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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 32 - ONSDAG 5. AUGUST

• Græsk farsbrød med tomatsauce og ris
• Coq au vin med karto�er
• Brændende kærlighed
• Mørbradbøf ala creme med karto�er
• 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

Avntoftvej 2, Kværs ∙ 6300 Gråsten ∙ www.atbs.dk ∙ Tlf. 73709192

VELUDFØRT TØMRER- & 
SNEDKERARBEJDE

SKODSBØL – SKODSBØLVEJ 90 · 6310 BROAGER

www.pchristensenogsønner.dk – Følg os på 
TLF. 74 44 16 57

DIN LOKALE VOGNMAND…DIN LOKALE VOGNMAND…
• Alt i transportAlt i transport
• Sand og grusSand og grus
• KranvogneKranvogne
• NedbrydningNedbrydning
• KnusningKnusning
• Beton og teglBeton og tegl
• VinterbekæmpelserVinterbekæmpelser
• Anlæg/EntreprenøropgaverAnlæg/Entreprenøropgaver
• Træfældning/Topkapning med kranTræfældning/Topkapning med kran

Sct. Pauli 28, 6310 Broager • Mobil 4079 1647

Vi køber

GULD – SØLV GULD – SØLV 
PLETSØLVPLETSØLV

Åbningstider
Torsdag og fredag: kl. 12-16
Lørdag: kl. 10-15
samt efter aftale

Kom forbi butikken 
og få et godt tilbud

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

Ta’ 4 pk.

99,-
*Begrænset parti

Cirkel 
Kaffe
Blå

500 g

Gælder fra mandag den 3. august til 
og med onsdag den 5. august

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

Sjællandsgade 16, 6400 Sønderborg · www.akseltang.dk

Ring 7447 4262
eller skriv til

akseltang@mail.dk

Bent 
Christensen

• OMBYGNING 
• RENOVERING 

• TOTALENTERPRISE

Sundsnæs 2 · Gråsten · kjems.dk
Telefon 7465 1140

Telefon- og åbningstider
Uge 31: 8.00 – 14.30

FOR BØRN KL. 19-21
Tirsdage og torsdage 

i sommerferien

POOL 
PARTY
barn50 kr.

Diskolys, røgmaskine, 
sodavand & masser af 
vand-sjov! Inkl. en 
sodavand HUSK! 

Tilmelding. 

FOR VOKSNE KL. 19-21
Tirsdage og torsdage 

i sommerferien

AFTEN
WELLNESS 
Hygge med masser af stearinlys. 
Sauna, dampbad, udespa, kneipp- 

kanal, koldtvands- & varmtvandsbas-
sin. Udsigt over fjorden...  
Vi serverer et glas bobler 

Voksne125 kr.

Fiskenæsvej 2, 6300 Gråsten   Tlf. 7365 0033

Pr.

Tak fordi du handler lokalt

Gråsten - Broager - Ragebøl - Sundeved - Padborg - Kruså - Frøslev - Holbøl - Kollund Uge 31 29. 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

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 hver onsdag og slutter den 12. august.

Kirken åbner en halv time før og alle er velkomne.

Foredrag i Gråsten Slotskirke
At leve med et handicap
Tirsdag den 25. august. Varighed: ca 1 time 

Noa Bak blev født med dårlige udsigter til at leve 
længe. Som 2-årig � k han to blodpropper en hjernen 
og en hjertet, hvilket medførte, at han blev spastisk 
lammet i den ene side. Lægerne vidste ikke, om Noa 
ville overleve og i så fald, om han ville komme til at gå 
igen eller nogensinde få et sprog. Men Noa gav ikke 
op. Han ville leve og mod alle forventninger begyndte 
han at gå og � k som 3-årig en hjertetransplantation.

I dag er Noa 23 år. Han fortæller i sit foredrag, 
hvordan han i dag lever et rigt liv, hvor mange små 
sejre fylder mere end alle de nederlag, som han også 
åbent fortæller om. For det har ikke været let som 
handicappet at gå i almindelig skole. Noa har følt sig 
udenfor både socialt og fagligt. Små ting som at se de 
andre spille fodbold, når man selv drømte om det, men 
ikke kunne være med, � k Noa til at folde hænderne og 
bede Gud om hjælp til at spille fodbold. I foredraget 
fortæller Noa, hvordan han � k svar på denne bøn.

Kirkegårdsvandring 
i Adsbøl
Onsdag den 12. august 
kl 17.00 – mødested: 
den nye kirkegård 

Kom på rundvisning 
på begge på vore 
kirkegårde, hvor der 
fortælles om udviklingen, 
planerne og historien.

Vi slutter ved kirken!

Gudstjenester og aktiviteter i august
Søndag den 2. august kl.  9.30 Gudstjeneste i Gråsten Slotskirke

Søndag den 2. august kl. 19.00 Gudstjeneste i Adsbøl kirke

Tirsdag den 4. august kl. 19.00 Læsekreds i Præstegården

Onsdag den 5. august kl. 18.00 Aftensang i Gråsten Slotskirke

Søndag den 9. august kl.  9.30 Gudstjeneste i Gråsten Slotskirke

Søndag den 9. august kl. 11.00 Gudstjeneste i Adsbøl kirke

Onsdag den 12. august kl. 17.00 Kirkegårdsvandring på Adsbøl kirkegård

Onsdag den 12. august kl. 18.00 Aftensang i Adsbøl kirke

Søndag den 16. august kl. 11.00 Gudstjeneste i Gråsten Slotskirke

Søndag den 23. august kl.  9.30 Gudstjeneste i Adsbøl kirke

Søndag den 23. august kl. 11.00 Gudstjeneste i Gråsten Slotskirke

Onsdag den 26. august kl. 19.00 Menighedsrådsmøde i præstegården

Torsdag den 27. august kl. 19.00 Foredrag i Gråsten Slotskirke

Søndag den 30. august kl. 11.00  Gudstjeneste i Gråsten Slotskirke

Månedens salme
Hver måned vælger organist Rut E. Boyschau en salme, der 
er af nyere dato og derfor ikke er at � nde i vores salmebog. 
Vi kalder den månedens salme. I denne måned er det dog en 
salme af ældre dato – en oldkirkelig treenigheds hymne.

Tanken er, at vi i Adsbøl kirke og Gråsten Slotskirke synger denne salme 
under samtlige gudstjenester. Dette for at lære nye tekster og toner.

August: ”Aleneste Gud i Himmerig”. 

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

Lokale butikker sørger for torvedags-stemning Af Esben Cronbach

Selvom de år-
lige festligheder er 
aflyst, skal gråste-
nerne ikke gå helt fri for 
torvedags-stemningen.
Godt vejr, lækre drikke og 
en duft af pølser i luften. 
Det er blandt andet det, 
der kendetegner de årlige 
torvedage i Gråsten.

Ligesom med så meget 
andet, er torvedagene i 
år blevet aflyst. Det for-
hindrer dog ikke nogle 
af de lokale butikker i at 
afholde en erstatnings-
torvedag. Arran gementet 
er kommet i et samar-

bejde mellem 2dreams og 
FriBikeShop. Og løber af 

stablen ud fredag, og fort-
sætter lørdag.

På grund af coronare-
striktionerne, kan det ikke 
finde sted på samme måde 
som andre år. Trods det, 

er der garanteret god op-
vartning ved teltet ud for 
FriBikeShop.

“Vejret ser fint ud, så det 
er positivt. Det skal nok 
blive godt,” siger Torben 
Nielsen fra FriBikeShop. 

Gråsten Roklub sørger 
for pølser i teltet ved 
FriBikeShop. I samme telt 
laver den nyåbnede Café 
Sisi lækre retter til dem, 
der vil prøve smagen af 
den nye café.

Idéen kom til de to 
butikker, fordi de plejer 
at have udsalg i løbet af 
torvedagene.

Trods torvedagenes 
aflysning, vil de bibeholde 
tilbuddene. På den måde 
kombineres et godt arran-
gement med gode tilbud.

I 2dreams er det som-
mervarerne, der er på 
tilbud. Også Tøj eksperten 
med Jan Hansen i spidsen 
byder på slagtilbud. 

“Sommeren er ved at 
være slut, men man kan 
stadig gøre sig et godt 
kup,” siger Jonna Seemann 
om udsalget.

I FriBikeShop er der især 
mange sportscykler, der er 
nedsat med 20%-30%. ■

Flere butikker gør klar til 
erstanings-torvedag. Her 
er det Jonna Seemann fra 
2dreams og Torben Nielsen 
fra FriBikeShop, som bliver 
fanget i en ledig stund mel-
lem de mange gode ekspe-
ditioner, sommeren har budt 
på. Foto Ingrid Johannsen

2



your family

MARINA FISKENÆS
BADELAND MED 
POOL PARTY

MARINA FISKENÆS
WELLNESS, UDE

MARINA FISKENÆS

MARINA FISKENÆS
WELLNESS, INDE

... se alle faciliteter og aktiviteter på www.enjoyresorts.dk

Fiskenæsvej 2
DK-6300 Gråsten
Tlf. +45 6913 7911

1.900 m2 
WELLNESS

Enestående udsigt over havnen og 
alle lystbådene. Urte- og lyssauna 
samt Hammambad og saunagus. 

Varmtvandsbassin med tilhørende 
udendørsspa og koldtvandskar 

samt finske saunaer.
Adgang: +16 år.

ENJOY FAMILY TIME

Glade børn
leger bedst
POOL PARTY.  I sommerferien omdanner vi vores badeland 
til et vand-diskotek med musik. Det bliver vådt, det bliver godt 
og med garanti sjovt. Der er fed musik, røg og diskolys. Der 
kan købes is, snack, sodavand og så vil der være en 
konkurrence, hvor der kan vindes gode præmier.

På ENJOY RESORTS MARINA FISKENÆS i Gråsten 
er der noget at komme efter for alle. Bare et par timer 
eller en enkelt dag væk fra hverdagen, men alligevel ikke 
langt væk.  Her finder du forkælelse til både krop og 
sjæl med mange aktiviteter, som badeland, wellness, 
spa, aktivitetsrum for børnene, fitness, restaurant og 
marina. Enjoy Resorts Marina Fiskenæs ligger midt 
i naturen, tæt på vandet og med højt til himlen. 
Så der er god plads til masser af samvær 
med dine nærmeste. 

Der er altid en anledning...

Kl. 19:00-21:00 

TIRSDAGE 
& TORSDAGE

I SOMMERFERIEN 
28/07 + 30/07 samt 04/08 + 06/08 2020

POOL PARTY
Aldersgrænsen er max 15 år. Deltagerne skal kunne 

svømme uden nogen form for hjælpemidler.

            Pr. 
barn 50kr.
inkl. en sodavand

FOR VOKSNE KL. 19-21
Tirsdage og torsdage 

i sommerferien

AFTEN
WELLNESS 
Hygge med masser af stearinlys. 

Udsigt over fjorden...  
Vi serverer et glas bobler 

Voksne125 kr.

Tilmelding 
nødvendig 
på telefon
7365 0033 
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Borggade 3 · 6300 Gråsten · Tlf. 74 65 10 31 · www.fribikeshop.dk 

RESTSALG

SPAR

på udvalgte cykler
20-30%

Gælder fra den 31. juli til den 30. august eller så længe lager haves.

