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hurtigt - kompetent - høfligt
Vi løser dine tekniske problemer

hos dig eller på værksted

Tlf. 25 46 00 55
Vi har åbent i Padborg Torvecenter
man 9-12, tors 14-17 og efter aftale

IT salg, service og support
til virksomheder og private

Køb din nye
Gamer PC
hos os

Nu også
reparation af

iPhone og iPad

Tlf. 43 58 48 78 ~ Industriweg 17-19 ~ 24955 Harrislee

Vi har grænselandets største 
udvalg af træpiller, 
træbriketter 
samt 
hestestrøelse

www.pillemadsen.dk

GF Grænsen
Kollund ∙ Tønder ∙ Sønderborg ∙ www.gfgrænsen.dk

Få forsikring 
for alle pengene

Hos GF Grænsen får du overskudsdeling på 
alle dine forsikringer – jo færre skader,  
jo større overskud. 

Kom forbi eller ring 74 67 86 54,  
og få et uforpligtende tilbud.

… og overskuddet tilbage!

DET ER ALDRIG FOR SENT AT

HULMURSISOLERE
• Lavere energiforbrug

lavere varmeregning
• Sundere bolig og 

bedre indeklima
• Forøgelse af husets salgsværdi
• Renere miljø, mindre CO2 udslip

BØRGE NØRGAARD APS
Tømrer & Snedkerforretning
Bækgade 14, Blans · 6400 Sønderborg
TELEFON: 74 46 15 29 MOBIL: 40 35 55 29
www.bnisolering.dk E-mail: mail@bnisolering.dk

Garant Sisseck boligudstyr ApSGarant Sisseck boligudstyr ApS
Nørregade 37-39 - 6330 Padborg Tlf. 74 67 19 54 Nørregade 37-39 - 6330 Padborg Tlf. 74 67 19 54 

Gardiner  Tæpper  Trægulve  Fliser

Ring og få en 
aftale med Claus

HUSK
vores Gardinbus 
kommer overalt

GULV- & GARDINBUSSENGULV- & GARDINBUSSEN

Torsdag, fredag og lørdagstilbud

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

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

GRÅSTEN

Pr. stk.

10,-

Smør
200 gram

*Maks. 6 stk. pr. kunde pr. dag

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

 
Vagttelefon

Døgnbemandet for akutte henvendelser

Bestil tid på 
61 51 78 20

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

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

Specialfremstillede 
indlæg til:

• Hælsporer
• Nedsunket forfod
• Hammertæer
• Knyster

Derudover:

• Skoforhøjelser
• Gængefunktion

JOHNS FODINDLÆG
ved John Christiansen

Oplært af 
bandagist 

Ketill 
Næsborg

JOHNS FODINDLÆG

aftenMortens aftenMorten
Tirsdag den 10. nov. fra kl. 18.00
Vi serverer andesteg  
med tilbehør samt  
stort dessert ta’ selv-bord.

... fåes også som take away! 

Pr. kuvert kr.

260,-
 Husk   BORDBESTILLING!

Storegade 14 · Holbøl · 6340 Kruså · Tlf. 74 60 81 83 · landbohjem.dk
Følg os på 
facebook!

Tak fordi du handler lokalt
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Kirkesiden for
Gråsten og Adsbøl

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

Gudstjenester og aktiviteter i november
Søndag den 1. november kl 9.30 Alle Helgen-gudstjeneste i Adsbøl kirke

Søndag den 1. november kl 11.00 Alle Helgen-gudstjeneste i Gråsten Slotskirke

Søndag den 1. november kl 14.00 Alle Helgen-gudstjeneste i Gråsten Slotskirke 

Alle Helgens dag 
søndag den 1. november 
Alle Helgens dag er den dag i året, hvor 
man fra gammel tid har samlet tankerne 
om dem, vi har mistet. Gennem mange år 
har det været en dag, hvor vi giver plads til 
minderne og beder for dem, vi har mistet 
– enten for længe siden eller dem, vi har 
taget afsked med for ganske nylig. Dem, 
som stadig står lyslevende i vores erindring 
og som efterlod en tom plads i os.

Ved gudstjenesterne denne dag mindes 
vi særligt dem, vi har taget afsked med 
siden sidste Alle Helgen, og I hver af 
kirkerne læser vi navnene op på dem, der 
er begravet i sognet det forgangne år.

I år er vi underlagt Corona-restriktioner. 
Derfor er pårørende inviterede til de 
3 gudstjenester og der vil være begrænsede 
antal pladser til øvrige kirkegængere.

Halloween
De sidste par år har vi inviteret børn og barnlige sjæle til en 
(u)hyggelig gudstjeneste med edderkopper, græskar og gode 
historier i Slotskirken. På grund af de høje smittetal, har vi dog 
været nødt til at a� yse vores årlige halloweengudstjeneste.

Men byens børn skal ikke snydes. Hvis I har lyst til at lufte heksekostumet, 
spøgelsesdragten eller prinsessekjolen, vil der være pyntet op til Halloween 
ved præstegården lørdag d. 31. oktober, og man kan så komme forbi 
og få en pose med lidt sødt, en (u)hyggelig historie og noget kreativt, 
man kan hygge sig med derhjemme. Det hele vil selvfølgelig foregå med 
afsprittede hænder og under hensyntagen til den aktuelle situation. 

Jeg står klar mellem kl. 15.00 og 17.00 og I skal være så hjertelig velkommen.

Med venlig hilsen
Hanne Præst

Corona restriktioner fra den 29. oktober 
I skrivende stund har vi ikke fået detaljerne endnu på Kirkeministeriets område. 

Vi opdaterer på vores hjemmeside og Facebook, når vi har konkrete 
udmeldinger om mundbind, afvikling af koncerter og andet. 

