Tak fordi du handler lokalt

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

Uge 33
00 12.99.august
august2020
2018 12.9. årgang
årgang

GRÅSTEN

Sommertilbud

Åbent efter aftale
Tidsbestilling online eller pr. tlf.

Gælder torsdag 13. august til lørdag 15. august

Jolly cola

+45 26 80 27 90
www.salonbyrasmussen.dk
Stengeroddevej 1, 6300 Gråsten

BILLIG

1,5 liter

Pr. stk. kun

3

Lad os klare din grillfest

95

•
•
•
•
•
•
•

+ pant.

ÅBNINGSTIDER

Bestilles på dgk-egernsund.dk

Telefon 73 65 26 00

SuperBrugsen Gråsten
Alle dage kl. 7.00 - 20.00

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

Det Grønne Køkken

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

Mad ud af huset
21248572 · Tlf.: 30 56 36 47
Sundgade 79, 6320Tlf.
Egernsund

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

OPSTART UGE 35

SVØMMEHOLD

2770207_visitkort.indd 1
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BØRN & VOKSNE

Ledige
pladser:

14 x UNDERVISNING
PRIS PR. PERSON

VELUDFØRT TØMRER- &
SNEDKERARBEJDE

fra

✔ Vinduer og døre

780

kr.

og øvede + Plask og leg
Voksne: AquaFitness - aften
Senior:Tirsdag-fredag
(formiddag)

✔ Tagarbejde
✔ Forsikringsskader
✔ Om-og tilbygninger

Vi kan mere …

Børn: Nybegynder, begynder

Troels Petersen

Allan Clausen

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

Restaurant

COLOSSEUM

Online
tilmelding

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

… end Kong Fiddes livret

Fiskenæsvej 2, 6300 Gråsten

www.enjoyresorts.dk

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

Kloakservice

Forsvarsadvokater
Bistandsadvokater
Råd om strafferet
Sundsnæs 2 · Gråsten · kjems.dk
Telefon 7465 1140

• Slamsugning
• Spuling af kloak og dræn
• Tømning af septiktank,
samletank, fedtbrønd,
og olieudskiller.

Vi sætter en ære i at give dig
den bedste rådgivning

•
•
•
•
•

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

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

Leif

ÅBNINGSTIDER:
Man- fredag
13.30 - 17.30
Lørdag
9.30 - 12.00

Henning

BROAGER & GRÅSTEN RADIO
Skolegade 2 · 6300 Gråsten · Tlf. 74 65 24 26 · CVR.nr. 30809831
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Kirkesiden for
Gråsten og Adsbøl
Gudstjenester og aktiviteter i august

Morgensang og gåtur

Søndag den 16. august kl 11.00 Gudstjeneste i Gråsten Slotskirke

Onsdag den 19. august
kl. 9.00 starter vi igen op
med morgensang og gåtur.

Onsdag den 19.august kl 9.00

Morgensang og gåtur 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

Tirsdag den 25.august kl 19.00

Foredrag i Gråsten Slotskirke

Søndag den 30.august kl 11.00

Gudstjeneste i Gråsten Slotskirke

Foredraget; at leve med et handicap

Vi mødes i Slotsgården og starter
dagen med en sang. Derefter
går vi sammen ud i det blå og
grønne - en tur på ca. 1 time i et
tempo, hvor de fleste kan være
med. Vi går dog på ujævne stier,
så tag fornuftigt fodtøj på.
Ses vi?

Sted: Gråsten Slotskirke.
Tid: den 25. august kl 19.00.
Varighed: ca 1 time.
Noa Bak blev født med dårlige udsigter
til at leve længe. Som 2-årig fik 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
fik 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, fik Noa
til at folde hænderne og bede Gud om hjælp
til at spille fodbold. I foredraget fortæller
Noa, hvordan han fik svar på denne bøn.

MENIGHEDSRÅDSVALG 2020
Valgforsamling
Gråsten-Adsbøl Sognes Menighedsråd
Mød op til menighedsrådsvalg og brug din stemme og
få indflydelse på din kirkes liv i fremtiden.
Vil du være med til at sikre de bedste rammer for en levende og
relevant folkekirke i dit sogn, så mød op til valgforsamlingen.
På valgforsamlingen kan du både stille op til valget og
være med til at forme det nye menighedsråd.
Alle fremmødte folkekirkemedlemmer over 18 år og fra
sognene kan deltage, stille op og stemme.
Valgforsamlingen finder sted i Gråsten Præstegård,
tirsdag den 15. september kl. 19.00.

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

Bil i brand på OK-tanken i Ulsnæs Centret
Natten til mandag - cirka
klokken 00.30 - brød
en bil i brand ved OKTanken i Ulsnæs Centret.
Film fra videoovervågning viser, at fire
personer forlader stedet
kort tid før, bilen bryder
ud i brand.

Politikommissær
Chris Sørensen, Syd- &
Sønderjyllands Politi ser
med stor alvor på sagen.
“Ilden når også lige at få
fat i tankanlægget, og det
kunne være gået helt galt.
Vi arbejder med en teori
om, at branden er påsat.
Den er formentlig påsat”,
siger politikommissær
Chris Sørensen.
På Ulsnæs Centret

OK-tanken ved Ulsnæs
Centret var natten til mandag
udsat for en alvorlig brand.


Foto Ingrid Johannsen

kan man se, at de unge
mennesker har kørt
hjulspænd.
Bilen er totalt udbrændt,
og tankanlægget kan ikke
benyttes.
“Det har været en
meget voldsom brand.
Tankanlægget er så ødelagt, at det formentlig skal
rives ned. Det kommer til
at koste mange millioner,
men vi har ikke haft taksator på endnu” siger uddeler Jesper Thomsen
Politiet vil nu se mere
videomateriale igennem,
og hvis de ikke finder
frem til de fire personer,
der forlod bilen ved OKTanken, er det muligt,
politiet vil offentliggøre
videofilmene for at få offentlighedens hjælp til at
finde personerne. ■
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GRÅSTEN

Sommertilbud
Gælder torsdag 13. august til lørdag 15. august

Stor spand
ferske rejer

Latta
250 gram

1500 / 900 gram

RKS
DANMA
TE PRIS
BILLIGS

Pr. stk. kun

1 bæger kun

98,-

2 95

SLAGTEREN TILBYDER
Friskskåret blandet fars
2500 gram

Pr. pak.

Kun

99,-

DELIKATESSEN TILBYDER
Als pølser sampak: kartoffel,
sardel og knold og tot

100,-

3 x 350 gram

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

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

Tilbuddene gælder torsdag den 13. august til lørdag den 15. august 2020 eller så længe lager haves. Der tages forbehold for trykfejl.
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Salon By Rasmussen kommer
godt fra start
Af Esben Cronbach

Siden frisørsalonens opstart midt i et Danmark,
der langsomt genåbnede
fra corona-krisen, har
Annemette Rasmussen
haft godt travlt.

Frisør Annemette Rasmussen
Arkivfoto

Annemette Rasmussens
frisørsalon, Salon By
Rasmussen, åbnede mandag den 20. april. Det
skete i forbindelse med
den gradvise genåbning af
liberale erhverv.
Nu har Salon By
Rasmussen næsten fire
måneder i bagagen. Når
Annemette Rasmussen ser
tilbage på den første tid,
er hun glad for den måde,
tingene har forløbet sig.
“Det har været rigtig
godt. Alle har skullet
klippes efter corona,
så jeg tænker ikke, jeg
kunne have fået en bedre
start. Det har været per-

fekt,” siger Annemette
Rasmussen.
Ny som selvstændig
Annemette Rasmussen
har mange års erfaring
i faget, men dét med
at være selvstændig er
helt nyt. Det faktum er
dog ikke noget, der afskrækker den nystartede
virksomhedsejer.
“Jeg trives godt med
at være min egen herre,” siger Annemette
Rasmussen.
Annemette Rasmussen
trives med livet som selvstændig, og selvom der er
bump på vejen, tager hun
det helt roligt.

“Lige i starten skulle
man sætte sig ind i det
hele med corona og afspritning. Skal man have
mundbind på? Det var
det eneste. Men ellers har
det kørt meget godt indtil
videre,” siger den nystartede frisør. ■

BES Ø G

DEN KONGELIGE
KØKKENHAVE
VE D G RA ASTE N S LOT

Felstedvej 8, 6300 Gråsten

Åbningstider:
August: alle dage kl. 11-17.
September: torsdag, fredag, lørdag og søndag kl. 11-17

Dejlige dage på Gråsten Slot
Der er ingen tvivl om,
at Kronprins Frederik
og Kronprinsesse Mary
altid har storhygget sig
med deres fire børn, Prins

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

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

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

Ansv. redaktør

Mediechef

Mediekonsulent

Telefon 21 16 06 83

Telefon 21 19 02 80

Telefon 31 40 03 61

redaktion@graastenavis.dk

isj@graastenavis.dk

ls@graastenavis.dk

Fotograf

Receptionist

Adm. medarbejder

Reporter
Marie Beierholm Christensen

Telefon 31 17 05 27

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

Gunnar Hattesen

Jimmy Christensen
Telefon 29 25 95 50

Ingrid Johannsen

Eva Gert Jensen

egj@graastenavis.dk

Lisbeth Schiønning

Christian, 14, Prinsesse
Isabella, 13, og tvillingerne, Prins Vincent og
Prinsesse Josephine på ni

Reporter

Esben Cronbach
Telefon 26 77 22 72

marie.j.christensen@gmail.com

Grafisk
tilrettelæggelse

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

år, når de har holdt sommerferie på Gråsten Slot. ■

Find os online her: www.graastenavis.dk
Artikelmateriale sendes til
redaktion@graastenavis.dk
Annoncemateriale sendes til
annonce@graastenavis.dk

Grafisk
tilrettelæggelse

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

Reporter

Søren Thygesen Kristensen
Telefon 27 36 04 12

Avisen er i din postkasse
onsdag/torsdag
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Mandag til fredag: 7:00-17:00 / Lørdag: 9:00-13:00

GODE SOMMERPRISER I
BYGMA GRÅSTEN OG PADBORG
TRÆBESKYTTELSE

SUPERDÆKKENDE
• Geléagtig konsistens, let
at påføre • Velegnet til farveskift • Hæmmer mug og
skimmel på overfladen
• Fås i flere farver
• Produceret af: Flügger
Denmark A/S
Nr. 122791

TRANSPORTABEL
GASGRILL PRO285

• Udslået: 38 x 74 x 47 cm
• Grillareal: 54 x 37 cm
• Med JETFIRE™ tændingssystem, cross lightning
• Dens to brændere i 304
rustfri stål og høje og rummelige aluminiumslåg med
ACCU-PROBE™ termometer,
gør det let at lave stege med
forskellige grillmetoder, fx
direkte - og indirekte grillning • Ekskl. vogn
Nr. 187978

1.995,ekskl. vogn

VOGN PRO285
• Passer til gasgrill Pro285
Nr. 187979

VINDUESMALING PLUS
• Specialmaling til vinduer og
døre baseret på oliemodificeret
akryl • Rækkeevne:
8 m2/L• Produceret af: Flügger
Denmark A/S
95
0,75 L Nr. 122738
95
2,8 L Nr. 122739

