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 34
00 19.99.august
august2020
2018 12.9. årgang
årgang

Lad os klare din grillfest

GRÅSTEN

•
•
•
•
•
•
•

Sommertilbud

Bestilles på dgk-egernsund.dk

Gælder torsdag 20. august til lørdag 22. august

Det Grønne Køkken

DELIKATESSEN TILBYDER
Uspecificerede snitter

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

10 stk.

100,-

KUN MOD
FORUDBESTILLING
TLF. 73 65 26 09

ÅBNINGSTIDER

Nyt og anderledes
fitnesscenter er
åbnet i Sønderborg

2770207_visitkort.indd 1

25-01-2019 09:56:41

Ring og få en
aftale med Claus

HUSK

vores Gardinbus
kommer overalt

AlsSund & Rask-Center for aktiv sundhed
- Et center med fokus på både fysisk
og psykisk velvære.
Er du udfordret af vægtproblemer
eller livsstilssygdomme?
Lær hvordan du holder din krop ung
og skrot en fremtid med livsstilssygdomme.

129,-

Kom til gratis foredrag/intro
om centret og dets aktiviteter

Lørdag den 29. august
kl. 14:00-15:30

Tilmelding nødvendig
til John på 23 26 40 12
restaurant
fiskenæs

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

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

Broager

FREDAGSTILBUD
KÆRGÅRDEN
200g

Til dig på 35+

6-8 forskellige slags

GULV- & GARDINBUSSEN

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

restaurant
fiskenæs

2. og 9. september

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

Telefon 73 65 26 00

SuperBrugsen Gråsten
Alle dage kl. 7.00 - 20.00

Tarteletfestival

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

AlsSund & Rask

- Center for aktiv sundhed
Peter Kaadsvej 1, Vollerup
6400 Sønderborg
www.alssundogrask.dk

PR. STK.

SPAR
11,00

895

maks. 3 pk. pr. kunde

SPANSK
ROSEVIN
TO Torre Oria
Rosado

SPAR
50,00
PR. FLASKE

2995
Tilbuddene gælder kun fredag den 21. august
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Kirkesiden for
Gråsten og Adsbøl
Gudstjenester og aktiviteter i august
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

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.

Foredraget
at leve med et handicap
Gråsten Slotskirke
den 25. august kl 19.00
Varighed ca 1 time.

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.

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

Foredrag skal sætte fokus på
fysisk og psykisk velvære
Af Esben Cronbach

Den måde, vi ser på
sundhed i dag, skal
fornyes.
Sådan lyder det fra John
Ottesen fra AlsSund og
Rask.
Et foredrag om sundhed
og velvære skal nu sætte
fokus på den måde, vi ser
på den fysiske og psykiske
sundhed. I stedet for at se
det adskilt, mener John
Ottesen, at det hele skal
betragtes som en helhed.
Det er ikke den mest
udbredte tilgang til sund-

hedsspørgsmålet, de fleste
er vant til at høre.
Derfor holder AlsSund
og Rask nu dette foredrag.
“Foredraget er for dem,
der har lyst til at slå bremsen i ældningsprocessen
og skrotte en fremtid med
livsstilsygdomme. I stedet
lærer man om, hvordan
man holder sin krop
ung. Så hvis du allerede
er udfordret med vægtproblemer, en eller flere
livsstilssygdomme eller
har brug for vejledning
til, hvordan du kan vende
processen og få det bedre

med holdbare resultater,
er foredraget for dig”, siger
John Ottesen.
Balance i kroppen
“Når kroppen er i balance,
er den i stand til at hele sig
selv. Idéen er, at man tager
medicin, fordi der er noget
galt. Medicinen hjælper
på akutte sygdomme, men
det er en lappeløsning, når
det kommer til kroniske
og livsstilssygdomme.
Derfor kan medicinen
gøre en akut sygdom til
en kronisk sygdom, ved at
man hele tiden behandler

Få din middagsmad leveret
Mandag 24. august: Bagt kartoffel med sourcreme,
kyllingestrimler, grønsager og en blandet salat.

Tirsdag 25. august: Roastbeef med remouladesovs, brasede

kartofler og hjemmelavet ristede løg. Dertil drueagurker.

Onsdag 26. august: Svinemørbradbøffer med løg og

champignons. Dertil pastasalat og coleslow.

Torsdag 27. august: Ungkvæglever med
løg, æbleskiver og kartoffelmos
Fredag 28. august: Kyllingelårsteak (udbenet)

med hvide kartofler og stuvede
grønsager. Dertil tomatsalat.

UGE 35

65,pr. dag

Frit leveret
ved mindst
3 bestillinger
pr. uge

Bestilling dagen før
inden kl. 12:00

Lørdag 29. august: Hamburgerryg

med champignons a la creme, stegte
kartofler og råkostsalat.

Søndag 30. august: Boller i karry med ris, dertil

grønsager og blandet salat med dressing.*

*Leveres nedkølet om lørdagen.

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

symptomerne i stedet for
årsagerne”, siger John
Ottesen.
Derfor tager man fat
ved roden af problemet,
så problemerne afhjælpes
helt inde ved kernen.
Efter alt at dømme,
kan der være noget om
snakken, når man hører
resultaterne.
“De fleste, der kommer
her, er typisk fra 35 år og
op, og den ældste er 90.

Fælles for dem er, at de,
efter samråd med deres
læge, ofte kan holde op
på blodstryksmedicin og
blodsukkerregulering af
type-2 diabetes.” siger
John Ottesen.
Nyt perspektiv på sundhed
Normalt, når der tales om
sundhed, kigger man på
enkelte dele af kroppen. I
fitnesscentrene sigter man
efter vægttab eller flere
muskler. På sygehusene
behandler man enkelte
sygdomme med hver deres
præparat.
Ved AlsSund og Rask har
John Ottesen forsøgt at

lægge mere vægt på hele
kroppen og dens balance.
Her er tilgangen til kroppen lidt som med en bil;
hvis en lampe indikerer, at
noget i bilen er galt, dækker man ikke bare lampen
til. Man løser problemet,
så der igen er styr på tingene, siger John Ottesen.
Fordi det endnu er få, der
er bekendt med denne
type behandling, har John
Ottesen arrangeret et
gratis foredrag om centret
og dets aktiviteter. Det
finder sted den 29. august
kl. 14.00. ■

Gråsten tabte til Egen
Af Gunnar Hattesen

Foran 275 tilskuere på
Linak Arena i Guderup
og i 28,5 graders varme
i skyggen srønnede
Gråsten serie 1 fodboldhold sammen mod Egen
UI.
Hvilket brag af et lokalopgør med flere
end 50 tilskuere i ryggen fra Gråsten, ydede
Gråstenspillerne en flot,
flot indsats. De udlignede
og de kom foran 2-1. Men
et gult kort og en udvis-

ning blev dyr for dem. I
den periode bragte Egen
sig foran 3-2.
De 275 tilskuere fik en
flot fodboldoplevelse, hvor
begge hold ydede deres
optimale i en flot omgang
fodbold i et højt tempo,
vejret taget i betragtning.
Egen bragte sig foran 1-0
efter 10 minutters spil.
Minuttet efter udlignede
Gråsten til 1-1. Og efter
18 minutters spil bragte
Gråsten sig foran 2-1 på et
flot gennemspillet angreb.
Men efter 26. minut-

ters spil bragte Egen UI
balance i regnskabet. Og
Egen UI scorede efter 33
minutters spil til 3-2. Og
det var stillingen ved den
velfortjente pause.
I det 50. minut scorede
Egen til 4-2, og i det 53.
minut øgede Egen til 5-2.
Og Egen fik også kampens
sidste scoring i det 68.
minut til slutstillingen 6-2
til hjemmeholdet Egen
UI. ■
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GRÅSTEN

Sommertilbud
Gælder torsdag 20. august til lørdag 22. august

DELIKATESSEN TILBYDER
Uspecificerede snitter

Rød Merrild kaffe
4 poser a 400 g

MOD G
ER KUN
S
E TILLI0N9
FORUDB
65 26
TLF. 73

4 ps.

10 stk.

100,-

100,Gråsten ketchup, sennep, remoulade

*Maks. 8 ps. pr.
kunde pr. dag
*Begrænset parti

Arla koldskål

800 g

SLAGTEREN TILBYDER
1/1 nakkefilet
Vægt ca. 2-2,2 kg

LG
FRIT VA

Pr. stk.

1 liter

Kun

14 95

10,-

99,-

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 20. august til lørdag den 22. august 2020 eller så længe lager haves. Der tages forbehold for trykfejl.
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Agrosam i Rinkenæs
fejrer 20 års jubilæum
Jan Fjordbæk /54 år) og Ellen
Rotmann (52 år) driver
Agrosam i Rinkenæs, som
forhandler kvalitetsfoder til hunde og katte.


Foto Ingrid Johannsen

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

Af Gunnar Hattesen

Det er ikke hver dag,
at en butik med kvalitetsfoder til hunde og
katte kan fejre 20-års
jubilæum.
Men det kan Agrosam i
Rinkenæs.
I 20 år har butikken solgt

foder og tilbehør til hunde
og katte.
Det var Willy Fjordbæk,
der åbnede butikken,
som han drev med succes
indtil 2010, hvor sønnen
Jan Fjordbæk overtog den.
I 2020 er Ellen Rotmann
også blevet medejer af
firmaet.
Butikken har et bredt
sortiment, og har mange

2-dages tur til

Rummelpot
Awten

Lolland, Falster
og Møn

mæ glant
grønlangkål-spisen
med underholdning af Thomas Eje

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

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

Muntre fortællinger om dansk-tysk humor
ved redaktør Siegfried Matlok
Marsklandsangeren Kenny P
giver smagsprøver
på nye sønderjyske sange

forskellige slags foder til
katte og hunde på hylden.
Desuden sælger man 17
forskellige slags kattegrus
og 50 forskellige slags
shampoo til hunde og
katte.
Parret er faste udstillere
på over 25 katteudstillinger i Europa om året, hvor
man også sælger kattelegetøj. Det er Ellen Ritmann,
som har patent på en særlig drillepind, som sælges
til det meste af verden.
Jubilæet fejres onsdag 26.
august med grillpølser, øl
og vand. ■

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.

Pris pr. kuvert
kr.

299,-

TILMELDING PÅ
TLF. 2116 0683

Teknisk rejsearrangør Quorps Busser,
Rrejsegarantifonden 2799.
Tilmelding til
Gråsten Avis/Bov Avis
på tlf. 2116 0683
rejser@graastenavis.dk

2.395,BovAvis
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Venstre holder
sommergruppemøde
Venstres årlige sommergruppemøde for
partiet 43 medlemmer af
Folketinget afholdes i år
i Sønderborg.
Det er Venstres lokale folketingsmedlem,
Ellen Trane Nørby, der
har trukket mødet til
Sønderjylland, og hun
håber, at både vejr og
program flasker sig så
Venstres folketingsmedlemmer og medlemmer
af Europa-Parlamentet
både kan få diskuteret det
kommende års politiske
retning, men forhåbentligt
også kan få smag for vores
skønne del af Danmark.
Programmet var oprindeligt sammensat, så det
skulle stå i 100 året for
Genforeningens tegn, men
det – som så meget andet
– ændrede Covid-19.
“Sommergruppemødet
har flere gange været i
risiko for aflysning og
ændringer pga. Covid-19,

DESIGN OG
H Å N D VÆ R K
hos køkkeneksperten på Ellegårdvej

Folketingsmedlem Ellen Trane Nørby (V).