Udsalgsvarer i butikken 

Spar op til 70%
Minimum 50%

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

Borggade 4, Gråsten  •  Tlf. 5151 3678
Vi modtager mobilepay og kontanter

ÅbningtiderÅbningtider

Gadestativer 

1 del 100,-
5 dele 400,-

Slutspurt

Udvalgte sko
Uanset førpris

Nu

250,-

ULSNÆS CENTRET · Tlf. 74 65 43 44

Garn og tøjbutikken med det store udvalg

Stort 
udvalg i

Garnbutikken med det store udvalg

Ansigtsløft til byskilte

Gråsten Handel har fået malet byskiltene ved Ulsnæs Centret og Felstedvej i mere moderne 
farver, og skiltene har dermed fået et ansigtsløft. Foto Ingrid Johannsen

Høst-
marked
Den Kongelige Have 
arrangerer høstmarked 
den sidste weekend i 
september. ■
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SuperBrugsen genopliver Davrepigerne
Af Esben Cronbach

I samarbejde med graf-
fitikunstneren Andreas 
Welin har SuperBrugsen 
givet Ulsnæs Centret 
mere liv.

SuperBrugsen støtter 
i det daglige de lokale 
foreninger, så de har mu-
lighed for at udvikle sig og 
tiltrække nye medlemmer. 

“Det er én af de måder, 
SuperBrugsen Gråsten 
giver tilbage til sine med-
lemmer”, siger brugsudde-
ler Jesper Thomsen.

“Der har længe været 
snak om, at gavlen skulle 
prydes med noget, så det 

ikke bare var en kedelig 
gul murstensvæg”, siger 
Jesper Thomsen.

Efter at have set Andreas 
Welins værker i Gråsten 
og hele Sønderborg 
Kommune, blev det be-
sluttet, at Welin skulle 
male Davrepigerne på 
gavlen.

En fiks idé, et Facebook-
opslag og nogle henven-
delser senere, var de sidste 
detaljer på plads.

Gråstener-piger
De to gråstener-piger 
Emilie og Dicte Rhode 
Eilersen stod model 
til nyfortolkningen af 
Davrepigerne, der binder 

det lokale og nutidige 
sammen med COOP’s 
historie.

“Når vi skal bruge mo-
deller, var det oplagt at 
bruge lokale piger, frem 
for tilfældige,” siger Jesper 
Thomsen, der understre-
ger, at idéen var Andreas 
Welins egen.

“Det kommer også til at 
gå med i historien, at det 
er to lokale piger, der er 
brugt som modeller.

Efter opførslen af 
gavlmaleriet, har Jesper 
Thomsen fået flere reak-
tioner fra andre butikker 
i kæden, der også er 

nysgerrige på, hvad der 
ligger bag opførslen af 
gavlmaleriet. 

“Den positive respons 
på gavlmaleriet betyder, 
at der måske kommer 

noget lignende en dag i 
fremtiden”, siger Jesper 
Thomsen.

“Mon ikke vi får en skør 
idé på et tidspunkt? Det 
kunne godt ske.” ■

Vores åbningstider
Mandag - fredag 9:00 - 15:00 eller efter aftale

 
Vagttelefon

Døgnbemandet for akutte henvendelser

Bestil tid på 
61 51 78 20

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

ÅBNINGSTIDER
Tirsdag 9.30 - 17.30
Onsdag 9.30 - 17.30
Torsdag 9.00 - 17.30
Fredag 9.30 - 18.00
Lørdag 9.00 - 13.00

Slotsgade 7 • 6300 Gråsten
Tlf.: 74 65 30 31

www.toejeksperten.dk

JAKKER - BLAZERE

HALV PRIS

Vi rydder op!

SLUTUDSALG
MASSER AF VARER  HALV PRIS 

VI GIVER  20%  RABAT PÅ 
IKKE NEDSATTE VARER

SKJORTER - LANG ÆRME
Normalpris
600,- 

NU 300,-
HALV 
PRIS

SHORTS LÅRLOMMER
Normalpris
299,-

NU 199,-
SPAR
33%

LÆRREDSBUKSER
Normalpris
900,- 

NU 450,-
HALV 
PRIS

VINDJAKKER

HALV PRIS

SKJORTER - STRIK
Normalpris
399,- / 499,-

NU 199,-/249,-
HALV 
PRIS

SKJORTER - STRIK
Normalpris
499,- 

NU 249,-
HALV 
PRIS

henderson
SKJORTER - KORT ÆRME
Normalpris
299,- 

NU 199,-
SPAR
33%

Fakta
Davrepigerne blev først 

bragt til live af Aage 
Sikker Hansen i 1945, 
da Davregrynene blev 
lanceret. Grynene kunne 
købes frem til 2003. De 
blev relanceret i 2016 i 
forbindelse med COOP’s 
100-års jubilæum.

Søstrene Rhode Eilersen, som består af 8-årige Emilie og 
6-årige Dicte sammen med vægkunstner Andreas Welin.
 Foto Ingrid Johannsen 

Vægkunstner Andreas Welin 
sammen med uddeler 
Jesper Thomsen et par dage 
før det endelige resultat.
 Foto Ingrid Johannsen
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sommer im Papirmuseets By

WEBSHOPw w w. k a r e n m a r i e k l i p . d k

Bomhusvej 3, 6300 Gråsten 
Tel. 74 65 22 56 

OBS! NYE ÅBNINGTIDER:
Mandag/Mon - fredag/Frei: 10-16.00  

lør-søndag/Sams-son: lukket/Geschloßen
Se mere på/siehe mehr auf: www.karenmarieklip.dk

Find os på - finde uns auf

Ausschneiden und mitnehmen

sie kriegen 10% rabatt  
auf alle waren im Geschäft

Klip ud
& tag med

du får 10% rabat 
 på alle varer i butikken

G
yld

ig
 fr

a 
ug

e 
27

-3
2 

20
20

/G
ilt 

Kw
. 2

7-
32

 2
02

0

✁
 Se de mange gode tibud i vores

Siehe die vielen guten Angebote im webshop

VidEO
C H a N N E L

youtube.com/Karenmarieklip

Gå en tur i den  
smukke butik og få  

masser af 
 inspiration til kreativ  

papir hobby

Machen Sie einen  
Spaziergang in den schönen 
Laden und bekommen Sie  

viel inspiration für ein  
kreatives Papierhobby 

Sommer i
Papirmuseets By

Gratis entré
Eintritt Frei

Dronningen indvier Den Kongelige Køkkenhave
Af Gunnar Hat tesen

To glade søstre, 
Dronning Margrethe og 
Prinsesse Benedikte, 
kastede glans over indvi-
elsen af Den Kongelige 
Køkkenhave.

“Det er en meget stor dag 
for Benedikte og jeg. Vi 
har glædet os meget, selv 
om det så nærmest uover-
skueligt ud i starten”, sag-
de Dronning Margrethe 
ved den officielle indvielse, 
som fandt sted i en opstil-
let pavillion.

Det var Dronningens 
mor, Dronning Ingrid, 
som i 1960 etablerede den 
7.500 kvadratmeter store 
køkkenhave, som gennem 
årene er blevet stærkt 
beskåret. De senere år har 
kun en femtedel været 
dyrket.

Ideen om at genetab-
lere Den Kongelige 
Køkkenhave blev fostret i 
2015. 

“Da chancen bød sig 
for at genskabe Den 
Kongelige Køkkenhave 

ved Graasten Slot, der 
ikke kun var til gavn, men 
også til glæde, så greb vi 
fat med begge hænder 
og med stor begejstring. 
Men jeg vil gerne takke 
Benedikte, uden hvis 
utrættelige ildhu det 

ikke var lykkedes. Jeg 
vil også gerne takke bi-
dragsyderne, Sønderborg 
Kommune og Kultur- og 
Slotsstyrelsen”, sagde 
Dronning Margrethe til 
de 100 inviterede gæster.

Kom og spis
Dronningen rettede 
også en tak til de nye 
medarbejdere i haven, 
der hører til de socialt 
udsatte hos Væksthuset i 
Augustenborg.

“Nu har vi fået den 

Kongelige Køkkenhave. 
Nu er den indviet. Kom og 
pis”, sagde Dronningen til 
stort bifald fra de invitere-
de gæster.

Kulturminister Joy 
Mogensen (S) sagde, at 
køkkenhaven er en på-

mindelse om, at her til 
lands sætter vi pris på al 
kultur.

“Det er ikke tit, man 
som kulturminister 
får lov til at indvie en 
køkkenhave. Men det er 
bestemt også kultur i en 
køkkenhave, ligesom der 
er næring i kultur”, sagde 
kulturministeren.

Da indvielsen blev plan-
lagt, havde man regnet 
med, at der skulle være en 
stor, folkelig festdag, men 
det har corona-restrikti-
oner siden sat en stopper 
for.

“Vi er få i dag, men det 
afspejler bestemt ikke glæ-
den over, at dette projekt 
er lykkedes”, sagde borg-
mester Erik Lauritzen (S). 

Den Kongelige 
Køkkenhave har kostet 
22.630 mio. kroner, som 
hovedsageligt er doneret 
af fonde. ■

Prinsesse Benedikte og 
Dronning Margrethe fik en 
rundvisning i Den Kongelig 
Køkkenhave.
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GRÅSTEN

Områdets sommerbutik
Åbent hver dag fra 7.00-20.00

SuperBrugsen Gråsten Telefon 73 65 26 00
Ulsnæs 10, 6300 Gråsten Delikatesse: 73 65 26 09 / Slagter: 73 65 26 10

Lagkagehuset • Pølsemageri • Delikatesse • Stor specialøl-afdeling
 Betjent slagter • Nedkølet grøntafdeling • Stort udvalg af lokale varer
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Nygade 13 - 6300 Gråsten • Tlf. 7465 3365 • : DEN GAMLE SKOMAGER

ÅBNINGSTIDER

Mandag-Torsdag kl. 10.00 - 22.00
Fredag-Lørdag kl. 10.00 - min. 02.00

Søndag kl. 10.00 - 20.00

Pga af Corona kan vi have andre åbningstider, 
vi følger de retningslinjer vi får påbudt

Følg med på vores Facebook side, der kommer alle ændringer.

Byens samlingspunkt

Vi har baren med 

mange forskellige 

drikkevarer, 

billard/pool bord, dart 

og mange andre spil.

Vi har regelmæssigt 

live-musik og andre 

arrangementer.

STORE OPLEVELSER I KONCERTSALEN ALSION
 ... hele Sønderjyllands koncertsal i Sønderborg

Nattergalen
10. august 2020

Drabscheferne
22. september 2020

Andreas Bo
23. oktober 2020

Amazing Christmas
5. december 2020

Andrew Lloyd Webber Galla
20. februar 2021

One Night of Queen
3. oktober 2020

Ørkenens Sønner
13. + 14. november 2020

Troldspejlet in Symphony
10. februar 2021

Nikolaj Stokholm (EKSTRA)
2. oktober 2020

Adam & Noah
12. november 2020

Den russiske Nationalballet
13. januar 2021

Dansk opera: Fete galante
12. marts 2021

    Se mere på www.koncertsalen-alsion.dk

GLÆD DIG TIL EFTERÅRET 2020
PÅ SØNDERBORG TEATER

www.sonderborgteater.dk

10. SEP  Blekingegadebanden
14. SEP   Karen-Marie Lillelund
24. SEP   Den gerrige
14. OKT    Sværdet i stenen
22. OKT   Farinelli
26. OKT  Carpenters
28. OKT  Piaf & Aznavour
29. OKT  Thomas Rathsack

4. NOV     Emil Erichsen
5. NOV     Det ensomme hjerte
9. NOV     Pigen med bomberne
12. NOV   In the Air Tonight
20. NOV   Et dukkehjem
25. NOV   Under huden
1. DEC     Emma ude af takt
5. DEC     Thomas Ejes juleshow

SOMMERMENU
Serveres alle dage kl. 17.30-21.00

Laksesouffl  é på en bund af hvidvinssauce, 
persillefrit, butterdejfl eurons med rødløg 

og tomatconcassé samt brød og smør

Kalvefi let med smagfulde grøntsager, 
kartofl er og pebersauce

Dessert variation. Kokken fremtryller 
det bedste fra det søde køkken

 Husk bordbestilling

250,-
 pr. person

Torvet 8, 6300 Gråsten 
Tlf. +45 7060 2889

Pige optaget i rekordbog

Af Ingrid Johannsen

9-årige Stella B. Songest 
fra Rinkenæs er blevet 
optaget i Børnenes 
Rekordbog 2020. 