Har du spørgsmål eller er i tvivl, kan kirkekontoret altid kontaktes.

Sangeftermiddag den 4. november er AFLYST!
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Efterårstilbud!
Skånsom pleje til din bil

Ring og aftal tid 28 34 18 85

Tilbud gælder til og med 28. december: 200,-

inkl. moms for rengøring af din bil,

både udvendig og indvendig, for alle biler

uanset størrelse og mærke.

AutoCentrum Rengøring ved Stepan Tomakjan
Bomhusvej 17, 6300 Gråsten

RØDE KORS GRÅSTEN

JULEHJÆLP 2020
Julen kan være en stor udfordring for 

børnefamilier, hvor midlerne er små, når 
der også skal være plads til julemiddag, 
gæster og gaver, som hos andre familier. 

Man kan derfor også i år søge 
julehjælp hos Røde Kors 

Du kan hente et ansøgningsskema i 
Røde Kors Gråsten, Nygade 16, Gråsten fra 

mandag 2. november. Udfyldt skema kan afl everes 
i butikken inden fredag 27. november kl. 17.00.

Røde Kors Gråsten hjælper sårbare og vanskeligt 
stillede børnefamilier i lokalsamfundet med bl.a. 

vores familienetværk, julehjælp og ferielejre 
for børn, samt også ensomme og sårbare 
ældre med andre initiativer, hvor vi kan. 

Vi bidrager med humanitær hjælp, hvor 
behovet er størst lokalt, nationalt og globalt. 

Hele vores overskud fra vores butik i 
Nygade 16, går til humanitært arbejde med et 
samlet beløb på mere end 350.000 kr årligt.

Gråsten

Det værdige liv
Onsdag den 11. november kl. 14.30-16.30

på Restaurant Fiskenæs, Gråsten
Jacob Birkler, � losof, forfatter og tidligere formand for 
Det Etiske Råd vil komme ind på de etiske dilemmaer, 

der opstår ved livets begyndelse og afslutning 
på grund af bioteknologien, der er i stand til at 

skabe, fastholde og afslutte liv på mange måder.
Pris 50,-  for medlemmer

        70,-  for ikke-medlemmer
Priserne er inkl. kaffe og kage

Tilmelding på vores hjemmeside 
www.aeldresagen.dk/gråsten eller til Bente Kragh, 

tlf. 21 62 69 09, e-mail: bente-peterk@bbsyd.dk 
senest mandag den 9. november kl. 18.00

AFLYST PGA. NYE COVID-19 

RESTRIKTIONER

Gå efter Gråsten mærket
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Torsdag, fredag og 
lørdagstilbud

SuperBrugsen Gråsten Telefon 73 65 26 00
Åbningstider: Vi har åbent alle dage kl. 7.00 - 20.00 Delikatesse: 73 65 26 09 / Slagter: 73 65 26 10

GRÅSTEN

Tilbuddene gælder torsdag den 29. oktober til lørdag den 31. oktober 2020 eller så længe lager haves. Der tages forbehold for trykfejl.

Ta’ 6 stk.

14 95
+ pant.

1 kg

39 95

8 stk.

49 95

Pr. stk.

25,-

Fuglsang hvidtøl
33 cl

SLAGTEREN TILBYDER 
Friskskåret blandet fars

SLAGTEREN TILBYDER 
Frankes hjemmelavet kålpølser 

Beauvais survarer
mange varianter

Why not rødvin

DELIKATESSEN TILBYDER
1/1 Røget makrel 

100 gr

9 95

Pr. glas

9,-
6 flasker

299,-
*Maks. 6 stk. pr. 

kunde pr. dag

Lurpak smør 
200 g

Pr. stk.

10,-

DELIKATESSEN TILBYDER 
Frokostsalat

SLAGTEREN TILBYDER 
Dansk oksebryst

½ kg

24 95

FRIT VALG
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Torvet 8, 6300 Gråsten
Tlf. +45 7060 2889

TAK FOR NU TILBUD
fra den 27. oktober til den 28. november

Da vi desværre stopper, vil vi gerne takke vore trofaste 
gæster med gode tilbud fra mandag til lørdag

 
FROKOST
Stjerneskud 
kl. 11.00 - 14.30
 
AFTEN 
Rejecocktail & kalvefi let med tilbehør 
kl. 17.30 - 20.30
 
TAKEAWAY 
Rejecocktail & Als-schnitzel med tilbehør
Bestilles senest kl. 15.30 og afh entes kl. 17.30

 

TAK for denne gang

Maria og Jan Bansø

100,-
 pr. person

175,-
 pr. person

150,-
 pr. person

Tilbudende gælder så længe lager haves

Tilbudende gælder kun fredag den 30. oktober

Hverdage: 7:00-17:00 Lørdag: 9:00-13:00

FT SYSTEM RENOVATIONSSKJULER FT SYSTEM RENOVATIONSSKJULER 
Mål 225 x 103 x 120 cm • Passer til 3 stk. 240 ltr. spande 

MODEL TRYKIMP. TRÆ
MODEL SORT MALET

2.1992.199,-,-

3.199,-
BESTILLINGSVARE

LAGERVARE TIL AFHENTNINGSPRIS

Brand i lejlighed i Gråsten

Gråsten Frivillige 
Brandværn rykkede 
søndag formiddag ud til 
en brand i en lejlighed 
på Degnevænget i 
Gråsten.
Der var røg i opgangen, 
men ilden blev hurtigt 
slukket. Det var gulv-
tæppet i lejligheden, der 
brændte og beboeren er 
sigtet for uforsigtig om-
gang med ild.

