for 
kiropraktisk behandling 
er stort.

“Mange mennesker er 
usikre på, hvad kiroprak-
tik er. De tror stadig, det 
er noget med knæk og 
bræk. Det er der overho-
vedet ikke tale om. Det 
drejer sig om med hæn-
derne at løsne leddene og 
få dem til at arbejde nor-
malt igen”, siger Malene 
Parnell Hansen. ■

Malene Parnell Hansen og 
hendes mand, Lasse, bor 
sammen med deres 2 børn i 
Varnæs. Ægteparret er i gang 
med at indrette kiropraktisk 
klinik i Ulsnæs Centret.
 Foto Ingrid Johannsen

Dorte 
takker af
Af Esben Cronbach

Efter 20 år som be-
styrelsesmedlem i 
Rinkenæs Ungdoms- og 
Idrætsforening valgte 
Dorte Thomsen at tak-
ke af på foreningens 
generalforsamling.

Som formanden Tina 
Justesen udtrykker det, så 
har Dorte Thomsen tjent 
sin pligt i 20 gode år.

Birgitte Krause blev i den 
forbindelse ny kasserer.

Linet Songest blev ny-
valgt til bestyrelsen. 

“Hun er meget en-
gageret,” siger Tina 
Justesen om det nye 
bestyrelsesmedlem.

Linet Songest vil stå for 
nogle af aktiviteterne hen 
over sommeren. ■Tak fordi  du handler  lokal t 

Gråstens nye 
bibliotek indviet
Af Søren Thygesen Kristensen.

Et halvt hundrede 
mennesker blev trakte-
ret med taler, musik og 
lidt til hals og gane ved 
indvielsen af det nye bib-
liotek i Ahlmannsparken 
i Gråsten.
Stadsbibliotekar Carsten 
Nicolaisen nævnte, at der 
ikke har været penge nok 
på budgettet til anskaffelse 
af nyt interiør, så man har 
været i kommunens gem-
mer for at finde passende 
reoler, borde og stole, og 
det er lykkedes.

Formand for kul-
turudvalget, Stephan 
Kleinschmidt, fremhæ-
vede, at indretningen af 
biblioteket skal være med 
til at inspirere de besøgen-

de, så de går på opdagelse 
i hele biblioteket – både 
børn og voksne. Han be-
tonede også vigtigheden af 
at have et bibliotek i byen, 

da det er et stærkt aktiv i 
byens samlede kulturliv.

Ved indvielsen optrådte 
en utrolig veloplagt bib-
liotekar Claus Jacobsen, 
som fortalte om den sag-
nomspundne sørøver Alf, 
som skulle have hærget 
sejladsen på Flensborg 
Fjord helt tilbage i 1100-
1200 tallet.

Biblioteket i Gråsten har 
i gennemsnit 200 besø-
gende hver eneste dag året 
rundt. ■

Der blev spillet klassisk 
musik ved indvielsen.
 Foto Ingrid Johannsen

Formand for kulturudvalget, 
Stephan Kleinschmidt, talte 
ved indvielsen af det nye 
bibliotek.  Foto Ingrid Johannsen 
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Vi byder kongefamilien velkommen
til Gråsten Slot

ULSNÆS CENTRET · Tlf. 74 65 43 44 

Vi byder kongefamilien 
velkommen

FR I B YG
Tømrer – Snedker – Bådaptering – Møbelrestaurering

v/ Benny Terp Nederbyvej 15 6300 Gråsten
Mobil 28 77 73 59 bennyterp@sport.dk

Vi ønske æ hejle kongefamille 
velkåmmen tæ’ Gråsten

Mågevej 68, 6300 Gråsten ·Telefon 20 66 90 49

Vi byder kongefamilien 
velkommen

Vi byder kongefamilien Vi byder kongefamilien 
velkommenvelkommen

Ahlefeldvej 1 · 6300 Gråsten · Tlf. 74-653010 · Fax 74-653191
Hjemmeside: www.graasten-bolig.dk

Vi byder kongefamilien 
velkommen

Egernsund og Kværs El-service
Nyvej 5 - 6320 Egernsund

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

En sikker forbindelse

Karsten Haupt
Hovgård 1- 6300 Gråsten 

tlf. +45 2093 2590
hauptaps@gmail.com

www.haupt-aps.dk

Vi ønsker 
kongefamilien 

velkommen

Vi byder kongefamilien 
velkommen

Slotsbakken 8,
6300 Gråsten

Tlf. 6060 6522 ∙ mail@dgapotek.dk

DGAPOTEK.DK

DET GAMLE

DET GAMLE APOTEK
Café og Bed & Breakfast

DGAPOTEK.DK

DET GAMLE

DET GAMLE APOTEK
Café og Bed & BreakfastVi byder kongefamilien 

velkommen til Gråsten.

Vi byder kongefamilien velkommen

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

www.hebru.dk

Sundsnæs 4
6300 Gråsten

Norgesvej 24
6100 Haderslev

Mail
mobler@hebru.dk

Telefon 
7460 8351

Sundsnæs 4, 6300 Gråsten | www.hebru.dk

Vi byder kongefamilien 
velkommen

Vi byder kongefamilien 
velkommen

Byder kongefamilien Byder kongefamilien 
velkommenvelkommen

K. Sørensen Byg – din vej til godt håndværkK. Sørensen Byg – din vej til godt håndværk
Kirkegårdsvej 11  •  6300 GråstenKirkegårdsvej 11  •  6300 Gråsten
Ring på 23 39 54 26 og snak godt håndværk med KeddeRing på 23 39 54 26 og snak godt håndværk med Kedde

7
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 partnere og forretningsforbindelser 
en glædelig jul og et godt nytår. 

 
Vi holder lukket 24.12.10 – 02.01.11  

(begge dage incl.) 

 
Palæet · Ahlefeldvej 5 · Gråsten
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www.kjems.dk
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 partnere og forretningsforbindelser 
en glædelig jul og et godt nytår. 

 
Vi holder lukket 24.12.10 – 02.01.11  

(begge dage incl.) 

 
Palæet · Ahlefeldvej 5 · Gråsten
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www.kjems.dk

Vi byder kongefamilien 
velkommen

Sundsnæs 2 · Gråsten · www.kjems.dk

Vi byder kongefamilien 
velkommen

Merete Lund Brock & Henning Brock
Storegade 7 · 6310 Broager · Tlf. 7444 1698

Velkommen til 
Sønderjylland!

Borggade 2 | 6300 Gråsten | www.imerco.dk

Vi byder kongefamilien velkommen

Vi byder Vi byder 
kongefamilien kongefamilien 

velkommenvelkommen
Dorte Schmidt

Storegade 5, 6310 Broager

Tlf. 9154 0400 • www.stylebyd.dk

Følg os på Facebook  / Instagram 

Vognmandsforretning

Skodsbølvej 77
Skodsbøl, 6310 Broager

Telefon 74 44 16 17 - Fax 74 44 27 60

Vognmandsforretning

Skodsbølvej 77
Skodsbøl, 6310 Broager

Telefon 74 44 16 17 - Fax 74 44 27 60

Vognmandsforretning

Skodsbølvej 77
Skodsbøl, 6310 Broager

Telefon 74 44 16 17 - Fax 74 44 27 60

Vi byder kongefamilien 
velkommen
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Vi byder kongefamilien velkommen
til Gråsten Slot

the summer

God sommer til Dronningen 
& hele den kongelige familie.

www.enjoyresorts.dk

Vi ønsker 
kongefamilien 

velkommen

Gråsten blomster
Sundsnæs 17A - 6300 Gråsten

Telefon 74 65 03 03

reka-metal@hotmail.dk
Tlf. 29 93 68 19 • Tlf. 29 39 05 66

7466 1323  -  7441 5005
sydjysk-hvidevareservice.dk • sydjysk-hvidevareservice@mail.dk

Vi byder kongefamilien velkommen

Salg og service af hvidevarer i hele Sønderjylland

Stødagervej 8 · 6400 Sønderborg

Tlf.: 74 43 40 50 · fax. 74 43 40 40

www.ssph.dk

39

Stødagervej 8 · 6400 Sønderborg

Tlf.: 74 43 40 50 · fax. 74 43 40 40

www.ssph.dk

39

Stødagervej 8 · 6400 Sønderborg

Tlf.: 74 43 40 50 · fax. 74 43 40 40

www.ssph.dk

39

Vi byder kongefamilien 
velkommen

Nederbyvej 2, Rinkenæs · 6300 Gråsten · Tlf. 3080 7580
Tømrersvinget 21 · 6360 Tinglev · Tlf. 3063 8950
Over Jerstalvej 17 · 6500 Vojens · Tlf. 2013 7627
Se mere på www.thomsens-auto.dk

VI BYDER KONGEFAMILIEN 
VELKOMMEN

Ulsnæs 20-22  ∙  6300 Gråsten  ∙  Tlf. 74 65 10 11
www.bygma.dk

Vi byder kongefamilien velkommen

Tlf.: 74 65 28 08 E-mail: blomszone@bbsyd.dk
Mobil: 20 57 48 08 www.blomszone.dk

Bloms Zoneterapi
v/ Ilse Blom
Felstedvej 21, 6300 Gr(sten

Byder kongefamilien velkommen

Vi byder kongefamilien 
velkommen

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

ved Torben Nielsen  •  Borggade 3 · 6300 Gråsten
Telefon 7465 1031 · Se mere på FriBikeShop.dk

Vi byder kongefamilien 
velkommen

VI BYDER 
KONGEFAMILIEN VELKOMMEN

Sønderborg & omegn

ALTID FAST LAVT SALÆR
Michelle Damm • Tlf. 6014 0785

Vi byder kongefamilien 
velkommen

Torvet 2, 6300 Gråsten, Tlf. 74 37 73 70

Velkommen til det 
sønderjyske!