Skarp
pris

1.149

00

GRUNDINGSOLIE

VANDBASERET
• Produceret af:
Flügger Denmark A/S
3L

159
399

Nr. 122736

10 L Nr. 122737

15995

95

Fra

TYVERIALARM VILLAPAKKE S6EVO

Nr. 196618

14396
BEVÆGELSESFØLER

Nr. 196619

18396

1.295,SMS-KORT

• SMS-kort med 12 måneders
ubegrænset SMS-forbrug i dit
SikkertHjem™ alarmsystem
• Skal aktiveres inden brug
Nr. 173378

RØGALARM S6EVO
• Trådløs optisk røgalarm
• Igangsætter alarmsystemet,
samt fremsender notifikationer
på din mobil for at advare om
røg-udvikling i hjemmet
• Ø107 mm • Overvågningsområde:
<20 m2 • 1 x 9 V batteri
Nr. 196622

159

20

14996

MURGRUNDER

SKALCEM 100 FARVET
• Fås i 7 forskellige
grundfarver og kan
tones i 21 lysere
nuancer
Nr. 010244 - 072157
9 liter

29995

Alarm helt uden abonnement

ÅBNINGSKONTAKT

95

MURMALING

10 kg

59995

29995

Stærke tilbud på Makita

Se hele udvalget på bygma.dk

• 1 x SmartPad
• 2 x bevægelsessensor - dyreimmun <25 kg
• 2 x åbningskontakter
• 2 x fjernbetjeninger
• 2 x nøglebrikker
• 1 x smartbox
• 3 x dobbeltsidede præventive alarmmærkater
• 1 x strømforsyning
• 1 x 1-meter Ethernet-kabel
• 1 x brugervejledning
• 1 x skruer og rawlplugs
Nr. 196614

699

• Vejrbestandig, alsidig
facademaling • Giver et
ensartet, helmat og
smukt, kalket
udseende • Produceret
af: Flügger Denmark A/S
Nr. 122825

299
79995

Skarp
pris

Fra

10 LITER

18 V
SLAGBOREMASKINE

DHP482SF2J
• Stærk 2-gears maskine
• Kompakt udformning
• 4-polet motor • Med
overbelastningsbeskyttelse
• Med indbygget LED lys
• Leveres med lader, 2
stk. 3,0 Ah batterier og
MAKPAC systemkuffer
Nr. 242115

18 V BORE-/
SKRUEMASKINE

Inkl.
2 batterier

DDF483RF3J
• Stærk 2-gears maskine
• Ultra kompakt udformning
• Med kulløs motor, for længere
driftstid • Med overbelastningsbeskyttelse • Med indbygget
LED lys • Leveres med lynlader,
3 stk. 3,0 Ah batterier og
MAKPAC systemkuffert
Nr. 202437

Frit valg

Skarp
pris

1.449,-

Tilbudene gælder til og med lørdag den 15. august

Inkl.
3 batterier
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GB ser fremad efter weekendens nederlag
Efter 3-2 nederlaget
på hjemmebanen på
Årsbjerg, er Gråsten
Boldklub klar til at se
frem igen

Det var marginalerne,
der gjorde forskellen på
tre point, da Gråsten
Boldklub spillede mod
Kolding B i lørdags.

restaurant
fiskenæs
Sat ål
den 20. august

Sådan lyder det fra serie
1 holdets træner, Carsten
Kock.
“Det er selvfølgelig bittert, den måde vi taber
på. Vi starter med en
2-0 føring, så det var lige
marginalerne, der ikke
var på vores side,” siger
Carsten Kock, der endnu
er fortrøstningsfuld for
den videre sæson.
“Vi fik vist, at vi kan
spille med. Det er vi ikke i
tvivl om. Vi tror stadig på,

at vi sagtens kan overleve.
Vi er optimister. Vi tror
stadig på, at vi kan få de
point, der skal til”, siger
cheftræneren.
Et hold i forandring
Inden sæsonens start
mistede GB nogle af deres
“rigtig dygtige spillere”,
nævner Carsten Kock.
Mens nogle er faldet fra,
er nye kommet til. Ifølge
Carsten Kock har Gråsten
Boldklub den fordel, at

det er et hold, hvor man
hurtigt falder til, og føler
sig velkommen.
“Dem, vi har mistet, var
gode, men det er de nye
også. De føler sig velkomne, og de kommer hurtigt
til. Jeg har endnu ikke
oplevet nogen, der ikke
har været glade dernede,”
siger cheftræneren.

Af Esben Cronbach

At man falder hurtigt til
på holdet, kan skyldes den
måde, Carsten Kock ser på
spillet.
“Vi spiller for, at det skal
være sjovt. Vi træner og
spiller meget, men de skal
komme, fordi de synes,
det er sjovt”, siger Carsten
Kock. ■

Stegt ål med stuvede kartofler, alm. kartofler,
persillesovs, rødbeder og agurkesalat.

Levende
musik

Kun

249,-

restaurant
fiskenæs

Husk bordbestilling. Senest dagen inden.
Fiskenæsvej 2, 6300 Gråsten • tlf. 40 42 18 16

Gråsten Boldklubs førstehold i serie 1 spillede hjemmekamp mod Kolding på Årsbjerg.

Vær en del af
Landsindsamlingen
– lige meget hvor du er!

1-dags bustur til

Skønne Samsø
EKSTRA TUR
Torsdag den 13. august

resiard

nuF

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
kaffe, færgeoverfart, middagsmad, lokal
guide, eftermiddagskaffe og kage.

Åben kameraet på din telefon,
scan QR-koden og meld dig
som Facebook-indsamler 16. august.

Foto Jimmy Christensen

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

795,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

BovAvis

Dobbelt 80 års fødselsdag
Af Søren Thygesen Kristensen.

På Bellevue i Gråsten
bor ægteparret Frieda
og Marinus Nielsen med
den skønneste udsigt
ud over havnefronten og
vandet.
Her har de i de senere år
nydt deres otium efter et
langt og begivenhedsrigt
arbejdsliv, som har bragt
dem en hel del rundt i det
lokale område med en
afstikker på 22 år til Oslo.
Torsdag den 13. august
fylder Marinus 80 år, og
det samme gør Frieda lidt
senere på året, nemlig fredag den 9. oktober.
De har valgt at dele de to
dage op i hele tre fejringer.
Marinus’ fødselsdag bliver en hyggedag for gode
bekendte, dagen efter,
den 14. august holdes stor
komsammen på Marina
Fiskenæs med familie,
venner og endnu flere
gode bekendte, hvor både
Frieda og Marinus bliver
fejret, og på selve Friedas
fødselsdag rejser de ud
på en lille tur bare de to
alene.
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CHRISTINA
SMYKKER

ALLE URE I
BUTIKKEN

UDVALGTE
SMYKKER

SPAR

SPAR

SPAR

25%

Onsdag

Torsdag

OP TIL

SPAR

Frieda og Marinus Nielsen fejrer deres 80 års fødselsdag
mellem få måneders mellemrum.Foto Søren Thygesen Kristensen
Sød musik på Axelhus.
Frieda, som oprindelig
stammer fra Løgumgårde
ved Løgumkloster, flyttede til Gråsten i 1957 for at
arbejde først hos Kirsten
Jepsen på Den Gamle Kro,
og senere fra 1962 hos
Misse og Axel Gaml på
Axelhus.
Her møder hus Marinus,
der egentlig stammer fra
Roust ved Varde. Han
aftjente sin værnepligt på
Søgård Kaserne fra 1959
og arbejdede siden på
Gråsten Slagteri.
I 1973 bliver de gift og
efter blandt andet at have

drevet Hotel Sønderhav
endte de selv med at overtage Axelhus i nogle år i
starten af 1980’erne.
Derefter går turen til
Oslo i hele 22 år. Med
en afstikker til Høng på
Sjælland endte de igen
i Gråsten for at nyde
pensionisttilværelsen.
De siger selv, at der overhovedet ingen tvivl var
om, at de skulle tilbage til
Gråsten. At de så endda
kunne komme til at bo
et så skønt sted, er helt
fantastisk. ■

50%
VÆKKEURE
SPAR

70%

25%

SMYKKESKRIN

KØKKENURE

TASKER / PUNGE

SPAR

SPAR

SPAR OP TIL

25%

PÅ UDVALGTE URE

50%

25%

50%

GRÅSTEN

Træningstider HK Egene 2020/2021

Tirsdag

UDSALG

BØRNE URE

HÅNDBOLDKLUBBEN

Mandag

25%

Alt træning foregår i Ahlmannsparken

Årgang

Tider

Hold

Træner

Start

2015 og senere

16.30 - 17.30

U3 -U5

2009, 2010 og 2011

17.30 - 18.30

U9/11 drenge

Hans Heissel

17. august

2005 og 2006

18.30 - 20.00

U15 drenge

Rene' Johannsen

17. august

2009, 2010 og 2011

16.30 - 17.30

U9/11 piger

Cecilie Bech Christiansen

1. september

2007 og 2008

17.30 - 19.00

U13 piger

Allan Johannsen og Mads Heissel

18. august

2005 og 2006

19.00 - 20.30

U15 piger

Mogens Hansen og Kirsten T. Matzen

18. august

2003 og 2004

19.00 - 20.30

U17 piger

Mogens Hansen og Kirsten T. Matzen

18. august

2012, 2013 og 2014

16.45 - 17.30

U6 / U8 Mix

Annette Jørgensen, Emilie Meilby Petersen, Signe Steenholdt

9. september

2009, 2010 og 2011

17.45 - 19.00

U9/11 drenge

Hans Heissel

19. august

2000 og tidligere

19.00 - 20.30

Senior damer

2009, 2010 og 2011

16.30 - 17.30

U9/11 piger

Cecilie Bech Christiansen

3. september

2007 og 2008

17.30 - 19.00

U13 piger

Allan Johannsen og Mads Heissel

20. august

2005 og 2006

19.00 - 20.30

U15 piger

Mogens Hansen og Kirsten T. Matzen

20. august

2003 og 2004

19.00 - 20.30

U17 piger

Mogens Hansen og Kirsten T. Matzen

20. august

2005 og 2006

18.00 - 19.30

U15 drenge

Træner i Grænsehallen

13. august

7. september

12. august

* Hvis man har spørgsmål eller andet til ovenstående kan man kontakte Annette Jørgensen på tlf. 28 45 35 26.
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Digital indsamling til Kræftens Bekæmpelse
I Gråsten og omegn
bliver Kræftens
Bekæmpelses landsindsamling digital.