EN STIL DER HOLDER I ÅREVIS
men vi kan heldigvis gennemføre det i en justeret
form, så jeg glæder mig
til at byde velkommen til

alle mine gode kollegaer
her på min hjemmebane
i Sønderborg,” siger Ellen
Trane Nørby. ■

Sommeren byder på nye oplevelser, væk
fra hverdagen med mere tid til inspiration
og nye tanker omkring et nyt drømmekøkken, hvor familien kan samles.
Vi har over 40 års erfaring, som kan komme
dig til gode. Vi er naturligvis altid lydhør
over for dine ønsker – det er jo dig der
skal leve og elske dit drømmekøkken eller
badeværelse i mange år frem.

Fakta

Venstres sommergruppemøde afholdes fra torsdag
den 20. august til lørdag den 22. august på hotel Alsik
i Sønderborg.

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

Det
skal fejres!

20 års jubilæum
Mandag den 24. august til
og med fredag den 28. august
giver vi

20% rabat på alt i butikken

Program onsdag den 26. august
Kl. 15.00 - 20.00

øl, vand og kaﬀe i butikken til vores gæster.

Kl. 17.00 - 20.00

står vi klar med grillpølser og drikkelse

Kl. 17.30 - 20.00

Tag din hund med

Køb i jubilæumsugen
og få ﬁne gaver

Få råd og vejledning om hundens adfærd ved adfærdsspecialist Rie Ravn.
GRATIS tjek for osteoptiske problemer af hundens bevægeapparat ved kyno-osteo-terapeut Kent Ravn.
i
Hver dag
en:
g
u
s
m
u
jubilæ
Vind et

Vi glæder os til at fejre jubilæet sammen med jer kunder, nye som gamle
På gensyn Ellen & Jan

gavekort
250,n*

til butikke

* Vinderne af gavekortene ses på vores facebookside.

Vi ønsker held og lykke til Jytte og Ole fra Avifauna som går på pension.

Agrosam ApS • Sejrsvej 108, Rinkenæs • 6300 Gråsten • Tlf. 7465 3222 • Mail: handel@agrosam.dk
Åbningstider mandag til fredag 10.00 til 17.30
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Traktor væltet i Mindeord
Mindeord over Erling Jørgensen
Kværs
Fredag – den sidste dag i
skolebørnenes ferie - fik
vi den sørgelige meddelelse, at Erling Jørgensen
alt for tidligt var gået
bort dagen forinden.
Himlen er nu blevet en
glad og fløjtende stjerne
rigere, for sådan har vi
lært Erling at kende på
Rinkenæs Skole.
Erling var indbegrebet af
Rinkenæs Skole, og selv
efter hans pensionering
kom han og besøgte os,
når der var “lønningsdag” – når pensionen
var gået ind, så skulle
vi have en æske choko-

Under høstarbejde væltede en traktor med påhængsvogn
fyldt med halmballer på Avntoftevej i Kværs.


Foto Jimmy Christensen

Gråsten Badmintonklub

Træningstider for
Ungdom sæsonen 2020/2021
Sæsonstart mandag den 14. september.

Årgang/Træner

Torsdag

16.30 - 17.30

U11
Selma Kock og Caroline Franson

Onsdag
Fredag

17.30 - 19.00
16.00 - 17.30

U13
Simon Knudsen

Mandag
Onsdag

15.30 - 17.00
16.00 - 17.30

U15/U17/U19
Allan Ritter Højlund

Mandag
Torsdag

17.30 - 19.00
17.30 - 18.45

Senior

På valgforsamlingen kan du både stille op til valget og
være med til at forme det nye menighedsråd.

Start tirsdag den 11. august kl. 19.30
Tirsdag 19.30 - 21.30 (Gråsten)
Torsdag 20.00 - 22.00 (Broager)

Spørgsmål vedr. seniortræning rettes
til: Carsten Clausen Kock 24 24 88 27.

Alle fremmødte folkekirkemedlemmer over 18 år og fra
Rinkenæs sogn kan deltage, stille op og stemme.
DAGSORDEN
1.
2.
3.

Motionister

Start mandag den 7. september

Med faste makkere

Mandag
Mandag
Tirsdag
Fredag

19.00 - 20.00
20.00 - 21.00
15.00 - 16.00
15.00 - 16.00

Torsdagsholdet. Uden faste makkere

Torsdag

20.00 - 22.00

Reservering af baner med faste makkere sker ved henvendelse til
Hans-Nicolai Lorenzen kontaktes bedst efter kl. 16.00 på telefon 20 32 17 89.
KONTINGENT:
• Ungdom U9: 550 kr. øvrige hold: 725 kr.
• Motion: Før kl. 16.30: 300 kr. Efter kl. 16.00: 450 kr.
• Torsdagshold: 650 kr. inkl. bolde.
• Seniorhold: 1200 kr.
Klubtøj til alle ungdomsspillere er inkluderet i kontingentet
Kontakt vedr. kontingent til: Bent Rasmussen:
bent_rasmussen@youmail.dk. Telefon 20 72 48 22

RINKENÆS MENIGHEDSRÅD
INVITERER TIL
MENIGHEDSRÅDSVALG
Tirsdag den 15. september 2020
kl. 19.00 i hallen ved Rinkenæs skole

Spørgsmål vedrørende ungdomstræning rettes
til Carsten Clausen Kock på cck@bbsyd.dk eller 24 24 88 27.

Dorthe Matthiesen og Njal Gundersen

især dansk, matematik
og idræt stod hans hjerte
nær. Han gik også meget
op i, at klassens sociale liv
fungerede, og her tog han
mange midler i brug for
at skabe den rette relation
mellem eleverne.
Erling stod i mange år
for skolepatruljen, og han
glædede sig lige så meget
som eleverne til den årlige
udflugt til Heidepark.

Træningstider

U9
Carsten og Asta Clausen Kock

Badminton Sønderborg Vest

lade at hygge os med i
personalerummet.
Mange elever har nydt
godt af Erlings glæde ved
skolen og hans engagement i undervisningen, og
han blev glad, når gamle
elevers børn begyndte
på skolen – så var cirklen sluttet. Glæden var
gensidig.
Erling har undervist i de
fleste af skolens fag, men

Vi glæder os
til at se dig!

Velkomst ved formanden for valgbestyrelsen.
Valg af dirigent.
Formanden for menighedsrådet beskriver
menighedsrådets opgaver, kompetencer og
hidtidige arbejde.
4. Opstilling af kandidater til menighedsrådet.
5. Kandidaternes egen præsentation.
6. Debat og mulighed for spørgsmål til kandidaterne.
7. Gennemgang af afstemningsreglerne ved
valgbestyrelsen.
8. Skrift lig og hemmelig afstemning.
9. Optælling af stemmer og annoncering af
afstemningsresultatet ved valgbestyrelsen.
10. Valg af stedfortrædere efter samme procedure.
11. Valgbestyrelsen orienterer om resultatet af
valgforsamlingen samt om mulighed for
afstemningsvalg og fristen for at indlevere en
kandidatliste.
12. Eventuelt.
Vel mødt
Menighedsrådet

Læs mere på: www.rinkenæskirke.dk

Erling Jørgensen og Ulla
Brommann ved afskeden på
Rinkenæs Skole for fire år
siden.Arkivfoto
Han var altid at finde i de
vildeste rutsjebaner.
Ud over lærergerningen
var han skolens souschef
og i en periode også konstitueret skoleleder. Han
har desuden deltaget i
skolebestyrelsesarbejdet i
mange år, og hans viden
om skolen og skolevæsnet
var en guldgrube for os
andre.
Erlings engagement i
skoleverdenen blev belønnet med Dronningens
Fortjenstmedalje efter
40 års virke. Det var en
stor dag, da han drog til
København for at sige tak
– en dag han havde glædet
sig usigeligt meget til.
Erling var aldrig syg, og
de eneste dage, han tog
fri var, når han skulle til
Tønder Festival – disse
dage nød han til gengæld
rigtig meget.
Da han blev pensioneret,
ville han bruge mere tid
på børn og børnebørn.
Den tid er desværre blevet
alt for kort.
Han vil blive savnet af
sine to børn, Annika og
Nikolaj, og børnebørn for
han levede og åndede for
sin familie.
Vores tanker går til
familien.
Erlings glade fløjtende
besøg vil blive savnet af os
alle på Rinkenæs Skole og
SFO.
Æret være hans minde.
Personale og ledelse på
Rinkenæs Skole
Ulla K. Brommann
Skoleleder
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Bygningskonstruktør
DIN LOKALE HÅNDVÆRKER
Murermester
og aut. kloakmester

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

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

Bygningskonstruktør, murermester

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

Gråsten
Vinduespolering
og Rengøring

VVS-Technic
Aut. VVS-lnstallatør
Avnbølstenvej 3, Avnbøl

Grøn Energi

kommer også i Padborg og Tinglev

Mads Bonde

Tlf. 74 65 09 16

Annonce.indd
1
ALT
INDENFOR VVS

Find os på

Facebook

VVS-Technic.dk

Hans
Henrik
Fischer

Heidi
Waldemar
Østergaard

- Erhvervsret
- Erstatningsret
- Testamenter
- Skilsmisseret

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

Hvis din bil
kunne vælge

Ring på: 7446 1542

vvs-technic@outlook.dk

Reparation og service
af alle bilmærker

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

Nicole
Schünemann
-Føh

- Ejendomsoverdragelse
- Strafferetsager
- Bobehandling
- Retssagsbehandling

Kioskvarer og gaveartikler
mv.

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

Gisselmann

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

Kosmoshus Træfældning
www.el-teknik.dk

Tak fordi du
handler lokalt

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

PEl-installation PBelysning PIndustriservice
PEDB-installation PSikringsanlæg
Vi udfører alle former for el-installation lokalt og regionalt
til industri, erhverv, privat og offentlige institutioner.

– Kort fortalt, vi fælder alt –

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

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

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

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

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

Ansv. redaktør

Mediechef

Mediekonsulent

Telefon 21 16 06 83

Telefon 21 19 02 80

Telefon 31 40 03 61

redaktion@graastenavis.dk

isj@graastenavis.dk

ls@graastenavis.dk

Fotograf

Receptionist

Adm. medarbejder

Reporter
Marie Beierholm Christensen

Telefon 31 17 05 27

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

Gunnar Hattesen

Jimmy Christensen
Telefon 29 25 95 50

Ingrid Johannsen

Eva Gert Jensen

egj@graastenavis.dk

Lisbeth Schiønning

Reporter

Esben Cronbach
Telefon 26 77 22 72

marie.j.christensen@gmail.com

Grafisk
tilrettelæggelse

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

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

Grafisk
tilrettelæggelse

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

Reporter

Søren Thygesen Kristensen
Telefon 27 36 04 12

Avisen er i din postkasse
onsdag/torsdag

28-01
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Sæt kryds

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

Konfirmation i
Rinkenæs Kirke

Lørdag den 22. august kl. 10.00
i Rinkenæs Korskirke ved Marianne Østergård Petersen
Astrid Rehhoff Auning, Nederbyvej 71, Rinkenæs
Benjamin Kelfast Schmidt, Nederbyvej 86, Rinkenæs
Chanette Wenzel, Nederbyvej 35, Rinkenæs
Elias Hoffmann Paag Pedersen, Volsballe 1, Rinkenæs
Frederik Godske Willadsen Hviid, Hvedemarken 23, Rinkenæs
Lasse Søllingvraa Jepsen, Lyshøj 26, Rinkenæs
Laura Tygesen Nissen, Nederbyvej 115, Rinkenæs
Line Bruhn Rasmussen, Hvedemarken 58, Rinkenæs
Mathilde Pedersen, Tørsbølgade 33, Kværs
Niclas Lundh Petersen, Kongevej 33, Gråsten

Rolf Hellemann
Hattesen, Højmark 5, Rinkenæs
Sidsel Sørensen Laugesen, Hasselbjerg 1, Rinkenæs
Signe Elmholt Kulby, Hvedemarken 99, Rinkenæs
Signe Rehhoff Magaard, Alsgade 21, 2, Sønderborg
Stine Ahrends Nissen, Melskovvej 9, Kværs
Stine Marie Brødsgaard, Marbæk 2, Rinkenæs
Victor Hermann Kählig, Nederbyvej 83A, Rinkenæs
Viggo Ruby Theilgaard, Melskovvej 12, Rinkenæs
Vincent Meijers, Stranderød 4, Rinkenæs

Kære Niclas

Hej Rolf

Så blev det endelig din tur, til at blive
konfirmeret. 3 gang, er lykkens gang.