Der er ingen personer, 
der kom til skade ved 
branden. ■

To brandbiler fik hurtigt slukket branden i en lejlighed på 
Degnevænget i Gråsten. Foto Jimmy Christensen
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Tilbudende gælder kun fredag den 30. oktober

Hverdage: 7:00-17:00 Lørdag: 9:00-13:00

Fredag den 30. oktoberFredag den 30. oktober

TRÆNGER DIN BOLIG TIL TRÆNGER DIN BOLIG TIL 
NY BADMILJØ  NY BADMILJØ  

 Har vi besøg af Lars 
fra Scanbad fra kl. 12-17 

Bygma giver denne dag

35% RABAT
på prislisten fra

Kom ind i BYGMA GRÅSTEN 
og se mulighederne 

Handl i Slotsbyens butikker og få Gråstenmærker 5



Aflysning
 af julestue søndag den 1. november

Vi vil gerne være med til at passe på 
alle – både jer kunder og os selv

På gensyn i butikken 

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

 Suzuki Swift Hybrid: 20,4 km/l, CO2 111 gram/km. Oplysninger om brændstofforbrug er iht. den nye restriktive WLTP-norm. Alle priser er inkl. lev. omk. (4.080 kr.) men ekskl. evt. metallak og tofarvet lakering.
Foto viser bil med ekstraudstyr. Der tages forbehold for trykfejl og evt. afgiftsændringer.

Hos Suzuki synes vi ikke, at sikkerhed skal være et spørgsmål om størrelsen på ens tegnebog. Derfor kan du fra kun 159.990 kr. få en spritny 
Swift Hybrid Action, som kommer med ekstremt meget, avanceret sikkerhedsudstyr til prisen. Fx blind vinkel-advarsel, skiltegenkendelse, 
fodgængergenkendelse, automatisk op- og nedblænding af forlygter, parkeringssensor (bag) plus bakkamera og meget mere, der normalt 
kun findes i dyrere biler. Allerede til startprisen på kun 145.990 kr. følger der automatisk nødbremse, aktiv fartpilot og LED-forlygter med. 
Kom og prøv den nye Swift Hybrid med mere sikkerhedsudstyr end nogensinde. Alle er velkomne!

DEN NYE SWIFT HYBRID FÅS MED SIKKERHEDSUDSTYR, DER NORMALT KUN FINDES I LANGT DYRERE BILER.

DEN NYE SWIFT HYBRID

MED SIKKERHEDSUDSTYR SOM EN LUKSUSBIL

Korff  Bilcenter A/S
Smedevænget 10, 6430 Nordborg
Telefon 74 45 84 48
rw@korffb  ilcenter.dk
www.korffb  ilcenter.dk

ÅBNINGSTIDER  Salgsafdeling
Mandag 9.00 – 17.00
Tirsdag - Torsdag 9.00 – 17.00
Fredag 9.00 – 16.00
Lørdag Lukket
Søndag 11.00 – 13.00

ÅBNINGSTIDER  Værksted
Mandag - Torsdag 7.15 – 16.00
Fredag 7.15 – 12.30

– naturligvis

Skovbyvej 38, Mintebjerg · 6470 Sydals 
Tlf.: +45 74 41 52 87

Aflever Jeres 
æbler fra haven 
senest 15. november, 
og få 1 flaske 
friskpresset most

Gaveregn til roklubben
Af Gunnar Hat tesen

I 2021 arbejder Gråsten 
Ro- og Kajakklub på at 
opføre et kajakskur ved 
klubhuset. Det vil koste 
210.000 kr.
Ved standerstrygnin-
gen søndag overrakte 

Sydbanks filialchef, Bo 
Hansen, en check på 
100.000 kr. til byggeriet.

I det hele taget har 2020 
været et indbringende 
år for klubben. Mads 
Clausens Fond har givet 
50.000 kr. til kajaksku-
ret, Den nordslesvigske 

Kvindefond 12.000. 
Nordea-fonden har des-
uden doneret 458.000 
kr. til indkøb af to nye 
inrigger-robåde som led i 
roklubbens 100-års jubi-
læum i 2022. ■

Filialchef i Sydbank, Bo Hansen, overrækker check på 100.000 kr. til formand for Gråsten Ro- 
og Kajakklub, Johnny Terp. Foto Ingrid Johannsen
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DIN LOKALE HÅNDVÆRKER

PEl-installation  PBelysning  PIndustriservice   
PEDB-installation  PSikringsanlæg 

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

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

www.el-teknik.dk

Bygningskonstruktør
Murermester

og aut. kloakmester

Vi gennemfører opgaverne  
med seriøsitet og præcision

Planetvej 2 • 6300 Gråsten

Nybygning • Tilbygning • Tagarbejde • Badeværelser
Belægning • Reparationer

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

Bygningskonstruktør
Murermester

og aut. kloakmester

Vi gennemfører opgaverne  
med seriøsitet og præcision

Planetvej 2 • 6300 Gråsten

Nybygning • Tilbygning • Tagarbejde • Badeværelser
Belægning • Reparationer

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

Bygningskonstruktør, murermester
og aut. kloakmester

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

Ingen opgave er for lille.

Andr. Petersen & Søn ApS
Planetvej 2 • 6300 Gråsten

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

Dit værksted og servicebutik på vejen

Gisselmann
Kongevej 86, Gråsten · 74 65 01 70

Hvis din bil 
kunne vælge
Reparation og service 
af alle bilmærker

Kioskvarer og gaveartikler 
mv.