Det betyder, at borgere i
Gråsten og omegn - gamle
Gråsten Kommune - ikke
får besøg af indsamlere fra
Kræftens Bekæmpelse, der

restaurant
fiskenæs

Smørrebrødsfestival
18. august
Uspecificeret smørrebrød
samt lune retter
Kun

129,-

restaurant
fiskenæs

Husk bordbestilling. Bestil senest kl. 14:00 samme dag
Fiskenæsvej 2, 6300 Gråsten • tlf. 40 42 18 16

banker på døren, når foreningen holder sin store
landsindsamling den 16.
august.
Lokalforeningen i
Gråsten har nemlig besluttet at indsamle digitalt
som noget helt nyt.
Kræftens Bekæmpelse
holder hvert år en landsdækkende indsamling til
kræftforskning, forebyggelse og patientstøtte.
“I år er landsindsamlingen lidt anderledes på
grund af corona. Enkelte
steder i landet vil indsamlere nemlig ikke gå fra
dør til dør, som vanligt,
men i stedet indsamle
støttekroner på Facebook
og MobilePay. Det kommer til at ske i Gråsten”,
fortæller indsamlingsleder
Helle Blindbæk:
“Det ville under alle
omstændigheder blive
en anderledes landsindsamling, for den nye
indsamlingsdato blev
flyttet til den anden side
af sommerferien i stedet
for i marts. Der var mange
af vores sædvanlige indsamlere, som ikke kunne

1-dags bustur til

Himmelbjerget
og sejlads på Silkeborg Søerne

750,-

Onsdag den 19. august

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 kaffe og spiser kage.
Vi er hjemme ved 20-tiden efter en herlig dag.
Prisen inkluderer morgenkaffe og
rundstykke, 2 retters middagsmad, sejltur på
Silkeborg Søerne, entré på Himmelbjerget,
kaffe og kage, bus og guide.
Tilmelding til
Gråsten Avis/Bov Avis
på tlf. 2116 0683
rejser@graastenavis.dk

Formand for Kræftens
Bekæmpelses Lokalforening,
Orla Skovlund Nielsen.
Arkivfoto

bejde. “Efter mange svære
overvejelser, mange drøftelser og som konsekvens
af Corona-situationen
traf vi beslutningen”, siger
Helle Blindbæk.
Formand for lokaludvalget, Orla Skovlund
Nielsen og Helle Blindbæk
er enige om, at hensynet
til Gråsten-områdets indbyggere og specielt indsamlerne, er afgørende for
Lokalforeningen; så man
skal passe på hinanden.
“Derfor håber vi, at
lokalbefolkningen i
Gråsten-området vil
hjælpe med at indsamle
digitalt. Det kan gøres
ved at bruge MobilePay
til at indbetale det bidrag,
som man ville have lagt
i ind-samlingsbøtten, og
den 16. august kan man
også oprette sin egen indsamling via Kræftens Bekæmpelses Facebookside.
Kræft holder ikke pause,
fordi corona-virussen har
ramt os. Så vi har brug for
alt den økonomiske hjælp,
vi kan få”, siger Helle
Blindbæk.
Hvis du vil støtte ind-

Indsamlingsleder Helle
Blindbæk.Arkivfoto

samlingen i Gråsten og
Omegn kan du bruge mobile Pay nr 920892.
Nummeret er specielt for
Gråsten, og det vil dermed
kunne ses, at man har
bidraget til indsamlingen
i området, og hvor meget
der lokalt er indsamlet,
når beløbet gøres op på
landsplan. ■

Rummelpot
Awten
mæ glant
grønlangkål-spisen
med underholdning af Thomas Eje

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.

være med i år. Og vi skulle
organisere indsamlingen
på meget kortere tid
end sædvanligt. Vi har
indsamlere, som selv er
i risikogruppen, dem vil
vi naturligvis gerne passe
på”, siger Helle Blindbæk,
som tilføjer, at man i lokalforeningen er klar over,
at beslutningen kan medføre et økonomisk tab for
Kræftens Bekæmpelses ar-

Af Gunnar Hattesen

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

BovAvis

Tirsdag den 24. november kl. 18.30 på
Restaurant Fiskenæs · Fiskenæsvej 2, 6300 Gråsten
Onsdag den 25 november kl. 18.30 på
Restaurant Knapp · Stennevej 79, 6200 Aabenraa
Torsdag den 26. november kl. 18.30 på
Agerskov Kro · Hovedgaden 3, 6534 Agerskov
Præsentation af æ Rummelpot 2020
ved redaktør Gunnar Hattesen
Præsentation af Æ Synnejysk Forening
ved formand Tage Lametsch
Fortæller om dansk-tysk humor
ved redaktør Siegfried Matlok

Sønderjysk grønlangkål med
kålpølser, flæsk og hamburgerryg.
Underholdning med
entertainer Thomas Eje.

Pris pr. kuvert
kr.

299,-

TILMELDING PÅ
TLF. 2116 0683
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Bygningskonstruktør
Murermester
og aut. kloakmester

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

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

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

Bygningskonstruktør, murermester

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

Bred VVS ApS

CVR 34 22 35 72

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

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

Gråsten
Vinduespolering
og Rengøring
kommer også i Padborg og Tinglev

Turist-fest-firma-skole og koncertkørsel

Tlf. 74 65 09 Annonce.indd
16

1

28-01

Egernsund Malerforretning

Kosmoshus Træfældning
• Vi tilbyder kørsel med busser fra 19 til 55 personer
i både ind- og udland.
• De mindre busser har lift
• Vor 29 personers bus er ideel til et mindre antal personer

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

Kontakt os for at få et godt tilbud på din næste kørsel
“Hvorfor bruge deres
fusser når de kan køre
med Quorps Busser”
• Telefon +45 74 65 08 50
www.quorpsbusser.dk • mail@quorpsbusser.dk • Rejsegarantifonden nr. 2799

– Kort fortalt, vi fælder alt –
Ring eller skriv og få et godt tilbud
30 26 35 57 / kosmoshus@gmail.com

Hans
Henrik
Fischer

Heidi
Waldemar
Østergaard

- Erhvervsret
- Erstatningsret
- Testamenter
- Skilsmisseret

Nicole
Schünemann
-Føh

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

Alt i anlæg & vedligehold

ANL ÆGSGAR TNE R

Hækklipning
Haveservice Belægning
BeskæringBeskæring
Træfældning
Vedligehold
Græsplæner
GræsplænerBeplantning
Belægninger
Støttemure
HUSK du kan få
FRADRAG for
havearbejde

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

Hvis din bil
kunne vælge

Tak fordi du
handler lokalt

- Ejendomsoverdragelse
- Strafferetsager
- Bobehandling
- Retssagsbehandling

v/Verner Bentzen
Fjordvej 13, 6320 Egernsund
Telefon 74 44 09 36 - Biltelefon 3074 6946

Reparation og service
af alle bilmærker
tømrer / snedker
Knud Møller Paulsen
Bækken 10 · Rinkenæs
DK-6300 Gråsten
info@godthaandvaerk.dk

telefon 74 65 01 10
mobil 40 34 80 08

Kioskvarer og gaveartikler
mv.

Gisselmann

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

Aksel Tang
2033 7410

Bent Christensen
2916 6103

• OMBYGNING
• RENOVERING
• TOTALENTERPRISE
Ring 7447 4262
eller skriv til

akseltang@mail.dk
Sjællandsgade 16, 6400 Sønderborg · www.akseltang.dk

www.el-teknik.dk

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
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Sæt kryds

Læserbrev

TILLYKKE

☐ 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

Grådighed omkring mundbind
Hvor er det grådigt,
svinsk og usympatisk at
fabrikanter, grossister
og handlende af mundbind og andre værnemidler mod Coronavirus
skruer prisen så voldsomt i vejret, blot fordi
det er en mangelvare
og evt. et påbud, at man
skal bruge mundbind.
Det billigste mundbind
jeg har set er 5 stk. til
39,95 kr. men priser op til

15 kr. pr. stk. er også set,
for et engangsmundbind.
Det er simpelthen uhørt.
Butikskæder i Tyskland
sælger 50 stk. for under
200 kr. Det er halv pris
af, hvad det koster i
Danmark.
Hvis man virkelig mener
noget med, at vi i fællesskab skal bekæmpe
Coronavirus, skal værnemidler ned i noget, der
ligner kostprisen. Helt

Kære Laura
Du ønskes

hjertelig tillykke

To x 80 år.

med konfirmationen lørdag
den 22 august.

Vi gratulerer

Marinus Nielsen

Kærlig hilsner
Louise, mor og far

som fyller 80 år den 13. august og

Frieda Nielsen

som fyller 80 år den 09. oktober.
Vi gleder oss til å feire dagen deres.

uden avance, moms og
andre afgifter.
Det må da især være i de
handlendes interesse, at
vi så hurtigt som muligt
får normale tilstande
igen, og at værnemidler
forhåbentlig kun bliver
en kortvarig bemærkning
i vores fælles fremtid, og
ikke noget forretningerne
kan regne som en blivende
indtægtskilde.
Hermed en opfordring

Stort tillykke

Kære Ida

Hjertelig tillykke
med din 20 års fødselsdag
den 16. August.

med din 10 års fødselsdag
den 12. August.
Vi glæder os til at fejre dig.
Mor og far

Kærlig hilsen
B.M.TL.S.K.K.M.T.F.N.A.
Mor-Far & Trine.

Tak fordi du handler lokalt

Fårhus Forsamlingshus

Vestermark 4,
Tørsbøl

Gråsten Skatklub samlede 40 medlemmer til klubaften
på Marina Fiskenæs.

1. Flemming Marschall
Gråsten
1242 point
2. Robert Petersen
Gråsten
1200 point
3. Gerd Sørensen
Gråsten
1072 point
4. Viggo Hansen
Skelde
1048 point
5. Dieter Kleinv
Kliplev
1031 point
6. Jens Peter Skjøth
Holbøl
990 point

EMMA

Hans Jørgen Bollmann

Skatkort på
bordet
1. runde

Hilsen barn, barnebarn, svigerbarn.

til alle der handler med
værnemidler. Få de priser
sat ned, så det ikke er et
spørgsmål om folk har råd
til at smide et engangsmundbind væk eller købe
en flaske håndsprit.

2. runde

1. Hans Peter Steffensen
Gråsten
1656 point
2. Udo Heinz
Flensborg
1114 point
3. Jürgen Krüger
Sønderborg 1095 point
4. Torben Ries
Padborg
1094 point
5. Gerd Sørensen
Gråsten
1078 point
6. Finn Lorenzen
Gråsten
1076 point

BESTILLING AF ÅL

Bloms Zoneterapi
v/ Ilse Blom

Bestilling af røget ål, stegeål,
fjordskrubber, torsk og laks.

Felstedvej 21
6300 Gr sten

Afhentning i Kruså og Gråsten.