Hun slog den tidligere 
rekordholder med flere 
meter. 

Hendes bedrift med den 
73 meter lange Rainbow 
Loom rings kan lokale 
læse om næste år, hvor 
bogen udkommer. 

Stella B. Songest fik den 
længe ventede besked un-
der familiens sommerferie 
i Ebeltoft ■

Stella B.Songest, Rinkenæs, 
er blevet optaget i Børnenes 
Rekordbog for 2020.
 Foto Ingrid Johannsen

Tak fordi du 
handler lokalt 
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Tilmelding til ordinær generalforsamling:

JA TAK,  Vi ønsker at deltage med         personer (max 2). 

JA TAK,  Vi ønsker at tilmelde         personer (max 2) til 
bustransport fra Gråsten. 

Udfyld venligst navn og adresse.

Navn 

Adresse

	 						

Onsdag den 12. august 2020 kl. 18.30 på 
Business College Syd, Søndre Landevej 30, Sønderborg

Sønderborg Fjernvarme Amba · Nørrekobbel 54 · Telefon 7343 5000 · www.sf jv.dk
.

Årsrapporten kan du se på vores hjemmeside 
www.sfjv.dk fra søndag den 26. juli eller fra samme 
dato rekvirere den pr. telefon 7343 5000 eller pr. mail 
post@sfjv.dk 

Generalforsamlingen afsluttes med et traktement, og 
der arrangeres buskørsel fra Gråsten til Sønderborg og 
retur. Rute: Ahlmannsparken 17.25, busstoppestedet 
Ulsnæs 17.30, busstoppestedet v. Egernsund gl. skole 
kl. 17.40.

Af hensyn til de praktiske forhold i afvikling af mødet, 
bedes du tilmelde dig senest den 3. august 2020 ved 
at bruge hjemmesiden eller aflevere nedenstående 
kupon på selskabets kontor. 

DAGSORDEN I HENHOLD TIL VEDTÆGTERNE § 7.5:

1.  Valg af dirigent 

2.  Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår

3.  Den reviderede årsrapport for 2019 fremlægges til   
  godkendelse

4.  Budget for 2020 opgjort efter varmeforsyningslovens  
  prisbestemmelser for indeværende driftsår frem-
  lægges til orientering 

5.  Fremlæggelse af investeringsplan for 2020 til 
  orientering

6.  Forslag fra bestyrelsen
  Analyse af potentiale i sammenlægning af 
  Augustenborg Fjernvarme og Sønderborg   
  Fjernvarme.
  Bestyrelsen fremsætter forslag om at intensivere det  
  igangværende analysearbejde, der viser en økonomisk  
  gevinst ved en sammenlægning af de to selskaber.

7.  Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere

8.  Valg af bestyrelsesmedlemmer
  På valg blandt stemmeberettigede udenfor de
  almene boligorganisationer er: Claus Plum, Erik P.  
  Andersen og Morten Sommer, som alle modtager 
  genvalg. Der skal vælges 2 bestyrelsesmedlemmer fra 
  denne valggruppe.
  På valg blandt stemmeberettigede fra de almene 
  boligorganisationer: Torben A. Sørensen, som
  modtager genvalg. Til nyvalg opstiller Niels Christiansen. 
  Der skal vælges 2 bestyrelsesmedlemmer fra denne  
  valggruppe.

9.  Valg af suppleanter til bestyrelsen

 10. Valg af revisor
  Bestyrelsen foreslår at PwC vælges som ny revisor 

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

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

 Vi kører over grænsen og videre til havnebyen 
Dageböll på den sydslesvigske vestkyst, hvor vi sejler 

ud gennem Vadehavet med de mange halliger til Wyk 
på Føhr. Føhr blev kurø i 1819, og den danske konge 

Christian VIII holdt ferie på øen i årene 1842-47. 
I Wyk vandrer vi en tur rundt i den charmerende by 
og ser den berømte strandpromenade. Herfra fortsætter 
vi i bus til en kro, hvor vi spiser middag. Derefter kører 
vi til “Museum Kunst der Westküste” i Alkersum – et 

kunstmuseum, som Dronning Margrethe indviede i 2009. 
Turen fortsætter videre til den idylliske Nieblum, hvor 

vi ser den store Friserdom, der er den største kirke 
mellem Kongeåen og Ejderen. Vi ser også den vestlige 

side af øen og kører derefter tilbage til Wyk, hvor 
der bliver mulighed for at se byen på egen hånd.

Hjemkomst ved 20-tiden.
Prisen inkluderer bus, færge, guide, middag og rundfart på øen.

OPSAMLINGSSTEDER
Alsion, Sønderborg  . . . . . . kl. 7.15
Nybøl Kirke . . . . . . . . . . . . kl. 7.30
Broager Kirke  . . . . . . . . . . kl. 7.35
Elektrikeren Egernsund . . . kl. 7.40
Ahlmannsparken, Gråsten . kl. 7.45
Bageren Rinkenæs . . . . . . . kl. 7.50
Annies Kiosk, Sønderhav . . kl. 7.55
Bindzus, Kollund . . . . . . . .kl. 8.00
Kruså Bankocenter  . . . . . .kl. 8.05
Bov Kirke. . . . . . . . . . . . . . kl. 8.15
Circle K, Padborg  . . . . . . .kl. 8.20

Tilmelding 
på telefon 
2116 0683

695,-

Ud� ugt til FøhrUd� ugt til Føhr

BovAvis

NY DATO

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

Efter opsamling kører vi til Pejsegården i Brædstrup, 
hvor vi nyder en lækker 2-retters menu.
Derefter kører vi til Silkeborg, hvor vi nede 
ved havnen stiger ombord på verdens ældste 
aktive hjuldamper, Hjejlen, som er fra 1861.
Vi sejler den smukke tur på Silkeborg Søerne mod 
Himmelbjerget. Sejlturen varer godt en time og 
båden anløber kajen ved Hotel Juelsø og foden af 
Himmelbjerget, hvorfra bussen henter os. På toppen 
af Himmelbjerget nyder vi den storslåede udsigt.
Fra Himmelbjerget kører vi ad smukke 
veje til Gl. Ry Kro, hvis historie går 400 år 
tilbage. Vi nyder atmosfæren fra en svunden 
tid og drikker ka� e og spiser kage.
Vi er hjemme ved 20-tiden efter en herlig dag.
Prisen inkluderer morgenka� e og 
rundstykke, 2 retters middagsmad, sejltur på 
Silkeborg Søerne, entré på Himmelbjerget, 
ka� e og kage, bus og guide.

BovAvis

Afgang
Alsion, Sønderborg  . . . . . . . . kl. 8.00
Nybøl Kirke . . . . . . . . . . . . . . kl. 8.30
Broager Kirke. . . . . . . . . . . . . kl. 8.35
Elektrikeren Egernsund . . . . . kl. 8.40
Ahlmannsparken, Gråsten . . . kl. 8.45
Bageren Rinkenæs . . . . . . . . . .kl. 8.55
Annies Kiosk, Sønderhav . . . . kl. 9.00
Bindzus, Kollund . . . . . . . . . . kl. 9.05
Kruså Bankocenter  . . . . . . . . .kl. 9.10
Bov Kirke . . . . . . . . . . . . . . . . .kl. 9.15
Circle K, Padborg  . . . . . . . . . kl. 9.20
Dagli’ Brugsen, Kliplev . . . . . .kl. 9.35
Circle K, Rødekro . . . . . . . . . .kl. 9.50
Samkørselspladsen ved 
Hammelev . . . . . . . . . . . . . . .kl. 10.10
OK-tanken i Bramdrupdam kl. 10.30

    1-dags bustur til 1-dags bustur til 

HimmelbjergetHimmelbjerget
      og sejlads på Silkeborg Søerneog sejlads på Silkeborg Søerne

Onsdag den 19. augustOnsdag den 19. august

750,-

v/ Peter Philipsen

FRYDENDAL ISMEJERI, DYBBØL
Flensborg Landevej 5 * 6400 Sønderborg * Tlf.: +45 51 62 07 02

www.frydendal-ismejeri.dk * info@frydendalismejeri.dk 

ÅBENT:
April - maj: Fredag - søndag kl. 11.00-17.00 /  Helligdage fra 11.00-17.00

Juni - oktober: Dagligt kl. 10.00-18.00 (enkelte uger lukket mandag)
November - marts: Fredag kl. 13.00-17.00 / Lørdag kl. 11.00-15.00

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

HOLD PÅ FACONEN 
– SPIS PÅ PERRONEN

Åben:
Alle dage er fra
11.00 – 20.00

Sven Kjems får opkaldt 
have efter sig i Gråsten
Af Gunnar Hat tesen

Fredag 7. august er 
fejringens dag i Gråsten.

Det er nemlig dagen, hvor 
advokat Sven Kjems ville 
være fyldt 100 år.

Og så er det dagen, hvor 
Sven Kjems får opkaldt en 
have efter sig.

Afsløringen af “Sven 
Kjems Have” foregår 
kl. 16.00 på hjørnet af 
Skolegade og Herles 
i Gråsten, hvor bron-
ceskulpturen “Lizzie” er 
placeret.

Navnet på stedet hen-
viser til grænselands -og 
foreningsmennesket, ad-
vokat og tidligere sogne-
rådsformand Sven Kjems, 
der gennem sit virke i 
Nord -og Sydslesvig og 
Gråsten fra 1948 til 2018 
har sat sig et blivende 
aftryk.

Det er Mogens P.C. 
Jacobsen, der har taget 
initiativ til, at Sven Kjems 
blev hædret.

Han rettede sidste 
år en anmodning til 
Sønderborg Kommune 
om, at benævne et sted i 
Gråsten efter Sven Kjems. 
Det blev bevilliget, og det 
var da naturligt, at pege 
på det sted, hvor bron-
ceskulpturen “Lizzie” er 
opsat.

Skulptur
Det var Sven Kjems, som 
i 2017 tog initiativ til, og i 
samarbejde med tidligere 
skolepedel Henrik Ravn 
og Gråsten Forum, fik 
fundet den oprindelige 
sandstensskulptur “Lizzie” 
frem af Gråsten Skoles 
kælder, hvor den havde 
ligget i mange år.

Skulpturen, der er udført 
af kunstneren Viktor 
Kvedéris, stod på det da-
værende grønne område 
ved Gråsten Skole. Her var 
den gentagne gange blevet 
udsat for hærværk, hvor-
for den blev deponeret i 
skolens kælderen. 

Efter den oprindelige 
skulptur blev der fremstil-
let en ny form og “Lizzie” 
fremstod nu i en ny frisk 
bronceafstøbning, betalt 
af Sven Kjems. 

Skulpturen blev afsløret 
af Sven Kjems ved Gråsten 
Forums nytårskur i januar 
2018, og derefter opsat i 
det grønne område nær 
den oprindelige placering 

med den smukke udsigt til 
Slotssøen og Gråsten Slot.

“Med de mange fine 
aftryk Sven Kjems har sat i 
sit virke som advokat, som 
sognerådsformand og i 
en lang række foreninger, 
blandt andet som formand 
for Gråsten Haveselskab, 
er det naturligt at ære 
hans navn med den nævn-
te stedbetegnelsen Sven 
Kjems Have”, understreger 
Mogens P.C. Jacobsen.