Alt i anlæg & vedligehold

Hækklipning Belægning

Vedligehold Beplantning

Beskæring

Græsplæner

Haveservice TræfældningBeskæring

Belægninger StøttemureGræsplæner

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

ANL ÆGSGARTNE R

HUSK du kan få 
FRADRAG  for 
havearbejde

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

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

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

Hans 
Henrik 
Fischer

Nicole 
Schünemann

-Føh

Heidi 
Waldemar 
Østergaard

- Erhvervsret
- Erstatningsret
- Testamenter
- Skilsmisseret

- Ejendomsoverdragelse
- Strafferetsager
- Bobehandling
- Retssagsbehandling

Gå efter 
Gråsten
mærket

Gråsten
Vinduespolering

og Rengøring
kommer også i Padborg og Tinglev

Tlf. 74 65 09 16

Mads Bonde
ALT INDENFOR VVS
Ring på: 7446 1542 

vvs-technic@outlook.dk

Find os på
Facebook

VVS-Technic.dk

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

Grøn Energi

Kosmoshus Træfældning

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

rodfræsning

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

– Kort fortalt, vi fælder alt –

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

Avisen er i din postkasse onsdag/torsdag
Grafisk  
tilrettelæggelse 
Hans-Ole Nielsen
Graphos Grafisk 
Industrial Produktion 
www.graphos.dk
Telefon 36 95 99 36
graasten-avis@graphos.dk

Ansv. redaktør
Gunnar Hattesen

Telefon 21 16 06 83

redaktion@graastenavis.dk

Reporter
Søren Thygesen Kristensen

Telefon 27 36 04 12

Mediechef
Ingrid Johannsen

Telefon 21 19 02 80

isj@graastenavis.dk

Fotograf
Jimmy Christensen

Telefon 29 25 95 50

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

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

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

 Følg os på Facebook

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

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

Mediekonsulent
Knud Petersen

Telefon 31 40 03 61

kp@graastenavis.dk

Reporter
Marie Beierholm Christensen

marie.j.christensen@gmail.com

Reporter
Esben Cronbach
Telefon 26 77 22 72

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

Receptionist
Eva Gert Jensen

Telefon 31 17 05 27

egj@graastenavis.dk

Adm. medarbejder
Bettina A. Jessen
Telefon 61 44 07 80
baj@graastenavis.dk
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GRÅSTEN SLOTSKIRKE
Søndag den 1. november kl. 11.00

Allehelgensgudstjeneste
ved Hanne Beierholm Christensen

ADSBØL KIRKE
Søndag den 1. november kl. 9.30

Allehelgensgudstjeneste
ved Hanne Beierholm Christensen

KVÆRS KIRKE
Søndag den 1. november kl. 16.00

Allehelgensgudstjeneste
ved Helle Domino Asmussen

BROAGER KIRKE
Søndag den 1. november kl. 10.30

Allehelgensgudstjeneste
ved Stefan Klit Søndergaard

EGERNSUND KIRKE
Søndag den 1. november kl. 14.00

Allehelgensgudstjeneste
ved Mette carlsen

RINKENÆS GAMLE KIRKE 
Søndag den 1. november kl. 13.45

Kransenedlæggelse

RINKENÆS KORSKIRKE
Søndag den 1. november kl. 14.30

Allehelgensgudstjeneste ved Marianne Østergård)
Søndag den 1. november kl. 16.00

Allehelgensgudstjeneste ved Marianne Østergård)

NYBØL KIRKE
Søndag den 1. november kl. 10.30

Allehelgensgudstjeneste
ved Karen Møldrup Rasmussen

SOTTRUP KIRKE
Søndag den 1. november kl. 16.00

Allehelgensgudstjeneste
ved Karen Møldrup Rasmussen

ULLERUP KIRKE
Søndag den 1. november kl. 16.00

Allehelgensgudstjeneste
ved Lis-Ann Rotem

TYSK GUDSTJENESTE
Sonntag, 1. november 

Kein Gottesdienst

GUDSTJENESTERGUDSTJENESTER

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

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

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

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

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

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

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

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

TILLYKKETILLYKKE

Gå efter Gråsten mærket

Første torsdag i hver måned
Gråsten Bibliotek kl. 17.00 - 17.30
Padborg Bibliotek kl. 16.45- 17.15

Advokaterne i Gråsten og Padborg

ADVOKATVAGTEN

Kære Mutti- momo- oldemorKære Mutti- momo- oldemor

Anna � omsenAnna � omsen

Hjertelig tillykkeHjertelig tillykke
med din 90 års fødselsdag med din 90 års fødselsdag 

den 1. november.den 1. november.
Ønskes du af hele familien.Ønskes du af hele familien.

90-års fødselsdag på 
Højlykke i Rinkenæs
Af Søren Thygesen Kristensen.

Det er en inkarneret 
rinkenæsser, der runder 
nok et skarpt hjørne, 
når Anna Margretha 
Thomsen den 1. novem-
ber kan fejre sin 90-års 
fødselsdag.
Anna Margretha 
Thomsen har boet i 
Rinkenæs siden 1967, hvor 
hun kom til byen med sin 
mand Max, der siden 1961 
havde arbejdet som chauf-
før i Svend Aage Barsøes 
vognmandsfirma.

Den 1. november 1930 
blev Anna Margretha 
født og voksede op i Sdr. 
Vilstrup ved Haderslev. 
Som ung lærte hun sig 
selv at spille trækharmo-
nika, hvilket man godt 
kan sige, fik en afgørende 
indflydelse på resten af 
hendes liv. 

På en bustur til Gram for 
at høre harmonikamusik, 
mødte hun nemlig sin 
senere mand Max, og ret 
usædvanligt for den tid 
blev han allerede samme 
dag præsenteret for 
hendes forældre – deres 
skæbne var besejlet, og de 
blev sammen til Max’ død 
for 11 år siden.

Først boede de i 
Haderslev; men flyttede 
senere til Aabenraa, hvor 
Anna Margretha udover 
at passe hjemmet og de 

tilkomne børn også ar-
bejdede på Peter Jensens 
Systue. 