Leveres tirsdag den 18. august
Frydendalvej 26 A ∙ Fårhus ∙ 6330 Padborg
Tlf. 7111 5371 ∙ www.faarhus.com

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

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

TLF. 51 49 12 34

GUDSTJENESTER
GRÅSTEN SLOTSKIRKE

Søndag den 16. august kl. 11.00
ved Hanne Beierholm Christensen

ADSBØL KIRKE

Søndag den 16. august
Ingen gudstjeneste

KVÆRS KIRKE

Søndag den 16. august kl 19.00
ved Helle Domino Asmussen

BROAGER KIRKE
Søndag den 16. august kl. 10.30
med dåb ved Henrik Bo Jakobsen

EGERNSUND KIRKE

Søndag den 16. august kl. 11.00
ved Mette Carlsen

RINKENÆS KORSKIRKE

Søndag den 16. august kl. 9.30
ved Mette Carlsen

NYBØL KIRKE

Søndag den 16. august
Ingen gudstjeneste

SOTTRUP KIRKE

Søndag den 16. august kl. 10.30
ved Karen Møldrup Rasmussen

ULLERUP KIRKE

Søndag den 16. august kl. 10.30
ved Lis-Ann Rotem

TYSK GUDSTJENESTE

Sonnabend, 16. August, 14 Uhr,
Gottesdienst in Bau

Populær lærer
er død, 68 år

Knallert på
motorvej

Dødsfald
Solveig Andresen Mortensen, Gråsten, er død, 77 år. ■
Margrethe Bjerg, Broager, er død, 76 år. ■

Politiet satte torsdag
eftermiddag kursen mod
motorvejen ved Gråsten.
Her blev en 52-årig
mand fra Aabenraa
standset af patruljen, fordi

Vor elskede mor, svigermor, mormor, farmor og oldemor

Vita Møller Schousen
Er stille sovet ind efter kort tids sygdom.

han kørte på knallert på
motorvejen.
Knallertkøreren blev
vejledt om, hvor man bestemt ikke kører knallert
og så kan han se frem til
en bøde. ■

Bisættelsen finder sted
fredag den 14. august 2020
kl. 13.00 i Broager Kirke.

Gråsten blomster

Elsket og savnet.
På familiens vegne
Allan, Charlotte, Susanne og Thomas

Af Gunnar Hattesen

Fhv. overlærer Erling
Jørgensen, Gråsten, er
død, 68 år.
Han døde under en tur i
Sønderborg, hvor han fik
et ildebefindende og faldt
om på gaden.
Erling Jørgensen havde
41 år og fire måneder
bag sig i skolevæsenet, og
han er kendt af alle både
på Rinkenæs Skole og i
lokalsamfundet. Han var
en meget pligtopfyldende
lærer, som aldrig havde en
sygedag.
Da han gik på pension

i 2016 var det en vemodig dag for eleverne på
skolen, hvor han var
en meget dygtig lærer,
der blandt andet underviste i matematik.
Ved sin pensionering
modtog han Dronningens
fortjenstmedalje.
I sin fritid var Erling
Jørgensen en ivrig badmintonspiller og hvert år
var han en trofast gæst på
Tønder Festivalen.
Erling Jørgensen efterlader sig to børn.
Bisættelsen finder sted
onsdag 19. august kl. 13.00
fra Rinkenæs Korskirke. ■

Taksigelser
Hjertelig TAK

er stille sovet ind i en alder af 74 år.
Broager, den 7. august 2020
Egon og familie

Solveig Andresen Mortensen
* 10. februar 1943
er stille sovet ind

Gurli og familien

Tusind tak
for venlig deltagelse ved vores mor,
svigermor, farmor, mormor og oldemor

Anne Sofie og Søren

På familiens vegne
Henning, Susanne og Hanne

Eksamineret bedemand

Bakken 23
Kirkegade 2
Storegade 39

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

Als- &
Broager-Sundeved Begravelsesforretning

Begravelsen finder sted ved Nybøl Kirke
torsdag den 13. august kl. 11.00

www.als-begravelse.dk

v/ Steen Kristensen

v/ Steen Kristensen

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

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

Rabøl Jørgensens Begravelsesforretning

Tak fordi
du handler
lokalt

Gunnar Petersen

Rie Rabøl Jørgensen

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

Martin Good

•

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

Rie Rabøl Jørgensen

ISO9001-certificeret

eksam. bedemænd

Hos Gråsten og Omegns begravelsesforretning
har vi gennem tre generationer bistået ved
planlægningen af det sidste farvel. Kontakt os
for en uforpligtende personlig samtale eller find
’Min sidste vilje’ på www.helmichbegravelse.dk
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

død og begravelse.
En særlig tak til sognepræst Marianne Østergaard.

Steen Kristensen

Eksamineret bedemand

Lukket søndag
Rabøl Jørgensens Begravelsesforretning

Tak for alt

Irene Jankes
Tak for blomster og trøstende ord.

Gitte J.J. Kristensen

Guderup
Broager
Nordborg

Gråsten, den 6. august 2020

Venlig hilsen
Betty Christensen og børn

bisættelse fra Gråsten kapel.

– Gitte og Steen Kristensen

Vores kære mor, svigermor, mormor og farmor

En STOR tak til præsten,
Marianne Østergård for de kønne ord til os.

Tak til Hjemmeplejen Fjord.

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

Bisættelsen finder sted torsdag den 20. august
kl. 13.00 fra Broager Kirke

Christians

Nicolai Peter Bøttgers

En smuk
afsked...

Sonja Vibeke Vetter

død og bisættelse.

for venlig deltagelse ved

Ulsnæs Centret, Sundsnæs 17A
Telefon 74 65 03 03

Vores kære Sonja

til familie, venner og naboer
for venlig deltagelse ved

Hjertelig tak
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Gråsten&Omegns
- Steffen Jensens eftf.

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

Vi træffes hele døgnet.

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

Martin Good
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Klaus Albrecht har haft en
glorværdig karriere i rederiet
A.P. Møller-Mærsk.

MENIGHEDSRÅDSVALG 2020

Offentligt
orienteringsmøde
Torsdag den 13. august kl. 19.00
i konfirmandstuen
På mødet vil det nuværende
menighedsråd orientere om arbejdet
i den forløbne periode samt orientere
om datoer og regler for opstilling
til den nye funktionsperiode.
Vel mødt
Menighedsrådet

AFLYSER LANDSINDSAMLING
Kræftens Bekæmpelse Lokaludvalg på Broagerland
har af hensyn til Coronaforbehold vedtaget at
droppe husstandsindsamling den 16. august.
I stedet vil der blive digital indsamling.
Der vil samtidig være opsat indsamlingsbøtter
forskellige steder ved de forretningsdrivende på
Broagerland, hvor mobilepay nr. er noteret.
Mobilepay nr. vil også blive offentliggjort
på Facebook på Kræftens Bekæmpelse
Lokaludvalg Broager, den 16. august.

Kræftens Bekæmpelse
Lokaludvalg Broager

Mærsk-kaptajn
fylder 80 år
Af Gunnar Hattesen

Fhv. kaptajn i A.P. MøllerMærsk, Klaus Albrecht,
Skelde, fylder onsdag 12.
august 80 år.
Klaus Albrecht har tjent

1-dags bustur til

Fur og
Jenle

Lokalhistorisk Forening
for Broagerland
Arrangerer et

795,-

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

Besøg på Museet
Sønderborg Slot
Lørdag den 29. august kl. 13.30.

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

det verdenskendte rederi
det meste af sit liv. I 51 år
var han ansat under den
syvtakkede Mærskstjerne, som en af Mærsk
Mc-Kinney Møllers mest
betroede medarbejdere.
Han er født i Dortmund,
men søn af sønderjyske
forældre og voksede op
i Perbøl ved Tinglev.

Han gik på Tinglev
Realskole og Haderslev
Katedralskole.
“Det var min mors
ønske, jeg fik en realeksamen. Hun var stædig”,
erindrer Klaus Albrecht,
der som 17-årig kom på
sømandsskole i nærheden
af Hamborg.
Og så kom han ud at
sejle. I 1959 blev han ansat
hos rederiet A.P. Møller.
Så var vejen banet for en
karriere. Han begyndte
som dæksdreng, avancerede til styrmand og

Afgang
Guderup Aktivitetscenter . . kl. 6.45
OK-tanken, Augustenborg . kl. 6.55
Alsion, Sønderborg. . . . . . . kl. 7.15
Nybøl Kirke . . . . . . . . . . . . kl. 7.30
Broager Kirke. . . . . . . . . . . kl. 7.35
Elektrikeren Egernsund . . . kl. 7.40
Ahlmannsparken, Gråsten . kl. 7.45
Bageren Rinkenæs . . . . . . . kl. 7.55
Annies Kiosk, Sønderhav . .kl. 8.00
Bindzus, Kollund . . . . . . . . kl. 8.05
Kruså Bankocenter . . . . . . kl. 8.10
Bov Kirke. . . . . . . . . . . . . . kl. 8.15
Circle K, Padborg. . . . . . . .kl. 8.20
Dagli’ Brugsen, Kliplev . . . kl. 8.35
Circle K, Rødekro . . . . . . . kl. 8.50
Samkørselspladsen ved
Hammelev . . . . . . . . . . . . . kl. 9.10

BovAvis

Vi får en introduktion af en historiker til
udstillingen 100 år med Danmark.
Efterfølgende indtager vi kaﬀen på Hotel Sønderborg Strand.
Pris: entré, guide og kaﬀe 150,Tilmelding nødvendig, senest 23. august til:
Valdemar Moldt 21 24 53 42 eller moldt@pc.dk
Bestyrelsen
www.broagerlandsarkiv.dk

endte i 1975 som kaptajn.
Han sejlede fra USA til
Japan og Hong Kong og
Vestafrika.
“Rettidig omhu. Man
skal gøre tingene ordentligt og til tiden”, nævner
Klaus Albrecht, som husker, at rederiet gjorde meget for unge sønderjyder.
Klaus Albrecht ser med
taknemmelighed tilbage
på højdepunkter i hans liv.
En stor oplevelse var,
da han fik overrakt
Dronningens fortjenstmedalje med krone af Mærsk
McKinney Møller.
“Det var en oplevelse
af rang”, siger Klaus
Albrecht, som i syv år var
udstationeret i Japan. Da
han stoppede på broen i
2010, var han kaptajn for
verdens største containerskib, “Regina Mærsk”.
Kaptajnens ord er lov
Hr. Møller var ikke selv
sømand, men han stolede
på Klaus Albrechts dømmekraft. Han var nemlig
en mand, der altid sagde
sin mening.
“Det har været dejlige år
i rederiet. Jeg elskede at
være kaptajn. Kaptajnens
ord er lov”, nævner Klaus
Albrecht, der i 1986 købte
Hattesens Gård i Skelde.
Han har stadig mange
gøremål, og elsker at
tilbringe gode dage i sommerhuset på Fanø, hvor
hans livsledsager gennem
mere end 50 år, Jenny,
stammede fra. Hun døde i
2012. Parret fik ikke egne
børn, men adopterede to
børn fra Japan.
Den runde fødselsdag
markerer han på dagen
med åbent hus mellem
kl. 15 og 18. ■

Broager

VARMVANDS GYMNASTIK
Begynder i uge 35, mandag kl. 8.00-8.50, tirsdag kl. 9.00-9.50 og onsdag kl. 8.00-8.50.
Prisen er kr. 750,- hvor tilskuddet på kr. 50 fra Ældre Sagen Broager er fratrukket.
Beløbet betales direkte til Marina Fiskenæs.
Tilmelding og nærmere oplysning til Tove Beck tlf. 26 63 49 50.

Næste annonce uge 36
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Broager

SOMMERTILBUD
Tilbudene gælder torsdag, fredag og lørdag

ALBANI ØL

BKI KAFFE EKSTRA

BLANDET FARS FRISKHAKKET

400 g

8 - 12 %

SPAR 18,00

30 STK.

79

PR. PK.

19

95

*Maks. 3 ks.
pr. kunde pr. dag

+pant.