Sven Kjems sønner 
med familier vil være 
tilstede ved afsløringen af 
navneskiltet, hvor alle er 
velkomne. ■

Sven Kjems ville 7. august 
være fyldt 100 år. På dagen 
får han opkaldt en have efter 
sig. Arkiv foto
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GUDSTJENESTER
Søndag den 2. august kl. 09.30 
8. søndag eft er Trinitatis 
ved Karen Møldrup Rasmussen

Søndag den 16. august kl. 19.00
10. søndag eft er Trinitatis
Aft en-Gudstjeneste
ved Helle D. Asmussen

AKTIVITETER
Torsdag den 6. august kl. 18.30 
i Kværs forsamlingshus. Fællesspisning. 
Kl. 19.30 Orienteringsmøde vedr. 
menighedsrådsvalg 2020.

Torsdag den 20. august kl. 14.30 
Sognecafe – Hvad laver 
sygehuspræsten. Kaff e og kage.

Torsdag den 27. august kl. 19.00 
Menighedsrådsmøde i mødelokale 
Kværs præstegård.

MENIGHEDSRÅDS VALG 2020
Kværs menighedsråd inviterer 
til off entligt orienteringsmøde

Torsdag den 6. august 2020 
kl. 19.30 i Kværs forsamlingshus.

Dagsorden:
1. Velkomst ved 

menighedsrådet.
2. Valg af dirigent.
3. Orientering 

om arbejdet i den forløbne funktionsperiode og orientering 
om det kommende menighedsråds opgaver.

4. Visioner, ønsker og ideer til det kommende menighedsråd. 
Oplæg ved menighedsrådet og debat.

5. Redegørelse for det seneste års regnskab samt det kommende års budget.
6. Orientering om datoer og regler for opstilling og valgforsamling, og 

orientering om muligheden for at udløse afstemningsvalg.
7. Oplysning om antallet af kandidater, der skal vælges til menighedsrådet.
8. Foreløbigt overblik over, hvem der eventuelt er interesserede i at opstille 

som kandidater og stedfortrædere på valgforsamlingen i september.
Dette er ikke en generalforsamling, men en orientering om menighedsrådets arbejde. 
Medlemmer af menighedsrådet vil fortælle om deres opgaver og interesseområder i 
rådet og dermed øge kendskab og interessen for arbejdet i DIT lokale menighedsråd.

Vel mødt!

FÆLLESSPISNING
Kværs menighedsråd inviterer til
Torsdag den 6. august kl. 18.30
på Kværs forsamlingshus

Menu:
Frikadeller med Snysk og rødbeder
Pris 50 kr. Drikkevarer kan købes

Menighedsrådet er vært ved kaff e og kage senere 
på aft enen

Tilmelding til Carmen 51 21 92 02. Senest 2. august

INDSKRIVNING AF 
KONFIRMANDER 
2020/2021.
Der er indskrivning af konfi rmander til 
konfi rmandundervisning og konfi rmation 
2020/2021 onsdag den 12.august 2020 
kl. 19.00 i Kværs præstegård, Søndertoft  1, Kværs.

Kirkesiden for 
Kværs sogn

Kværs Kirke
– også din kirke

Kværs Sogn 
– også dit sogn

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

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

Formand for Menighedsrådet
Lilian F. Jensen
Mobil 29 63 53 50
Mail lilian.frees.jensen@gmail.com

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

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

Vil du også være
Favorit-kunde

i Sydbank?

FAVORIT

Et fair fordelsprogram

Det skal kunne betale sig at være kunde i Sydbank. 
Derfor har vi fordelsprogrammet Sydbank Favorit, 
hvor du kan få op til 20 % i loyalitetsrabat på 
etable ringsomkostninger, når du skal optage lån. 
Derudover får du som Favorit-kunde adgang til en 
række andre faste og valgfrie fordele.

Bo Hansen

Filialchef

Tlf. 74 37 73 50
bo.hansen@
sydbank.dk

Torvet 2 • 6300 Gråsten

Tlf. 74 37 73 70 • sydbank.dk

Tjek alle dine fordele på sydbank.dk/favorit
Du er også meget velkommen til at ringe til os på
74 37 73 50, så vi sammen kan se på
dine muligheder.

Præsidentskifte i 
Gråsten Rotary Klub
Af Gunnar Hat tesen

I Rotary er stort set 
alle poster etårige. 
Forleden drejede hjulet 
endnu engang i Gråsten 
Rotary Klub, da den 
afgående præsident, 
Niels Johansen, overgav 
den prestigefyldte kæde 
til Helle Blindbæk, som 
overtager præsidentpo-
sten i det kommende år. 
Hendes primære opgave 
som præsident bliver 
at gøre klubben mere 
synlig.

Den nye bestyrelse består 
af Mads Friis, der er presi-
dent-elect og det betyder, 
at han allerede er udpeget 
til at overtage præsi-
denthvervet i klubåret 
2021-2022, Niels Johansen,  
Christian Ihle, Henning 
Christensen, Gurli 
Nielsen, Poul Engling 
Poulsen, Peder J. Jensen og 
Rikke Blindbæk.

Klubben har 19 medlem-
mer og den nye præsident 
satser på, at klubben får 
vokseværk i fremtiden. 

Rotary er en lokal og 
international klub for 
erhvervsfolk og folk i le-
dende stillinger. Klubben 
har som formål at opbygge 

netværk og engagere 
sig i lokalsamfundet. 
Medlemmerne mødes 
hver mandag aften på 
Benniksgård Hotel og 
får en bid brød inden 
mødet. ■

Helle Blindbæk afløser Niels Johansen som formand for 
Gråsten Rotary Klub. Foto Lisbeth G. Schiønning
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GRÅSTEN SLOTSKIRKE
Søndag den 2. august kl. 9.30

ved Marianne Østergård Petersen

ADSBØL KIRKE
Søndag den 2. august kl. 19.00

ved Karen Møldrup Rasmussen

KVÆRS KIRKE
Søndag den 2. august kl. 9.30

ved Karen Møldrup Rasmussen

BROAGER KIRKE
Søndag den 2. august kl. 9.00
ved Stefan Klit Søndergaard

EGERNSUND KIRKE
Søndag den 2. august kl. 9.30

ved Lis-Ann Rotem

RINKENÆS KORSKIRKE
Søndag den 2. august kl. 11.00

ved Marianne Østergård Petersen

NYBØL KIRKE
Søndag den 2. august kl. 11.00

ved Karen Møldrup Rasmussen

SOTTRUP KIRKE
Søndag den 2. august

Vi henviser til Sottrup Kirke

ULLERUP KIRKE
Søndag den 2. august kl. 10.30

ved Lis-Ann Rotem

TYSK GUDSTJENESTE
Sonnabend, 2. August,

Kein Gottesdienst

GUDSTJENESTERGUDSTJENESTER

Sæt kryds
☐ Tillykke uden foto max. 25 ord  ...................................................................................  125,-
☐ Tillykke med foto max 25 ord  .....................................................................................  150,-
 Udover 25 ord 1,-  pr. ord
☐ Frankeret svarkuvert vedlagt
☐  ......................kr. indbetales på reg. nr. 7931 kontonr. 1195949
Skriv teksten i BLOKBOGSTAVER på nedenstående linier:

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

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

..........................................................................................................................................................................
Vigtigt: Skal udfyldes, men kommer ikke i avisen.
Indsenders navn og adresse samt evt. tlf.

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

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

Kuponen kan udfyldes på www.graastenavis.dk, sendes 
som e-mail på: annonce@graastenavis.dk eller lægges i vores 

postkasse i Ulsnæs Centret. Postkassen tømmes hver torsdag kl. 18

TILLYKKETILLYKKE

Al opmærksomhed frabedesAl opmærksomhed frabedes
den 1. august i forbindelseden 1. august i forbindelse

med vores guldbryllup.med vores guldbryllup.
Judith og Helge FrederiksenJudith og Helge Frederiksen

Hjertelig takHjertelig tak
for al opmærksomhed for al opmærksomhed 

til vores krondiamantbryllup til vores krondiamantbryllup 
den 2. juli 2020.den 2. juli 2020.

Edith og Aage FrankEdith og Aage Frank

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

Fårhus Forsamlingshus

Læs mere på: www.rinkenæskirke.dk

ORIENTERINGSMØDE 
RINKENÆS MENIGHEDSRÅD

Kom til o� entligt orienteringsmøde og hør mere 
om mulighederne i dit lokale menighedsråd.

Kom og hør mere om, hvordan du kan 
være med til at gøre en forskel og medvirke 

til mere fællesskab i lokalsamfundet.

Menighedsrådet er din lokale kirkes ledelse, og 
vi arbejder for at sikre de bedste rammer for 
en levende og relevant folkekirke i dit sogn.

På mødet vil det nuværende menighedsråd orientere 
om arbejdet i den forløbne funktionsperiode 

samt orientere om datoer og regler for opstilling 
og valgforsamling den 15. september 2020.

Mødet � nder sted i hallen ved Rinkenæs 
skole, tirsdag den 18. august kl. 19.00

Med venlig hilsen
Menighedsrådet

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

GRÅSTEN
HAVEKREDS

SØNDAGSHAVEVANDRING 
PÅ TØNDER EGNEN

Søndag den 2. august
Vi besøger Dorthe og Thues have i 
Jejsing og Valborgs have i Tønder.

Fælleskørsel fra parkeringspladsen 
v. Slottet kl. 13.00 (til Ca. 17.00).

Pris 30/60,-
incl. Kaffe og kage.

Historisk Forening for 
Graasten By og Egn

Generalforsamling
Onsdag den 26. august kl. 19.00

“Den gamle Kro”, Slotsgade 6, Gråsten
Dagsorden i henhold til vedtægterne.

Inden generalforsamlingen vil
Birgitte Hell fortælle om kroens historie.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

42 til skat
Gråsten Skatklub samlede 42 kortspillere til klubaften,

1. runde
1. Lorenz Jefsen 
Åbenrå 1261 point
2. Jens Fredi Schulz 
Gråsten 1201 point
3. Egon Eriksen 
Egernsund 1095 point
4. Morten Kristiansen 
Padborg 1051 point
5. Poul Henning Als 
Felsted 1048 point
6. Preben Paulsen 
Åbenrå 1025 point

2. runde
1. Herbert Jürgensen 
Broager 1531 point
2. Kris Nissen 
Padborg 1501 point
3. Kjeld Petersen 
Gråsten 1094 point
4. Torben Ries 
Padborg 1080 point
5. Dieter Klein 
Kliplev 1043 point
6. Werner Clausen 
Felsted 995 point

Gråsten på skotsk

En mand i kilt spillede forleden rundt i Gråsten centrum og 
Ulsnæs Centret for at spille sækkepibemusik.
Det er Gråsten Handel, som har sørget for, at der alle fredage i 
jule bliver spillet gratis musik i slotsbyen.
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Dødsfald

Mandag 3. august: Hvidkålsroulade med hvide 
kartofl er og bacon-sauce. Dertil surt.

Tirsdag 4. august: Oksegullasch med bønner og pasta. 
Dertil blandet salat med Thousand island-dressing.

Onsdag 5. august: Andesteg med rødkål og 
brune kartofl er. Dertil 1/2 æble med ribsgelé.

Torsdag 6. august: Tandoori-kylling med 
grønsager og ris. Dertil råkostsalat

Fredag 7. august: Benløse fugle med rødkål 
og hvide kartofl er. Dertil drueagurker

Lørdag 8. august: Lasagne. Dertil broccolisalat.