Men Svend Aage Barsøe 
ville det anderledes. Han 
lokkede med et nybygget 
hus på Kampen, dengang 
Kamvej, i Rinkenæs, som 
de kunne leje, så i 1967 
rykkede de teltpælene op i 
Aabenraa og tog turen til 
Rinkenæs.

Livet i Rinkenæs.
Mens Max kørte vejende 
tynde i både Danmark 
og Europa, passede Anna 
Margretha hjemmet og 
deres børn – udover de 
andre af byens børn hun 
også tog sig af og holdt et 
godt øje med.

I 1979 byggede Anna 

Margretha og Max selv 
hus på Stenvej, hvor hun 
blev, indtil hun for 3 år 
siden flyttede i et mindre 
hus på Højlykke.

Selv om det var svært 
at skulle sige farvel til 
Stenvej, så var huset blevet 
for stort for hende alene; 
men da hun er en meget 
livlig og yderst åndsfrisk 
dame, nøjes hun med lidt 
hjemmehjælp hver 14. dag 
til rengøring. Alt andet 
klarer hun selv – indkøb, 
madlavning og hvad der 
eller er.

Desuden er hun somme 
tider bare nødt til at tage 
et smut ned til sit gamle 
nabolag på Stenvej på en 
af sine mange gåture.

Alsang på Holbøl 
Landbohjem.
I mange år har Holbøl 
Landbohjem fire gange 
om året arrangeret alsang, 
og i de sidste godt 10 år, 
har Anna Margretha del-
taget. Hun synes, det er 
en ren fornøjelse at synge, 
og ser med glæde frem til 
hver eneste gang.

“Men der måtte nu gerne 
være nogle flere unge 
mennesker med til arran-
gementerne. Sang er for 
alle aldersgrupper, og det 
er godt at møde hinanden 
på tværs af generationer”.

Fødselsdagen.
Fødselsdagen skal fejres på 
Kværs Kro med et festligt 
arrangement for familien. 

“Vi bliver omkring 30 
mennesker alt i alt, så jeg 
håber ikke, at der inden 
da kommer yderligere 
restriktioner i antallet 
af mennesker, der må 
forsamles”, siger Anna 
Margretha.

“Ellers må vi jo se, hvor-
dan vi så kan arrangere 
os”.

Hun udtrykker en stor 
og hjertelig tak til alle sine 
tre børn for det, de har 
været for hende. Og i for-
bindelse med fødselsdagen 
får de to døtre lige en eks-
tra tak, for de har nemlig 
taget sig af alt det prak-
tiske ved arrangementet. 
De har det før øvrigt med 
meget jævnligt bare lige at 
dumpe ind til en kop kaffe 
og en god snak - og i det 
hele taget et vidunderligt 
samvær. ■

Anna Margretha Thomsen, Rinkenæs, fylder 1. november 90 år. 
 Foto Søren Thygesen Kristensen 
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Bedemand Alice Tørøk
Hjælp, overblik og tryghed i en svær tid

Alice Tørøk Bedemand Kontakt 71 78 76 22

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

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

• Kiste (hvid )

• Miljøurne 

• Polstring af kiste 

• Fri kørsel i Sønderjylland 

• Honorar-samtale i hjemmet

• Dokumentarbejde inkl.

• Intet weekendtillæg

 Pris fra kr. 10.995,-

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

ISO9001-certificeret

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

Gråsten&Omegns

eksam. bedemænd

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

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

Vi træffes hele døgnet.

- Steffen Jensens eftf.

Jytte Rasmussen

Gråsten og Omegns 
Begravelsesforretning
Felstedvej 34, Gråsten

Tlf: 74 65 94 33

Thomas Helmich 

Sønderborg 
Begravelsesforretning

Arnkilgade 15, Sønderborg

Tlf: 74 42 36 81

Rabøl Jørgensens Begravelsesforretning

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

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

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

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

Svend HedegaardRie Rabøl Jørgensen Martin Good

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

 

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

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

Gråsten Bedemandsforretning
– en del af Rabøl Jørgensens Begravelsesforretninger

Rie Rabøl Jørgensen Martin GoodGunnar Petersen

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

Husk vi holder lukket om søndagen. 

Gitte J.J. Kristensen
Eksamineret bedemand

Steen Kristensen
Eksamineret bedemand

Als- &
Broager-Sundeved Begravelsesforretning
v/ Steen Kristensen

Bakken 23 · Guderup · Telefon 74 45 80 11

Storegade 39 · Nordborg · Telefon 74 45 11 45

Kirkegade 2 · Broager · Telefon 74 44 95 29

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

www.als-begravelse.dk

Vi holder
Traditionen tro
Hos Als- & Broager-Sundeved Begravelses- 
forretning sætter vi en stor ære i at holde 
traditionerne i hævd.

Vi har mange års erfaring og vores forretning  
er tilpasset tiden, så vi på den bedst 
mulige måde får taget en smuk afsked.
 

Vores kister er danskproduceret med 
fokus på bæredygtighed.

Gråsten blomster
Ulsnæs Centret, Sundsnæs 17A

Telefon 74 65 03 03

Taksigelser

Tusind takTusind tak
for alle blomster og hilsner vedfor alle blomster og hilsner ved

Peter AndresensPeter Andresens
bisættelsebisættelse

Tak for alle varme tanker og besøg i den sidste tid.Tak for alle varme tanker og besøg i den sidste tid.
Tak til hjemmeplejen Fjord for omsorgsfuld plejeTak til hjemmeplejen Fjord for omsorgsfuld pleje

og tak til sognepræst Stefan Klit Søndergaard og tak til sognepræst Stefan Klit Søndergaard 
for den � ne afsked Peter � k.for den � ne afsked Peter � k.