Du ønskes et

stort tillykke

Du ønskes

stort tillykke

med konfirmationen i
Rinkenæs Korskirke.

Tillykke
til Broagers sejeste dreng,
som bliver 18 år
ønskes af Bedste

med din konfirmation,
lørdag den 22. august.

Du er en helt speciel person, og du
skal huske på, at for verden er du
måske blot en lille brik blandt mange,
men for dine nærmeste – din familie,
dine venner, der er du brikken, der får
hele det store puslespil til at gå op.

Håber du får en dejlig
dag, og en skøn fest.
Ønske du af
Lucas og mor

Kærlig hilsen
Din familie i Gråsten,
Rinkenæs og Kollund

Gråsten
Kære Frederik

Kære Laura

Vi ønsker dig

Tillykke

hjerteligt tillykke

med konfirmationen.

med din konfirmation lørdag
den 22. august 2020.

Håber ikke du falder i
søvn den 22. august.

Vi glæder os til at fejre dagen med dig.

Vi glæder os
Nancy og Bøh Bøh.

Kærlig hilsen
Mor, Far og Ditte

Vores søde dejlige
smukke barnebarn

Efter myndighedernes retningslinjer
om genåbning er der igen

Søndagscafe
Søndag den 6. september kl. 12.00 – 14.00
på Restaurant Fiskenæs, Gråsten

Hej Victor
Vi ønsker dig et kæmpe

Laura

stort tillykke

fylder 10 år den 19. august

Dagens middag som buffet:
Kalvesteg stegt som vildt med waldorfsalat og tyttebæ
1 glas vin, øl eller vand og en kop kaffe med kage
Pris: 100,- kr. for medlemmer
120,- for ikke-medlemmer
For 60+ som gerne vil hygge sig og
spise sammen med andre.

med konfirmationen
lørdag den 22. august.

Hun et stort tillykke skal have.
Vis elsker dig alle.

Håber du får en fed dag.

Knuser fra moster Betina og farmilien
fra Norge samt mormor og bedstefar

Knus fra mor, far og Oliver.

Tilmelding på vores hjemmeside
www.aeldresagen.dk/gråsten eller
til Orla Kulby tlf. 21 22 87 76,
senest den 2. september kl. 18.00.

GUDSTJENESTER
GRÅSTEN SLOTSKIRKE

BROAGER KIRKE

Søndag den 23. august kl. 11.00
ved Helle Domino Asmussen

Søndag den 23. august kl. 10.30
ved Stefan Klit Søndergaard med dåb

ADSBØL KIRKE

EGERNSUND KIRKE

Søndag den 23. august kl. 9.30
ved Helle Domino Asmussen

KVÆRS KIRKE

Søndag den 23. august
Ingen gudstjeneste

Søndag den 23. august
Ingen gudstjeneste

RINKENÆS KORSKIRKE

Søndag den 23. august kl. 11.00
ved Marianne Østergård
med konfirmandindskrivning

NYBØL KIRKE

Søndag den 23. august kl. 9.00
ved Karen Møldrup Rasmussen

SOTTRUP KIRKE

Søndag den 23. august kl. 10.30
ved Karen Møldrup Rasmussen

ULLERUP KIRKE

Fredag den 21. august kl. 11.00
Konfirmation ved Mette Carlsen
Søndag den 23. august
Ingen gudstjeneste

TYSK GUDSTJENESTE

Sonnabend, 23. august, 16 Uhr
Gottesdienst in Ekensund
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Mindeord

Taksigelser

Mindeord over Erling Jørgensen

Hjertelig tak
for venlig deltagelse ved

Erling Jørgensen var en
populær og dygtig lærer på
Rinkenæs Skole.Arkivfoto

Et aktivt og engageret
menneske er her ikke
mere. Erling Jørgensen,
Gråsten, tidligere
Rinkenæs Skole, døde

pludselig og uventet den 6.
august.
Erling blev i 1975 uddannet til lærer på Tønder
Seminarium. Derefter blev

nem at arbejde sammen
med. Han havde altid
noget at byde ind med i
samarbejdet.
Vi har både grint og
grædt sammen. Erling
har undervist mange
generationer af børn på
Rinkenæs Skole. Børnene
respekterede ham, og de
var åbenlyst meget glade
for ham.
Mine tanker går til
Nikolaj og Annika og familien. Erling var så stolt
af dem, og de betød alt for
ham.
Æret være Erling
Jørgensens minde.

han ansat på Rinkenæs
Skole. Her var han en afholdt lærer i 41 år.
Erling var en loyal og
værdsat kollega. Han var

Jonna Petersens
bisættelse i Gråsten Kapel
Tak for blomster og bidrag
En særlig tak til præst Helle D. Asmussen og
bedemand Jytte Rasmussen
Leif og Betina

Gråsten blomster
Ulsnæs Centret, Sundsnæs 17A
Telefon 74 65 03 03

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

Lis Schmidt
Rinkenæs

Dødsfald
Min elskede hustru,
vores kære mor, svigermor, farmor og oldemor

Maja Lausen
* 18. september 1935
er stille sovet ind efter kort tids sygdom
Broager, den 9. august 2020

Else Antonia Brix

Eksamineret bedemand

Bakken 23
Kirkegade 2
Storegade 39

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

Lukket søndag
Rabøl Jørgensens Begravelsesforretning
Als- &

*22.05.28 † 10.0820

Er stille sovet ind efter et langt og godt liv.

Broager-Sundeved Begravelsesforretning

Pigerne

Ursula Nielsen,
Broager, er død, 84 år. ■
Sonja Vibeke Vetter,
Broager, er død, 74 år. ■

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
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

•

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

www.als-begravelse.dk

v/ Steen Kristensen

v/ Steen Kristensen

Bisættelsen har fundet sted
• En

Svend
Ove og Susanne, Per og Vivian
Børnebørn og oldebørn

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

Steen Kristensen

Eksamineret bedemand

Guderup
Broager
Nordborg

Vor kære mor svigermor mormor og oldemor

På familiens vegne

Bisættelsen har fundet sted i stilhed

Gitte J.J. Kristensen

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

Rie Rabøl Jørgensen

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

• Honorar-samtale i hjemmet

• Miljøurne

• Dokumentarbejde inkl.

• Polstring af kiste

• Intet weekendtillæg
Pris fra kr. 10.995,-

• Fri kørsel i Sønderjylland

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

ISO9001-certificeret

eksam. bedemænd

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

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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Præmieskat i
Broager
Ældre Sagen i Broager har holdt præmieskat på
Broagerhus.
Følgende opnåede placering:
Herbert Jürgensen, Broager
Robert Petersen, Gråsten
Jürgen Krüger, Sønderborg

2027 point
1975 point
1842 point

Syd for grænsen
Kulturredaktør på Flens
borg Avis, Hans Christian
Davidsen, fortæller torsdag den 10. september
klokken 16.30 på Biblio
teket Broager om sin
bog “Danmark syd for
grænsen - en kulturguide
til Sydslesvig”.
JOHNS FODINDLÆG

Hans Christian Davidsen
præsenterer sin personlige
og alternative kulturguide
til Sydslesvig med 21
journalistiske essays om
kendte, men især mindre
kendte steder af kulturel
og kulturhistorisk interesse syd for grænsen. ■
ved John Christiansen
Specialfremstillede
indlæg til:
• Hælsporer

Derudover:

• Nedsunket forfod

• Skoforhøjelser

• Hammertæer

• Gængefunktion

• Knyster

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

Klar til at svede i motionscenter
Af Gunnar Hattesen

Motionscentret i
Broager-Hallen er åbnet
efter sommerferien
med nye maskiner og et
facelift.
“Vi har lyttet til vores brugere og har forsøgt at få så
mange ønsker som muligt
indarbejdet. Blandt andet
har vi fået en Cable Cross
station, som mange unge
har spurgt til, og en tappemaskine som flere damer
har efterspurgt”, siger formand for Broager-Hallen,
Ulrik Franke Andersen.
De nye Cardio maskiner
er af samme fabrikat. Det
betyder, at betjeningen er
identisk på tværs af dem
alle.
Alle styrkemaskiner på
nær nogle enkelte er udskiftet til nye ergonomisk
korrekte maskiner.
På alle nye maskiner både Cardio og Styrke - er
der QR koder som man
kan scanne, og via en
app kan man følge sin
fremgang.

Motionscentret i BroagerHallen har fået nye maskiner.

“Med appen kan man
også følge sin fremgang
på øvelser uden brug af
maskiner”, fortæller Ulrik
Franke Andersen.
Ansigtsløft
Der er blevet malet og
lagt nyt gulv i udstrækningsområdet og lagt et
gummigulv dér hvor der
trænes med håndvægte.

Der er også kommet nye
spejle og lamper op.
“Vi synes, at vi har fået et
rigtigt godt motionscenter,
og så er vi endda ikke
færdige endnu. Vi har
mange nye planer, blandt
andet arbejder vi på at få

Valgforsamling i
Broager Sogn
Valg til Broager Sogns Menighedsråd
15. september kl. 19.00-21.00 i Sognegården, Storegade 1, Broager
På valgforsamlingen afholdes valget til menighedsrådet.
Opstilling og valg af kandidater samt stedfortrædere foregår på mødet.
Kandidater præsenterer sig, der er mulighed for debat og der gennemføres en skriftlig afstemning om de opstillede kandidater

Broager

15. september kl. 19.00 i Storegade 1, 6310 Broager

Læs mere på www.menighedsraad.dk

etableret et Crossfit område”, nævner Ulrik Franke
Andersen.
Broager-hallen holder
åbent hus i motionscenteret den første lørdag i
september. ■
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Broager

SOMMERTILBUD
Tilbudene gælder torsdag, fredag og lørdag

TINGLEFF GULD KAFFE

WIENERSTANG
FRA BAGEREN

LONG VALLEY
RØD ELLER HVIDVIN

SPAR 70,95

UNDER
HALV PRIS

3 X 500 G

PR. STK.

89

15

00

00

Maks. 6 ps. pr. kunde

FRILANDSÆG

PR. FLASKE

59

00

RIBERHUS

KAROLINES
KØKKEN

6 stk.
Str. M/L/XL

Mellemlagret 45%
ca. 1 kg

Revet ost eller tex mex

SPAR 20,95

PR. BK.

SPAR 7,95

SPAR 10,95

1000
KUN FREDAG
SLAGTERENS
RINGRIDERPØLSER

PR. STK.

PR. STK.

1000

4900

KUN FREDAG
15 STK.