Søndag 9. august: Spansk tortilla med bacon og 
chorizopølse. Dertil tomatsalat.*
*Leveres nedkølet om lørdagen. Tlf. 7465 9206 • info@kvaers-kro.dk

65,-
pr. dag

Frit leveret
ved mindst

3 bestillinger
pr. uge

Få din middagsmad leveret UGE 32

www.kvaerskro.dk

Bestilling dagen før
inden kl. 12:00 

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

Astrid Dorothea Edsen 
Byllemos, Egernsund, er 
død, 96 år. ■

Astrid Elisabeth Ratsen, 
Rinkenæs, er død, 78 år. ■

Karin Thomsen,  
Gråsten, er død, 75 år. ■

Kathrine Johannsen, 
Gråsten, er død, 98 år. ■

Bodil Jensen,  
Broager, er død, 84 år. ■

Nicolai Peter Bøttger, 
Gråsten, er død, 87 år. ■

Gråsten blomster
Ulsnæs Centret, Sundsnæs 17A

Telefon 74 65 03 03
Gråsten Slotskirke 
markedrede Genforening
Af Marie Christensen

Gråsten Slotskirke 
var fyldt, da der  blev 
holdt gudstjeneste 
for at markere 
genforeningsjubilæet.
100 år forinden, den 11. 
juli, blev der holdt en stor 
folkefest på Dybbøl Banke 
for at fejre Genforeningen, 
ligesom der var gudstje-
neste i alle landets kirker 
- også de sønderjyske. 

Da der dog kun var tyske 
præster i Sønderjylland, 
blev der sendt 117 præster 
fra alle dele af landet til 
de sønderjyske kirker, så 

der også her kunne fejres 
gudstjeneste på dansk.

Festlighederne på 
Dybbøl Banke skulle have 
været gentaget i år, hvilket 
desværre blev umuliggjort 
af den nuværende situati-
on, men kirken besluttede 
nu alligevel at fejre det. 

Ved samme gudstjeneste 
blev kirkens nye cembalo 
indviet. Et cembalo er et 
klaverlignende instrument 
som blev brugt meget i re-
næssancen og i barokken. 

Alt foregik naturligvis 
med hensyn til den nu-
værende situation, og 
alle restriktioner blev 
overholdt. ■

Gråsten Slotskirke nye 
cembalo blev forleden 
indviet. Et cembalo er et 
klaverlignende instrument, 
som blev brugt meget i 
renæssancen og i barokken.
 Foto Marie Christensen

Gråsten får ny ny turistattraktion Af Gunnar Hat tesen

Den Kongelige 
Køkkenhave i Gråsten 
er hurtigt efter åb-
ningen blevet en ny, 
regional turistattraktion 
i Sønderjylland.

Efter Dronning Margrethe 
og Prinsesse Benedikte 
indviede Den Kongelige 
Køkkenhave fredag 
eftermiddag var der lør-
dag og søndag en sand 
folkevandring til Gråsten 
Slot og Den Kongelige 
Køkkenhave.

Lørdag var der ikke 
færre end 1263 besøgende 

gæster og søndag var der 
946 gæster.

Den Kongelige 
Køkkenhave er åbent alle 
ugens dage fra kl. 11.00 
til 17.00. I september er 
haven åben fra torsdag 
til søndag i samme 
tidsrum. ■

Dronning Margrethe fik 
fredag eftermiddag rund-
visning i Den Kongelige 
Køkkenhave.
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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

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

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.

tømrer / snedker
Knud Møller Paulsen

Bækken 10 · Rinkenæs
DK-6300 Gråsten

info@godthaandvaerk.dk

telefon 74 65 01 10
mobil 40 34 80 08

CVR 34 22 35 72

Bred VVS ApS / Gråsten VVS
Ahlmannsvej 12 b · 6300 Gråsten

Tlf. 74 67 15 12 · vvs@bred.dk

Bred VVS ApS

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

Ansv. redaktør
Gunnar Hattesen

Telefon 21 16 06 83

redaktion@graastenavis.dk

Reporter
Søren Thygesen Kristensen

Telefon 27 36 04 12

Mediechef
Ingrid Johannsen

Telefon 21 19 02 80

isj@graastenavis.dk

Fotograf
Jimmy Christensen

Telefon 29 25 95 50

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

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

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

 Følg os på Facebook

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

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

Mediekonsulent
Lisbeth Schiønning

Telefon 31 40 03 61

ls@graastenavis.dk

Reporter
Marie Beierholm Christensen

marie.j.christensen@gmail.com

Reporter
Esben Cronbach
Telefon 26 77 22 72

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

Receptionist
Eva Gert Jensen

Telefon 31 17 05 27

egj@graastenavis.dk

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

Avisen er i din postkasse 
onsdag/torsdag

Ingen ringridning i Adsbøl
Adsbøl Borgerforening 
har på grund af coro-
na-krisen valgt at aflyse 
Adsbøl Ringridning, 

der skulle være holdt i 
september.

Ringriderfesten har 
tidligere budt på store 
kageborde, hoppeborg til 

børnene og et festtelt til de 
voksne

Ringriderfesten er ud-
skudt til 2021. ■

Uheld i Kværs
En mand fra Kolding 
kørte forleden nat galt 
i T-krydset Avntoftvej/
Søndertoft i Kværs.

Det var et solouheld, 

hvor bilen kørte af vejen 
og endte på taget.

Politiet skønner, at man-
den var påvirket af enten 
alkohol eller stoffer og han 

blev fragtet til Aabenraa 
Sygehus, hvor der blev 
taget en blodprøve.

Umiddelbart var bilisten 
ikke komme til skade, 
men han blev indlagt til 
observation. ■
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B R O A G E R

Tak fordi du handler lokalt
 

Tak fordi du handler lokalt

JOHNS FODINDLÆG
ved John Christiansen

Oplært af bandagist Ketill Næsborg

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

Specialfremstillede indlæg til:

• Hælsporer
• Nedsunket forfod
• Hammertæer
• Knyster

Derudover:
• Skoforhøjelser
• Gængefunktion

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

JOHNS FODINDLÆG

  Camping med strand  Naturskønne områder   Ferie for hele familien

Broager Strand Camping • Skeldebro 32 , 6310 Broager • Telefon: 74 44 14 18
www.broagerstrandcamping.dk • E-mail: post@broagerstrandcamping.dk

 Camping fyldt med oplevelser i skønne omgivelser
- du bliver mødt med et smil!

Broager

Næste annonce uge 36

C.J.
skibs- & 
bådebyggeri
Aps

Ældre Sagen Broager åbner igen for lokale aktiviteter. Sundhedsstyrelsens 
og regeringens retningslinjer skal overholdes ved alle aktiviteter.

UDENDØRS AKTIVITETER OG RESPEKTIVE KONTAKTPERSONER
Gåture: Jytte Æbelø Iversen tlf. 60 92 41 87.
Petanque formiddag: Bent Lauridsen tlf. 22 58 10 58. 
Petanque aften: Bruno Jørgensen tlf. 61 67 93 95.
Minigolf: Erik Ballesgaard tlf. 23 37 52 30.
Krolf: Grete Zachariassen tlf. 74 44 11 36 eller Anne Kathrine Nygaard tlf. 74 44 29 52.

INDENDØRS AKTIVITETER OG RESPEKTIVE KONTAKTPERSONER
Whist og skat begynder 4. august, Bruno Jørgensen tlf. 61 67 93 95 eller Hilde Andresen 
tlf. 29 65 06 49. Der betales ikke kontingent for 2. halvår p.g.a. COVID-19 nedlukningen.
Spisevenner genoptages 4. august, Mona Rathje tlf. 51 41 40 95.

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

Norgesvej 24, 
6100 Haderslev

Telefon
7460 8351

Mail
mobler@hebru.dk

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

Narko-
kørsel
En personbil blev forleden 
standset på Dyntvej på 
Broagerland. Bilisten var 
en 25-årig mand fra Skals, 
som blev sigtet for at køre 
i narkopåvirket tilstand. 

Da bilisten blev standset, 
nægtede han desuden at 
oplyse sit navn, fødselsda-
to og adresse, så han blev 
også sigtet for at overtræ-
de retsplejeloven. ■

EGERNSUND 
VANDVÆRK A.M.B.A.

afholder

ordinær 
Generalforsamling

Onsdag den 19. august 2020 kl. 19:00
i Klublokalet på DGS (Den Gl. Skole) 

Egernsund.

Generalforsamlingen var oprindeligt varslet til afholdelse 
i marts måned, men udsat pga. Coronna.

DAGSORDEN IFLG. VEDTÆGTERNE:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

4. Budget for det kommende år forelægges til 
godkendelse

5. Behandling af indkomne forslag:

6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen

7. Valg af revisor

8. Eventuelt

Bestyrelsen

Nummerplade noteret
En tyv forsøgte forleden 
at stjæle jordbærpenge. 
Tyven parkerede ved en 
vejbod på Brovej i Broager, 
hvor der bliver solgt jord-

bær. Her forsøgte han at 
brække en pengekasse 
op, men han blev set af 
en anden person, der 
henvendte sig til tyven. 

Derefter stak tyven af i 
sin bil. Nummerpladen 
blev noteret af vidnet, og 
derfor har politiet noget at 
arbejde med. ■

God snak
Det ender næsten altid 
med, at 79-årige Klaus 
Albrecht kommer i snak 
med nogen, når han har 

overnattende turister på 
gården i Skelde.

“Jeg har haft forry7gende 
travlt hele sommeren. 

Aldrig har der været 
så mange vandrere på 
Gendarmstien”, siger 
Klaus Albrecht, der er let 
til bens og fuld af energi 
og gå-på-mod. ■
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S U N D E V E D

Anlæg af Nybølnor-stien bliver genoptaget

Sønderborg Kommune 
genoptager etableringen 
af en natursti mellem 
Nybøl og Gråsten. Det 
sker på foranledning af 
Adsbøl Borgerforening, 
og første etape ventes 
sat i gang allerede i år.
Når stien mellem 

Nybøl Vestermark og 
Stjerneskoven i Gråsten er 
færdig, vil det betyde, at 
man kan vandre hele vejen 
rundt om Nybøl Nor. Det 
betyder samtidig, at van-
drere på Gendarmstien 
kan vælge en alternativ 
afstikker til Gråsten via 

fx Fiskbæk Naturskole og 
Den Kgl. Køkkenhave.

“Som borgerforenin-
gen ganske rigtigt gør 
opmærksom på, bliver 
Nybølnor-stien en fin van-
dreoplevelse tæt på kyst, 
skov, bæk og enge, og den 
er ikke på samme måde 
som andre kystnære stier 

i risiko for at blive ødelagt 
af storm og højvande. 
Stien bliver et fint supple-
ment til de mange andre 
stier, vi har, og et godt 
tilbud til både turister og 
borgerne i hele området 
rundt om Nybøl Nor”, si-
ger formand for Udvalget 
for Landdistrikter, 
Natur og Fødevarer 
(LNF), Charlotte Riis 
Engelbrecht.

Stiprojektet er udar-
bejdet af Stigruppen i 
Sønderborg Kommune og 
anbefalet af LNF-udvalget, 
mens det er Byrådet, der 

har godkendt økonomien i 
projektet.

Der arbejdes med en 
linjeføring som den oprin-
deligt planlagte, der ligger 
tæt på landevejen mellem 
Nybøl og Adsbøl, indtil 
den kort før byskiltet til 
Adsbøl skråner ned mod 
Nybøl Nor. I anden etape 

indebærer etableringen, 
at der bygges en ny bro 
over Fiskbæk umiddel-
bart efter Østerbakken. 
Resten af anden etape er 
planlagt som en kystnær 
sti, som efter Gråsten 
Teglværk rammer den 
allerede eksisterende sti i 
Stjerneskoven. ■

Beskyt din bil mod rusten
Det danske vejr er barsk for din bil, 
derfor anbefaler vi, at du får 
efterbehandlet din bil mod rust.

Ring eller kom ind og få et tilbud eller 
aftale tid til en undervognsbehandling.