100

95

*Maks. 6 pk.
pr. kunde pr. dag

00

KOPI PAPIR

DANSK HONNING
fra Skelde Vingård
450 g

HØRUP KOGT SARDEL

SPAR 25,95

SPAR 11,95

1 GLAS

30

00

1 STK.

59

00

PK. À 500

20

00

BAGERAFDELINGEN
FRANSKBRØD

LOTUS COMFORT TOILETPAPIR

SPAR 29,95

2,5 KG

16 PAK

PR. STK.

4000

1200

Butikken tlf. 73 44 15 00 · Delikatessen tlf. 73 44 15 16 · Slagter tlf. 73 44 15 17

Se også SuperBrugsens udsendte avis. Tilbudene gælder Tilbuddene gælder torsdag den 13. august til og med lørdag den 15. august. Forbehold mod trykfejl og udsolgt
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Badevejr i Vemmingbund Nye folk og erhverv til
Broagerland
Af Gunnar Hattesen

En arbejdsgruppe
er i gang med at
planlægge nye bo- og
arbejdsfællesskaber på
Broagerland.

JOHNS FODINDLÆG

ved John Christiansen
Specialfremstillede
indlæg til:
• Hælsporer

Derudover:

• Nedsunket forfod

• Skoforhøjelser

• Hammertæer

• Gængefunktion

• Knyster

Mange havde i weekenden
fundet badetøjet frem.
Dagene bød på masser af
solskin og høje temperaturer,
og det fik hundredvis af
mennesker til at springe
i vandet i Vemmingbund.


Foto Ingrid Johannsen

Det sker under titlen
"Broagerland 3.0 – pilotprojekt som frilandsby".
Ifølge formand for arbejdsgruppen, Ingebeth
Clausen, Smøl, er formålet at tiltrække nye
folk og nye erhverv på
Broagerland.
“Vi tror, at nye bo- og
arbejdsfællesskaber kan
være med til det. Og det
har vi taget initiativ til”,
siger Ingebeth Clausen.
“Vi har det jo godt her
på Broagerland, men vi
skal væk fra at blive til et
sovesamfund og i stedet
blive til et udviklingssam-

fund med nye impulser.
Fremtiden ligger foran
os, hvis vi forstår at bruge
vores stærke sider – og det
er naturen, historien, kulturen og vores fællesskab,
som er faktorer der i den
grad tiltrækker de nye generationer”, siger Ingebeth
Clausen, der også er daglig
projektleder.
“Når det hedder 'frilandsby', skyldes det, at
der skal trædes nye stier

og træffes nye forholdsregler for at visionen på
Broagerland kan foldes
helt ud, og det kræver nye
spilleregler”, siger Hanne
Tanvig, der er faglig
projektleder. ■

Fakta

Bag projektet 'Broagerland 3.0 – pilotprojekt som
frilandsby' står landsbylaugene på Broagerland samt
Broager Udviklingsforum' i samarbejde med en landdistriktsforsker ved Københavns Universitet.
Erhvervsstyrelsens Landdistriktspulje finansierer
udviklingsarbejdet og Sønderborg Kommune bidrager
med arbejdskraft, men det er især en kæmpe frivillig
indsats fra hele lokalsamfundet, der bærer indsatsen.

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

SUNDEVED

Besøg genbrugsbutikken i

VESTER SOTTRUP

MØBLER – TING – TØJ

og gør et godt køb
Stationsgade 3, Vester Sottrup, 6400 Sønderborg · Tlf. 40 76 22 36
ÅBNINGSTIDER: Man.-tirs.-ons.-tors. kl. 15-17.30, lørdag kl. 10-13
VI MODTAGER GERNE BRUGBARE MØBLER OG ANDRE TING
DØDSBOER AFHENTES EFTER AFTALE

Generalforsamling
LOKALHISTORISK
FORENING FOR SUNDEVED
afholder generalforsamling

mandag den 14. september, kl. 19
i aktivitetscentret på Bakkensbro Skole,
Bakkensbro 6, Ullerup, 6400 Sønderborg.
“Skrabet generalforsamling” uden foredrag,
og uden snitter og vand/øl.
Afholdes for at overholde formalia.
Den ordinære generalforsamling 30. marts 2020
blev aflyst pga. Covid-19 situationen.
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Eventuelle forslag jfr. dagsordens punkt
5 skal være bestyrelsen i hænde senest
en uge før generalforsamlingen.
Foreningen er vært ved en kop kaffe / vand.
Af hensyn til kaffen bedes tilmelding til
generalforsamlingen ske senest mandag, den
7. september 2020 til formanden Povl C. Callesen på
telefon 2117 9131 eller mail pccallesen@outlook.dk.
Venlig hilsen Bestyrelsen
Følg foreningen og arkivet på
Internettet www.sundevedarkiv.dk
og Facebook Lokalhistorisk Arkiv for Sundeved

Menighedsråd har betydning for
Ullerup Sogn

Af Esben Cronbach

Når Ullerup
Menighedsråd, holder
valg den 15. september,
har det ikke kun betydning for kirken.
“Det er meget bredt, hvad
menighedsrådet laver,”
siger formand for Ullerup
Menighedsråd, Randi Kjer
Bastholm.
Sognekirkerne kan være
et samlingspunkt og en
slags centrum for de enkelte byer.
“Det betyder noget i de
enkelte sogne. Kirken er
et midtpunkt, så det er
vigtigt, at den er der, og at
den fungerer,” siger hun.
Mange opgaver
Sparringspartner for
præsten og praktiske ting,
som plakater til særlige
gudstjenester, er blandt
opgaverne for menighedsrådet. Men der er mere
til det, end bare de lavpraktiske opgaver. “Nogle
af opgaverne er rent

Formand for Ullerup
Menighedsråd, Randi Kjer
BastholmArkivfoto

praktiske, men vi er også
en stemme i sognet,” siger
Randi Kjer Bastholm, der
nævner den nuværende
ombygning af kirkegården
som eksempel.
Her kommer menighedsrådet med input. Ligeså
gav de deres besyv med,
da der var snak om, at
nogle fodersiloer skulle
opføres. “Der blev bygget

fodersiloer; fordi det ligger
i sognet, tog vi stilling til
det. VI sørger for, at tingene spiller fint sammen,”
siger hun.
Hvad laver et menighedsråd
Den 15. september er der
valg i alle landets menighedsråd. Som repræsentant i menighedsrådet,
tager man stilling til for-

skellige ting i og uden for
kirken. I menighedsrådet
for Ullerup Sogn tages der
stilling til meget. For nyligt er forskellige spørgsmål om nadveren blevet
diskuteret. Det er et godt
eksempel på, hvordan
man pludselig tager stilling til nyt ting angående
kirken. “Så tænker man:
Det er interessant. Jeg har
aldrig haft en holdning;
hvad mener jeg om det?
Skal nadverritualet laves
mere up to date? Skal vi
synge eller sige trosbekendelsen?”, siger Randi Kjer
Bastholm. ■
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Vi sælger utroligt godt i øjeblikket. Skal din bolig være den næste? Kontakt os for en gratis salgsvurdering!

NYHED

NYHED

Dyrhøj

KfndiB

Flot villa i det eftertragtede Dyrhøj på rolig og tilbagetrukken beliggenhed
hus og et isoleret udhus fra 2015 på 29
Flot familievilla i det eftertragtede Dyrm2 - et super hobbyrum/værksted. Vilhøj på rolig og tilbagetrukken beliglaen byder på en god nutidig planløsgenhed. Villaen, der byder på 164 m2
ning med forældre- og børneafdeling,
bolig, er opført i 2008 i et flot stilrent
2 badeværelser og et stort køkken.
udtryk. Dertil er en 40 m2 carport/ ud-

VILLA
Kontantpris
Ejerudgifter pr. md.
Udbetaling
Brutto/netto
ekskl. ejerudgifter
Sag: 703-01402

Gråsten

164

942

5

2008 2800 Energi

2.345.000
2.057
120.000
9.028/7.823
Tlf: 74441698

Brinken

KfnhdD

Meget velbeliggende og velholdt villa!
Super velbeliggende villa i 2 plan med
en fin udsigt til vandet ved "Sildekule".
Der er kort afstand til hele Ulsnæscentret med masser af indkøbsmuligheder, kort afstand til Gråsten skole og

VILLA
Kontantpris
Ejerudgifter pr. md.
Udbetaling
Brutto/netto
ekskl. ejerudgifter
Sag: 7030000198

Gråsten

172

Gråsten Centrum, som også byder på
mange gode butikker.
Gråsten er omgivet af masser af flot
natur, såsom skov, vand og strand. Her
venter mange spændende gåture.

1698

7

5

1979 Energi

1.695.000
2.510
85.000
6.551/5.675
Tlf: 74441698

NY PRIS

Skodsbølvej

400 METER TIL
BROAGER
KfnhdF

Fin have med en udsigt udover marker, og få hundrede meter til Broager
En charmerende landsby som tilbyder
Hyggelig have med en udsigt udover
et fantastisk lokalsamfund, masser af
det sædvanlige Få hundrede meter til
natur og stille idyl. Denne villa er beligBroager Centrum I det nordlige Broagende nær Broager med kort afstand
ger findes Skodsbøl.
til byen.

VILLA
Kontantpris
Ejerudgifter pr. md.
Udbetaling
Brutto/netto
ekskl. ejerudgifter
Sag: 7030000182

Broager

108

1239

3

2

1827 Energi

695.000
1.295
35.000
2.718/2.351
Tlf: 74441698

NY PRIS
NYHED
Teglbakken

Kfndei

Smuk arkitektur med fantastisk udsigt over Flensborg fjord!
en god afstand til nabohuset. Huset
Velbeliggende i Rendbjergs idylliske
har en spændende arkitektur og har
sommerhusområde findes dette flotte
gode rammer hele vejen rundt. Rendfritidshus. Sommerhuset er højt hævet
bjerg er et attraktivt fritidshusområde,
på et plateau, hvilket giver en fantader byder på skøn natur.
stisk udsigt over Flensborg Fjord samt

FRITIDSHUS
Kontantpris
Ejerudgifter pr. md.
Udbetaling
Brutto/netto
ekskl. ejerudgifter
Sag: 7030000201

Egernsund - Rendbjerg

BROAGER
v/ Henning Brock og Merete Lund Brock
Storegade 7
6310 Broager
broager@home.dk
Tlf. 74441698
Ejendomsmæglerkæde for Danske Bank koncernen

80

803

4

1980

80

500

995.000
1.822
50.000
4.005/3.431
Tlf: 74441698

Egernsund - Rendbjerg
Marinavej
Indbydende og velindrettet sommerhus opført i 2005
Marina Minde er et naturskønt område
Indbydende og velindrettet sommerlige ved vandet med lystbådehavn, rehus opført i gode materialer i 2005.
staurant, Gendarmstien og legeplads i
Sommerhuset ligger i 2. række til
umiddelbar tilknytning.
vandet med udsigt til Flensborg fjord.