89

IS
GRAT

00

VI GRILLER FRA KL. 12.00-18.00
1 RINGRIDER MED BRØD: 1500

KAFFESMAGNING
Vi har besog af Peter Larsens mobile kaffebar.
Espresso og filterkaffe lavet på forskellige bønner

FRA KL. 14.00-18.00

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

Se også SuperBrugsens udsendte avis. Tilbudene gælder Tilbuddene gælder torsdag den 20. august til og med lørdag den 22. august. Forbehold mod trykfejl og udsolgt
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Broager dyster Børneloppemarked blev succes
mod Egen
Det er ikke hverdagskost
med lokalopgør i fodboldens serie 1. Men onsdag
aften kl. 19.00 finder det
sted på Linak Arena i
Guderup.
Når kampen fløjtes i
gang skal Broager UI dyste mod lokalrivalerne fra
Egen UI. Og lokalopgør
lever jo deres helt eget liv
med masser af intensitet
til følge. Broager er ny-oprykket i serie 1. De overtog pladsen i denne række
efter FC Sønderborg, der

tidligere i år lukkede ned
for deres seniorafdeling.
Og Broager har i de to
første kampe imponeret
alt og alle. Først med
uafgjort ude mod Seest og
dernæst med en sejr over
oprykningskandidaterne
fra Fredericia i søndags.
Fantastisk flot af Broager.
Det betyder at Broager
nu ligger på rækkens
tredjeplads á point med
rækkens nummer to
Hedensted IF. ■
Af Gunnar Hattesen

Der var mange besøgende, 16 stande fyldt med
liv og god handel, da der
lørdag var børneloppemarked i Egernsund.

Valgforsamling

i Egernsund Menighedsråd
Tirsdag den 15. sept. kl. 19.00
i præstegården

gende”, fortæller Thomas
Kristensen, der var
initiativtager.
Han er glad for, at han
har været med til at puste
liv i teglværksbyen. ■

“Det har været en kæmpe
succes med mange besø-

Du kan være med til at vælge retningen
for Egernsund kirkes arbejde.
Du kan selv stille op som kandidat,
eller ved at være med til at vælge, hvem
der skal sidde i menighedsrådet.

Der blev pruttet om prisen,
da der var børneloppemarked
i Egernsund.

Læs mere på www.egernsund-kirke.dk

1-dags bustur til

Fur og
Jenle

SKELDE GF

DAG

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

Vintersæsonen 2020/2021

795,-

OPSTART I UGE 37

TID

HOLD

KONTAKTPERSON

Mandag 17.30 -19.00

Badminton
Bemærk nyt tidspunkt

Kim Schrøder tlf. 40501643

Tirsdag

17.00-18.00

Turbofræs. Børnehave - 2. klasse

Rasmus Jacobsen tlf. 22248592

Tirsdag

18.30-19.30 GYMCROSS

Cathrine M. Petersen tlf. 20979636

Afgang

Onsdag 17.30-19.00

Volleyball

Eva tlf. 23443479

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

Torsdag 17.00-18.00

Mini spring. 2 - 4 klasse
Bemærk nyt tidspunkt

Elise tlf. 28180446

BovAvis

Torsdag 18.00-19.30 Juniorspring. 4. klasse og opefter

Thomas tlf. 26140710

Søndag 10.00-11.00

Forældre/barn. 0 - 3 år

Thomas tlf. 26140710

Søndag 11.00-12.00

Vildbasserne. 3 - 5 år

Thomas tlf. 26140710

Gymnastik opvisningen er den 14. marts 2021. Sæt allerede X i kalenderen!
Pris pr. barn 250,- og pr. voksen 300,- for vintersæsonen

Kortspil i klubhuset
DAG

START UGE 38

TID

HOLD

Kanasta
Mandag 13.30 - 17.00
kun for damer
Torsdag 19.00 -22.30

KONTAKTPERSON
Vera Christiansen tlf. 53281801

Præmieskat
for begyndere og øvede

Viggo Hansen tlf. 74440416
Kim Paulsen tlf. 31167419

Pris pr. hold ved kortspil 100,-

Vel mødt

SKELDE GYMNASTIKFORENING
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Broager pigespejder
søger medlemmer
Laura P. (14 år), Laura B. (15
år) og Linda (15 år)

Tropsspejderne hos
Som spejder lærer man
Broager Pigespejder, der en masse ting. Det er ikke
hører under Det Danske
Spejderkorps, er på jagt
efter nye spejdere.

kun kedeligt, gammeldags
og nørdet.
Typisk får pigerne en
enorm viljestyrke og
selvtillid.
“Vi vil gerne være flere
spejdere hos Broager
Pigespejder”, siger Tina
Ensted, som håber, flere
piger har lyst til at prøve
spejderlivet og få nye
spejdervenner. ■

Pigespejdergruppen består
af spejdere i alderen fra
6 år og opefter.
Gruppeleder af pigespejderne er Tina Ensted,
som mener, at det at være
spejder er fantastisk, udfordrende og spændende.
Karoline (13 år) og Lea (13 år).

Bilist røg op over
den ene broklap
Der skete torsdag før
middag et uheld på
Egernsundbroen. Det
førte til lange køer af
biler på begge sider.

Broklappen fungerede
ikke. En bilist fløj op over
den ene broklap for at
ende på alle fire hjul på
den anden side.
Bilisten kom ikke noget
til. Uheldet skete lidt efter
klokken 11.
Omkring klokken
13.30 kom meldingen
om, at broen atter kunne
passeres. ■

Egernsundbroen var spærret
i 2½ time efter et uheld.


Foto Ingrid Johannsen

BROAGER AUTOHANDEL
Peugeot 208 1,2VTI Årg 1/2014
Km 95000, A/C, sædevarmer, fartpilot m.m

68.500,-

Peugeot 208 1,2VTI Årg 12/2012
Km 73000, A/C, sædevarmer, fartpilot, træk m.m

69.500,SOLGT

Citroen C3 1,0 Attraction Årg. 12/2014
Km 70.000, A/C, sædevarmer, fartpilot m.m

58.500,-

Opel Astra 1,6 st. car Automatic årg 9/2009
Km 159.000, A/C, sædevarmer, fartpilot m.m,
tandrem skiftet ved 140.000. En Gros.

48.500,-

Lindebjerg Scooter LM-500 - BEMÆRK KUN KØRT 18 KM
Kurv for + bag, oplader, regnslag, sikkerhedsvest,
3 års fabriksgaranti, står som ny.
19.500,Se mere på guloggratis.dk

Broager Autohandel - Industrivej 1 - 6310 Broager
Tlf. 74442797 eller 22308344 - broagerauto@bbsyd.dk

Fællesspisning i Egernsund 2020/2021
Billetsalget begynder
torsdag den 10. september kl. 18.00
på Egernsund Gamle Skole.
Vi sælger aftensmad i form af grillpølser
eller koteletter med tilbehør.
Det er nødvendigt med tilmelding til denne aften senest
mandag den 31. august kl. 17.00 til
Hans Jørgen Conrad på telefon 7444 2582 eller 2253 6073.
Datoer for fællesspisninger
24. september

Styregruppen har inviteret Asta
Flyvholm Kjær til at fortælle historier på
sønderjysk

29. oktober

Menighedsrådet står for underholdning

26. november

DGS står for underholdning

10. december

Egernsund Seniorer står for underholdning

28. januar 2021

Borgerforeningen står for underholdning

25. februar 2021

Styregruppen har inviteret Lars Brandt,
der vil fortælle om en skæbne fra
første verdenskrig

25. marts 2021

EKIF står for underholdningen

Pris
1 grillpølse med kartoﬀelsalat, sennep og ketchup .............. kr. 20,1 kotelet med kartoﬀelsalat .................................................. kr. 20,Spisebillet for hele sæsonen ................................................. kr. 600,Enkeltbillet............................................................................ kr. 85,Enkeltbillet til julefrokost..................................................... kr. 90,Hvis du medbringer din gamle billet for sæson 2019-2020
får du kompensation. En ny sæsonbillet koster kr. 520,Enkeltbilletter skal bestilles senest mandagen før
fællesspisningen på tlf. 7444 2582 eller 2253 6073.
Fællesspisningen begynder kl. 18.30. Husk bestik og teske.
Egernsund og Kværs El-service
Annoncen er sponsoreret af

Nyvej 5 - 6320 Egernsund
Tlf. 20 40 75 80 · ees@egernsund-el.dk

En god forbindelse
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25 års Viet
jubilæum

Konfirmation i Medalje fra
Ullerup Kirke Dronningen

Den 27. august kan
Morten Suldrup Larsen
fejre sit 25-års jubilæum. Han er ansat ved
Nydamskolen i Vester
Sottrup. ■

I Ullerup Kirke er der fredag den 21. august kl. 11.00
konfirmation af Christian Hovgaard Lock,
Avnbøløsten 56, Avnbøl.
Konfirmationen foretages af sognepræst i Egernsund,
Mette Carlsen. ■

Sanne Fechtenborg
Henningsen, datter af Birthe og Erik
Henningsen, Vester
Sottrup, er i Sottrup
Kirke blevet viet til Klavs
Lock Hansen, søn af Erik
Hansen, Avnbøl. ■

Lærer på Nydamskolen, Inger Ryelund
Albrechtsen, Gråsten, er blevet tildelt den kongelige
belønningsmedalje. ■

SUNDEVED
GYMNASTIKFORENING
PROGRAM FOR SÆSON 2020-2021
START UGE 37
BAKKENSBRO
GL. SKOLE

INSTRUKTØR

Stram op

HJÆLPEINSTRUKTØR

UGEDAG

TIDSPUNKT

Kari Pharao

Mandag

17.00-17.45

Crossgym

Kari Pharao

Mandag

18.00-18.45

Yoga

Anja Døj Jensen

Mandag

19.00-20.00

Mænd/Kvinder
Store bolde og
elastikker

Anne Østergaard

Start uge 38

Torsdag

18.30-19.30

BLANS
- ECKERSBERG
BØRNEUNIVERS

INSTRUKTØR

HJÆLPEINSTRUKTØR

UGEDAG

UGEDAG

Spring/rytme
0-3 klasse
drenge/piger

Anna Kirstine Lei
Helene Mulvad

Johannes Lei
Malthe B. Bukhave

Mandag

16-.00-17.00

Megafræs
Piger og drenge 3-6 år

Helene Mulvad
Lærke Rahbek

Johannes Lei
Malthe B. Bukhave

Mandag

17.00-18.00

NYDAMSKOLEN

INSTRUKTØR

HJÆLPEINSTRUKTØR

UGEDAG

UGEDAG

Damemotion

Nicole Møller

Mandag

15.15–16.15

Rytme Piger
6-10 år

Emilie M. Bohsen
Katrine Steg

Mandag

16.30- 17.30

Aktive børn og
forældre/ 5-6 årige*
Max 20 deltagende
børn

Steffan Backmann

Mandag

17.30- 18.45

Familie Gymnastik
0-3 år*
+ søskende

Trine Holm

Drenge / Piger 4 - 6 år
Max 35 deltager

Jutta Østergaard

Pilates

Thomas Kirchhoff

SGF minimix
1-3 kl. piger /drenge
Max 35 deltager

Hanne Lindegaard

Spring 4-6 kl.
Drenge og Piger
Max 35 deltager

Hanne Lindegaard
Kasper Bilov

Puls & Styrke

Tirsdag

16.30-17.30

Onsdag

17.00 – 18.00

Onsdag

19.00 - 20.00

Maja S. Schmidt
Ida Schmidt

Torsdag

15.30-16.45

Maja S. Schmidt
Ida Schmidt

Torsdag

16.45-18.00

Christina A. Larsen

Torsdag

18.00-19.00

Kombi - Step

Christina A. Larsen

Torsdag

19.00-20-00

Træls træning for
seje mænd

Svend Petersen

Torsdag

20.00-21.00

Dansemix &
Retro-aerobic / MBL

Jutta Østergaard

Søndag

11.00-12.00

Tarliah Paulsen
Karoline Lyck
Julie B. Johansen

*Disse hold er ikke en del af “gå på alle de hold du vil”

GÅ PÅ ALLE DE HOLD DU VIL FOR ÉN SÆSONPRIS
Børn kr. 350 – voksne kr. 450 – over 65 år kr. 350
Vi følger sundhedsstyrelsens og DGI's anbefalnger
SE MERE PÅ WWW.SUNDEVED-GYMNASTIK.DK
Der tages forbehold for evt. ændringer - hold dig opdateret
på vores facebook eller hjemmeside.