Mens vi har din bil, stiller vi en 
gratis lånebil til rådighed.

Brovej 90 pfauto@post.tele.dk
6310 Broager www.frommsauto.dk

Godt håndværk
og så er det til at betale!

TLF. 74 44 19 85

Sejlbåd
Forleden gik der ild i et 
batteri, som sad i en sejl-
båd, der lå ved Ballebro.

Branden blev hurtigt 
slukket og der skete ingen 
skader på båd eller de 
to tyske sejlere, der var 
ombord. ■

Få afgange med cykelfærge
Cykelfærgen mellem 
Brunsnæs og Sønderhav 
fik kort levetid efter en 
pæn succes sidste år.

Begrundelsen er primært, 
at der blev købt for få 
billetter til, at man kunne 
forsvare at fortsætte drif-
ten i år.

“I og med vi ikke modtog 
signaler fra den danske 
regering om, at søgrænsen 
blev åbnet, kunne vi ikke 
komme i betragtning til at 
modtage statsstøtte, som 
andre færgeruter der sejler 
til beboede øer”, fortæl-
ler Gerhard Jacobsen, 
Brunsnæs.

Årsagen til den relativ 
ringe billetsalg skal findes 
i flere faktorer.

“Tungest vejer det fak-
tum, at vi ikke kunne sejle 
til Tyskland og opsamle 
gæster. Vi hører det gang 
på gang fra gæster og lo-
kale beboere. Dernæst har 
COVID-19 og dens føl-

gevirkninger haft en ikke 
ubetydelig indflydelse på 
folks lyst til at bevæge sig 
ud. Vi har ikke opnået en 
Sønderhav-effekt, som jeg 
og andre turismefolk tro-
ede på. Desuden var vejret 
ikke været med os, hvor vi 
i flere dage har været ud-
fordret af ekstrem blæst, 
lavvande og regn”, nævner 
Gerhard Jacobsen.

Der er dog også en række 
positive aspekter, at tage 
med videre i arbejdet for 
cykelfærger på Flensborg 
Fjord. 

“Vi mærker en stigende 
interesse fra andre spil-
lere at gå i dialog med 
os, som f.eks. Aabenraa 
Kommune, hvor Store 
Okseø i kombination med 
Flensborg kunne være en 
mulighed”, lyder det fra 
Gerhard Jacobsen. ■

Cykelfærgen mellem 
Brunsnæs og Sønderhav 
blev indstillet efter kort tid.
 Arkiv foto

FAKTA

• Nybølnor-stien på strækningen mellem Nybøl 
og Adsbøl var forhandlet på plads i form af 
frivillige aftaler med lodsejerne allerede i 2016, 
ligesom landsbylaugene i både Nybøl og Adsbøl 
havde godkendt den. Projektet blev imidlertid 
stoppet på baggrund af ønsker om en mere 
kystnær linjeføring og derfor ikke prioriteret i 
budgetforhandlingerne.

• Første etape (fra Nybøl Vestermark til Adsbøl) 
til ca. 500.000 kr. søges finansieret af de ekstra 
lånemidler fra regeringen i år.

• Anden etape (fra Adsbøl til Stjerneskoven i 
Gråsten) til ca. 1,4 mio. kr. søges indarbejdet i 
budgettet for 2021-2024.

Arbejdet går i gang med at 
anlægge en natursti fra 
Nybøl til Gråsten.

Nye lokaler
Sundeved og Omegns 
Billardklub havde planer 
om at nedlægge klubben 
på grund af manglende 
lokaler. Men Sønderborg 
Kommune oplyser, at 
kommunen arbejder på 

at finde egnede lokaler til 
billardklubben.

Klubbens aftale om at 
være på Nydamskolen 
udløber næste sommer, 
og derefter har skolen selv 
brug for lokalet.

Sundeved og Omegns 
Billardklub blev stiftet 
den 2. april 1982 og har i 
øjeblikket 18 medlemmer. 
Klubben er med i flere 
turneringer under Den 
Danske Billard Union, 
hvor det er blevet til 
mestersk. ■

Indbrud
En familie på Rosenvej i 
Ullerup hørte søndag af-
ten, at det puslede ude ved 
garagen. Det viste sig, at 
det var indbrudstyve, som 
var i gang med at brække 
garageporten op.

De gik derud og det gjor-
de, der var nogle mænd, 
der løb fra stedet. På 
grund af mørket, kunne 
man ikke se, hvor mange, 
der løb fra stedet.

En politipatrulje ledte 
– uden held – efter mæn-
dene i området. ■
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Hørt i byen
Dronning Margrethe 
deltog søndag i guds-
tjenesten i Gråsten 
Slotskirke.

Dronning Margrethe 
opholdt sig fredag 
aften på Graasten Slot, 
da hun fik besked 
om, at hendes yngste 
søn, Prins Joachim, 
var blevet indlagt på 
universitetshospital-
let i Toulouse i det 
sydlige Frankrig. Prins 
Joachim blev umiddel-
bart derefter opereret 
for en blodprop i hjer-
nen, og operationen var 
vellykket.

Dronning Margrethe 
og Prinsesse Benedikte 
er for tiden på Graasten 
Slot, og bliver på det 
sønderjyske slot indtil 
4. august.

Ejendomsmæglerelev 
Tobias Dall, der er an-
sat hos Kjeld Faaborg, 
og kæresten Irene 
Ognew har tilbragt en 
skøn ferieuge i i Arrild 
Ferieby.

Skovrider Inge 
Gillesberg har i som-
merferien været på 800 
km herlig cykekltur. 
Turen begyndte i 
Gråsten, og gik over 
Ærø, Langeland og 
Lolland og videre 
op gennem Sjælland 
til sommerhuset i 
Hornbæk. Hjemturen 
gik over Vestsjælland 
til Korsør.

Teglværksdirektør 
Christian Petersen i 
Egernsund har tilbragt 
nogle skønne ferie-
dage i sommerhus ved 
Tysklands største sø i 
Bayern.

Thomsens Auto i 
Gråsten har sagt farvel 
til direktør Marianne 
Betzer. I stedet er 
Allan Frost Petersen 
tiltrådt. ■

EfterlysningNederbyvej 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

BMW 116d
2,0 · 5 dørs
02/2010
Km. 161.000
Diesel
Sort

84.400,-

Boliger

Lukket i juli og august 
Starter torsdag den 3. september 2020

Advokaterne i Gråsten og Padborg

ADVOKATVAGTEN

EFTERLYSNING
Tabt veterandæk på 
fælg. 28 tommer.

HENVENDELSE 
TILF. 22394320

Områdets ældste og største 
ejendomsmæglerbutik

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

Jordbær-
bod
En tyv plyndrede forle-
den en jordbærbod på 
Sønderborg Landevej i 
Gråsten, hvor pengekas-
sen blev tømt. ■

MT RENGØRING Rengøring/Service og 
Vinduespolering

v/ Manfred Teichert
Lassensvej 8, Alnor
6300  Gråsten

Mobil 51225506
www.mt-rengøring.dk
mteichert@mail.dk
www.mt-rengøring.dk
mteichert@mail.dk

MT RENGØRING Rengøring/Service og 
Vinduespolering

v/ Manfred Teichert
Lassensvej 8, Alnor
6300  Gråsten

Mobil 51225506
www.mt-rengøring.dk
mteichert@mail.dk
www.mt-rengøring.dk
mteichert@mail.dk

Teichert Vinduespolering
v/ Manfred Teichert ∙ Lassensvej 8, Alnor ∙ 6300  Gråsten
Mobil 5122 5506 ∙ www.mt-rengøring.dk ∙ mteichert@mail.dk

Ferielukket
i uge 31 & 32

Tryg solbeskyttelse 
med SPF 30

   

99,-
BEGRÆNSET PARTI

GRÅSTEN & BROAGER APOTEK
Sundsnæs 13, Gråsten · Tlf. 74651020
Storegade 6, Broager · Tlf. 74441104

God sommer 
til alle

Torvet 5, Centrum · 6300 Gråsten · Tlf. 74 65 34 15

Hverdage kl. 6.00-17.00 · Lør/søndage kl. 6.00-16.00Åben

Røde Kors Gråsten får 
10.000 kr. af Giro 413
Esben Cronbach

Hvert år støtter pro-
grammet Giro 413 på 
DR P5 og dets lyttere 
udsatte børn og unge.
Røde Kors Gråsten har 
fået 10.000 kr. i hænderne.

“Det er fantastisk. Det 
var helt vildt,” siger 
aktivitetsleder for fami-
lienetværket i Røde Kors 
Gråsten, Jette Grau.

Legoland i efteråret
Efter lang tids planlæg-

ning, gør donationen fra 
Giro 413 nu en længe ven-
tet Legoland-tur mulig. 
Først var Legoland helt 
urealistisk et mål for fami-
lienetværket. Det var alt 
for dyrt. Men efter nogle 
opkald og en ansøgning til 
DR’s fond, er det nu lykke-
des at få gratis billetter og 
10.000 kr. til finansiering 
af transport til Billund. 
Turen er planlagt til efter-
årsferien, så alle børnene 
har ferie fra skolen.

Stor gevinst
Til dagligt er det Røde 
Kors butikken i Gråsten, 
der sikrer pengene til 
de mange aktiviteter. 
Overskuddet fordeles 
jævnt over de forskel-
lige aktiviteter. Derfor 
er det, som Jette Grau 
siger det, “fantastisk” for 
familienetværket at få 
10.000 kr. til Legoland-
turen. Invitationer til ar-
rangementet sendes ud til 
de, der er aktive brugere af 
familienetværket. ■
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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 29. Gulash med mos og asier

TORSDAG den 30. Stegt fl æsk med persillesovs

FREDAG den 31. Schnitzel med grøn blanding

LØRDAG den  1. Dansk bøf med rødbeder

SØNDAG den  2. Burger med pommes frites

MANDAG den  3. Stegt fi sk med aspargessovs og grøntsager

TIRSDAG den  4. Lasagne med salat

Industrivej 20 • 6330 PADBORG • 7467 1203DØGNÅBEN

Kun 69,-

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

ALT I MURERARBEJDE
• Småreparationer
• Om- og tilbygning
• Nybyggeri
• Hoverentreprenør

NU OGSÅ NUMMERPLADESALG

OG OMREGISTRERING I 

PADBORG OG TØNDER

Dr. Bent Borg · Tandlæge
Waldstrasse 13-15 • D-24939 Flensburg

Tlf: 0049 461 144050 • Fax: 0049 461 17885
www.bentborg.com • mail: bb@bentborg.com

Krone- brobehandlinger,
Implantater og
Narkosebehandling

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

Havremarken 85
Holbøl, 6340 Kruså

ihle@post.tdcadsl.dkDANSKE MALERMESTRE

v/ malermester

Per Møller Ihle

Vi lægger vægt på 
folks tilfredshed

CS-Auto i Padborg fejrer 10 års jubilæum Af Dit te Vennits Nielsen

CS-Auto i Padborg fejrer 
lørdag 1. august 10 års 
jubilæum, og det mar-
keres med åbent hus fra 
kl. 11 til 17, hvor der også 
er halv pris på bilvask.
Det var i 2010, at 
Christian Schleussner 
overtog det daværende 
Sørens Autoværksted i 
Padborg. 

Med sig havde han i 
bagagen en masse erfaring 
med at rode med biler. 
Han blev i 1995 udlært 
hos Agerley i Aabenraa 
og kom herefter til VW 
i Kolding. Efter nogle år 
vendte han næsen hjemad 
og blev ansat hos Sørens 
Auto.

Da han fik nys om, at 
Søren Sørensen ønskede 
at sælge Sørens Auto, traf 
han en hurtig beslutning. 
Han kontaktede nogle 

banker og tingene faldt 
hurtigt på plads.