E G E R N S U N D
W I E N E R B E R G E R

Vi byder kongefamilien 
velkommen til Gråsten.

Nygade 9, Gråsten ·  Telefon 7465 0670  ·  www.salon-sanne.dk

Hår · Mode · Hudpleje

Vi byder kongefamilien 
velkommen

Tlf. 7440 5000
www.� ytteboxen.dk
Møllegade 23 
6310 Broager

Vi byder 
kongefamilien 

velkommen

Aut. Installatør

R.Pedersen VVS

Vi byder kongefamilien Vi byder kongefamilien 
velkommenvelkommen

Sundsnæs 21
6300 Gråsten
Tlf. 74 65 18 65

Torvet 3 • Gråsten
Tlf. 70 11 10 70 • www.dinhs.dk v/ Vibeke O. Aaskov

Kongen byder velkommen ...

NYHED: Høreapparatet WIDEX 
Moment. Prøv det hjemme.
Gratis.

Ring 70 11 10 70.
Vi ses hos Vibeke på Torvet 3.
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Vi byder kongefamilien velkommen
til Gråsten Slot

HEINRICH  
T: 2941 1470

MORTEN  
T: 2683 6790KØKKEN · BAD · GARDEROBE

KØKKEN-
RENOVERINGOK

Se hvor vi udstiller på facebook  
eller på www.okkr.dk

Ring og bestil tid til et gratis hjemmebesøg!

Danmarks eneste landsdækkende kæde – din garanti for tryghed og kvalitet

Nye låger
– monteret på 1 dag

Forny dit køkken ved at udskifte til 
DANSK-producerede låger, skuffer,  
bordplader med videre... 
Alt efter mål – passer til ALLE køkkener!

Vi byder kongefamilien velkommen

Vi byder kongefamilien velkommen

www.sfjv.dk

Velkommen til Gråsten og velkommen 
til Motionsklubben Broager

www.broagermotionsklub.dk

Holger Drachmanns Gade 1 | 6400 Sønderborg 
T: 74 42 57 95 | post@b42.dk | www.b42.dk

Vi byder kongefamilien 
velkommen

Jeg byder 
kongefamilien 

velkommen

DANIEL STAUGAARD
Det lokale byrådsmedlem

Vi byder kongefamilien velkommen

KB Trading
V/Kim Bertelsen

Import - Export - Auto

Autoreparation
Diagnose - Service - Syn - Dæk - 

Autoruder - Klima - Aircon - m.m...

Den lille mekaniker
Mejerivej 17, Nybøl
6400 Sønderborg
Tlf: 23 46 15 71

kbtpost@gmail.com

 Kværsgade 9-11

6300 Gråsten 

Telefon 74 65 92 06

Vi byder kongefamilien 
velkommen

Højsvej 1, Ullerup  •  6400 Sønderborg  •  Tlf.  33 68 53 85

VI BYDER KONGEFAMILIEN 
VELKOMMEN

Vi byder kongefamilien velkommen

Skolevænget 8 B, Nybøl • 6400 Sønderborg

Nybøl Smede
&

Maskinværksted

VI BYDER KONGEFAMILIEN 
VELKOMMEN

Padborg Dækcenter A/S (+45) 3080 8086
Industrivej 14 • 6330 Padborg pdc@pdc-as.dk

www.padborg-dækcenter.dk

Vi byder kongefamilien 
velkommen

www.industri-montage.dk
Tlf.: 74 65 16 56

www.graastenalgeservice.dk

Ring til os på tlf. 4268 6263

Gråsten Algeservice
V. Jakob Skott

Vi byder kongefamilien 
velkommen

Hele familiens dyrlæge
v/ Lars Kjær og Katrine Kierulff 
Kongevej 26 , 6300 Gråsten
Tlf. 61 51 78 20 · www.HFD.dk

Vi byder kongefamilien velkommen

Velkommen til kongefamilien

Hotel  •  Restaurant  •  Butik

Sejrsvej 101 • Rinkenæs • 6300 Gråsten • 74650949 • info@benniksgaardhotel.dk

Ulsnæs 33B · 6300 Gråsten · Tlf.: 73 65 19 12
post@graasten-maskinservice.dk 

Vi byder kongefamilien velkommen

 Tlf. 73 65 19 12

 stort           -velkommen
fra

Vi byder kongefamilien 
velkommen

Fiskbækvej 15 · 6300 Gråsten · Tlf. 7465 1024 · gl@gl.dk · www.gl.dk

Hørtoftvej 16a, Ragebøl · 6400 Sønderborg · Tlf. 74 48 55 75

Tlf: 74485575/74442009 · www.snedkerstaugaard.dk

Sønderborg's
Tømrer & Snedkermester

v/ Joachim Bundgård Nielsen

Tlf.: 60187200

Vestergade 11
6310 Broager

LARS THIESEN 
Mejerivej 7, Nybøl, 6400 Sønderborg

Telefon 74 46 74 89

Stenderup Auto
v/Brian Petersen
Stenderup 40 • 6400 Sønderborg
Tlf. 74 46 90 91
Fax 74 46 90 95

Peter Christensen og 
Sønner ApS

VOGNMANDSFORRETNING
Skodsbølvej 90

Tlf. 74 44 16 57

Udlejning af containere

Hydraulik

Smede

Montage

CNC

Drejning

Fræsning

egerNSuND 
MaSkiNFabrik 

  
Havnevej 3 Tlf.: 74 44 27 54
6320 egernsund Fax: 74 44 20 14 eMe

Teddy’s Salon
Sundgade 6 
egernsund

74 44 23 43

28

Teddy’s Salon
Egernsund: 7444 2343 – Ulsnæs Centret: 5179 2343

Vi byder kongefamilien Vi byder kongefamilien 
velkommenvelkommen
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Vi byder kongefamilien velkommen
til Gråsten Slot

Guldsmed

Rie Meyer 

Torvegade 28, 6330 Padborg 

Tlf. 51 94 00 82 - www.riemeyer.dk

Velkommen til kongefamilien

Havremarken 85
Holbøl, 6340 Kruså

ihle@post.tdcadsl.dkDANSKE MALERMESTRE

Vi byder kongefamilien velkommen

v/ malermester

Per Møller Ihle

Torvet 7 ∙ 6300 Gråsten

Vi byder kongefamilien velkommen

Vi byder kongefamilien 
velkommen

Ladegårdskov 18, 6300 Gråsten 
Tlf.: +45 25 34 60 97

ApS

Vi byder kongefamilien velkommen

+45 28 70 87 81

Vi byder kongefamilien velkommen

www.campenauktioner.dk

VI BYDER KONGEFAMILIEN 
VELKOMMEN

Kongevej 75, 6300 Gråsten • Tlf. 74 65 35 70

Vi byder kongefamilien velkommen

KRONE FLEET Danmark A/S · Kilen 5, 6330 Padborg

VI BYDER VI BYDER 
KONGEFAMILIEN KONGEFAMILIEN 

VELKOMMENVELKOMMEN

Slotsgade 7, 6300 Gråsten ∙ Tlf. 74 65 30 31
www.tojeksperten.dk

Vi byder kongefamilien 
velkommen

Ramsherred 3, 6310 Broager
Telefon 74 44 12 86 · www.hornesauto.dk 

Vi byder kongefamilien 
velkommen

Den Kongelige Køkkenhave åbner Dronning Margrethe og 
Prinsesse Benedikte 
indvier fredag den 
24. juli Den Kongelige 
Køkkenhave ved Gråsten 
Slot. Projektet er en gen-
skabelse og udvidelse 
af den køkkenhave, som 
søstrenes mor, Dronning 
Ingrid tog initiativ til i 
1960.
Køkkenhaven og gart-
neriet forsynede gennem 
årene kongefamilien med 
frugt og grønt i som-
mermånederne på slottet. 
Men den produktion blev 
der skåret kraftigt ned på, 
så der kun var et par felter 

med lidt grøntsager og 
krydderurter.