Fra byggegrundene på Borggårdsvænget har man udsigt ud over Nybøl Nor.

30 byggegrunde
til salg i Nybøl
Af Gunnar Hattesen

Sønderborg Kommune
sætter nu cirka 30 byggegrunde i Nybøl, inden
byggemodningen er helt
færdig.
Byggegrundene ligger på udstykningerne
Borggårdsvænget med
cirka 20 byggegrunde
med udsigt til Nybøl Nor,
samt Påkjær Vænge med
10 byggegrunde midt i
Nybøl.
Grundene er faktisk
ikke helt klar endnu, men
alligevel har Sønderborg
Kommune besluttet at
sætte cirka 30 nye byggegrunde til salg i landsbyen
Nybøl. Der har nemlig
været stor interesse for
grundene, og derfor går
salget af byggegrundene
også i gang, inden byggemodningen er helt færdig. Det drejer sig om to
forskellige udstykninger:
Borggårdsvænget med
cirka 20 byggegrunde,
som ligger naturskønt
med udsigt til Nybøl Nor,
samt Påkjær Vænge med
10 byggegrunde midt i
Nybøl.
Udstykningerne har

været længe undervejs,
for der har været gravet
og gravet – både gennem
vinterens regntid og gennem forårets coronatid.
Derfor forsøger kommunen nu også noget helt nyt
at sælge grundene, inden
de er færdige.
Og det er attraktive grunde, som ligger i Nybøl. Tæt på
Sønderborgmotorvejen,
og der er kun 15 minutters
kørsel til Sønderborg, 25
minutter til Aabenraa og
30 minutter til Flensborg.
Nybøl er desuden godt
forbundet mod Gråsten,
Vester Sottrup og
Sønderborg med sikre cykelstier, og i løbet af 2021
etableres der også cykelsti
til Broager.
Alle byggegrunde ligger
centralt placeret i Nybøl
med kort afstand til indkøb, et topmoderne børneunivers med børnehave,
vuggestue og skole til 6.
klasse. Der er byskov med
shelterplads i nærheden,
og derudover har Nybøl
et rigtig godt fritids- og
foreningsliv. ■

Fakta:
Borggårdsvænget
Den nye udstykning på
Borggårdsvænget med
cirka 20 byggegrunde
ligger naturskønt med
udsigt til Nybøl Nor. Her
kommer man til at bo
på et historisk sted, for
udgravninger har afsløret arkæologiske fund i
særklasse med en lang
række af bebyggelser fra
ældre bronzealder, yngre
bronzealder, før romersk
jernalder og middelalder.
I slutningen af middelalderen lå på stedet
Junkersædet Borggården,
der blev brugt som
fængsel for dømte eller
sigtede.
Lokalplanen for
Borggårdsvænget tager
højde for terrænforholdene, så flest mulig
af byggegrundene får
mulighed for formidabel
udsigt over Nybøl Nor.
Påkjær Vænge
Den nye udstykning på
Påkjær Vænge med 10
byggegrunde ligger midt
i Nybøl. Alle grunde ligger direkte ud til vejen
Påkjær Vænge mellem
Mejerivej og Påkjær. Der
er stiadgang til indkøb,
pasning, skole og fritidsfaciliteter, og man kommer til at bo i en veletableret del af Nybøl by.

Ny skoleleder i Nybøl
Af Gunnar Hattesen

Når elever og lærere
efter sommerferien har
indfundet sig på Nybøl
Skole, er det med en ny
leder i spidsen.

Tine Kjerside Lorenzen er ny
skoleleder på Nybøl Skole.


Foto Ingrid Johannsen
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Det er 39-årige Tine
Kjerside Lorenzen, som er
tiltrådt som ny skoleleder
på Nybøl Skole.
Det sker midt i en coronatid. Indtil Nybøl Skole
blev til et børneunivers i
2018, var Tine Lorenzen
stedfortræder for lederen.
Da den daværende skoleleder Stine Skyum i januar
rykkede til Nydamskolen,
blev hun konstitueret
leder.
Tine Lorenzen mener, at
Nybøl Skole passer rigtig
godt til h4ende. Hun
kender Nybøl Skole rigtig
godt i forvejen. Tilbage i
2005 blev hun som nyuddannet lærer ansat på sko-

len og har været der lige
siden. Den ny skoleleder
stammer fra Odense. Hun
er uddannet fra Haderslev
Seminarium med linjefag i
engelsk, dansk, matematik
og billedkunst.
Privat bor hun i Gråsten.
Hun er gift med Anders
Lorenzen, der er fra
Holbøl. Han er udvik-

lingsingeniør hos Danfoss
i Gråsten.
Familien tæller også
12-årige Julie og 13-årige
Jakob. I fritiden dyrker
på fitness, camperer i
Danmark og samler
svampe i efteråret.
Nybøl Skole har omkring
125 elever, 10 lærere og
fem ansatte i SFO'en. ■

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

Kirkerne i Sottrup og Nybøl glæder sig til at byde velkommen til et spændende efterår.

Sogneudflugt tirsdag den 8. september
Årets sogneudflugt går i år til Ballum kirke og Danmarks
smukkeste bondegård Klægager. Værtsparret Christian og Ruth
Lorentzen vil tage os med ud på ’spor i marsken’, og vi vil få
smagsprøver på det sønderjyske kaffebord.
Vi tager afsted fra Sottrup Kirke kl. 12.30 og er hjemme igen
sidst på eftermiddagen (kl. 17.30/18.00).
Det koster 50 kr for at komme med på denne skønne tur i
hyggeligt selskab.
Tilmelding skal gå til Lis Matzen, matzen.lis@gmail.com eller
sognepræst Karen Møldrup Rasmussen, kamoe@km.dk senest
den 29. august.
Vi udleverer mundbind i bussen og overholder ellers alle de
covid-19 restriktioner, der må gælde.

Sensommergudstjeneste i præstegårdshaven
Søndag den 30. august kl. 11.00 (bemærk nyt gudstjenestetidspunkt i forhold til tidligere udmeldt) fejrer vi familiegudstjeneste i præstens have. Efter gudstjenesten er menighedsrådet
vært med lidt til mave og gane. Det sker på Præstevænget 16 i
Nybøl.

Vi har brug for din hjælp! –
menighedsrådsvalg 2020
Er du god til at få ideer? Kan du noget med drama og
kreativitet? Kan du noget med it og branding? Er du god til
økonomi og bygninger? Er du interesseret i dit lokalmiljø,
og kunne du tænke dig at gøre en forskel, så er det dig, vi
har brug for? Vi vil gerne høre dine bud på, hvordan kirken og
kristendommen kan spille en rolle i dit liv. Så kom og vær’ med
til at gøre en forskel.
Der er i år valg til menighedsrådet, så kom og ta’ del deri.
Det sker tirsdag den 15. sept. kl. 19.00 i Sottrup sognehus &
onsdag den 16. sept. kl. 19.00 i Nybøl Menighedshus.

Babysalmesang
Nybøl Kirke med Anemette Bennike Thomas ved klaveret inviterer de mindste sognebørn og deres forældre til babysalmesang
og rytmik. Det foregår i Nybøl Kirke tirsdag fra kl. 10.00 – 11.00,
og den nye sæson begynder den 18. august. Det er gratis at
deltage, men Anemette Thomas vil meget gerne have tilmelding
på tlf. 60 40 11 26.

Pastagudstjenester i Sottrup Kirke
Kirken inviterer til hyggelige og familievenlige gudstjenester
i børnehøjde. Vi begynder i kirken kl. 17.00 med en gudstjeneste
på børnenes præmisser, efter gudstjenesten går vi i sognehuset,
hvor der serveres aftensmad. Vi slutter aftenen med en lille
godnathistorie.
Vi håber på at se mange børn og barnlige sjæle. Det er gratis
at deltage, men af hensyn til mad og indkøb, vil vi gerne have
tilmelding. Så skriv til Karen på kamoe@km.dk, at I gerne
deltager.
Det sker torsdag den 10. september kl. 17.00
& tirsdag den 3. november kl. 17.00.

Sogneeftermiddage i Sottrup Sognehus
Tirsdag den 6. oktober kl. 14.30: Tvunget i russisk fangenskab. Alex Thomsen fortæller om sin far læge Alexander
Thomasen, som efter 2. verdenskrigs afslutning blev tvunget i
russisk fangenskab i fængsler og fangelejre i Sibirien fra 1945
– 1955.
Tirsdag den 17. november kl. 14.30: Kom og syng med biskop
Marianne Christiansen.
Tirsdag den 8. december kl. 14.30: Juleoptakt ved kirkens
organist Christian Bruun og sognepræst Karen Møldrup
Rasmussen.

Folkekirkelig Studiekreds inviterer til møder
i menighedshuset på Amtsvejen 40
Den 17. september kl. 19.30 fortæller korshærsleder Vivi R.
Terp, Sønderborg om sit arbejde som korshærsleder.
Den 8. oktober kl. 19.30 fortæller pastor Frederik Birkler om
kirkeåret – yderside og inderside.
Den 29. oktober kl. 19.30 fortæller Birthe Hørlyck om
Sydafrika.
Den 5. november kl. 19.30 fortæller sognepræst Karen
Møldrup Rasmussen om sit præsteliv udspændt mellem bøger,
strikketøj og løbesko.

Musik og koncerter i kirkerne

Alle gudstjenester og
arrangementer bliver
selvfølgelig afviklet med de
Covid-19 retningslinjer, der
er gældende på det givne
tidspunkt.