Christian Scleussner var 
nu den nye ejer af værk-
stedet på Bovvej 27 og 
omdøbte det til CS Auto.

Inden for det første år 

blev gennemførte han en 
større renovering med helt 
nyt kontor og ny vaskehal 
med topmoderne vaske-
maskine. Vaskehallen 
er blevet kåret til Byens 
Bedste af byens borgere, 

og det er Christian stolt 
over.

Ud af de ialt otte ansatte 
hos CS Auto er fire af dem 
mekanikere. På det certi-
ficerede Bosch værksted 
udfører man alle former 

for reparationer og klar-
gøringer på stort set alle 
biltyper. Herudover udfø-
rer CS Auto autohjælp og 
bjergning. 

CS Auto forhandler 
også Varelotteriet og 

Landbrugslotteriet. Janni 
Larsen, der er ekspert på 
det område, tager sig sam-
tidigt af al det fornødne 
kontorarbejde. 

“Da jeg holdt åbnings-
reception for 10 år siden 
kom Finn Jørgensen fra 
Holbøl Landbohjem med 
maden. Nu når han lige 
at servere buffeten igen, 
inden han stopper. Det er 
da lidt sjovt. Jeg glæder 
mig til at se alle dem, der 
har lyst til at kigge forbi 
og fejre dagen med sam-
men med os”, fortæller 
Christian Schleusneer. ■

Mekaniker Jannik Roth, 
kontorassistent Janni 
Larsen, indehaver Christian 
Schleussner og mekaniker 
Søren Lorenzen , der har 
været ansat i 19 år.

Tak fordi du handler lokalt

Padborg - Kruså - Frøslev - Holbøl - Kollund – Gråsten - Broager - Sundeved - Ragebøl Uge 31 29. juli 2020 12. årgang



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 2. august kl. 11.00
ved Helle Frimann Hansen

HOLBØL HOLBØL 
KIRKEKIRKE

Søndag den 2. august
Ingen gudstjeneste

Søndag den 2. august kl. 9.30
ved Helle Frimann Hansen

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

Taksigelser
TakTak

for opmærksomheden ved for opmærksomheden ved 

Paul JensensPaul Jensens
bisættelse.bisættelse.

Dejligt at se så mange fremmødte ved Dejligt at se så mange fremmødte ved 
kirken og hjemme hos os.kirken og hjemme hos os.

Brita, Rikke og Martin.Brita, Rikke og Martin.

Bov & Kollund Kirker • Kirkekontoret • Padborgvej 40A • Tlf: 74670917

Du vil headhuntes 
- Fair nok!

Kom til orienteringsmøde 
13. August kl. 19.00

på Bov Kro

Sæt DIT præg på livet i og omkring  
Bov og Kollund Kirker ved at stille op til  

menighedsrådsvalget i efteråret 2020

Holbøl
KirkeVil du bidrage til 

SOGNETS BEDSTE 
FÆLLESSKAB?
Stil op til menighedsrådsvalget i efteråret 2020 
og vær med til at sætte DIT præg på livet i og omkring Holbøl Kirke

Orienteringsmøde 12. august kl. 19.00
I Grænseegnenes Friskoles 
forsamlingssal

Erhvervsmand er død
Medejer af Padborg 
Formulartryk, Leif 
Pedersen, Padborg, er 
pludselig død, 66 år.

Han faldt om af et hjerte-
stop, mens han var ved at 
slå græs. 

Han var en af Padborgs 
dygtige, vellidte og respek-
terede mennesker, som i 
mange år sammen med 

sin hustru drev Padborg 
Formulartryk, som han 
netop var ved at afhænde.  

Han var født i Aabenraa, 
men voksede op i 
Padborg.

Leif Pedersen efterla-
der sig sin hustru Ulla, 
sine tre børn Morten, 
Malene og Bettina og fem 
børnebørn. ■Dødsfald

Paul Jensen,  
Holbøl, er død, 60 år. ■

Ida Sørensen, der var født 
Wollesen, er død, 86 år. ■

Ingrid Rasmussen,  
Padborg, er død, 82 år. ■
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BovAvis

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 

Udstilling af 
� otte biler

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

Hoppeborg 
til børnene

Buffet fra Holbøl 
Landbohjem

Vi byder alle velkommen 
til en dejlig dag og 

glæder os til at fejre 
dagen med jer

2 1



 Mandag LUKKET. Tirsdag-fredag fra kl. 13.00 - 17.00
 samt 1. lørdag i måneden fra kl. 10.00 - 14.00Åbningstider

Padborg Genbrugsbutik
til fordel for

Julemærkehjemmet Fjordmark i Kollund
Tværgade 1B, Padborg

Ring gerne på tlf. 7440 4800 eller
til Anton på tlf. 2647 7138

 Vi afhenter gerne 

møbler og tømmer 

dødsboer

GRATIS

 på tøj, sko og 

el-artikler den 1. lørdag 

i hver måned, hvor der 

holdes ekstra åbent

1/2 PRIS

& Goddag    Farvel

Storegade 14 · Holbøl · 6340 Kruså · Tlf. 74 60 81 83

Følg os på 
facebook!

Vi serverer to af vores  
vveellkkeennddttee retter...
Fra kl. 15.00  Frugttærte  

med vaniliecreme

Fra kl. 17.00 Bix & Bajer®

Vi glæder os til at se jer!

Finn Jørgensen fratræder og Ole Søndergaard tiltræder som  
forpagter af Holbøl Landbohjem den 31. juli 2020. 

I den anledning vil vi gerne invitere kunder, leverandører, 
ansatte, familie & venner af huset til ”Goddag & Farvel”  
reception fredag den 31. juli 2020 fra kl. 15.00.

Hverken Finn eller Ole kan 
tåle mere vin & chokolade 
eller har tid til at nyde  
de fine blomster  
– De vil til gengæld gerne 
dele en skøn oplevelse med 
deres dygtige personale.

Så tag i stedet gerne  
en mønt med til deres  
””oopplleevveellsseessbbaarroommeetteerr””

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

Efter opsamling kører vi til Hou, hvor 
vi tager med færgen til Samsø. I den 
mondæne badeby Ballen får vi middag.
Vi oplever nogle af øens væsentligste seværdigheder.
Under busturen rundt på Samsø vil 
den lokale guide fortælle en masse om 
øens historie og dens historie.
På øen ligger en perlerække af 22 hyggelige 
landsbyer med hvert sit særpræg og charme.
Vi kommer naturligvis til Nordby, som er en rigtig 
hyggelig lille by med sine små, snørklede gader, 
charmerende gamle huse og bedårende gadekær
Forventet hjemkomst ved 22-tiden.
Prisen inkluderer bus, rundstykke og 
ka� e, færgeoverfart, middagsmad, lokal 
guide, eftermiddagska� e og kage.

BovAvis

Afgang
Alsion, Sønderborg  . . . . . . . . . kl. 8.15
Nybøl Kirke . . . . . . . . . . . . . . kl. 8.30
Broager Kirke. . . . . . . . . . . . . .kl. 8.35
Elektrikeren Egernsund . . . . . kl. 8.40
Ahlmannsparken, Gråsten . . . .kl. 8.45
Bageren Rinkenæs . . . . . . . . . .kl. 8.55
Annies Kiosk, Sønderhav . . . . .kl. 9.00
Bindzus, Kollund . . . . . . . . . . .kl. 9.05
Kruså Bankocenter  . . . . . . . . .kl. 9.10
Bov Kirke . . . . . . . . . . . . . . . . . kl. 9.15
Circle K, Padborg  . . . . . . . . . .kl. 9.20
Dagli’ Brugsen, Kliplev . . . . . .kl. 9.35
Circle K, Rødekro . . . . . . . . . .kl. 9.50
Samkørselspladsen ved 
Hammelev . . . . . . . . . . . . . . . kl. 10.10
OK-tanken i Bramdrupdam  .kl. 10.30

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

795,-
EKSTRA TUR

Torsdag den 13. augustTorsdag den 13. august

Ny dyrehandel i Kruså
Af Dit te Vennits Nielsen

Den kommende dyre-
handel PetsPerfect får til 
huse i Kruså.
Rammerne bliver den 
tomme bygning, hvor 

Nyforms outlet forretning 
lå i starten af året. 

Forretningen har stået 
tom siden ejeren valgte at 
lukke outletbutikken og 
kun drive Nyform i det 
gamle Rita supermarked. 

PetsPerfect åbner efter 
planen den 5. september. ■

PetsPerfect får til huse i den 
bygning, hvor Nyforms 
outlet butik lå.
 Foto: Dit te Vennits Nielsen

Campingvogne hitter 
hos Scandic
Af Dit te Vennits Nielsen

Flere og flere køber 
campingvogne.
Hos Scandic syd for 
grænsen kan direktør 
Ronni Hvid næsten ikke 
få armene ned. For salget 
af nye autocampere og 
campingvogne går super 
godt for tiden. Salget er 
steget markant i forhold til 
sidste år. 

“Sidste år solgte vi 

160 nye campere, og i 
år forventer vi at sælge 
250 campere. Alene i 
Danmark har vi solgt ca. 
70 vogne, og vi har vir-
kelig travlt nu”, fortæller 
Ronni Hvid.

Coronakrisen er en god 
forklaring på det øgede 
salg, men Scandic ligger 
også godt i forhold til 
grænsen, tæt ved motor-
vejen og indkøbscenter. ■

Direktør Ronni Hvid glæder 
sig over salgsboom af auto-
campere og campingvogne.
 Arkiv foto
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BESTILLING AF ÅL
Bestilling af røget ål, stegeål, 
fjordskrubber, torsk og laks.

Afhentning i Kruså og Gråsten.

Leveres tirsdag den 4. august

TLF. 51 49 12 34

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

SOMMER-
UDSALG

Fra mandag den 3. august til 
fredag den 14. august giver vi

50%
PÅ ALT I BUTIKKEN
Vi glæder os til at kunne betjene Jer alle.

I fi nder os i

RØDE KORS PADBORG
Nørregade 30, Padborg · Tlf. 73 67 31 31

Sommerudsalget er startet

N I E L S E N S 

BAGERI

Kom til Padborg Shopping og 
gør en god handel, støt lokalt

Padborg
Shopping

Jensen
URE - GULD - SØLV

PADBORG

Udsalget slutter 8. august

Alle udsalgsvarer nu nedsat til

÷70%
af normalprisen

MANDAG- FREDAG 10-17.30, LØRDAG 10-12.30

Torvegade 9-11

6330 Padborg

tlf. 5352 1858 ∙ 

www.bentesshop.dk

Fra torsdag den 30. juli

SLUTSPURT

Dametøj str. 36-56

Uro i 
Kruså
Politiet blev lørdag aften 
kaldt ud til uro i Kruså.
Da politiet ankom klok-
ken 19.54, blev de mødt 
af en aggressiv 34-årig 
mand, politiet vurderede 
skulle anholdes.
Da de to betjente forsøgte 
at anholde manden, be-
gyndte manden at sparke 
begge betjente over bene-
ne, og han prøvede også 
at nikke de to betjente en 
skalle. ■
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Tillykke
 Tillykke uden foto max. 25 ord ...............................125 ,-
 Tillykke med foto max. 25 ord ................................150 ,-

    Udover 25 ord, 1,-  pr. ord.

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

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

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

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

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

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

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!

  2.500,–
før 5.800,–

kr.
fra inkl. 

progressive glas 

  3.900,–
før 7.800,–

kr.
fra

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

Efter opsamling kører vi op over Skive til 
Salling, hvor vi indtager middagsmaden på 
en hyggelig landevejskro ved Lim� orden.
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 Lim� ordens 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, 
formiddagska� e og rundstykke, entre på 
Museet Jenle, to retters middag, færge til 
og fra Fur, to timers guidet rundtur på Fur, 
eftermiddagska� e og sandwich på hjemturen. 