På familiens vegnePå familiens vegne
HennyHenny

Hjertelig tak
for venlig deltagelse ved

Anette B. Paugans
bisættelse

Tak for blomster og kranse

Familien

Hjertelig takHjertelig tak
for al opmærksomhed ved for al opmærksomhed ved 

Kaj Zoega Christensens Kaj Zoega Christensens 
bisættelsebisættelse

Jytte, børn med familieJytte, børn med familie

Hjertelig tak

for opmærksomheden ved vores kære

Marie Karoline Jensens
bisættelse i Egernsund Kirke

En tak til præst Mette Carlsen og til bedemand
 Jytte Rasmussen. En særlig tak til Dalsmark Plejecenter

for god pleje og omsorg

Familien

Dødsfald

Holger Hartvig Jensen, 
Gråsten, er død, 79 år.

Han var i mange år ansat 
i vejvæsenet.

I fritiden ydede han et 
stort stykke frivilligt ar-
bejde i Gråsten Boldklub, 
hvor han blandt andet 
kridtede banerne op på 
Årsbjerg. ■

Peter Friedrich Nissen, 
Broager, er død, 85 år. ■

Peter Jessen, Gråsten, er 
død, 86 år. ■

Holger Jacob Andersen, 
“Nygård”, Vester Sottrup, 
er død, 98 år. ■

Marie Karoline Jensen, 
Dalsmark Plejecenter, 
Rinkenæs, tidligere 
Egernsund, er død, 95 år. ■

Gerda Madsen,  
Gråsten, er død, 89 år. ■

Krista Jensen,  
Gråsten, er død, 93 år. ■

Lise Als Nielsen,  
Rinkenæs, er død, 50 år. ■

Min kære mand, far, morfar og farfar

Peter Nissen
* 3. november 1934    † 23. oktober 2020

er stille sovet ind

I kærlig erindring

Elfi
Kerstin, Nis, Thor, Ida Marie, Ella og Clara

Bisættelsen finder sted i Egernsund Kirke
onsdag den 28. oktober kl. 13.00

Du som har tændt millioner af stjerner
tænd i vor mørke en tindrende tro.

Du er vort lys, og du vogter og værner
os, så vi sover i tryghed og ro.

Birgit Gundesen
* 25. februar 1938    † 22. oktober 2020

Du vil altid være i vore hjerter

Din Bent
Børn, svigerbørn og børnebørn

Familien har taget afsked i al stilhed

Fartkontrol i 
Adsbøl
Blitzen blev udløst 29 
gange, da politiet torsdag 
kontrollerede hastigheden 
på Sønderborg Landevej i 
Adsbøl.

Tre bilister kunne slet 
ikke holde speederfoden 
i ro, og de får et klip i 
kørekortet. ■

Roede 23.726 km 
Ro-sæsonen 2020 er slut i 
Gråsten Ro- og Kajakklub. 
Trods en afkortet sæson 

har klubbens medlemmer 
tilbagelagt 23.726 km. på 
vandet. ■
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Ellen Trane Nørby bliver Venstres 
borgmesterkandidat i Sønderborg
Af Gunnar Hat tesen

Folketingsmedlem og 
tidligere minister Ellen 
Trane Nørby blev på et 
opstillingsmøde mandag 
aften på Hotel Sønder-
borg Strand valgt som 
Venstres borgmester-
kandidat i Sønder borg 
Kommune.
Hun vil nu sætte sig i 
spidsen for en slagkraftig 
valgkamp op til byråds-

valget 16. november 2021. 
Hun lover at gribe ud efter 
magtens nøgler til borg-
mesterkontoret på Sønder-
borg Rådhus.

Ellen Trane Nørby er 
40 år, og har været med-
lem af Folketinget siden 
2005. Hun har både været 
sundhedsminister og 
undervisningsminister. 
Hun har to børn og sam-
lever og familien bor i 
Sønder borg.

“Nu er tiden der, hvor 
jeg gerne vil lægge mit 
politiske engagement på at 
styrke den by og det om-
råde, jeg bor i og holder 
så meget af”, siger Ellen 
Trane Nørby.

Ved seneste kom-
munalvalg i 2017 fik 
Socialdemokratiet 15 af 
31 pladser i Sønder borg 
Byråd. Venstre fik syv 
mandater, Slesvigsk Parti 
fik fem mandater, Dansk 

Folkeparti tre mandater 
og Fælleslisten et mandat.

“Jeg tror på, at der er 
muligheder, men det 
kræver naturligvis, at vi 
kan samle et stærkt hold. 
Det er ikke en enkelt-
mandspræstation, der 
skal til, men vi skal spille 
hinanden stærke. Ligesom 
med SønderjyskE mod 
Brøndby forleden”, siger 
Ellen Trane.

Skolen behøver et løft
Den tidligere under-

visningsminister under-
streger, at hun og Venstre 
endnu ikke er klar med 
et færdig skrevet valg-
program, men at hun vil 
arbejde for især bedre 
forhold i daginstitutioner 
og skoler og for bredt sam-
arbejde i byrådet.

“Jeg ved jo, også fra min 
tid som undervisnings-
minister, at Sønder borg 
ikke gør nok på folkesko-
leområdet eller på dagin-
stitutionsområdet. Erik 
Lauritzen lavede en hel-
hedsplan for folkeskolen 
i sin første periode, men 
der er ligesom ikke sket 
mere. Det er jo ikke nok at 
lave en plan. Der er jo en 
grund til, at så mange fra-
vælger folkeskolen”, siger 
Ellen Trane Nørby.

Faldende indbyggertal
Indbyggertallet i Sønder-

borg Kommune falder, 
og det falder mere end 
i andre sønderjyske 
kommuner. 