OPLAGT TIL
UDLEJNING
KfndCi
109

294

4

FRITIDSHUS
Kontantpris
Ejerudgifter pr. md.
Udbetaling
Brutto/netto
ekskl. ejerudgifter
Sag: 703-00299

2005

1

4000

1.890.000
3.119
95.000
7.548/6.470
Tlf: 74441698
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Hørt i byen
Efter et par dejlige
ferieuger på Graasten
Slot sagde Dronning
Margrethe tirsdag farvel til slotsbyen.
Dronning Margrethe
tog sig under ferien tid
til at skrive et personligt brev til sognepræst
Hanne Beierholm
Christensen.
Niels Christian Just,
Alnor, måtte igennem en omskoling fra
livet som landmand
og greenkeeper til
pædagogisk assistent
grundet en slem diskusprolaps. I dag har
han fundet sig godt til
rette som buschauffør
hos firmaet “Umove”
i Ragebøl. Han kører
Sydtrafiks X-bus fra
Sønderborg til Vejle.
Den varme søndag
tilbragte butikschef
Lis Lykke Christensen
og Rie Christiansen
fra Garn & Tøj på
garnmesse i Vejle. Hen
over efteråret kan nyhederne ses i butikken i
Ulsnæs Centret.
Ombygningen af
Ahlmannsparken
holder tidsplanen.
Hen over sommeren
er turen kommet til
omklædningsrummene
i kælderen, som er blevet malet og et enkelt
idrætslokale er udvidet
og renoveret.
Gråsten Bridgeklub
havde forleden generalforsamling. Bestyrelsen
blev genvalgt og både
økonomien og medlemstilgang er positiv.

IT – gruppen Gråsten

Efterår IT program 2020
IT-hjælpen
Alle mandage kl. 11-15 i perioden
31. august – 7. december er IT hjælpen åben.
Sted: Ahlmannsparken, Gråsten.
Har du problemer med din PC, tabletten,
mobilen eller mangler du f.eks. hjælp til
NemID, virusbekæmpelse, foto eller mail, så
vil vi i IT – hjælpen prøve at hjælpe dig.
Det er vigtigt, at du medbringer din adgangskode
til biblioteket, dit NemID eller en mobiltelefon for at
kunne koble dig på internettet.
Husk adgangskoder til dit mailprogram, hvis vi
skal hjælpe med dine e-mails. Medtag også din
strømforsyning, hvis det er pc'en, der laver knuder.
Hjælpen i IT – hjælpen er gratis for alle.
Skal du have hjælp hjemme privat, aftales det
i IT- hjælp/cafe, gebyr 100,- pr. besøg.
Kunne du tænke dig et emne, vi tog op som
kursus, så kontakt Bente Nedergaard.

Aktiviteter
Ingen programaktiviteter i efterår 2020, grundet
Covid 19 og Ahlmannsparkens ombygning.
IT PLANLÆGGER/SUPPORTER:

Bente Nedergaard
Mobil: 4294 5494. kl. 19 – 20
Mail: bente.nedergaard@tdcadsl.dk
Benny Christensen
Mobil: 2811 7939 - Mail: benny@snuski.dk
Tonny Sandau
Mobil: 4243 1425 - Mail: graasten123@gmail.com

Godt et halvt hundrede mennesker deltog i indvielsen af Sven Kjems Have.


Foto Jimmy Christensen

Sven Kjems blev
hyldet med have
Af Gunnar Hattesen

En plads med en smuk
udsigt ud over slotssøen
blev fredag navngivet.
Det var Sven Kjems Have,
der blev afsløret. Stedet er
opkaldt efter advokat og
sognerådsformand, Sven
Kjems, der gennem 70 år

spillede en vigtig rolle i
Gråsten.
Det var Mogens P. C.
Jacobsen, der havde taget
initiativ til, at pladsen
skulle opkaldes efter den
markante advokat, der
samme dag ville være
fyldt 100 år.
“Med de mange fine

aftryk Sven Kjems har sat
i sit virke som advokat,
sognerådsformand og
engageret i en lang række
foreninger, er det naturligt
at ære hans navn med en
stedsbetegnelse”, sagde
Mogens P.C. Jacobsen.
Der blev også holdt
taler af borgmester Erik
Lauritzen og Bo Kjems,
der var afdødes ældste
søn. ■

AFLYSNING
Rundvisningen på Flyvestation Skrydstrup
den 19. august
og

Fabriksbesøget hos Chr. Hansen, Gråsten
den 2. september
kan på grund af Coronasituationen ikke finde sted.

Boliger

UG

B
E NS

IL
Nissan
Qashqai
1,5 dCi 110 Tekna+
07/2014
Km. 205.000
Diesel
Hvid

Salon Sanne havde
onsdag endnu en
kunde, der donerede sit
lange hår til parykker.
Det var den 3. kunde
indenfor relativt få
uger. ■

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

7465 0933

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

Sundsnæs 19, Ulsnæscentret, 6300 Gråsten

6300@estate.dk www.estate.dk

129.400,Pæne biler til nettopriser

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

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

Uge 33

12. august 2020

12. årgang

Jakob Ellemann-Jensen (V) besøger Rema 1000 i Kruså

Købmand Kim Nicolajsen (tv)
forklarer Venstres formand,
Jakob Ellemann-Jensen,
konsekvenserne af den
øgede grænsehandel. I
baggrunden ses folketingsmedlem Ellen Trane Nørby
(V). Foto Ditte Vennits Nielsen

Af Gunnar Hattesen

Grænsehandlen koster
arbejdspladser, omsætning og også livet for en
række mindre butikker i
Sønderjylland.
Nu har corona-pandemien og de deraf følgende
tre måneders lukning af
den dansk-tyske grænse givet syn for sagen:
Grænsehandlen røg hjem
til de danske butikker og
tilbage igen, da grænserne
åbnede.
Kunderne i Rema 1000 i
Kruså fik sig forleden en
overraskelse, da Venstres
formand, Jakob EllemannJensen, dukkede op på
besøg.
Anledningen til besøget
er den svære situation,
som de sønderjyske butikker står i.
“Vi oplevede en markant

stigning i salg af fødevarer, personlig pleje og
dyrefoder, da grænsen
blev lukket. Da den åbnede igen, skete der ikke

overraskende det modsatte”, siger købmand Kim
Nicolajsen, Rema 1000 i
Kruså, som ville kunne
ansætte tre ekstra medar-

bejdere på årsbasis, hvis
ikke hans butik blev påvirket af grænsehandlen.
Kim Nicolajsen ved godt,
hvad der skal til for at

hjælpe butikkerne på den
danske side af grænsen.
Det er indførelse af dåsepant for grænsebutikkerne
på den tyske side.

“Det er meget enkelt.
Dåserne skal bare under
den tyske pantordning”,
mener Kim Nicolajsen.
Jakob Ellemann-Jensen
erklærer sig enig i, at det
kunne være en god løsning, og han vil tage emnet op over for regeringen,
når Folketinget snart skal
mødes om den videre genåbning af samfundet. ■

Dagens ret kl. 11.00-21.00
ALG
MERPLADES
M
U
N
Å
S
G
O
NU
TRERING I
OG OMREGIS
TØNDER
PADBORG OG
v/ malermester

Per Møller Ihle

DANSKE MALERMESTRE

Småreparationer
Om- og tilbygning
Nybyggeri
Hoverentreprenør

Mørbradbøf med champignonsovs og grøntsager

den 14.

LØRDAG den 15.

Dansk bøf med rødbeder

SØNDAG den 16.

Burger med pommes frites

MANDAG den 17.

Hamborgeryg med flødekartofler og salat

TIRSDAG den 18.

Kotelet i fad med ris

Kun

69,-

• Wienerschnitzel
• Tarteletter
• Osv.

Alt frisklavet til dig
DØGNÅBEN

Industrivej 20 • 6330 PADBORG • 7467 1203

SALG AF

Krone- brobehandlinger,
Implantater og
Narkosebehandling

Dr. Bent Borg · Tandlæge
Industrivej 7 | 6330 Padborg
Tlf. 74 67 04 56 | info@rudebeck-byg.dk

Stegt flæsk med persillesovs

FREDAG

• Truckersteak
• Æggekage
• Stjerneskud

Vi lægger vægt på
folks tilfredshed

•
•
•
•

Gyros med Tzaziki og salat

TORSDAG den 13.

A la carte menu kl. 7.00 - 21.00

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

ALT I MURERARBEJDE

ONSDAG den 12.

Waldstrasse 13-15 • D-24939 Flensburg
Tlf: 0049 461 144050 • Fax: 0049 461 17885
www.bentborg.com • mail: bb@bentborg.com

Køkkener
Vinduer
Døre

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

Taksigelser

Af Ditte Vennits Nielsen

Sundheds- og
Aktivitetscentret
Valdemarshus indledte sædvanen tro
efterårssæsonen med
morgenkaffe.

Tak
for venlig deltagelse ved

Minna Sørensens
bisættelse den 7. august i Bov Kirke.
Tak for alle de smukke blomster og hver en tanke.
På familiens vegne
Marie, Søren og Jørn

På grund af corona var
bordene sat op i små
sektioner, så der var god
afstand.
De 80 mennesker nød
den lækre buffet, som
blev serveret af de dygtige
køkkenpiger. ■

Hjertelig tak
for al opmærksomhed ved

Jytte Kryger Jørgensens
bisættelse fra Bov Kirke

Den nye sal blev indviet, og der var god stemning, masser af snak og dejlig harmonikamusik.


På familiens vegne

Foto Ditte Vennits Nielsen

Erik Dall Jørgensen

Faktaboks
På grund af corona-krisen er alle arrangementer
ud af huset udsat til 2021.
De kommende arrangementer vil løbende blive
slået op.
Centret er stadig åbent
med de faste aktiviteter.
Kontakt formanden Carlo Jensen på
tlf. 29 10 66 63.

Hjertelig TAK
for venlig deltagelse ved

Anne Marie (Lotte) Schmidts
bisættelse.
Tusind tak til alle, der kom i kirken og
fulgte Lotte det sidste stykke vej.
Tak for alle de smukke blomster og for alle tankerne.
En stor tak til personalet på Sønderborg Sygehus,
specielt dialyseafdelingen som igennem alle årene
havde en fantastisk omgang med Lotte.
Lorenz Schmidt, Sønderhav.

BOV
KIRKE
Søndag den 16. august kl. 11.00
ved Solvejg Dam-Hein

KOLLUND
KIRKE

Den altid morsomme "Fidde Baltica" alias Frederik Johansen optrådte med lystige sketcher om
bl.a. formanden Carlo Jensen og køkkenlederen Karin Andersen.