I 2019 gik projektet 
med at genskabe og 
udvide køkkenhaven i 
gang. Projektet koster 25 
millioner kroner, og der 
er blandt andet bygget et 
promenadehus, vinterhave 
og køkkenhaven er udvi-
det med tre fjerdedele.

Den Kongelig 
Køkkenhave vil være 
åbent hver dag kl. 11.00-
17.00 for alle fra lørdag 25. 
juli. ■

Dronning Margrethe indvier 
24. juli Den Kongelige 
Køkkenhave.
 Foto Ingrid Johannsen
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Vi byder kongefamilien velkommen
til Gråsten Slot

Dit værksted og servicebutik på vejen

Gisselmann 
Kongevej 86, Gråsten · 74 65 01 70

Vi byder kongefamilien Vi byder kongefamilien 
velkommenvelkommen

Andr. Petersen & Søn
Planetvej 2 · 6300 Gråsten 

Tlf. 74 65 24 16 · Biltlf. 40 19 24 16 · www.apos-eftf.dk

Vi byder kongefamilien velkommen

Vi byder 
kongefamilien 

velkommen
SuperBrugsen Gråsten Telefon 73 65 26 00

GRÅSTEN

Vi byder kongefamilien velkommen

Mad ud af huset
Tlf. 21248572

Det Grønne Køkken 
Sundgade 79  · 6320 Egernsund

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

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

Sundgade 79 · 6320 Egernsund · Tlf.: 30 56 36 47
www.dgk-egernsund.dk

Nybolig
Gråsten Nygade 11 · 6300@nybolig.dk

Velkommen til 
kongefamilien

FLEMMING
PEDERSEN

Anlægsgartner ApS

HJORDKÆR
VARNÆS

LAGER OG KONTOR:
Snur-Om 3, Hjordkær
6230 Rødekro

Anlæg: Flemming 20857414
Anlæg: Luis 52232442
Murer: Ole 20857410

Medlem af – Din garanti for kvalitet

En grøn velkomsthilsen 
til kongefamilien

TIDTILNYBANK.DK

# Vi byder 
kongefamilien 
velkommen

 Kærvej 88, 6400 Sønderborg 73 42 52 52

Kongelige tvillinger spiller tennis
Kronprins Frederik er en 
habil tennisspiller.
Den passion har øjensyn-
ligt smittet af på hans to 
yngste børn, de 9-årige 
tvillinger Prinsesse 
Josephine og Prins 
Vincent.

Det mener kronprinsens 
kone og tvillingernes mor, 
kronprinsesse Mary, i 
hvert fald.

Den 48-årige australsk-
fødte kronprinsesse har 
på Kongehusets officielle 
Instagram-profil delt bil-
leder af børnene, der iført 
tennistøj og med ketsjere i 

hænderne kyndigt sender 
bolde over nettet på ten-
nisbanen ved Gråsten Slot.

“Min mands kærlighed 
til tennis er givet videre”, 
skriver kronprinsessen om 
det 9-årige tvillingpar i 
opslaget.

Kronprinsparrets ældste 
arving, Prins Christian 
på 14 år, er også vild med 
tennis.

Da Prins Christian havde 
fødselsdag i oktober, 
forevigede hans mor den 
unge prins i færd med sin 
yndlingsinteresse - tennis.

For øjeblikket holder 
familien ferie på Gråsten 
Slot. ■

Prinsesse Josephine og Prins 
Vincent spiller tennis på ten-
nisbanen ved Gråsten Slot.
 Foto Kronprinsesse Mary

Vi byder kongefamilien Vi byder kongefamilien 
velkommenvelkommen

Erhvervsaffald håndtering
og Recycling

Planetvej 1-3 · 6300 Gråsten · Tlf. 74 65 21 20 · Fax 74 65 25 98
E-mail: knud.erik@heissel.dk · www.heissel.dk  

Jernbanegade 7, Gråsten · Tlf.  74 65 11 10

Vi byder 
kongefamilien 

velkommen

Onlinebooking www.husetsfrisør.dk

Makeup artist

Ingen vagtskifte 
på Gråsten Slot
Det store vagtskifte 
på Gråsten Slot er 
sløjfet i år på grund af 
Corona-virussen.

Det plejer at blive 

overværer de tilstede-
værende medlemmer af 
Kongefamilien og hund-
redvis af tilskuere. ■

Det store vagtskifte på Gråsten Slot er sløjfet på grund af 
Corona-virusen. Arkiv foto 



GRÅSTEN SLOTSKIRKE
Søndag den 12. juli kl. 9.30

ved Hanne Beierholm Christensen

ADSBØL KIRKE
Søndag den 12. juli 
Ingen gudstjeneste

KVÆRS KIRKE
Søndag den 12. juli kl. 9.30

ved Helle Domino Asmussen

BROAGER KIRKE
Søndag den 12. juli kl. 10.30
ved Esbern Gaur Vernersen

EGERNSUND KIRKE
Søndag den 12. juli
Ingen gudstjeneste

RINKENÆS GAMMEL KIRKE
Søndag den 12. juli kl. 11.00

ved Hanne Beierholm Christensen

NYBØL KIRKE
Søndag den 12. juli
Ingen gudstjeneste

SOTTRUP KIRKE
Søndag den 12. juli kl. 9.30

ved Mette Carlsen

ULLERUP KIRKE
Søndag den 12. juli kl. 11.00

ved Mette Carlsen

TYSK GUDSTJENESTE
Sonnabend, 12. juli,
Kein Gottesdienst

GUDSTJENESTERGUDSTJENESTER

ÅBENT: mandag-fredag kl. 9.30 -17.00 
og lørdage kl. 9.00-12.30 

Nygade 1 · 6300 Gråsten · Tlf.: 41 10 10 85 
Mail: 4649@inter�ora.dk

Sommerferie

Fra mandag den 27. juli 
til lørdag den 7. august

Vi er klar igen mandag 
den 10. august

God sommer

LÆGE ANNEMETTE ALS
holder ferie i ugerne 29 – 30 - 31

Ved akut eller uopsætteligt behov for lægehjælp
ring kl. 8.00 - 9.00 til a� øsere.

Vores a� øsere er
Uge 29

Mandag 13. juli til og med fredag 17. juli
Lægehuset i Vester Sottrup
Lindevej 12, Vester Sottrup

6400 Sønderborg
på tlf. 7446 7380

& 
Lægerne i Broager

Vestergade 21, 6310 Broager
på tlf. 7344 2080

Uge 30
Mandag 20. juli til og med fredag 24. juli

Familielægerne i Gråsten
Ulsnæs 6, 1., -4, 6300 Gråsten

på tlf. 7465 1144

Uge 31
Mandag 27. juli til og med fredag 31. juli

Lægernes Hus Gråsten
Ulsnæs 6., 1., -3, 6300 Gråsten

på tlf. 7465 1010

HUSK SYGESIKRINGSKORT
Hav altid emballagen ved dig

ved medicinbestilling

Husk medicinbestilling senest fredag 10. juli

✁

✁

afholder

ORDINÆR 
GENERALFORSAMLING

Torsdag den 20. august kl. 19.00
på Den Gamle Kro, Gråsten

ENDELIG DAGSORDEN:
 Velkomst

1. Valg af dirigent
2. A� æggelse af bestyrelsens beretning
3. Godkendelse af regnskab 2019 med tilhørende 

revisionsprotokol, samt forelæggelse af budget 2021.
4. Behandling af indkomne forslag
5. Valg af bestyrelsesformand – på valg er: 

Niels Christiansen – afd. 1
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer – på valg er:

Kirsten Jacobsen – afd. 40
Jette Christensen – afd. 40

7. Valg af suppleanter:
8. Valg af revisor.
9. Evt. 

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal 
være Gråsten Andelsboligforenings kontor i hænde 

senest torsdag den 6. august 2020 med morgenposten 
eller pr. mail admin@graasten-bolig.dk.

På foreningens vegne
Niels Christiansen

formand

RUIF glæder sig til at 
brage ind i 2021
Af Esben Cronbach

Corona-krisen har 
sat en kæp i hjulet for 
sommerens aktiviteter i 
Rinkenæs Ungdoms- og 
Idrætsforening.
RUIF er klar igen til 
efteråret, og glæder 
sig til et brag af en 
Parkunderholdning i 
2021.

Rinkenæs Ungdoms- 
og Idrætsforening 
glæder sig til at vende 
tilbage med et brag af 
en Parkunderholdning 
i 2021. Som følge af 

Corona-krisen, har for-
eningen i år valgt at aflyse 
arrangementet.

“Vi har altid park under-
holdning 6 tirsdage hen 
over sommeren, og det har 
vi jo været meget kede af 
at aflyse, for det tiltræk-
ker publikum fra nær og 
fjern. Det vender vi tilbage 
i 2021 med et brag” sagde 
formanden for RUIF, Tina 
Justesen, på foreningens 
generalforsamling.

Heldig eller uheldig timing
Da Corona-krisen ramte 
Danmark, var det et min-

dre uheldigt tidspunkt 
for Rinkenæs Idræts- og 
Ungdomsforening.