Vokalbanden gæster Nybøl Kirke
torsdag den 19. november kl. 19.00

Hold øje med kirkernes
hjemmesider for mere
information:

Sønderborg Gospel Choir holder koncert i Sottrup Kirke
søndag den 25. oktober kl. 14.00.

www.sottrup-kirke.dk &
www.nyboel-kirke.dk
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Hørt i byen
Lærer på Broager
Skole, Lene Nielsen,
Gråsten, er blevet
tildelt den kongelige
belønningsmedalje.
På Kongevej i Gråsten
var der forleden indbrud i et hus. Kælder
døren blev brækket op.
Det er uklart, om der
blev stjålet noget.
Socialdemokratiet holder
onsdag sommergruppemøde på Benniksgaard
Hotel i Rinkenæs.
Det oplyser statsminister Mette Frederiksen
på Instagram.
“Den politiske sæson
fortsætter for alvor i
den kommende uge.
Med flere partiers
sommergruppemøder
landet over. Selv holder
vi sommergruppemøde i Gråsten på
onsdag”, lyder det fra
statsministeren.
Tove og Gert Haurum
har endelig kunnet
tage deres nye hus i
brug. Deres historiske
hus, Rinkenæs gamle
Præstegård, brændte i
maj 2019.
Musik i Haven var fredag arrangeret af Asta
Kjær, der krydrede
sammenkomsten med
sønderjyske anekdoter
til stor glæde for de 70
musikglade deltagere.
Britt Langendorff
Johanning, Ladegård
skov, fejrede lørdag
sin 40-års fødselsdag
med 60 inviterede
gæster. Hun er ansat
i Andelskassen i
Sønderborg.
Den årlige Bierfest i
Kværs, som samler over
700 deltagere, er blevet
aflyst. ■

Højvandsmur i Gråsten
Gråsten er særlig
udsat for oversvømmelser i takt med den
stigende risiko for
klimaforandringer.
Teknik- og Miljøudvalget
i Sønderborg Kommune
har derfor besluttet, at
der skal etableres en
højvandsmur langs med
Fiskenæsvej.
Prognoser viser, at
vandstanden ved næste
100-årshændelse på grund
af stormflod, stigende
havvandstand og/eller
øget nedbør kan stige til
2,48 meter over normal
vandstand. Ved den seneste 100-årshændelse i 2017
var vandstanden 1,72 m
over normalen. En stormflodshændelse med mere
end 2 meters vandstandsstigning vil betyde, at
Fiskenæsvej vil blive over-

svømmet og adgangen
hindret for 188 borgere i
helårshuse og 148 ferieboliger. Oversvømmelsen og
dermed skaderne kan også
brede sig til Østersøen,
Slotssøen og andre gader i
Gråsten By.
“Når vi vælger at
opstarte stormflodssikringen i Gråsten med at
etablere en højvandsmur
på Fiskenæsvejen, hænger
det sammen med, at vi
ønsker at sætte handling
bag DK2020-planen og
signalere, at vi tager forpligtelserne i planen alvorligt. Projektet er relativt
simpelt at gennemføre og
sikrer en offentlig vej, som
er vigtig for adgangen til
Stjerneparken og Marina
Fiskenæs-området. Man
kan sige, at det er en lavt
hængende frugt, fordi

der ikke er mange parter
involverede, og fordi
projektet er teknisk simpelt”, siger formand for
Teknik- og Miljøudvalget
i Sønderborg Kommune,
Aase Nyegaard.
Som deltager i DK2020projektet er Sønderborg
Kommune forpligtet til at
arbejde på at være robust
over for klimaforandringer i 2050. Muren, der skal
beskytte Fiskenæsvej og
dermed i første omgang
hele Marina Fiskenæsområdet og Stjerneparken,
bliver 113 meter lang. Den
bygges ca. 70 cm over
terræn og forsynes med
siddepladser, så man kan

sidde på muren og nyde
udsigten. Prisen er anslået
til 950.000 kr.
DK2020 projektet forpligter også kommunen
til arbejde med en ny
klimatilpasningsplan, som
tager udgangspunkt i opdaterede klimascenarier.
Projekter hvor borgere
skal bidrage økonomisk
afventer den nye klimatilpasningsplan. Den forventes vedtaget i 2021.
“Jeg synes, højvandsmuren er en god begyndelse
på stormflodsbeskyttelsen
af Gråsten, fordi den også
har værdi alle de dage,
hvor der ikke er højvande.
Da kan borgere og turister
sætte sig på den og nyde
udsigten eller tage en pause med madpakken”, siger

Teknik- og Miljøudvalgets
næstformand, Stefan
Lydal (DF). ■

FAKTA
Fiskenæsvej har ikke
været oversvømmet
endnu. Men statistisk
forventes det, at det fra
omkring 2050 ville ske
hvert femte år. Den samfundsøkonomiske betydning for en arbejdsdag,
hvor Fiskenæsvej ikke
er farbar, er p.t. vurderet
til at være 360.000 kr.
Muren bygges af helstøbt
beton, som er meget
modstandsdygtigt over
for vind og vejr.

Andelsselskabet Rinkenæs Vandværk
indkalder hermed til

ORDINÆR
GENERALFORSAMLING
Torsdag den 10. september, 2020
på Benniksgaard Hotel kl. 19.30
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

Dagsorden ifølge vedtægterne:
Valg af dirigent og stemmetællere.
Beretning om det forløbne år.
Det reviderede regnskab
forelægges til godkendelse.
Budget for det kommende år fremlægges.
Behandling af indkomne forslag.
Valg af medlemmer og suppleanter til
bestyrelsen.
Efter tur afgår bestyrelsesmedlemmerne:
Henrik Kragh
Bjarne Vest
Kennet Thorsen
og suppleant Peter Schnuchel
Valg af revisorer og revisorsuppleant.
På valg er:
Jes Midtgaard
Eventuelt.
Bestyrelsen

Sønderborg Kommune etablerer en højvandsmur langs med Fiskenæsvej i Gråsten.
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Stillingsannoncer

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

RENGØRINGSHJÆLP
SØGES 5-6 TIMER UGENTLIG

Til hus i Vemmingbund søges hjælp til lettere
rengøring, såsom aftørring af
støv, støvsugning, gulvvask,
pudsning af vinduer
indvendig, vande blomster
osv. Der er ingen husdyr.

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

Kørte over
for rødt
En 45-årige kvinde fra
Aabenraa var lørdag klokken 13.10 skyld i et uheld.
Hun kørte ad Sildekulevej,
men i lyskrydset ved
Ulsnæs Centret kørte
hun over for rødt. Hun
ramte dermed en anden
personbil, som blev ført
af en 42-årig kvinde fra
Egernsund.
Ingen personer kom
noget til, men kvinden fra
Aabenraa blev sigtet. ■

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

Uge 34

19. august 2020

12. årgang

Folk står i kø for at opstille til menighedsråd

Der deltog omkring 40
personer i orienteringsmødet
på Bov Kro om det kommende menighedsrådsvalg.


Af Ditte Vennits Nielsen

Menighedsrådsvalget
i Bov Sogn bliver en
spændende affære.
Der skal vælges 10 folkevalgte til det nye menighedsråd for de næste fire
år, men allerede nu er der
stor interesse for at blive
medlem af det menig-

hedsråd, der tiltræder 1.
søndag i advent.
På et orienteringsmøde
på Bov Kro ytrede seks
personer interesse for
at stille op til det nye
menighedsråd. Desuden
ønsker syv personer i det
nuværende menighedsråd
at genopstille.
Menighedsrådets formand, Kaj Christensen,

var virkelig glad for at se
så mange mennesker til
orienteringsmødet.
“Det er dejligt, at så
mange borgere viser interesse for vores arbejde, og
at så mange er villige til at
stille op til valget”, sagde
Kaj Christensen.
Mødet blev indledt med
en orientering om aktiviteterne i det forgange år.

Herefter fortalte sognepræst Solvejg Dam-Hein
om præstegerningen og
hvad dagligdagen indeholder. Tilhørerne fandt
det vældigt spændende at
få indblik i, at præstegerningen ikke blot består
i at holde prædiken om
søndagen.

Valget
Menighedsrådsvalget
bliver afholdt tirsdag den
15. september kl. 19.00 i
Grænsehallerne i Kruså.

Foto Ditte Vennits Nielsen

Stedet er valgt, så der
er god plads til alle og
afstandskravene kan
opretholdes.
Der skal vælges 10 personer, da medlemstallet
i folkekirken er på knap
6.000 medlemmer i Bov
Sogn.
Reglen er, at der er fem
medlemmer i et menighedsråd og yderligere et
medlem pr. 1.000 indbygger. Derfor skal der i
år blot vælges ti og ikke
elleve som hidtil. ■

Fakta
Bov Sogns Menighedsråd består i indeværende valgperiode af:
Anne Grethe Schlaikjer-Petersen, Anni Toft, Arne Bondo-Andersen, Gitte Riise, Hans Jørgen Refslund,
Rosemarie Østergaard Nielsen, Jens Erik Bendtsen, Jens Christian Hvergel, Marius Nørgaard, Mogens Thrane
og Kaj Christensen. Desuden er de tre præster også medlem. Det er Maria Odgaard Møller, Solvejg Dam-Hein
og Helle Frimann Hansen. Medarbejderrepræsentant er Camilla Riis.

DÆK TIL ALLE BEHOV
KONTAKT DIN LOKALE
DÆKSPECIALIST
Industrivej 14,
6330 Padborg
(+45) 3080 8086
www.padborg-dækcenter.dk

pdc@pdc-as.dk

SALG AF
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

Dagens ret kl. 11.00-21.00
ONSDAG den 19.

Fynsk gulasch med mos og agurkesalat

TORSDAG den 20.

Stegt flæsk med persillesovs

FREDAG

Karbonade med stuvede ærter og gulerødder

den 21.

LØRDAG den 22.

Dansk bøf med rødbeder

SØNDAG den 23.

Burger med pommes frites

MANDAG den 24.

Marineret kamfilet med salat

TIRSDAG den 25.

Boller i karry med ris og WookTai

Kun

69,-

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

• Wienerschnitzel
• Tarteletter
• Osv.

Alt frisklavet til dig
DØGNÅBEN

Industrivej 20 • 6330 PADBORG • 7467 1203
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Dødsfald
v/ Kirsten Pedersen Madsen

Valg af
bedemand er
et spørgsmål
om tillid

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

Læserbrev

Bent Carstensen,
Kruså, er død, 84 år. ■

post@kirstenogrejner.dk
www.kirstenogrejner.dk

Tak fordi du
handler lokalt

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

Gratis samtale med en erfaren advokat om skifte- og arveforholdende

BOV
KIRKE

KOLLUND
KIRKE

Søndag den 23. august kl. 11.00
ved Solvejg Dam-Hein

Man har efterhånden
hørt så meget, at man
frygter det værste, men
det kan sandelig også være
anderledes.
Vi har gennem lang tid
haft brug for hjemmepleje,
og hvor har vi dog været

glade for dem, der kom
hos os fra kommunens
side.
De var dygtige, hjælpsomme og omsorgsfulde og altid smilende og fuldt
af godt humør.
De kunne virkelig mun-

tre os op - og det skal de
have en meget stor tak for.
Anna og Børge Rasmussen
Bovvej 22,
Padborg

Toldpladsen var på dagsordenen
til generalforsamling

HOLBØL
KIRKE

Søndag den 23. august kl. 9.30
ved Solvejg Dam-Hein

Glad for hjemmepleje

Af Ditte Vennits Nielsen

Søndag den 23. august
Ingen gudstjeneste

Det er Vejdirektoratets
opgave at holde
Toldpladsen ren i
Padborg.
Det fastslog borgmester
Thomas Andresen på
generalforsamlingen i
Padborg Transportcenter.
Han pegede på, at
Aabenraa Kommune
bruger mange penge på at
holde området pæn.
Formanden Peter
Therkelsen omtalte i sin
beretning, succesen med
elevforum og nævnte,

Har du lyst til at være en aktiv
del af livet i din kirke?
Det kan du, ved enten selv stille op som kandidat eller ved at
være med til at vælge, hvem der skal sidde i menighedsrådet
blandt de opstillede kandidater. På valgforsamlingen præsenteres
kandidaterne og efterfølgende er der mulighed for debat.

Bov Menighedsråd inviterer til Valgforsamling i Multihuset
ved Grænsehallerne tirsdag den 15. september 2020 kl. 19.00
Holbøl Menighedsråd inviterer til Valgforsamling i Grænseegnens
Friskoles forsamlingssal torsdag den 17. september 2020 kl. 19.00
På møderne skal der ved skriftlig afstemning vælges medlemmer
til de to Menighedsråd for den kommende periode.

der været afholdt minitransportdag for 8.
klassetrin for at vække
interessen for fagene i
transportsektoren. ■

Din daglige samarbejdspartner
i erhvervs- og privatspørgsmål

50 mennesker deltog i
generalforsamlingen i
Padborg Transportcenter.