BovAvis

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

1-dags bustur til1-dags bustur til

Fur og Fur og 
JenleJenle
Torsdag den 3. septemberTorsdag den 3. september

795,-795,-

OPSAMLINGSSTEDER
15.40 ..............Guderup Aktivitetscenter
16.00 ........................Alsion, Sønderborg
16.15 .................................. Nybøl Kirke
16.20 ................................Broager Kirke
16.25 ................Elektrikeren, Egernsund
16.30 ............ Ahlmannsparken, Gråsten
16.35 ........................Bageren, Rinkenæs
16.50 ........................Kruså Bankocenter
16.55 ......................................Bov Kirke
17.00 ..Circle K, Industrivej 20, Padborg

Sort Sol aftenturSort Sol aftentur
Torsdag den 17. september

Vi kører til Aventoft syd for Tønder for at opleve, hvad stærene foretager sig.
Derefter går turen til Klægager Gård i Ballum, hvor Ruth og 

Christian Lorenzen byder på sønderjysk ka� ebord. De fortæller om den 
gamle digegreve gård, vi hører om egnen og vi får en rundvisning.
Klægager blev i 2017 kåret til Danmarks smukkeste bondegård.

Prisen som dækker bus, guide, sønderjysk ka� ebord, 
sandwich, og rundvisning på den gamle digegreve gård.

Hjemkomst ved 22.30-tiden.
Tilmelding på tlf. 2116 0683

BovAvis

350,-

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

Nye kasketter til Bov IF Petanque
Kasketter er nyttige for 
petanquespillere, fordi 
de beskytter mod solens 
varme stråler og i regnvejr 

sørger den for at brillerne 
holdes fri for regndråber.

Sydbank har sponsoreret 
nye kasketter til medlem-
merne i Bov IF-Petanque. 
Henrik Schroll har på-
trykt logoet. ■

Filialchef i Sydbank Padborg, 
Martin Christensen, over-
rækker kasketter til formand 
for Bov If Petanque, Herbert 
Johansen.
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Nysgerrig omkring din 
boligs værdi, så kontakt os 
for en gratis salgsvurdering

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

Hørt ved Lyren
Genbrugsbutikken Blå 
Kors i Padborg har 
måttet se sig nødsaget 
til at holde lukket hver 
onsdag formiddag, da 
der ikke er personale 
nok til at dække åb-
ningstiderne. Det ærg-
rer en af lederne, Kurt 
Kempfner, som håber, 
at der er nogle flere 
frivillige, der har lyst til 
at hjælpe i butikken.

En villa på Bovvej i 
Padborg, der har stået 
tom siden januar 2019, 
kommer om kort tid på 
tvangsauktion.

Der er konstateret nye 
udbrud af coronavirus 
i Aabenraa Kommune, 
så det er vigtigt at 
folk stadig tager deres 
forholdsregler med 
håndvask, afspritning 
og afstandstagning. 

Grænsekontrollen giver 
enorme problemer for 
specielt de erhvervs-
drivende. Flere lokale 
virksomheder oplever 
sammenlagt helt op til 
halvanden times vente-
tid ved grænsen.

En unik villa i Vilsbæk 
har været til salg i en 
årrække. Da ejerne 
kontaktede Nybolig i 
Padborg tog det blot 3 
dage, før den succes-
fulde ejendomshandler 
Lena Dahlgaard fik 
solgt ejendommen. 

Fredag aften var en 
flok unge samlet 
på Europavej og 
Plantagevej i Padborg 
for at lave ulovligt 
streetrace. Politiet 
ankom, men de unge 
delte sig og kørte andre 
steder hen. Politiet an-
tager, at der var mellem 
200 og 300 biler samlet 
i området.

Kollund Naturunivers 
er klar til at blive taget 
i brug. Brugere kan 
reservere både bålhytte 
og mødelokale til 
begivenheder. ■

Onsdag den 12. august kl. 18.00 starter

NYT BEGYNDERHOLD
ved Barak 80, Lejrvejen, Padborg

BOV IF LØB & MOTION 

Vi starter med et introduktionsmøde om vores 
træning mandag den 10. august 2020 

kl. 19.30, samme sted.

Træning derefter mandag 
og onsdag kl. 18.00.

Alle er velkommen.

Børn fra 10 år ifølge 
med en voksen

Se mere på motion.bovif.dk

Tinglev, Bov, Lundtoft, 
Rødekro og Aabenraa

Arrangerer i samarbejde med Mols en 5 dages tur til

Bornholm
Fra den 2. - 6. oktober 2020

Tilmelding senest den 15. august til

Anker Olsen på mail: hasselkaer327@gmail.com 
eller mobil 51 94 00 61

eller Mols Rejser på mail: info@molsrejser.dk 
eller telefon 75 87 12 12

Yderligere oplysninger og tilmeldinger ved

Annelise Følster 20 94 35 95

Ole Kock Jensen 71 75 52 04

Vagn Korff 20 31 79 42

Else Marie Boisen 21 26 58 03

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

Lad os hente de møbler, du ikke 

Har du tøj, isenkram eller andet, du vil skille dig af 
med, så gi’ det til os. Møbler eller dødsbo kan du evt. 
få afhentet. 

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

Vi har åbent man-tors 10-17, fre 13-17, 1. lør i md. 10-14.
NB: grundet manglende frivillig arbejdskraft, ser vi os nødsaget 
til, at holde butikken lukket onsdag formiddag fra d. 15/7.  
Vi beklager. 

Blå Kors Genbrug. Okslundvej 3, Padborg. Tlf. 3091 3028.

GØR ET 
KUP

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

Følg os på Facebook: w
w

w.facebook.com
/gransehallerne

FIRMAARRANGEMENTER

KONFIRMATIONER

FØDSELSDAGE

FAMILIEFESTERosv.

Ring og hør nærmere:

- plads til al
le!

Annonce -Ottendel side Bov Bladet - Fester.indd   1 17-10-2017   10:04:07

47 år i transportbranchen

Af Dit te Vennits Nielsen

Efter 47 år i transport-
branchen har Finn 
Kristensen valgt at gå 
på pension. De sidste 
15 år har Finn Kristensen 
arbejdet hos Freja 
Transport og Logistics 
A/S i Padborg.

Ved siden af sit arbejde 
som disponent har han 
været særdeles aktiv i 
lokalsamfundet.

I mange år tegnede han 
formandsskabet i Bov 
CC og var primus motor 
i Bov løbet. Desuden er 
han formand for Padborg 
Vandrelaug, hvor han 

sammen med sin hustru 
Anni Jørgensen planlæg-
ger gåture om søndagen.

Han er aktiv i Rønshaves 
Venner og er også aktiv 
i Bov IF. Senest er han 
blevet medlem af bestyrel-
sen for Ældre Sagen Bov 
og er blevet formand for 
styregruppen i Padborg 
Torvecenter. 

Finn Kristensen glæder 
sig nu til at få mere tid 
til familien, som består 
af hustruen Anni, sine to 
døtre og børnebørn og til 
at få en lang ferie, som han 
kalder efterlønstiden. ■

Finn Kristensen går på 
pension efter 47 år i trans-
portbranchen. Arkiv foto
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Tak fordi du handler lokalt 

DIN LOKALE HÅNDVÆRKER BovAvis

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

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

Frøslevvej 81 C
6330 Padborg

Tak fordi du handler lokalt 

Hos os er kvalitet og service i Højsæde

Danske Malermestre

skal der males - ude eller inde - så ring til MalermesterMomme
og få et uforpligtende tilbud på

tlf. 20 47 85 63

Hos os er kvalitet og service i Højsæde

Danske Malermestre

skal der males - ude eller inde - så ring til MalermesterMomme
og få et uforpligtende tilbud på

tlf. 20 47 85 63

Hos os er kvalitet og service i Højsæde

Danske Malermestre

skal der males - ude eller inde - så ring til MalermesterMomme
og få et uforpligtende tilbud på

tlf. 20 47 85 63

Hos os er kvalitet og service i Højsæde

Danske Malermestre

skal der males - ude eller inde - så ring til MalermesterMomme
og få et uforpligtende tilbud på

tlf. 20 47 85 63

Hos os er kvalitet og service i Højsæde

Danske Malermestre

skal der males - ude eller inde - så ring til MalermesterMomme
og få et uforpligtende tilbud på

tlf. 20 47 85 63

Hos os er kvalitet og service i Højsæde

Danske Malermestre

skal der males - ude eller inde - så ring til MalermesterMomme
og få et uforpligtende tilbud på

tlf. 20 47 85 63

Hos os er kvalitet og service i Højsæde

Danske Malermestre

skal der males - ude eller inde - så ring til MalermesterMomme
og få et uforpligtende tilbud på

tlf. 20 47 85 63

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

SommerfestSommerfest
LAHLAH

Lørdag den 8. august kl. 12.00Lørdag den 8. august kl. 12.00
på Smedeby Kropå Smedeby Kro
• • Tombola, dåse kast og div. sommerspilTombola, dåse kast og div. sommerspil
• • Gratis LOPPEMARKED for børn og voksne. Gratis LOPPEMARKED for børn og voksne. 

Medbring selv borde  eller lej et hos os på  eller lej et hos os på 
200 x 50 cm for 20.00. kr. Standpladsen er 200 x 50 cm for 20.00. kr. Standpladsen er 
på 3,5 m. Tilmeldning til Mette på 50481181.på 3,5 m. Tilmeldning til Mette på 50481181.

Kom og få nogle hyggelige timer, vi Kom og få nogle hyggelige timer, vi 
vil selvfølgelig tage coronahensyn vil selvfølgelig tage coronahensyn 
så godt som vi formår. så godt som vi formår. 
Vel mødtVel mødt
Med venlig hilsen LAHMed venlig hilsen LAH

Vi tænder grillen og der 
kan købes følgende:
• Grillpølser med 

kartoff elsalat eller brød
• Frikadeller med kartoff elsalat.
• Kaff e, the, vin, øl og vand.
• Der vil være is og slik til de mindste

Pågreb spritbilist
Kevin Balle fra Fårhus 
var forleden sammen 
med en kammerat ude at 
køre i Aabenraa. 
Her opdagede de en for-
modet spritbilist, der kom 
slingrende i en varevogn 
og utallige gange kørte 
over for rødt. 

Vognen var tæt på at 
køre ind i modkørende 
biler. Sammen med to 

kvinder i en anden bil 
lykkedes det dem at køre 
efter varevognen. Da den 
pludseligt stoppede, fik 
Kevin Balle hurtigt revet 
døren op og tog bilnøgler-
ne ud. 

De to kvinder havde rin-
get til politiet, der herefter 
ankom og anholdt den 
meget berusede chauffør.  

Evakuering
Flere brandbiler fra 
Padborg Frivillige 
Brandværn rykkede for-
leden ud til et legeland på 
Flensborgvej i Kruså. 

Her blev 16 børn evakue-
ret på grund af røg.

Røgudviklingen viste sig 
at være opstået i forbindel-
se med et tagarbejde. Der 
var ingen personer, der 
kom til skade. ■
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Flyt 
hjemmefra

med stil!
BUREAU reol
fra 1.499,-

MIAMI 2½ pers. 
sofa 3.999,- STRIPE sengelinned 

fra 199,95

LINES drikkeglas
6 stk. 31 cl eller 

4 stk. 39 cl 99,95 

Vasketøjskurv
299,95

Find mange 

flere herligheder 

i butikkerne

WEBSHOP sinnerup.dk FØLG OS PÅ

FLENSBORG · Holm 57-61

MØBELHUSET HARRISLEE · Gewerbehof 7-9
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