Ifølge Tina Justesen, kan 
man se timingen som en-
ten heldig eller uheldig.

“Det eneste, vi manglede, 
var gymnastikopvisnin-
gen. Det er ærgerligt, men 
vi har ikke haft noget 
i klemme i forhold til 
sportsdelen,” siger Tina 
Justesen.

Hun glæder sig over, at 
selve sporten allerede var 
afviklet, da Corona-krisen 
ramte.

Til september starter al 
idræt igen op, men alle-
rede nu lægges der planer 
for sommeren.

“Vi er lidt i gang her over 
sommeren med at få nogle 
aktiviteter som rundbold-
spil og alt muligt andet,” 
siger Tina Justesen.

Sommeraktiviteterne 
laves primært, så de unge 
får idrætten og det sociale 
tilbage i hverdagen. ■

Indbrud
En indbrudstyv forsøgte 
forleden at begå indbrud i 
en lejlighed på Elleygade i 
Gråsten.

Efter det mislykket 
forsøg gik tyven ned 
i et kælderrum, hvor 
han stjal et ældre B&O 
anlæg. Desuden tømte 
han en pulverslukker i 
kælderrummet. ■

Vejskilt blev 
påkørt
En lastvogn har påkørt 
et vejskilt i krydset mel-

lem Egernsund Brovej og 
Sildekulevej i Gråsten.

1 0



Dødsfald

ISO9001-certificeret

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

Gråsten&Omegns

eksam. bedemænd

Hos Gråsten og Omegns begravelsesforretning 
har vi gennem tre generationer bistået ved 

planlægningen af det sidste farvel. Kontakt os 
for en uforpligtende personlig samtale eller find 
’Min sidste vilje’ på www.helmichbegravelse.dk

Vi træffes hele døgnet.

- Steffen Jensens eftf.

Jytte Rasmussen

Gråsten og Omegns 
Begravelsesforretning
Felstedvej 34, Gråsten

Tlf: 74 65 94 33

Thomas Helmich 

Sønderborg 
Begravelsesforretning

Arnkilgade 15, Sønderborg

Tlf: 74 42 36 81

Rabøl Jørgensens Begravelsesforretning

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

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

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

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

Svend HedegaardRie Rabøl Jørgensen Martin Good

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

 

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

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

Gråsten Bedemandsforretning
– en del af Rabøl Jørgensens Begravelsesforretninger

Rie Rabøl Jørgensen Martin GoodGunnar Petersen

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

En smuk
afsked...

Gitte J.J. Kristensen
Eksamineret bedemand

Steen Kristensen
Eksamineret bedemand

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

– Gitte og Steen Kristensen

Als- &
Broager-Sundeved Begravelsesforretning
v/ Steen Kristensen

Bakken 23 · Guderup · Telefon 74 45 80 11

Storegade 39 · Nordborg · Telefon 74 45 11 45

Kirkegade 2 · Broager · Telefon 74 44 95 29

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

v/ Steen Kristensen www.als-begravelse.dk

Lukket søndag

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

Alice Tørøk Bedemand Kontakt 71 78 76 22

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

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

• Kiste (hvid )

• Miljøurne 

• Polstring af kiste 

• Fri kørsel i Sønderjylland 

• Honorar-samtale i hjemmet

• Dokumentarbejde inkl.

• Intet weekendtillæg

 Pris fra kr. 10.995,-

Min kære datterMin kære datter

Monica van WijnenMonica van Wijnen
og mor til Johni og Chrisog mor til Johni og Chris

er stille sovet ind efter langtids sygdomer stille sovet ind efter langtids sygdom
Hvil i fredHvil i fred

Vi vil altid huske digVi vil altid huske dig
Din mor Henny van WijnenDin mor Henny van Wijnen

og sønnerne Johni og Chris med familierog sønnerne Johni og Chris med familier

Henning Buur Madsen,  
Broager, er død, 69 år. ■

Frede Jessen,  
Egernsund, er død, 83 år. ■

Lokal dyrlæge styrker 
staben med nye ansigter

Af Esben Cronbach

Hele Familiens Dyrlæge 
har ansat tre nye med-
arbejdere til klinikken i 
Gråsten og Møgeltønder.
Med sine tre nye medar-
bejdere, er Hele Familiens 
Dyrlæge nu endnu bedre 
rustet til at behandle sine 
patienter. Da den nye 
praksis åbnede i Gråsten, 
kom patienterne væl-
tende ind ad døren til Hele 
Familiens Dyrlæge.

“Vi fik pludselig travlt. 
Mere end vi havde reg-
net med,” siger Katrine 
Kierulff.

Tre friske piger
Mia Benthin Thøisen, 
Ditte Kjær og Malene 
Byllemos bidrager på 
hver sin måde til arbejdet 
i klinikken i Gråsten og 
Møgeltønder.

Ditte Kjær og Malene 
Byllemos er ansat som 

klinikassistenter. Det 
betyder, at de er med til at 
sørge for, at alt det prakti-
ske altid spiller. De sørger 
for alt det administrative, 
såsom booking af tider, 
pasning af telefonerne og 
rengøring. 

For Ditte Kjær, der er ud-
dannet serviceøkonom, er 
det særligt de administra-
tive opgaver, hun brillerer 
med.

For Malene Byllemos, 
der på sigt vil uddanne sig 
til veterinærsygeplejerske, 
er det dyrlægernes opga-
ver, der trækker. Af fælles 
glæder ved jobbet kan 
nævnes den åbenhed, der 
er i praksissen. “Man kan 
hurtigt spørge dyrlægerne, 
selvom de er ved at kastre-
re en kat. Så hvis nogen 
lige har et spørgsmål, er 
det en fordel, er der altid 
nogen, der kan hjælpe,” 
siger Malene Byllemos.

Hjem til Sønderjylland
Mia Benthin-Thøisen 
ansættes som den nyeste 
dyrlæge i praksissen. I 
marts blev hun færdig-
uddannet fra dyrlæge-
studiet i København. 
Nu er hun vendt hjem 
til Sønderjylland for at 
arbejde og være tæt på sin 
familie. 

“Dyrlægestudiet har 
rigtig meget teori de første 
år, og der er relativt lidt 
praktisk erfaring på stu-
diet”, siger Mia Benthin 
Thøisen.

Hun glæder sig derfor 
over, at hun nu kan få al 
teorien brugt i den virkeli-
ge verden. Og ikke mindst 
til at hjælpe de mange 
dyr, der kommer gennem 
praksissen. Dyr, der – som 
Mia Benthin-Thøisen selv 
siger det – i dag er mere 
familiemedlemmer end 
husdyr.

“Dyr i dag – hunde, 

katte osv. – bliver lidt 
familiemedlemmer for 
ejerne. Så de går meget 
op i det der med, at deres 
dyr skal have det godt. Så 
at man kan hjælpe dem, 
når de er syge, det kan 
jeg godt lide,” siger Mia 
Benthin-Thøisen.

Det har ikke været noget, 
hun har tænkt så meget 
over, men dét med at 
arbejde med dyr har altid 
ligget lidt i kortene for 
Mia Benthin Thøisen. 

“Det er lidt sjovt. Når jeg 
kigger i mine papirer fra 
omkring 7. og 8. klasse, 
hvor jeg har skrevet for-
skellige uddannelser, jeg 
kunne tage, har jeg altid 
skrevet dyrlæge på,” siger 
hun.

Trods tankerne om 
faget, var hun dengang 
bange for, at hun ikke 
var god nok. På en tur til 
Sydafrika, beviste dannel-
sesrejsen igen sit værd. 

“Jeg var en tur i 
Sydafrika, hvor jeg arbej-
dede på vildlivsstationer, 
og det var faktisk rigtig 
fedt at arbejde med dyr, og 
at kunne hjælpe dem. Så 
da jeg kom hjem, snakke-
de jeg med familie og ven-
ner, og de spurgte, hvorfor 
jeg ikke bare prøvede. Så 
jeg prøvede, og kom ind 
på 2. forsøg. Og så er jeg 
gået hele vejen,” fortæller 
Mia BenthinThøisen. ■

Klinikassistent Malene Byllemos, dyrlæge Maria Benthin Thøisen, dyrlæge Lars Kjær og 
dyrlæge Katrine Kierulff og kunde Marianne Paiche. På briksen kan man se én Bichon ha-
vanaise hvalp, som er syv uger. Foto Ingrid Johannsen
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DIN LOKALE HÅNDVÆRKER

Kosmoshus Træfældning

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

rodfræsning

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

– Kort fortalt, vi fælder alt –

PEl-installation  PBelysning  PIndustriservice   
PEDB-installation  PSikringsanlæg 

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

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

www.el-teknik.dk

Gråsten
Vinduespolering

og Rengøring
kommer også i Padborg og Tinglev

Tlf. 74 65 09 16

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

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

Bygningskonstruktør
Murermester

og aut. kloakmester

Vi gennemfører opgaverne  
med seriøsitet og præcision

Planetvej 2 • 6300 Gråsten

Nybygning • Tilbygning • Tagarbejde • Badeværelser
Belægning • Reparationer

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

Bygningskonstruktør
Murermester

og aut. kloakmester

Vi gennemfører opgaverne  
med seriøsitet og præcision

Planetvej 2 • 6300 Gråsten

Nybygning • Tilbygning • Tagarbejde • Badeværelser
Belægning • Reparationer

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

Bygningskonstruktør, murermester
og aut. kloakmester

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

Ingen opgave er for lille.