Foto Ditte Vennits Nielsen

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

ADVOKATFIRMAET BIRGIT THOMSEN

FR ISØR

Birte
Bladt
Rabøl Jørgensens Begravelsesforretning

Din daglige samarbejdspartner
i erhvervs- og privatspørgsmål

Alle er velkomne til mødet, men kun medlemmer af
folkekirken i de respektive sogne kan stemme.

ADVOKATFIRMAET BIRGIT THOMSEN

Menighedsrådene håber rigtig mange fra menighederne vil møde
op og være med til at vælge de nye Menighedsråd.

Jernbanegade 40 · Padborg

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

+45 2169 8884

Salonen er lukket mandag og lørdag

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

Venlig hilsen
Bov og Holbøl Menighedsråd

•

• 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

Bov-Holbøl Pastorat

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, torsdag kl. 13-15 eller efter aftale
• Respektfuld hjælp til det svære

Martin Good

•

Kontor: Nygade 8 · 6300 Gråsten
Varnæs

|

Bovrup
Felsted

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

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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Lokale orkestre optræder
på Frilufsscenen

Af Ditte Vennits Nielsen

Unge får ny
automobilsprøjte

De unge brandmænd i
Grænseegnens
Ungdomsbrandværn
fik ny automobilsprøjte.


Foto Ditte Vennits Nielsen

Grænseegnens
Ungdomsbrandværn
fik forleden ny automobilsprøjte. De unge
- yngste er kun 11 år
- ventede spændt på at
få overdraget deres nye
automobilsprøjte. ■

På fredag spiller
Banditterne Light med
Christian Boysen fra
Kruså og Shane Bekker
Dhiman fra Aabenraa.
De to har kendte sange
på repertoiret og er især
berømte for deres skønne
sangstemmer og helt forrygende guitarspil.

Tilskuere klappede, da brandbilen kom frem med
de blå blink tændt.


Der er lagt op til to
skønne aftener på
Friluftsscenen i Padborg
Skov med to lokale
orkestre.

Foto Ditte Vennits Nielsen

Sammen kan vi alt

Lørdag går det løs med
Gazværk, som optræder
med dejlige Kim Larsen
sange på trods af forsangeren Kent Mortensens al
for tidlige død.
Bandet har fået nyt medlem, og der er igen gang i
musikken, hvor publikum
kan synge med på sangene. Begge orkestre er
bestemt en oplevelse værd.
Der er mulighed for at
købe grillpølser, øl, vin,
vand, kaffe og kage til

Banditterne Light optræder
fredag aften på
Friluftsscenen.
fornuftige priser begge
dage.
Der er gratis adgang,
men der skal forudbestilles billetter på
www.bit.ly/banditterne2020ellerwww.bit.ly/gasvaerk2020.
Det skal ske for at garantere, at grænsen på
100 tilladte gæster ikke
overskrides. ■

Træningstider for BOV IF Fodbold

TRÆNINGSTIDER

– konfirmationer i Grænsehallen 2020

EFTERÅR 2020

Lørdag den 12. september
Lørdag den 19. september
Lørdag den 26. september
Vær med til at støtte forandringen fra håndboldbane til et kirkerum.
Sammen vil vi sørge for, at konfirmationen ikke forveksles med en
sportsbegivenhed, og det kræver festligt pynt i store mængder.
Har I lyst til at bakke op og give et bidrag til projektet, kan
dette gøres ved at donere via mobilepay 65242 med teksten
"Sammen kan vi alt", eller overføre til konto 8065-1098248.
Sidste frist for at sende en donation, fredag den 28. august.

Med venlig hilsen
På vegne af Bov sogns menighedsråd
Camilla Riis, Kirke- og kulturmedarbejder
Kontakt gerne Kirke- og kulturmedarbejder
Camilla Riis på 30 80 66 06 og
spørg ind til projektet.

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

*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.
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Med Smart Rate rentefri
betaling på 24 måneder

September-konfirmationer i Grænsehallerne
Da coronakrisen ramte
Danmark i midten af
marts, stod det hurtigt
klart, at konfirmationerne måtte udskydes.
Mange konfirmationer
afvikles derfor i august og
september, typisk i mindre

hold med flere konfirmationer samme dag.
I Bov Sogn har man valgt
at tænke ud af boksen, så
konfirmanderne får mest
muligt ud af dagen trods
de mange corona-regler,
der stadig er gældende.

BOV
holder

LILLE EVENT
Lørdag den 22. august 2020 kl. 10.00
i Torvecentret i Padborg
Der serveres kaffe og grillpølser,
og du kan få en gratis tur i hestevogn.
Tegn et medlemsskab for blot 175,- for resten af året.
Der trækkes lod om et gavekort på 500,- til brug
i Padborg Shopping blandt de nye medlemmer.
Mød dine tre lokale Venstrebyrådsmedlemmer.

Sognet har derfor
besluttet af afholde
årets konfirmationer i
Grænsehallerne, hvor der
er mere plads.
“De går i forvejen på
kompromis, så det skal de
ikke gøre yderligere,” siger
Camilla Riis, kirke- og
kulturmedarbejder i Bov
Sogn.
I kirken er der plads
til 70 personer på én
gang med de gældende
corona-regler, mens der i
Grænsehallerne skønnes
at være plads til ca. 300
mennesker. Det betyder,
at konfirmanderne ikke
skal “til- og fravælge familiemedlemmer”, siger
Camilla Riis.

Vi glæder os til at se jer.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen i Venstre Bov

Opgør med traditionerne
Banestriber, højtalere og
en måltavle. De kirkelige
omgivelser bliver skiftet

ud med en sportshal, som
skal dekoreres på bedst
mulig vis. Det kan for
nogle have betydning, at
det ikke er i de traditionelle omgivelser, de bliver
konfirmeret.
Dét imødekommer Bov
Sogn bedst muligt.
“Vi vil sørge for – med
pynt og forskellige ting –
at man ikke tænker over,
at det er dér, man spiller
håndbold. En sportshal
er en sportshal, og vi kan
ikke fjerne stregerne på
gulvet. Men vi kan skabe
et godt miljø og en god
oplevelse,” siger Camilla
Riis.
Dertil kommer vigtigheden af, at det er i
selve kirken, der afholdes
konfirmation.
“Det afviger fra vores
traditioner, men det er
for konfirmanderne, at

Vurderingsevent
KOM IND I BLÅ KORS GENBRUG
OG FÅ VURDERET DINE SKATTE
MØD OP MANDAG DEN 31. AUGUST
MELLEM 15.00-18.00 I BLÅ KORS’
GENBRUGSBUTIK PÅ
OKSLUNDVEJ 3 I PADBORG
Vurderingsekspert Kirsten Marie Kragh besøger
butikken og tilbyder gratis vurdering af dine skatte.
Vurderingen er uforpligtende og uden tilmelding –
kom blot i tidsrummet mellem 15.00-18.00.
Samtidig kan der handles i butikken.

PADBORG
HAVEKREDS

Af Esben Cronbach

Kirke- og kulturmedarbejder i Bov Sogn, Camilla Riis.Arkivfoto

det bliver gjort. Og ja, i
forbindelse med traditioner kan du sige, at ingen
nogensinde har prøvet
det før, men man tænker
pludselig over, hvad der
virkelig har betydning.
Er det kirkerummet,
eller er det dét, der sker?

Eller er det fællesskabet?
Fællesskabet lægger vi
vægt på. Både det, at de
bliver det sammen, og at
de kan have familierne
med, så du ikke skal til- og
fravælge familiemedlemmer,” siger Camilla Riis. ■

afholder vores

PLANTEMARKED
på Super Brugsens parkeringsplads i Padborg
Fredag den 28. august fra 9.00 til 15.00
Lørdag den 29. august fra 10.00 til 15.00
Udover havekredsens stand kommer der
udstillere og sælgere fra hele landsdelen.
De byder på pileflet, ting i jern og
selvfølgelig massevis af planter.
Lørdag kommer Preben Madsen og
binder buketter af blomster og
grønt fra bestyrelsens haver
Begge dage serveres der
kaffe og kage og vi griller
pølser, der sponsoreres
af Super Brugsen
Bestyrelsen glæder
sig til at hilse på mange
glade mennesker der
har haven som deres
Store interesse

KRUSÅ HUSMODERFORENING
inviterer på udflugt til

ECCO, Klægager og
Tøndermarsken

Onsdag den 23. september 2020 kl. 10.00
med afgang fra Grænsehallerne
Besøget starter hos Ecco i Bredebro, og derfra går turen
videre til den smukke digegrevegård Klægager, hvor
frokosten nydes. Derefter går turen til Randerup og
Forballum, hvor vi hører om Brorson og Kresten Kold.
Tilbage til Klægager er der smagsprøver på det Sønderjyske
kaffebord. Efter besøg ved Højer Pølser slutter turen
i marsken, hvor vi skal opleve Sort Sol.
Husk
Pris kr. 500,- som indbetales ved tilmelding
pas
på konto 8065-1057665 i Sydbank.
Hjemkomst ca. kl. 20.45
Tilmelding til Giesela Paulsen på mobil nr. 40571607 fra
fredag den 21. august kl. 12.00 til tirsdag den 25. august
På bestyrelsens vegne Giesela Paulsen

Flot indsamlingsresultat Lions Club i Bov
hjælper i Beirut
Af Ditte Vennits Nielsen

Kræftens Bekæmpelse
i Bov havde traditionen
tro søndag formiddag 42
indsamlere på gaden for
at samle ind til landsindsamlingen .

Benta Tønder er glad for det
flotte resultat.Arkivfoto

Samlet blev der indsamlet 36.541,35 kr. ind til
Kræftens Bekæmpelse.
Samtidig kunne der
indbetales via mobilpay,

så indtil videre er der i alt
samlet 51.517,35 kr. Der
kan stadig indbetales på
mobilpay nr. 872419 til
sidst på ugen.
Initiativtageren Benta
Tønder er meget glad for
opbakningen og det fine
resultat. ■

Bov IF på jagt
efter medlemmer
Af Ditte Vennits Nielsen

Coronakrisen har økonomisk ramt afdelingerne i
Bov IF.
Det har ikke været muligt
af afholde nogen former
for stævner. Den lokale
idrætsforening har derfor
hårdt brug for økonomisk
støtte ad andre veje.
Derfor håber kasserer i
Bov IF, Yvonne Jespersen,
at såvel private som firmaer vil være med til at give

en økonomisk håndsrækning for at gavne de unge
sportsfolk i Bov IF:
Tidligere medlemmer
får et girokort i postkassen. Hvis man ikke
modtager et girokort,
kan man henvende sig
til Yvonne Jespersen på
tlf. 20 85 08 07 eller på mail
- yvonnej@mail.tele.dk.
Det er også muligt at
indbetale til Sydbank på
konto nr. 8065 2047475.