Ellen Trane Nørby 
mener, at byrådet bare er 
nødt til at se i øjnene, at vi 
skal arbejde langt hårdere 
for, at et ægtepar, der får 
job i Kolding og Sønder-
borg, de ikke bosætter 
sig i Aabenraa, men i 
Sønder borg.

Hun erindrer om, at der 
siden kommunesammen-
lægningen har været dre-
vet blokpolitik i Sønder-
borg Kommune.

“Vi har set eksempler 
som Dalsmark Plejehjem 
i Rinkenæs og senest med 
Privat skolen Als, hvor 
Social demokratiet ikke 
ville give en lånegaranti 
- alt det viser bare, hvor 
ideologisk et socialdemo-
krati og en borgmester, vi 

har i Sønder borg”, siger 
Ellen Trane Nørby, som 
vil arbejde for en ny poli-
tisk kultur i byrådet, hvor 
alle får reel indflydelse. 
Men også at tage organisa-
tioner, frivillige foreninger 
og det private erhvervsliv 
med ind og give dem 
indflydelse. 

Dyr administration
Hun vil gerne give mere 
magt ud til de kommu-
nale institutioner, hvor 
Sønder borg i dag er meget 
forvaltningstungt styret 
med en alt for dyr central 
administration. Mere de-
centralisering og give flere 
opgaver fri - altså mere frit 
valg.

Venstre vælger de øvrige 
kandidater på Venstre-
listen i Sønder borg 
Kommune på et opstil-
lingsmøde 7. december. ■

BLIV OMDELER OG TJEN EKSTRA PENGE

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

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

Du kan arbejde 1-2 gange 
om ugen.

Du arbejder i dit  
nærområde.

Bestem selv hvornår på 
dagen, du vil arbejde,  
indenfor deadline.

De pakkede reklamer og 
aviser leveres hos dig  
– klar til omdeling.

Du optjener løbende point til 
vores gaveshop, hvis du er 
fast omdeler under 18 år.

VI                     OMDELERE
I DIT OMRÅDE

SØGER  

→

→

→

→

→

→

LÆS MERE

blivomdeler.nu
OG SØG JOBBET PÅ

MASSER AF GODE GRUNDE 
TIL AT BLIVE OMDELER:

Mandag den 2. november: Paneret schnitzel med rød-peber-
sovs, hvide kartofl er og blandet salat.

Tirsdag den 3. november: Boller i karry med ris og råkostsalat.

Onsdag den 4. november: Rådyrgryde med broccoli, 
hvide kartofl er, 1 ⁄2 æble med ty� ebær.

Torsdag den 5. november: Kalvesteg med bønner, rissolet 
kartofl er, sovs og waldorfsalat.

Fredag den 6. november: Stegt fl æsk med persillesovs, dertil 
hvide kartofl er, grønsager og surt.

Lørdag den 7. november: Gyros med tomatiseret 
ris og ærter. Dertil en Tzatziki og krautsalat

Søndage: Favori� er til udski� ning*: 
Oksegullasch med rødkål og hvide kartofl er/
Tartele� er med høns i asparges. Blandet salat med 
dressing/Biksemad med spejlæg og rødbeder.

*Skal ændres mindst 2 dage før leveringen Tlf. 7465 9206 • info@kvaers-kro.dk

65,-
pr. dag

Frit leveret
ved mindst

3 bestillinger
pr. uge

www.kvaerskro.dk

Bestilling dagen før
inden kl. 12:00 

Få din middagsmad leveret UGE 45

Det er et samlet Venstre, som peger på Ellen Trane Nørby som 
ny borgmester i Sønderborg Kommune. Foto Ingrid Johannsen 

Nye vindere i Gråsten
Interessen for at samle 
på Gråstenmærker er 
stor. Dagligt bliver der 
afleveret hæfter med 
klistermærker, som 
deltager i lodtrækning 
om fine gevinster. 
Ugens vindere blev:

Niels Frederiksen, Kværs, 
Ditte Kjær, Gråsten, 
Inge Gillesberg, Gråsten, 
Mogens Løvenrose, 
Gråsten, og Gitte Bennike 
Tjerrild, Rødekro.

Alle vindere er ble-
vet kontaktet med en 
opringning. ■

Bettina Petersen fra BenniksgaardButik udtrak ugens 5 
heldige vindere. Foto Ingrid Johannsen
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B R O A G E R

Nye ældreboliger 
i Broager centrum
Af Lene Neumann Jepsen

Byrådet i Sønderborg 
kommune skal onsdag 
tage stilling til, om 
Boligforening 42 må 
købe den tidligere 
tyske børnehave på 
Vestergade i Broager.
Allerede i oktober 2019, 
blev de lokale byråds-
medlemmer Daniel 
Staugaard (V) og Christel 
Leiendecker (SP) kon-
taktet at ejerne af den 
tidligere tyske børnehave 
på Vestergade 39. De ville 
gerne vise ejendommen 
frem og præsentere de 
to politikerne for de-
res idé om centernære 
ældreboliger.

De to lokale politikere 
kunne med det samme 
se de mange mulighe-
der i projektet og tog 
derfor projektet med 
videre til forvaltningen i 
Sønderborg kommune. 

Her ét år senere er pro-

jektet blevet et punkt på 
dagsordenen, når der er 
byrådsmøde i Broager 
Hallen onsdag den 
28. oktober. 

Grunden, som ejendom-
men ligger på, har et areal 
på 2.092m2 og selve ho-
vedhuset er helt tilbage fra 
år 1735. Her håber de to 
politikere, at der vil blive 
taget højde for bygningens 
bevarings værdi, når det 
nye byggeri skal opføres. 

Der lægges op til, at 
Boligforeningen 42 køber 
ejendommen umiddelbart 
efter byrådets godkendelse 
og at boligprojektet udar-
bejdes i samarbejde med 
Sønderborg Kommune.