Andr. Petersen & Søn ApS
Planetvej 2 • 6300 Gråsten

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

Tak fordi du 
handler lokalt

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

Hans 
Henrik 
Fischer

Nicole 
Schünemann

-Føh

Heidi 
Waldemar 
Østergaard

- Erhvervsret
- Erstatningsret
- Testamenter
- Skilsmisseret

- Ejendomsoverdragelse
- Strafferetsager
- Bobehandling
- Retssagsbehandling

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

Dit værksted og servicebutik på vejen

Gisselmann
Kongevej 86, Gråsten · 74 65 01 70

Hvis din bil 
kunne vælge
Reparation og service 
af alle bilmærker

Kioskvarer og gaveartikler 
mv.

Terrassen er Gråstens 
nyeste café
Af Ingrid Johannsen

Bistroen i Marina 
Fiskenæs har skiftet 
navn og fået en 
make-over. 

Nu er man klar til at 
byde sommerens gæster 
velkommen.

Der skal fremover 
være mere café over den 
tidligere bistro i Marina 
Fiskenæs. Der bliver fokus 
på god udsigt og mulighed 
for at kigge forbi og nyde 
en is. Terrassen bliver løf-
tet til et nyt niveau.

“Terrassen er en café, 
hvor man kan få noget 
lækkert mad i en god 

kvalitet. Samtidigt har vi 
forsøgt at skabe en ufor-
mel stemning, hvor der er 
plads til hygge. Vi stræber 
efter at fylde vores menu 
med lokale produkter og 
gode råvarer,” siger Mie 
Voldstedlund, der arbejder 
på Terrassen. ■

Gæsterne i Enjoy Resort 
Marina Fiskenæs har taget 
godt imod de lækre gammel-
dags vaffelis og den gode 
kaffe. Foto Ingrid Johannsen
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B R O A G E R

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

Specialfremstillede 
indlæg til:

• Hælsporer

• Nedsunket forfod

• Hammertæer

• Knyster

Derudover:
• Skoforhøjelser
• Gængefunktion

ved John ChristiansenJOHNS FODINDLÆGNarko
kørsel
En 23-årig mand blev 
forleden taget for nar-
kokørsel på Sundgade i 
Egernsund. ■

Stoppet
Politiet stoppede forleden 
en 24-årig mand, der blev 
sigtet for narkokørsel 
på Brovej ved Broager. 
Narkometret slog ud for 
hash. ■

Alkohol i blodet
Politiet standsede forleden 
en 60-årig kvinde, der 
kørte i bil på Kystvej i 
Egernsund.

Alkoholmetret viste, hun 

havde drukket mere alko-
hol end det tilladte, så hun 
blev anholdt. ■

Børn arbejder med tegl
Børnehuset Egernsund 
har gennem længere 
tid arbejdet med emnet 
“tegl”. Børnene har fået 

et indblik i, hvordan man 
lavede tegl i gamle dage, 
og børnehavebørnene har 
sammen med kunstner 

Karen-Lisbeth Rasmussen 
produceret over 1600 mi-
nimursten, og lavet deres 
eget kunstværk. 

Det hele er sket i 
et samarbejde med 
VidensBy Sønderborg, 
Egersund Tegl, UC-Syd, 
og fokus har været 'tidlig 
kulturstart'. ■

Tristan Nohr Brodersen Schmidt viser stolt sin mor, Mia Brodersen, og 
papfar Søren Damgaard, Broager, hvad han har lavet.
 Foto Ingrid Johannsen

Steffan Vengs datter, Ida Heesch Veng, viser 
farmand billedet af sig selv på planchen.
 Foto Ingrid Johannsen

Hø� ig selvbetjening

Husk at betale

Brunsnæs Ta’ selv Is
Mars/Snickers is 1 stk. kr. 1200 / eur 150

Sun Lolly  1 stk. kr.  500 / eur 100

Magnum classic 1 stk. kr. 2500 / eur 350

Magnum mandel 1 stk. kr. 2500 / eur 350

½ liter sodavand 1 stk. kr. 2500 / eur 350

½ liter vand 1 stk. kr. 1200 / eur 150

BUIRock generer overskud til 
unge idrætsudøvere
Den lokale festival i 
Broager, BUI Rock, op-
lever en kolossal, lokal 
opbakning og har nu ind-
gået et sponsorsamarbejde 
med energiselskabet OK, 
der skal give musikken 
et par ekstra decibel. For 
kasserer i foreningen, 
Henrik Nygård, er det 
glædeligt.

“100 procent af vo-
res overskud går til 
børn og unge i hele 
Broager Idræts- og 
Ungdomsforening. Derfor 
betyder sponsoratet, at 

vi kan generere et endnu 
større overskud til glæde 
for idrætsudøverne i 
Broager.”

“Pengene skal gå til 
at udvikle BUI Rock-
festivalen, så målet om 
flere penge til byens 
børn og unge opnås,” 
siger Henrik Nygård om 
sponsoraftalen.

Festivalen udføres helt 
og holdent af frivillig 
hjælp fra lokalområdet. 
Sidste år havde den lokale 
festival i Broager 10-års 
jubilæum. ■

De musikglade, lokale festivaldeltagere i Broager kan se frem 
til at støtte de unge idrætsudøvere i byen endnu mere. Foto: 
BUI Rock.

Ny iskiosk i 
Brunsnæs

Af Gunnar Hat tesen

Når det kommer til at 
nyde solnedgangen, 
har folk i Brunsnæs ikke 
noget at skamme sig 
over målt i forhold til 
mere berømmede steder 
som Gammel Skagen og 
Hornbæk.
Desværre er der ikke 
noget naturligt sted at 
samle sig, hvis man bare 
kommer forbi.

Hvad enten det er 
for at se solen gå ned 
eller for at gå en tur på 
Gendarmstien.

Men det gør Jørgen 
Horne nu noget ved. Han 
er en foretagsom mand. 

Onsdag åbner han Ta' selv 
is på Engen 2 i Brunsnæs.

“Brunsnæs trænger til et 
sted, hvor man kan købe 
en is eller en vand.”, mener 
Jørgen Horne, der har 
allieret sig med Frisco is.

I iskiosken kan man 
købe tre forskellige is og 
sodavand, og man skal 
selv betale.

“Det beror ret så meget 
på tillid til mennesker”, 
fortæller Jørgen Horne, 
som håber, at mange af de 
tusindvis af mennesker, 
som går en tur langs van-
det eller på Gendarmstien, 
vil benytte sig af tilbuddet. 

Der vil være videoover-
vågning af vognen ■

Jørgen Horne, der har rødder i Brunsnæs, åbner selvbetjent 
iskiosk i byen ved Flensborg Fjord.
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Hørt i byen
Kronprins Frederik, 
Kronprinsesse Mary 
og deres fire børn 
nyder sommerferien 
på Gråsten Slot.  De 
føler sig godt tilpas og 
slapper af med at spille 
fodbold, køre cross, 
ride og spille tennis.

Erika og Villads 
Sandholdt Jacobsen 
bød forleden mur-
kunstner Andreas 
Welin på kaffe og kage 
i forbindelse med udar-
bejdelsen af vægmale-
riet på SuperBrugsens 
gavl mod nord.

Susanne Schou 
Hellesøe, Skelde, kunne 
i april fejre 25 års 
jubilæum hos Danfoss. 
Desværre satte Corona-
krisen midlertidig 
stopper for fejringen. 
Til august bliver hun 
traditionen tro afhentet 
i “jubilæums-bilen”.

De 9 konfirmander 
fra Kværs var forleden 
på blå mandag i Djurs 
Sommerland. Tre for-
ældre kørte børnene til 
Djursland.

En rumænsk kvinde på 
34 år og en rumænsk 
mand på 51 år blev for-
leden fængslet i 14 dage 
ved et grundlovsforhør i 
Retten i Sønderborg. 
De er sigtet for adskil-
lige butikstyverier i 
bandt andet Gråsten, 
som blev opdaget af en 
betjent, mens de stjal.

Der har været ekstraor-
dinær stor efterspørgsel 
på udlejningssommer-
husene i Gråsten fra 
særligt danske gæster 
de seneste måneder.
Hos sommerhussøge-
maskinen Campaya 
har man 129 sommer-
huse i Gråsten, og på 
intet tidspunkt i juli er 
mere end to sommer-
huse ledige. ■

Boliger

PENDLERVÆRELSE SØGES
Søger et værelse med adgang til bad/toilet evt. også køkken.