Kasserer i Bov IF, Yvonne
Jespersen, appellerer til, at
folk tegner medlemskab i
idrætsforeningen.Arkivfoto
Man skal blot huske at
skrive navn i tekstfeltet.
Medlemskab koster
kun 100 kr. for private og
250 kr. for firmaer. ■

Lions Club i Bov
har gennem Lions
Katastrofehjælp bidraget til den hurtige og
direkte katastrofehjælp
til Libanons hovedstad
Den 4. august eksploderede et lager med 2.800 ton
kunstgødning på havnen
i Beirut. Eksplosionen var
så kraftig, at den kan sammenlignes med en mindre
atombombe. Mindst 172
mennesker er rapporteret
døde, omkring 6.000 er
sårede, og mange familier
er blevet hjemløse.
Gennem Lions Danmark
har Lions i Bov bidraget
til en hurtig og direkte
hjælp til de nødstedte i
katastrofeområdet.
“Gennem vores landsorganisation bidrager vi
hvert år med 2.000 kroner
til Lions Katastrofehjælp,
som har mulighed for at
træde til og hjælpe rundt

Vicepræsident i Lions Club
Bov, Henrik Christoffersen
Arkivfoto

omkring i hele verden,
hvis der opstår kriser eller
katastrofer. Senest har
vi hjulpet i Libanons hovedstad, Beirut. Pengene
donerer vi ved siden af
vores lokale donationer til
velgørende formål” siger
vicepræsident for Lions
Club i Bov, Henrik B.
Christoffersen.
Lions Katastrofehjælp
støtter det lokale hjæl-
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pearbejde med 150.000
kroner. Hjælpen foregår
som et hurtigt og direkte
samarbejde med den
lokale Beirut Downtown
Lions Club uden at bruge
penge på administration. Hjælpen fra Lions
Katastrofehjælp bliver
brugt dels til uddeling
af førstehjælpspakker og
medicin, dels til mobile
lægeklinikker gennem
BEYOND.
Siden katastrofen har
Lions hjulpet næsten 200
familier med at få tag over
hovedet og få medicin,
vand, mad og fornødenheder bragt ind i centrum af
Beirut, og hjælpearbejdet
fortsætter.
“Hospitalerne i Beiruts
centrum fungerer ikke,
fordi de er hårdt ramt af
eksplosionen, så derfor er
der stort behov for mobile
klinikker inde i området,”
fortæller Amine Hacha
fra Beirut Downtown
Lions Club, der glæder
sig over den hurtige hjælp
fra Lions‐klubberne i
Danmark. ■

Holbøl mangler kandidater
til menighedsråd

Formand for Holbøl
Menighedsråd, Preben
Lunding Nielsen, ønsker ikke
at genopstille til menighedsrådsvalget efter at have
været aktiv i 30 år i forskellige foreninger. Arkivfoto

Af Ditte Vennits Nielsen

Det kniber voldsomt
med at få besat
pladserne i Holbøls ny
menighedsråd.
Selvom 32 mennesker
mødte op til orienteringsmødet om menighedsrådsvalget i Holbøl, kom
der ingen nye kandidater
på spil.
Det ærgrer menighedsrådets formand, Preben
Lunding Nielsen, der ser
et muligt skrækscenarie.
“Hvis vi ikke finder nogle nye kandidater, skal vi
måske lægges ind under et
andet sogn. Og det ønsker
vi bestemt ikke”, siger
Preben Lunding Nielsen.

Nye kræfter
I det nuværende menighedsråd er der seks
medlemmer, men ingen
suppleanter. De tre af dem
ønsker ikke genvalg.
En af dem er formanden
Preben Lunding Nielsen.
“Jeg har nu i mere end
30 år været aktiv i forskellige foreninger. Jeg synes
det er på tide, at jeg trækker mig tilbage og lader

nye kræfter komme til”,
fortæller Preben Lunding
Nielsen, som midt i
valgperioden kom ind i
menighedsrådet som suppleant, og pludselig stod
han med formandsposten.
Tre nuværende menighedsrådsmedlemmer
ønsker at fortsætte. Det
er Lise Christensen,
Sonja Larsen og Kasper
Kellgren.
De skal nu på charmeoffensiv og hverve mulige
kandidater, så der stadig
er et aktivt menighedsråd
i Holbøl. ■

LAH holdt hyggelig
sommerfest
Handicapforeningen for
Bov (LAH) holdt forleden
deres sommerfest. Coronavirussen og den meget
varme fik nogle til at blive
hjemme. Men de, der var
der, de hyggede sig. ■
Formand for LAH, Svend
Villadsen, havde lavet boder
med gode gevinster. Der
blev grillet pølser og solgt
kolde drikke på festdagen.


Foto Ditte Vennits Nielsen
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Hørt ved Lyren
En tidligere forretningskvinde, der har
haft til huse flere steder
i lokalområdet, har
nu kig på en bygning
i Kruså. Desværre
betaler kvinden ikke
husleje eller holder
aftaler. Hun er ved
flere lejligheder blevet
politianmeldt. De, der
før er blevet snydt af
kvinden, prøver nu at
stoppe hendes videre
færd rundt i området
og har taget kontakt til
ejeren af den bygning,
kvinden nu prøver at
leje sig ind i.
Den succesfulde motocrosskører, Nicolai
Skovbjerg, ligger nu nr.
1 i stillingen om danmarksmesterskabet.
Derfor skal han ved
næste løb køre med et
rødt nummerskilt, der
indikerer førstepladsen.
Bov IF fodbold serie 2
herrer har spillet deres
første kamp og vandt
5-0 over Nordals.
Aabenraa Kommune
tilbyder et kursus
“Lær at tackle angst
og depression”. Det
er gratis at deltage og
starter torsdag den 24.
september i Grænse
hallerne. En af underviserne er Lisbeth
Elbech Christensen fra
Smedeby, der selv lider
af angst.
Næste lørdag indvies
Hjertestien i Røns
hoved og i Kollund
Naturunivers. Gæste
talerne er de to byrådsmedlemmer Ditte
Vennits Nielsen og Jens
Wistoft.
For tiden huserer der
nogle telefonsvindlere,
der udgiver sig for at
være fra Sydbank. De
franarrer folk deres
kode til netbank og
Nem-ID og ringer fra
Sydbanks telefonnummer. Folk opfordres
til at være meget
påpasselige. ■

Tillykke

En snak med Venstre

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

Tlf. 51 43 97 75

Privat god
thaimassage
Ring 9192 3521

Tak fordi du
handler lokalt

TIRS.-FREDAG kl. 9.00 -17.30
LØRDAG kl. 9.00 -13.00
1. MANDAG i hver måned
kl. 9.00 -17.30

Bov

Cykelture på el-cykler
Turen køres fredag den 21. august
kl. 10.00 og varer ca. 3. timer
Der arrangeres cykeltur i den gamle Bov Kommune og et
smut over grænsen med Preben Johannsen, som turleder.

Ditte Vennits Nielsen (V)

Lars Kristensen (V)

Venstre i Bov inviterer
lørdag den 22. august fra
kl. 10 på gratis grillpølser og en kop kaffe i
Padborg Torvecenter.
Børnene får gratis tur i
hestevogn.

blevet aflyst på grund af
corona. Vi syntes derfor,
vi ville bidrage med lidt
underholdning”, fortæller
formand for Venstre i Bov,
Leif Andersen.
Venstre tilbyder medlemskab for resten af
året for blot 175 kroner.
Nytegnede medlemmer er
med i lodtrækningen om

“Vi har valgt denne dag,
da der skulle have været
afholdt familiefest i centret. Det arrangement er

Det nye initiativudvalg for
Padborg Shopping med Finn
Kristensen som formand er
godt i gang med at friske
Torvecentret op.
Seneste tiltag er nogle
farverige paraplyer, der
giver et friskt pust i centret.


Foto Ditte Vennits Nielsen

Alle kan deltage, man skal bare have en fuldt opladet el-cykel, Sundsnæs 4
samt godkendt Sikkerhedsudstyr, sikkerhedshjelm påkrævet. 6300 Gråsten
Denne gang køres der i et fladt terræn og

Prisen er 20,- incl. kaffe og kage undervejs.

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

Husk at medbringe pas.

Norgesvej 24
6100 Haderslev

Telefon
7460 8351

Mail
mobler@hebru.dk

Boliger
Gråsten

Petanque
opstartskursus for
NYBEGYNDERE
Onsdag den 26. august og
onsdag den 2. september
kl. 14.00 – 15.00
Sted: Banerne Tværgade 11, Padborg.
Kurset er gratis, men kræver tilmelding: telefon 40 68 20 26.
Begrænset antal pladser.

Sundsnæs 4,
6300 Gråsten

Norgesvej 24,
6100 Haderslev

Telefon
7460 8351

Mail
mobler@hebru.dk

et gavekort på 500 kr. til
brug i Padborg Shopping.
De tre lokale byrådsmedlemmer for Venstre, Lars
Kristensen, Ditte Vennits
Nielsen og Jens Wistoft vil
være til stede for at snakke
om lokalpolitiske emner. ■

Paraplyer i Padborg
Torvecenter

Start fra Parkeringspladsen, ved Superbrugsen, Bovvej,
Padborg undervejs vil Preben gøre stop for at fortælle
om evt. seværdigheder fra gammel og ny tid.

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

Jens Wistoft (V)

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

7465 0933

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

Sundsnæs 19, Ulsnæscentret, 6300 Gråsten

6300@estate.dk www.estate.dk
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Ny forening under
Bov Lokalråd

Vi forventer at starte op med

bankospil

Mandag den 31. August kl. 19.00
i cafeteriet i grænsehallerne

den 3. søndag i september måned igen.

Nærmere betegnet den
20. september på Valdemarshus.
Næsten alle vores medlemmer er jo i risikogruppen
angående corona, hvorfor vi selvfølgelig følger
alle regler fra de offentlige myndigheder, og
de regler der gælder for Valdemarshus.
Da det meste af året er gået, vil bestyrelsen finde
en løsning for manglende kontingent for 2020, for
ingen skal betale for noget, som man ikke har fået.

PASSIVT
MEDLEMSKAB
Så er det tid til at støtte Bov IF
med et passivt medlemskab.
Modtager man ikke et girokort så kontakt
Yvonne Jespersen på tlf. 20 85 08 07
eller mail - yvonnej@mail.tele.dk.
Der kan indbetales direkte til
Sydbank på konto: 8065 2047475.

Håber vi ses til
september,
og pas godt på jer selv

Kom til etablering af ny lokalforening
for Bov, Smedeby, Kruså.
Lokalforeningen vil høre ind under
Bov Lokalråd i tråd med Lokalforeningen
Frøslev Padborg og Lokalforeningen
Kollund, Sønderhav og Rønshoved.
På initiativtagernes vegne
Evt. spørgsmål kan rettes til:
Hans Chr. Kelstrup tlf. 23 46 49 11
Mogens Therkelsen tlf. 40 28 14 54

NB! Husk at skrive navn i tekstfeltet.
Pris 100,- for private
Pris 250,- for firmaer

Med venlig hilsen
formand
Metha Simonsen

TAK FOR STØTTEN
Bov IF Hovedafd.

DIN LOKALE HÅNDVÆRKER
Gulvafslibning

Vognmandsﬁrmaet

Kenneth Jacobsen

Oliering - lakering

Kørsel med kran og grab
Containerkørsel
Entreprenørkørsel
Kørsel m. tipsættervogn
Lev. af sand - sten - grus
Skærver · Pyntesten
Egen grusgrav

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

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

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

Selv-afhenter-plads
Skovglimt 1, 6340 Kruså

Frøslevvej 81 C
6330 Padborg
Mobil +45 20 22 90 40
Tlf.
+45 73 67 10 42
Fax. +45 74 67 08 40

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

Bred VVS ApS

CVR 34 22 35 72

k
sen.d
k
jacob
net h- cobsen.d
n
e
k
ja
kj@
net hn
e
.k
www

Elis’ hvidevarer
ved Norman Rudbeck

Alt indenfor hårde hvidevarer
Salg-Service-Reparationer

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

Telefon 7467 8799
Mobil 4082 4939

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

Mail: info@elis.dk

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

Handel i dag giver
service i morgen

LT NATUR &

AJ Family
Design by Arne Jacobsen

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

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

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

Kontakt os på:
Dennis Lorenzen
27 58 87 50 • Dennis@ltnatur.dk
Klaus Tranum
20 47 52 90 • Klaus@ltnatur.dk

Se elis.dk for aktuelle tilbud

Alt i servicesalg •

• 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
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