HOLBØL
KIRKE

Søndag den 16. august kl. 9.30
ved Solvejg Dam-Hein

v/ Kirsten Pedersen Madsen

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

Søndag den 16. august
Ingen gudstjeneste

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

- pl

e!
l
l
a
l
i
ads t

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

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

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

Ring og hør nærmere:

Valg af
bedemand er
et spørgsmål
om tillid

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

FR ISØR
Birte

post@kirstenogrejner.dk
www.kirstenogrejner.dk

·
Rabøl Jørgensens Begravelsesforretning
+45 2169 8884

Jernbanegade 40 Padborg

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

Salonen er lukket mandag og lørdag

Gratis samtale med en erfaren advokat om skifte- og arveforholdende

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

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

17-10-2017 10:04:07

Kontor: Nygade 8 · 6300 Gråsten

Varnæs

Rabøl Jørgensens Begravelsesforretning
Gunnar Petersen

Rie Rabøl Jørgensen

En Tlf.:
værdig
74og
67smuk
35 15afsked
– Døgnvagt
www.rabol-jorgensen.dk
post@rabol-jorgensen.dk
• Afdødes ønsker· imail:
centrum
• Erfaren hjælp til det praktiske
Åbningstider:
Tirsdag kl. 10-12, onsdag
kl. 13-15,
kl. 13-15 eller efter aftale
• Respektfuld
hjælp
til torsdag
det svære

|

OPLAG: 13.430

Kliplev

Bjerndrup

FK Distribution

Fårhus
Frøslev

Bov
Padborg

TRYK:

OTM Avistryk A/S

Kruså

Rinkenæs
Kollund

Martin Good

Ragebøl

Gråsten
Egernsund

Holbøl

LEVERING:

Kværs

Rie Rabøl Jørgensen

Vester Sottrup

redaktion@bovavis.dk

Martin Good

•

Bovrup
Felsted

Bladt

Dybbøl

Broager

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

Lokalredaktør
Ditte Vennits Nielsen
Telefon 25 98 91 80
dvn@bovavis.dk

Mediechef
Ingrid Johannsen
Telefon 21 19 02 80
isj@bovavis.dk

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

Grafisk tilrettelæggelse
Hans-Ole Nielsen
Telefon 36 95 99 36
bovavis@graphos.dk

Grafisk tilrettelæggelse
Marta Serrano Sánchez
bovavis@graphos.dk

Modtager du ikke ugeavisen senest torsdag kl. 21:00. Kontakt FK Distribution på www.fk.dk/reklamation eller send en mail til kvalitetvest@fk.dk,
ellers ring til FK Distribution på tlf.: 7010 4000 mandag til torsdag fra kl. 08:30-16:00 og fredag 08:30-14:30.
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Se alle vore boliger på www.nybolig.dk
PADBORG - Nørregade 44

KOLLUND - Molevej 6

NYHED

Den velbeliggende og harmoniske rødstensejendom ligger i Padborg og de tre etager udgør hver deres lejemål.
Kontakt os allerede i dag for en fremvisning af denne fiKontantpris:
Ejerudgift pr. md:
Udbetaling:
Brt/nt ekskl. ejerudg:

850.000
1.706
45.000
3.462/3.036

NYHED

ne udlejningsejendom, som dog også kan benyttes til en
hjem til flere generationer!
Sag: 18691
m²

156/86

Grund

759

3/1

Opført

1920

Stue/vær

KOLLUND - Nørrevej 47

Villaen er i ét plan, hvor I får entré, badeværelse med
dobbelte håndvaske, køkken/alrum og stue i åben forbindelse, hvor brændeovnen både giver hygge og varme.
Kontantpris:
Ejerudgift pr. md:
Udbetaling:
Brt/nt ekskl. ejerudg:

1.195.000
1.644
60.000
4.889/4.289

Midt i nogle naturskønne omgivelser - og samtidig tæt på
alt det vigtige - ligger denne dejlige, gennemrenoverede
villa. Den er så godt som indflytningsklar og tilbyder jer

114

Grund

817

Stue/vær

1/4

Opført

1977

1.075.000
1.384
55.000
4.383/3.845

NYHED

masser af plads, al den fred og ro, I kunne tænke jer og
så en virkelig skøn have oveni.
Sag: 11291
Bolig m²

158

Grund

1.496

Stue/vær

1/3

Opført 1924/1975

Ejendommen er en velindrettet rødstensvilla i ét plan,
med entré, gang, bryggers, lille depotrum, badeværelse
med plads til vaskemaskinen, et hyggeligt køkken, en
Kontantpris:
Ejerudgift pr. md:
Udbetaling:
Brt/nt ekskl. ejerudg:

725.000
1.377
40.000
2.961/2.597

Nybolig
Padborg
Padborg

Bolig m²

KRUSÅ - Søglimt 5

NYHED

Kontantpris:
Ejerudgift pr. md:
Udbetaling:
Brt/nt ekskl. ejerudg:

Desuden er her bryggers og hele fire værelser. I et anneks er her et værelse, køkken samt badeværelse. Bliggende tæt på fjord og skov.
Sag: 04702

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

Du finder os også her:
Nygade 11, 6300 Gråsten

stor stue og en forgang. Desuden er her to gode værelser og en integreret, muret garage. Boligen fremstår meget velholdt og har flot have.
Sag: 12891
Bolig m²

146

Grund

797

Stue/vær

1/3

Opført 1959/1989

*Tilbud gælder til og med 31.08.2020 på udvalgte mærkevarestel med enkeltstyrkeglas eller progressive glas (+–6 cyl. 2),
indeks 1,6 med super-antirefleks, hærdning & CleanCoat. Begge briller skal laves i samme styrke.Tilbuddet kan ikke kombineres med andre tilbud eller kuponner. Gælder kun nye ordre.
Kun så længe lager haves. Ikke alle modeller findes i alle butikker. Førpris iflg. aktuel prisliste fra Hallmann. Billeder er kun
som eksempel. Optik Hallmann Padborg ApS Torvegade 4,
6330 Padborg
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Dobbelt så
e!
meget glæd

Aabenraa, Søndergade 6,

fra

2.500,–kr.
før 5.800,–

fra

inkl.
progressive glas

3.900,–

kr.

før 7.800,–

74 62 34 70
Sønderborg, Perlegade 63,
74 42 23 00
Padborg, Torvegade 4,
BOOK DIN GRATIS SYNSTEST ONLINE: optik-hallmann.com

74 67 30 70

kr.

24

Med Smart Rate rentefri
betaling på 24 måneder

Første skoledag på Lyreskovskolen
Møllegade 2A – 6330 Padborg – Tlf. 42 48 63 30

Multi
Generalforsamling

Fårhus Borger og Ungdomsforening
Fårhus Forsamlingshus I/S
og støtteforeningerne

1. klassebørnene på
Lyreskovskolen skulle for
første gang tage imod de
kommende elever i 0. klasser. Sidste år var det dem,
der blev taget imod.
Det var meget spændende for børnene at stå der
og huske på sidste år, og
de råbte stort hurra og
viftede med flagene. ■

afholder ordinær generalforsamling i Forsamlingshuset

Onsdag 26. august kl. 19.30
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Med venlig hilsen
bestyrelserne

Sort Sol aftentur

Træningstider for BOV IF Fodbold

TRÆNINGSTIDER

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 kaffebord. 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 kaffebord,
sandwich, og rundvisning på den gamle digegreve gård.
Hjemkomst ved 22.30-tiden.
Tilmelding på tlf. 2116 0683

350,-

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

BovAvis

EFTERÅR 2020
Årgang

Tidspunkt

Træner

Telefon

Bane

Forældre
/ barn

Søndag 11.00 - 11.45

Henrik Lind
(Michael Mørck)

22 44 15 35
24 90 55 11

9 + 10
+ 11

U-8 drenge
+ piger
5 mands

Onsdag 17.00 - 18.00

Torben Thomsen

61 20 09 22

6 + 10
+ 11

U-9 drenge
+ piger
5 mands

Mandag og onsdag 18.00 - 19.00

Jonas Iversen

42 58 22 58

6+8

U-11 drenge
8 mands

Tirsdag og torsdag 17.30 - 19.00

Bernhard Putzer
Farhad Fayaz
Mohammad Paraiz
Karimzad

25 76 04 03
81 74 34 45
50 35 11 99

3

U-12 piger
8 mands

Tirsdag 17.00 - 18.45

Nicolai Caevdar

60 47 71 23

4

U-12 drenge
8 mands

Tirsdag og torsdag 17.00 - 18.30

Roland Rudebeck
Hakki Aktas

61 37 37 65
21 74 33 94

5+4

U-14 drenge
11 mands

Tirsdag og torsdag 17.30 - 19.00

Poul Pedersen
Michael Justesen
Nicolaj Gram

20 26 47 15
22 46 69 00
26 79 29 60

Kunst
+2

U-16 drenge
11 mands

Tirsdag og torsdag 17.15 - 18.45

Carsten Mørck
Mattis Hanke
Morten Dixen Søggard

24 61 13 29
50 44 77 23
42 27 23 08

+2
Kunst

Herre Senior
11 mands

Tirsdag og torsdag 19.00 - 21.00

Torben Ryberg
Kristian Holm Jensen

21 46 34 77
27 63 42 76

Kunst

Målmandstræning
Ungdom

Tirsdag 17.00 - 19.00

Per Bo Pirschler
per-bo@hotmail.de

0049 176
78 98 07 65

1

Snedkerfirma i Holbøl med vokseværk
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Af Ditte Vennits Nielsen

I løbet af de næste par år rende samarbejde”, fortælforventer firmaet Træidé ler Jacob Wassermann.
ApS i Holbøl at vokse på
Arbejdsfordelingen
det tyske marked.
ligger klar i firmaet.
Snedkerfirmaet i Holbøl
har netop fået ny partner.
Det er Karsten Scherer,
der kommer fra en stilling hos Dansk Hårdtræ
Savværk i Holdbi.
Han kommer i kompagniskab med Jacob
Wassermann og Ivonne
Schlitterlau.
Jacob Wassermann har
drevet firmaet i 5 år med
lidt hjælp fra sin samlever
Ivonne, der har stået for
bogholderiet. Træidé konceptet går ud på at udvikle
idéer og individuelle løsninger til boligen.
“Der skal endnu mere
gang i firmaet. Vi har så
mange gode idéer, men de
skal også udvikles og sælges på den rigtige måde.
Derfor er det et kæmpe
plus, at vi har fået Karsten
Scherer, der har 17 års
erfaring i branchen, med
på vognen. Han har været
produktionsleder, og vi
har før i tiden haft et glim-

Jacob Wassermann og
Karsten Scherer er produktionsansvarlige for de
individuelle designmøbler,
mens Ivonne Schlitterlau
binder det hele sammen
med kundeservice og
bogholderi.
“Jeg er vel sådan en
allround medarbejder,
der giver ro til de andre
to”, fortæller Ivonne
Schlitterlau.
Karsten Scherer bor i
Tyskland. Det er meningen, at firmaet på både
det tyske marked og det
danske skal opnå et endnu
større salg af de meget
smukke produkt palleter,
som firmaet udvikler.
Træidé holder åbent hus
fredag den 28. august
mellem kl. 11 og 18. Her
bliver der rig mulighed for
at se nogle af de løsninger,
firmaet tilbyder indenfor
skabe, reoler, borde, stole
og bænke. Gæsterne
bliver budt på lidt godt til
ganen. ■

Låst inde på
genbrugsplads
En ung mand var så uheldig at blive låst inde på
Arwos Genbrugsplads i
Padborg.
Han havde været inde i
butikken og købe nogle
ting. De ansatte på pladsen havde ikke set ham, og
derfor blev porten lukket
og låst.