Skal bruges fra søndag aften til fredag morgen.

Indfl ytning straks og min. ½ år frem.

TRÆFFES PÅ TLF. 31 10 23 98
Med venlig hilsen

Pia Grün

Nederbyvej 2, Rinkenæs · 6300 Gråsten · Tlf. 3080 7580
Tømrersvinget 21 · 6360 Tinglev · Tlf. 3063 8950
Over Jerstalvej 17 · 6500 Vojens · Tlf. 2013 7627

Se mere på www.thomsens-auto.dk

Pæne biler til nettopriser 

UGENS BIL

Audi A6
2,0 TDi 177
07/2012
Km. 138.000
Diesel
Sølvmetal

199.400,-

Stillingsannoncer

Vi brænder for levere 
fjernvarme til Nordals - 
gør du? 

I Sønderborg Forsyning er vi i fuld gang 
med at udbrede fjernvarmenettet på 
Nordals - og vi har travlt. Så har du 
flair for fjernvarme, er du måske den 
nye kollega, vi har brug for.

Om dig
Du har håndværksmæssig baggrund 
- gerne som VVS’er og meget gerne 
med erfaring fra fjernvarme. 
Det vigtigste er, at:
• Du er god til at samarbejde
• Du har lyst til at lære nyt og vil 

deltage på efteruddannelseskurser
• Du har kørekort (kat. B eller BE)

Om jobbet
I Sønderborg Forsyning bliver du del 
af en spændende virksomhed, hvor 
dagene sjældent er ens. I alt er vi 
ca. 125 medarbejdere, som i fælles-
skab er ansvarlige for driften af otte 
genbrugspladser, seks vandværker, et 
deponi, fem renseanlæg og et halm-
baseret fjernvarmeværk.

Du kommer til at arbejde i et stærkt 
team med fire kolleger, der passer 
driften og servicerer nye og gamle 
kunder ved Nordals Fjernvarmeværk.

Det betyder, at du får en hverdag fuld 
af meget forskellige og udfordrende 
opgaver, som:
• Drift af Nordals Fjernvarmeværk
• Reparation og vedligehold af 

anlæg og tekniske installationer
• Servicering af fjernvarmekunder
• Rørarbejde

Du får løn og ansættelsesvilkår i 
henhold til gældende overenskomst.

Vil du høre mere om jobbet, kan du
kontakte driftsleder Ingolf Nielsen
på telefon 6040 5376.

Sådan søger du jobbet
Vi håber, du kan starte hurtigst muligt 
- så søg allerede i dag jobbet på
vores hjemmeside: www.sonfor.dk/job

Vi holder samtaler løbende. 

Vi glæder os til at høre fra dig!

sonfor.dk

Sønderborg Forsyning  søger medarbejder til 

Nordals Fjernvarmeværk

Ny kunst på Gråsten Plejecenter
Af Gunnar Hat tesen

Kunstneren Vivi 
Linnemann har taget 
initiativ til at forskønne 
beboernes omgivelser 
på Gråsten Plejecenter.
Hun har hyppigt besøgt 
Gråsten Plejecenter, for i 
samarbejde med beboerne 

og personalet at finde frem 
til stemninger og kultur 
på stedet, Hun oplevede 
stor hjertevarme og ople-
vede samling og nærhed. 
Disse værdier fik hende til 
at få fokus på et Arnested, 
som i gamle dage var sam-
lingsstedet, varmekilden i 
hjemmet.

Skulpturen blev afsløret 
af formand for Social- og 
seniorudvalget, Preben 
Storm (S), formand for 
udvalget for Kultur, Idræt, 
Handel og Turisme, 
Stephan Kleinschmidt (Sl. 
P.) og Grethe Nørgaard 
Christensen, der er beboer 
på Gråsten Plejecenter.

Til at hjælpe med det 
håndværksmæssige i for-
bindelse med opsætning 
af skulpturen, benyttede 
Vivi Linnemann sig af 
den lokale smed Jakob 
Olsen, anlægstruktør 
Søren Hansen og plejecen-
trets serviceleder Henrik 
Weber.

Plejecentrets beboere, 
personale og gæsterne 
hyggede sig efterfølgende 
med grillpølser og 
kartoffelsalt. ■

Gråsten Plejecenter har valgt 
udendørs kunst ud fra, at 
beboerne, gæster og byens 
borgere kan få glæde af det.
 Foto Søren Gülck
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A la carte menu kl. 7.00 - 21.00A la carte menu kl. 7.00 - 21.00
• • TruckersteakTruckersteak
• • ÆggekageÆggekage
• • StjerneskudStjerneskud

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

Alt frisklavet til digAlt frisklavet til dig

Dagens ret kl. 11.00-21.00
ONSDAG den  8. Frikadeller med rødkål

TORSDAG den  9. Stegt fl æsk med persillesovs

FREDAG den 10. Mexicosteak med salat

LØRDAG den 11. Dansk bøf med rødbeder

SØNDAG den 12. Burger med pommes frites

MANDAG den 13. Medister med stuvede bønner

TIRSDAG den 14. Kylling fi let med paprikasovs og grøntsager

Industrivej 20 • 6330 PADBORG • 7467 1203DØGNÅBEN

Kun 69,-

KliPlev NATursTeN
entreprenør & vognmandsfirma

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

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

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

BovAvisBovAvis

KliPlev NATursTeN
entreprenør & vognmandsfirma

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

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

BovAvis

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

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

20 24 76 14
www.kliplevnatursten.dk

Bjerndrupvej 8a
6200 Aabenraa 

KliPlev NATursTeN
entreprenør & vognmandsfirma

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

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

BovAvis

Erfaring sikrer dig den bedste løsning

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

Murerarbejde
Fliser og klinker

Renoveringer
Tilbygninger

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

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

DÆK TIL ALLE BEHOV

Industrivej 14, 

6330 Padborg

(+45) 3080 8086

pdc@pdc-as.dk

KONTAKT DIN LOKALE 
DÆKSPECIALIST

www.padborg-dækcenter.dk

Tømrerarbejde 
Hovedentreprenør
Tilbygninger
Tagarbejde

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

Se mere på www.byggemester.dk

SALG AF
 Køkkener
 Vinduer
 Døre

Frokosttilbud
Grøntsagsretter
Kyllingeretter

Oksekød*
*8,- €

Mandag- fredag

7,- €

Shalimar Restaurant
Indiske specialiteter

ÅBENT HVER DAG: 11.30 - 14.30 & 17.00 - 22.00

Vi tager imod danske kroner

Også mad ud af huset
Bestil til afhentning

Dansk 
menukort

Shalimar Restaurant
Indiske specialiteter
Rathausstraße 6 - D 24937 Flensburg 
Tlf: + 49 461 79776232 / mobil: +49 176 32327283

Mellem ZOB 
og gågaden

Finn Sørensen bliver ny formand for Bov IF Af Dit te Vennits Nielsen

Bov IF har fået ny 
formand. Det blev Finn 
Sørensen, som afløser 
Betina Jessen.
Valget skete på general-
forsamlingen i hovedfor-
eningen, som blev holdt i 
Grænsehallerne i Kruså.

Her blev der også valgt 
tre nye medlemmer til 
bestyrelsen.

Den afgående formand, 
Betina Jessen, omtalte 
i sin sidste beretning 
Corona-krisen, som har 
betydet stor nedgang i 
aktiviteterne.

Hun rettede stor tak 
til kassereren Yvonne 
Jespersen, der har ydet 
75% af alt arbejdet i den 
sidste tid.

Bov IF har 10 afdelinger, 
som sammenlagt har om-
kring 1.600 medlemmer. 

Kassereren Yvone 

Jespersen fremlagde 
regnskabet, der viste et 
overskud på 15.500 kr. 

Ny næstformand i Bov 
IF blev blev Dorte Soll, 
mens hvervet som kas-
serer stadig varetages af 
Yvonne Jespersen. 

Ny suppleant blev Frank 
Thietje. Som revisorer 
blev Jan Pedersen og Lone 
Borst genvalgt. 

Yvonne Jespersen roste 
Betina Jessen for sin 
formandsperiode.

“Du troede i starten, 
det var en motorvej. Du 
kørte med 240 km i timen 
derudaf, men gudskelov 
er du ikke ‘tildet’. Tak for 
mange gode år og alt godt 
i fremtiden”, sagde Yvonne 
Jespersen, som overrakte 
en gave til Betina Jessen. ■Den nye bestyrelse i Bov IF Hovedafdeling besrtår af Frank Thietje, som er ny suppleant, Dorte Soll, som er ny næstformand, 

Finn Sørensen, som er ny formand og Yvonne Jespersen, som fortsætter som kasserer. Foran står den afgående formand 
Betina Jessen Foto Dit te Vennits Nielsen

Tak fordi du handler lokalt

Padborg - Kruså - Frøslev - Holbøl - Kollund – Gråsten - Broager - Sundeved - Ragebøl Uge 28 8. juli 2020 12. årgang



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

Din daglige samarbejdspartner
i erhvervs- og privatspørgsmål

ADVOKATFIRMAET BIRGIT THOMSEN

Din daglige samarbejdspartner
i erhvervs- og privatspørgsmål

ADVOKATFIRMAET BIRGIT THOMSEN

Kontoret er ferielukket fra den 13. til den 31. juli, begge dage inkl.
Vi ønsker alle en god sommer!