Gode råd var dyre for
den unge mand- en pose
flæskesvær blev nydt,
mens han sammen med
sin lille søn sad og ventede
i bilen.
Efter en times tid kom
en medarbejder fra Arwos
dem til undsætning, og de
kunne køre glade hjem. ■

INDSAMLING TIL

Ivonne Schlitterlau, Jacob Wassermann og Karsten Scherer tegner det nye Træidé Aps i Holbøl.

Foto Ditte Vennits Nielsen

VELKOMMEN
til
ÅBENT HUS

Fredag d.28.8.2020
fra kl. 10 til 18

Kig ind og se vores
produkter på værkstedet

Vi er vært ved en kop
kaﬀe og kage, samt
pølser, øl og vand

KRÆFTENS
BEKÆMPELSE
Søndag den 16. august
Du kan give dit bidrag personligt
mellem kl. 11.00 og 18.00
i Grænsehallerne, Kruså.
Eller indbetale på mobilepay 53 19 05 15

Kræftens
Bekæmpelse

KONCEPT SNEDKERI
Træidé ApS - Kelstrupgårdvej 5 - DK-6340 Kruså
Kontor: +45 74 64 63 62 - Mail: info@traeide.dk - www.traeide.dk
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Hørt ved Lyren
Samtlige forholdsregler
blev taget i brug, da
man fejlagtigt troede,
at en beboer var smittet
med coronavirus på
Birkelund Plejehjem i
Kollund. Heldigvis var
det ikke tilfældet.
Restaurant Bind har
netop overrakt 213.608
til Julemærkehjemmet
Fjordmark i Kollund.
Pengene blev indsamlet
ved det årlige velgørenhedsarrangement.
Vandaler er på spil i
lokalområdet. Det er
gået ud over en spejderhytte i Padborg, der har
fået smadret ruder, og
der er smidt en masse
affald på plænen.
Årets konfirmationer i
Bov og Kollund kirker
er flyttet til Grænse
hallerne i Kruså.
Kirkerne har gjort det
for at imødekomme
et ønske om at få flere
gæster med til højtideligheden. Det er umuligt at holde afstandskravene i kirken med så
mange mennesker. De
ansatte er derfor i fuld
gang med planlægge,
så det bliver en smuk
og minderig omend
anderledes oplevelse for
konfirmanderne.
Da Anni og Henning
Jakobsen fra Padborg
fejrede deres guldbryllup, fik Henning en tur
i en helikopter af Anni
i morgengave. Gaven
er lige blevet indløst
og Henning havde en
fantastisk oplevelse.
En beboer på Bovvej
fik en grim oplevelse
sidste nat. Manden lå
og sov i sin campingvogn, fordi der har
aircondition. Pludselig
blev han vækket af en
lommelygte, der lyste
rundt i vognen. Han
kom på benene, men
tyven forduftede hurtigt ud af døren igen,
så han desværre ikke
nåede af fange tyven. ■

Nyvalg i Padborg Vandværk

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 afleveres i postkassen på:
Bovvej 45 i Padborg.

HERREFRISØR/
BARBERSHOP

i Torvecentret
Klip . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150,Maskinklip. . . . . . . . . . . . . . 100,Retning af skæg. . . . . . . . . . . 75,Hår og skæg . . . . . . . . . . . . . 200,Hårfjerning i næse og
ører med voks . . . . . . . . . . . . 50,Klip, næse og ører . . . . . . . . 175,Med og uden tidsbestilling

Privat god
thaimassage
Ring 9192 3521

Tak fordi du
handler lokalt

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

Formand for Padborg Vandværk, Ove John Rasmussen, noterede, at 2019 havde været et
økonomisk godt år.
Foto Ditte Vennits Nielsen

Af Ditte Vennits Nielsen

Forbrugerne i Padborg
Vandværk bruger
mindre vand.
Det oplyste formand for
Padborg Vandværk, Ove
John Rasmussen, på for-

2-dages tur til

Lolland, Falster
og Møn
23.-24. september

Afgang
Alsion, Sønderborg . . . . . . . . .kl. 7.00
Ahlmannsparken, Gråsten . . . . . . 7.30
P-pladsen ved Kruså Bankocenter 7.50
Samkørselsplasen, Rødekro . . . . . 8.20
Samkørselspladsen, Hammelev . . 8.40
P-pladsen ved Scandic, Kolding . . 9.10

Efter opsamling går turen til Fyn, over Svendborg og videre til det naturskønne
Langeland, hvorfra vi sejler fra Spodsbjerg til Tårs. En dejlig sejltur på 1 time.
Fra Tårs kører vi ad smukke veje til Maribo, hvor vi besøger den gotiske Maribo Domkirke.
Vi kører over Storstrømsbroen til Vordingborg, hvor vi besøger Gåsetårnet med den forgyldte
gås på toppen. Herfra videre over Kalvehave til Møn. I Stege kører vi forbi fæstningsanlægget.
Vi bliver indkvarteret på hotellet sidst på eftermiddagen. Aftensmad.
Efter morgenmaden på 2. dagen kører vi til Møns Klint, hvor der bliver ophold ved de
karakteristiske hvide klinter. Efter ophold ved Møns Klint går turen til Fanefjord Kirke.
Hjemturen går over Slagelse og Storebæltsbroen.
Vi er hjemme ved 23-tiden efter et par oplevelsesrige dage.
Prisen inkluderer bus, guide, entréer, kaffe og rundstykker,
2 x aftensmad, morgenmad, 2 x frokost.
Teknisk rejsearrangør Quorps Busser,
Rrejsegarantifonden 2799.
Tilmelding til
Gråsten Avis/Bov Avis
på tlf. 2116 0683
rejser@graastenavis.dk

2.395,-

eningens generalforsamling på Bov Kro.
“Der er brugt
10.688 m3 mindre vand
end i 2018”, nævnte Ove
John Rasmussen.
I sin beretning omtalte
han, at udskiftning af
vandmålere til elektroniske vandmålere løbende er
sket. Der kan nu fjernaflæses i hele området.
I forbindelse med det
planlagte biogasanlæg i
Kliplev skal der etableres
sprinkleranlæg til brandsikring. Det er derfor
nødvendigt at etablere
en ringforbindelse fra
Bjerndrup til Vejbæk. Det
vil komme til at ske i tre
etaper.

I 2019 blev Bov
Vandværk lagt sammen
med Padborg Vandværk.
Prisfald
Prisen for vand i 2019
er sænket fra 3,60 kr. til
3,20 kr. pr. m3 vand.
Der var nyvalg til bestyrelsen, da Werner Schmidt
trådte ud af bestyrelsen.
Han har repræsenteret
Bolig Syd. Nyvalgt blev
Annette Vesterholt, som
er repræsentant for Bolig
Syd. Formanden Ove John
Rasmussen blev genvalgt.
De øvrige bestyrelsesmedlemmer er Jes Petersen,
Monika Jensen og Børge
V. Nielsen. ■

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

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.

GØR ET
KUP

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.

BovAvis
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Jubilæumsbog om
Rønshoved Højskole
foredragsholderen Steen
Ole Hedelund Jørgensen
fra Aarhus. Han vil imidlertid ikke bekræfte, at
han også skriver på en
jubilæumsbog, men heller
ikke afkræfte det.
“Jeg er kritisk overfor
højskolens nuværende
ledelse, der i min optik
har skævvredet højskolens
idegrundlag et helt forkert
sted hen”, siger Steen Ole
Hedelund Jørgensen.
som også er meget kritisk
overfor forstanderparrets
nærmest brutale behandling af seriøse kritikere,
der grundlæggende vil
højskolen det bedste. Han
finder forstandernes linje
forkert og deres adfærd
over kritikere ikke kun
brutal, men også nedværdigende og magtfuld.
“Om den holdning skal

Rønshoved Højskole
fylder 100 år 9. marts
2021.
Som optakt til jubilæet er
der en jubilæumsbog på
vej fra kendt sønderjysk
historiker.
Det er den kendte historiker og foredragsholder,
Jørn Buch, fra Haderslev,
som har påtaget sig at
skrive en jubilæumsbog
om Rønshoved Højskole.
Måske er der også en
anden bog om Rønshoved
Højskole på vej i jubilæumsåret. Avisen erfarer
fra flere kilder, at en kendt
kritiker af højskolens
nuværende virke under
forstanderparret Nina og
Thue Kjærhus er gået til
skrivemaskinen.
Det drejer sig om journalisten, forfatteren og

ud i det offentlige rum,
er der flere i foreningen
“Rønshoveds Venner”, der
overvejer, men jeg kan
hverken be- eller afkræfte,
at der er en trykt bog på
vej.
“Derimod er min digitale biografi om Thue
Kjærhus udgivet for flere
år siden på internettet, og
den lever sit helt eget liv
stadigvæk, siger den århusianske kritiker af Nina
og Thue Kjærhus´ linje på
Rønshoved Højskole.
Steen Ole Hedelund
Jørgensen blev bortvist fra
højskolen af Thue Kjærhus
i begyndelsen af marts
2013 efter kun 12 dage
som elev på højskolen. Det
skete uden begrundelse.
Siden har der været flere
juridiske søgsmål mellem
parterne. ■
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Bliv omdele
Masser af gode grunde
til at blive omdeler:

Vi søger
omdelere
i dit område

Du kan arbejde 1 - 2 gange om ugen.
Bestem selv hvornår på dagen,
du vil arbejde, indenfor deadline.
Du arbejder i dit nærområde.

Vi har lige nu brug for omdelere
i alle aldre. Unge, studerende,
voksne, ældre – du skal blot være
fyldt 13 år for at søge jobbet.

De pakkede reklamer og aviser
leveres hos dig – klar til omdeling.
Du optjener løbende point til vores
gaveshop, hvis du er fast omdeler
under 18 år.

Vi leverer reklamerne og aviserne
på din adresse – reklamerne er
pakkede og klar til omdeling.

Læs mere og søg jobbet på

DIN LOKALE HÅNDVÆRKER
Elis’ hvidevarer

Gulvafslibning
Oliering - lakering

ved Norman Rudbeck

Alt indenfor hårde hvidevarer
Salg-Service-Reparationer

Lad os gøre det grove og give dit trægulv nyt liv.
Kom ind eller ring og få et uforbindende tilbud.

Telefon 7467 8799
Mobil 4082 4939

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

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

Mail: info@elis.dk

Frøslevvej 81 C
6330 Padborg

Handel i dag giver
service i morgen

Se elis.dk for aktuelle tilbud

Alt i servicesalg •

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

Hos os er kvalitet og service i Højsæde

Hos os er kvalitet og service i Højsæde
…Lys over by og land
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Celebrating the 60th anniversary
of SAS Royal Hotel with new colours, sizes and materials

Danske Malermestre

Danske Malermestre

Danske Malermestre

• El-installationer • Varmepumpeservice
• Reparationer

• Parabol/antenneanlæg

• Industriservice

• Tele/data installationer

• IHC/wireless

• Energirådgivning

• Tyverisikring

Norman
Rudbeck

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

Danske
Malermestre
Danske Malermestre
Danske Malermestre

Danske Malermestre

Tak fordi du handler lokalt

Design to Shape Light

Aut. el-installatør Peter Bindzus A/S
Fjordvejen 12, Kollund, 6340 Kruså
Telefon 74678067
info@bindzus-el.dk · www.bindzus-el.dk
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