Dødsfald

v/ Kirsten Pedersen Madsen

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

post@kirstenogrejner.dk
www.kirstenogrejner.dk

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

Valg af 
bedemand er 
et spørgsmål 
om tillid

Gratis samtale med en erfaren advokat om skifte- og arveforholdende

Rabøl Jørgensens Begravelsesforretning

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

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

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

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

Svend HedegaardRie Rabøl Jørgensen Martin Good

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

 

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

Bov-Padborg Begravelsesforretning
– en del af Rabøl Jørgensens Begravelsesforretninger

Rie Rabøl Jørgensen Martin GoodGunnar Petersen

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

KOLLUND KOLLUND 
KIRKEKIRKE

BOV BOV 
KIRKEKIRKE

Søndag den 12. juli
Ingen gudstjeneste

HOLBØL HOLBØL 
KIRKEKIRKE

Søndag den 12. juli kl. 9.30
ved Helle Frimann Hansen

Søndag den 12. juli
Ingen gudstjeneste

Padborg

Kruså
Kollund

Holbøl

Kliplev Kværs Gråsten
Egernsund

Rinkenæs Broager

Dybbøl

Ragebøl

Varnæs

Bovrup

Vester Sottrup
Felsted

Bjerndrup

Fårhus

Frøslev Bov

Ansvarshavende redaktør
Gunnar Hattesen

Telefon 21 16 06 83
gh@bovavis.dk

Lokalredaktør
Ditte Vennits Nielsen
Telefon 25 98 91 80

dvn@bovavis.dk

Mediechef
Ingrid Johannsen

Telefon 21 19 02 80
isj@bovavis.dk

Adm. medarbejder
Bettina A. Jessen

Telefon 61 44 07 80
baj@graastenavis.dk

Grafisk tilrettelæggelse
Hans-Ole Nielsen

Telefon 36 95 99 36
bovavis@graphos.dk

Grafisk tilrettelæggelse
Marta Serrano Sánchez

bovavis@graphos.dk

redaktion@bovavis.dk

OPLAG: 13.430

LEVERING:

FK Distribution

TRYK:

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

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

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

Avisen er i din postkasse 
onsdag/torsdag

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

FRISØR

Jernbanegade 40 · Padborg

+45 2169 8884

Birte Bladt

Salonen er lukket mandag og lørdag

Med Smart Rate rentefri
betaling på 24 måneder24kr. Aabenraa, Søndergade 6,  74 62 34 70      Sønderborg, Perlegade 63,  74 42 23 00       Padborg, Torvegade 4,  74 67 30 70

BOOK DIN GRATIS SYNSTEST ONLINE: optik-hallmann.com
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Dobbelt så 

meget glæde!

Med Smart Rate rentefri

  2.500,–
før 5.800,–

kr.
fra inkl.

progressive glas 

  3.900,–
før 7.800,–

kr.
fra

Tak fordi du handler lokalt 

Mindehøjtidelighed for

Bent Aage Kammersgaard
* 23. juni 1940    † 4. april 2020

finder sted onsdag, den 15. juli kl. 12.30
i det fri ved Bov Kapel

På familiens vegne

Randi, Gitte og Brita

Min elskede mand,
vor kære far, bedstefar, bror, onkel, svoger og svigerfar

Peter Speck
* 23. oktober 1953    †  1. juli 2020

er stille sovet ind

På familiens vegne

Dagmar

Højtideligheden finder sted i stilhed

Nicolai Villi Christensen, 
Padborg, er død, 87 år. ■

Vilma Marie Kristoffersen, 
Bov, er død, 97 år. ■

Politimand fra Kruså udgiver krimi
Af Dit te Vennits Nielsen

Pensioneret kriminalas-
sistent Calli Vollertsen 
fra Kruså har udgivet 
en krimi "Grüsse von 
Bubschen". 
Krimien udspiller sig i 
1950''erne og handler om 

den unge mand Sønke 
Andresen, der er opvokset 
i Siltoft, der ligger syd for 
Højer.

Sønke Andresens bror, 
Andreas, er frivillig i SS 
under 2. Verdenskrig. 

Han bliver alvorligt såret 
og vender hjem til foræl-

drene i marsken. Sønke 
søger ind til politiet og bli-
ver ansat i Købehavn. Her 
sker der et brutalt mord, 
som inddrager broderens 
tidligere fortid i SS. 

Krimien er udgivet af 
forlaget mellemgaard ApS.

Blå bog
Calli Vollertsen er et 
efterkrigsbarn, født og 
opvokset i barrakkerne 
i sin hjemby Aabenraa 
og der opvokset hos sine 
bedsteforældre.

Gik ud af skolen efter 
syv år og blev udlært 
mekaniker for senere 
at søge ind til politiet. 
Startede i København hos 

ordensmagten på Amager 
og endte sin karriere efter 
35 år som kriminalassi-
stent hos politiet i Gråsten 
Politikreds. ■

Calli Vollertsen debutterer 
som forfatter.
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Bovvej 27 │ 6330 Padborg │Tlf: 74 67 30 38 │ Mail: cs@cs-autotransport Bovvej 27 | 6330 Padborg | Tlf: 74 67 30 38 Mail: cs@cs-autotransport.dk | www.csautoaps.dk | 

CS Auto i Padborg er medlem af  værkstedskæden Bosch Car Service

1/2 PRIS
på vask

i Byens Bedste vaskehal 

CS Auto fejrer 10 års jubilæum
Lørdag den 1. august fra kl. 11-17

Sæt allerede nu kryds 
i kalenderen!

– Vi glæder os til se jer alle

Ud� ugt til det smukke Bogense 

BovAvis

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

Vi får en guided byvandring i den smukke gamle 
købstad. De charmerende huse og hyggelige gader 
fortæller historien helt tilbage til 1200-tallet, hvor 

Bogense også var en blomstrende handelsby.

Derefter kører vi gennem nogle af de charmerende 
landsbyer, ser nogle slotte og herregårde, oplever 
ægte Morten Korch idyl, ser Gyldensteen Strand 

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

Hjemkomst ved 19-tiden.

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

og lagkage på Kunstgården.

OPSAMLINGSSTEDER
Guderup Aktivitetscenter  . . . . . . . .  kl. 8.15
OK-tanken, Augustenborg. . . . . . . . kl. 8.25 
Alsion, Sønderborg  . . . . . . . . . . . . . kl. 8.35
Nybøl Kirke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kl. 8.50
Broager Kirke  . . . . . . . . . . . . . . . . . kl. 8.55
Elektrikeren, Egernsund  . . . . . . . . . kl. 9.00
Ahlmannsparken, Gråsten . . . . . . . . kl. 9.05
Bageren, Rinkenæs  . . . . . . . . . . . . . kl. 9.10
Annies kiosk, Sønderhav . . . . . . . . . .kl. 9.15
Elektrikeren, Kollund  . . . . . . . . . . . kl.  9.20
P-pladsen ved Kruså Bankocenter . . . kl. 9.25
Bov Kirke. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kl. 9.35
Circle K, Padborg  . . . . . . . . . . . . . . kl. 9.40
Samkørselspladsen ved Kliplev  . . . . kl. 9.50
Samkørselspladsen ved Rødekro . . . kl. 10.00
Samkørselspladsen ved Hammelev  .kl. 10.15
OK-tanken i Bramdrupdam  . . . . . kl. 10.35

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

Lørdag den 8. august

NY DATO

750,-Nordfyn

Loppemarked i Padborg
Padborg Shopping invi-
terer hver lørdag til gratis 
og hyggeligt loppemarked 

foran Guldsmed Rie 
Meyers butik. 

Interesserede kan bare 
komme og stille op, men 

de skal selv medbringe 
borde. ■

Det skaber hygge og aktivitet, når der hver lørdag er loppemarked i Padborg Torvecenter. 
 Foto Dit te Vennits Nielsen
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Hørt ved Lyren
Store Okseø er blevet 
et populært udflugts-
sted, og de nyopførte 
shelters bliver brugt 
flittigt. Der er derfor 
blevet behov for nogle 
bedre toiletforhold. 
Det opstillede såkaldte 
muldtoilet rækker 
ikke længere. Teknik- 
og miljøudvalget i 
Aabenraa Kommune 
har besluttet at opføre 
et rigtigt toilet med et 
nedsivningsanlæg til 
glæde for de mange 
sejlende.

Museum Oldemorstoft 
holder ekstraordinært 
åbent lørdag og søndag 
fra kl. 10-13 i børnenes 
skoleferie.

Bov IF fodbold har 
sommer bold hver 
tirsdag fra kl. 19 - ca. 
21 for seniorer, der er 
fyldt 17 år.

Bestyrelsen i Padborg 
Shopping mødtes for 
nyligt og fik planlagt en 
stribe nye tiltag. Den 
11. juli bliver der fjernet 
ukrudt, malet bænke 
og sat nye flagstænger 
op. Interesserede kan 
hjælpe fra kl. 10.

KJ Autoparts har holdt 
flyttedag. Butikken 
og lageret er tømt på 
den tidligere adresse, 
og firmaet sælger nu 
reservedele fra den nye 
adresse på Industrivej 1 
i Padborg.

Det gamle Hotel 
Krusaa gaard, som nu 
blot er en ruin, bliver 
om nogen tid sat på 
tvangsauktion. Det er 
Aabenraa Kommune, 
der har begæret 
tvangsauktionen. 
Den nuværende 
ejer, Kay Uwe 
Festersen, er nemlig 
i ejendomsskatte-
restance.

Padborg Shopping er 
med i en ny app, som 
tilflyttere i Aabenraa 
Kommune bliver budt 
velkommen med. ■

SKRÆNTEN 26, 6340 KRUSÅ TLF. 74672010

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

Dokumenteret godt 
salg i området.

DIN LOKALE EJENDOMSMÆGLER

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

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

Boliger

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

    Udover 25 ord, 1,-  pr. ord.

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

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

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

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

Kuponen kan udfyldes på www.graastenavis.dk, 
sendes som e-mail på: annonce@bovavis.dk.

Den kan også a� everes i postkassen på:
Bovvej 45 i Padborg.

Bov Avis udkommer ikke
i uge 29 og 30.

Næste udgivelse er 
onsdag den 29. juli.

Sommerferie

HERREFRISØR/
BARBERSHOP

i Torvecentret
Klip . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150,-
Maskinklip . . . . . . . . . . . . . . 100,-
Retning af skæg . . . . . . . . . . . 75,-
Hår og skæg . . . . . . . . . . . . . 200,-
Hårfj erning i næse og 
ører med voks . . . . . . . . . . . . 50,-
Klip, næse og ører . . . . . . . . 175,-

Med og uden tidsbestilling
Tlf. 51 43 97 75

TIRS.-FREDAG kl. 9.00 -17.30
LØRDAG kl. 9.00 -13.00

1. MANDAG i hver måned
kl. 9.00 -17.30

Padborg Vandværk A.m.b.a.

afholdes

Generalforsamling
i Padborg Vandværk A.m.b.a.

Torsdag den 6. august 2020
på Bov Kro kl. 19.00.

DAGSORDEN:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
3a. Det afsluttende regnskab for
      Bov Vandværk til godkendelse.
4. Budget for det kommende år forelægges til godkendelse.
5. Behandling af indkomne forslag, herunder 

forslag fra bestyrelsen. Bestyrelsen orienterer 
om sammenlægning med Bov Vandværk.

6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.
7. Valg af revisorer.
8. Eventuelt.

På valg til bestyrelsen er Ove John Rasmussen og 
Werner Schmidt.
På valg er tillige suppleanterne Karsten Paulsen og Bjarne 
Hermansen samt revisions� rmaet Sønderjyllands Revision.
Efter afholdelse af generalforsamlingen er vandværket vært 
ved en Pariserbøf.
Regnskab, budget og takstblad til behandling på 
generalforsamlingen bliver udleveret under mødet 
og kan tillige ses på vandværkets hjemmeside: 
www.padborgvand.dk

Padborg, den 8. juli 2020
Bestyrelsen

Flere aktiviteter 
i Grænsehallerne
Af Dit te Vennits Nielsen

Der har været en 
stigning i aktivite-
terne på 20 procent i 
Grænsehallerne i Kruså 
i 2019.
Det oplyste forman-
den Allan Niebuhr på 
generalforsamlingen.

Ifølge Allan Niebuhr har 
Coronakrisen haft overor-
dentlig stor betydning for 
økonomien, da alle arran-
gementer er blevet aflyst. 
I den forbindelse blev der 

heller ikke forelagt noget 
budget for 2020, da tallene 
ville være helt skæve. 

De ansatte i Grænse-
hallerne har været 
hjemsendt med lønkom-
pensation. Likviditeten 
er dårlig, og man får i 
fremtiden brug for en øko-
nomisk håndsrækning fra 
Aabenraa Kommune.

Underskud
Regnskabet viste et un-
derskud på ca. 20.000 kr., 
da ombygningen af bow-
linghallen blev dyrere end 
forventet, fordi udgifterne 

til brandsikkerhed blev 
større.

Der var genvalg til 
bestyrelsen, som består 
af formanden Allan 
Niebuhr, Michael Justesen, 
Morten Heilmann, Kurt 
Jørgensen, Dorte Soll og 
Benta Tønder.

Nyvalgt blev Finn 
Sørensen, som afløser 
Betina Jessen. Ny sup-
pleanter blev Christian 
Michelsen og Ejnar 
Sørensen. 

Revisorer er Sønder-
jyllands Revision. ■

Der var mange deltagere til 
generalforsamlingen i 
Grænsehallerne, hvor 
formanden Allan Niebuhr 
aflagde beretning.
 Foto Dit te Vennits Nielsen 
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Design to Shape Light

AJ Family
Design by Arne Jacobsen

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

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

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

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

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

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

Kom ind eller ring og få et uforbindende tilbud.

Gulvafslibning
Oliering - lakering

Sisseck boligudstyr ApSSisseck boligudstyr ApS

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

Salg & service
af hårde hvidevarer

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

Se elis.dk for aktuelle tilbud
Alt i servicesalg •

Elis’ hvidevarer
ved Norman Rudbeck

Alt indenfor hårde hvidevarer
Salg-Service-Reparationer

Telefon 7467 8799
Mobil 4082 4939

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

• El-installationer

• Reparationer

• Industriservice

• IHC/wireless

• Tyverisikring

• Varmepumpeservice

• Parabol/antenneanlæg

• Tele/data installationer

• Energirådgivning

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

Norman 
Rudbeck

Frøslevvej 81 C
6330 Padborg

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

Kontakt os på: 
Dennis Lorenzen

27 58 87 50 • Dennis@ltnatur.dk 

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

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

LT NATUR &
EJENDOMSSERVICE APS

Murer- samt tømrerafdeling: kontakt os for mere info

Vognmandsfirmaet
Kenneth Jacobsen

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

Kørsel med kran og grab
Containerkørsel
Entreprenørkørsel

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

Skærver · Pyntesten
Egen grusgrav

Selv-afhenter-plads
Skovglimt 1, 6340 Kruså

   kj@kenneth-jacobsen.dk

www.kenneth-jacobsen.dk

CVR 34 22 35 72

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

Bred VVS ApS

Trio cyklede 325 km på Hærvejen
Af Dit te Vennits Nielsen

Tre friske mennesker - 
Lene Dinesen og Tove og 
Flemming Gram - cykle-
de forleden på Hærvejen 
fra Padborg til Viborg.
Cykelturen begyndte 
fra bopælen i Bov, hvor 
79-årige Flemming Gram 
bor sammen med sin kone 
Tove. Sammen med deres 
gode veninde igennem 
mange år, Lene Dinesen, 
havde de bestemt sig for 
at cykle den populære og 
smukke rute op ad den 
jyske højderyg. 

De stødte på mange sjove 
og udfordrende ting på 
vejen, hvor de også prøve-
de at sove i shelters. 

Undervejs så de mange 

seværdigheder, blandt 
andet Immervad Bro, 
Syvårssøerne, Givskud 
Zoo, Gudenåens udspring, 
Bølling Sø og Viborg 
Domkirke. 

Udover at sove i shelters 

overnattede de tre også 
på kro, Bed & Breakfast, 
Danhostel og i lejlighed, 
hvor de fik et tiltrængt 
bad og der blev vasket tøj i 
stor stil.

Efter otte dage på cykel 

med to hviledage indimel-
lem, havde trioen tilbage-
lagt i alt 325 km. Efter en 
spændende og uforglem-
melig cykeltur gik det 
hjemad igen med tog fra 
Viborg til Padborg. ■

Lene Dinesen samt Tove og Flemming Gram har gennemført cykelturen på Hærvejen fra 
Padborg til Viborg. Foto Dit te Vennits Nielsen

Workshop på 
Oldemorstoft

På Museum Oldemorstoft i Padborg er en gruppe af deltagere 
fra begge sider af grænsen begyndt at bygge en hytte eller 
pavillon, der skal symbolisere grænsen og mødet mellem 
mennesker på og ved grænsen.

Narko kørsel
Politiet stoppede forleden en 31-årig mand i bil på 
Lyren i Padborg. Manden blev testet positiv for eufori-
serende stoffer, og derfor blev han sigtet. ■

1 9



2 0