“Det er vigtigt, at vi 
sikrer attraktive boliger til 
vores ældre medborgere, 
således at der kan ske en 
naturlig udskiftning i by-
ens parcelhuse og villaer 
til gavn for boligsøgende 
børnefamilier,” udtaler 
byrådsmedlem Daniel 
Staugaard (V).

“Placeringen af de nye 
ældreboliger er helt per-
fekt. Tæt ved bus, park og 
indkøb. Beliggenheden 
lige op af Broager 
Plejecenter, giver mulig-
hed for at de ældre kan 
benytte faciliteterne i ple-
jecentret,” siger Christel 
Leiendecker (SP).

Politikerne vil fortsætte 
med at arbejde for, at der 
også fremover er fokus på 
boligudvikling i Broager, 
især med mindre boliger 
som rækkehuse og lejlig-
heder. Dette giver mu-
lighed for at unge første-
gangskøbere og skilsmis-
se-familier har mulighed 
for at blive i byen. ■

WWW.BROAGERKIRKE.DK

Søndag den 1. november kl. 10.30
Ved gudstjenesten læser vi navnene op 

på vore døde indenfor det sidste år.

Allehelgensdag
BROAGER 

PENSIONISTFORENING

AFLYSER 
Generalforsamling

og lotto
Torsdag den 5. november 2020

Hilsen Bestyrelsen

AFLYSNING
Fællesspisning

på Den Gamle Skole
i Egernsund

AFLYSES indtil videre.

Mvh
H. J. Conrad.

Byrådsmøde i Broager
Sønderborg Kommune 
holder sit næste byråds-
møde onsdag den 28. ok-
tober 2020 kl. 17 i Broager. 
Byrådsmødet finder sted 
i Broager-Salen, der er en 
del af Broager-Hallen.

Baggrunden for at holde 
byrådsmødet i Broager – 
og tidligere i Tandslet og 
Dyvig – er, at Byrådssalen 
på Sønderborg Rådhus 
kan ikke opfylde kravene 
til at afvikle byrådsmøder 

coronasikkert. Derfor har 
Byrådet valgt en anden 
måde at afvikle møderne 
på, og det sker ved at flytte 
byrådsmøderne ud i nogle 
af kommunens byer og 
landsbyer. ■

25 års 
jubilæum
Lotte Pomykala Sørensen 
kan fejre 25 års jubilæum. 
Hun er ansat ved Broager 
Plejecenter. ■

Det er denne bygning fra 
1735, der skal bli-
ve til ældrebolig.
 Foto Lene Neumann Jepsen

Julemanden kommer 
ikke til Broager

Den traditionelle mod-
tagelse af julemanden i 
Broager er aflyst i år.

Det har Broager Erhverv 
besluttet på grund af 
smittefare.

“Vi er nødt til at aflyse 
årets julemarkedet på 
Torvet”, forklarer forman-
den Jørgen Horne.

Sædvanen tro er jule-

manden år efter år blevet 
modtaget ved Broager 
Sparekasse. Musikerne 
spiller heller ikke. Og der 
bliver ingen salgsboder på 
Torvet den 13. december.

Julestjerner
Både Broager Erhverv 
og Broager Frivillige 
Brandværn går sammen 
om at opsætte julebelys-

ningen, så hovedgaden 
bliver oplyst op til den 
1. december.

“Vi får så mange flere 
julestjerner i år. Planen er, 
at vi lyser op fra kirken 
og hele vejen gennem 
Storegade helt ned til 
Nejsvej”, fortæller Jørgen 
Horne. ■

Ingen julemand i Broager. Arkiv foto
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SPAR 100,00

HJEMMELAVET KÅLPØLSER

SLAGTEREN TILBYDER

1 KG

10000

DELIKATESSEN TILBYDER

TIL 2 PERSONER

15900

TILBUDDENE GÆLDER 
TORSDAG - FREDAG - LØRDAG

EFTERÅRSTILBUD
KLAR TIL MORTENSAFTEN

PR. BG.

1500

KAROLINES 
RISALAMANDE
450 gr

TAFFEL FRANSKE 
KARTOFLER

PR. STK.

550

KARTOFLER I GLAS
680 / 425 g

PR. STK.

800

CITRONFROMAGE
900 ml

PR. STK.

2000

HERREDSGÅRDS RØDKÅL
720 gr

CHERRY VALLEY 
FROSEN AND

ENGELSK BØFFER AF TYKSTEG

FÆRDIGTILBEREDT 
MORTENS AFTENS-MENU 

3 KG

9900

LAMMEFJORDS 
KARTOFLER
1,5 kg

PR. PS.

1000

IL RABDOMANTE 
MONTE PULCIANO
Årets rødvin i italien 2021

75 cl

PR. FLASKE

9900

PR. POSE

900

KAGEMARKED
mange forskellige

BAGEREN TILBYDER

FREDAG FRA KL. 11.00
BESTIL VED DELIKATESSEN ELLER PÅ 
WWW.SUPERBRUGSENBROAGER.DK

STORT

UDVALG

PR. STK.

700

10 STK.

5000

M
in. 2 kuverter

259,-
4-retters

Nytårsm
enu

Pr. kuvert

Min. 2 kuverter

259,-

4-retters

Nytårsmenu

Pr. kuvert

M
in. 2 kuverter

259 ,-
4-retters

N
ytårsm

enu

Pr. kuvert

Broager

Butikken tlf. 73 44 15 00 · Delikatessen tlf. 73 44 15 16 · Slagter tlf. 73 44 15 17
Se også SuperBrugsens udsendte avis. Tilbuddene gælder torsdag den 29. oktober til lørdag den 31. oktober. Forbehold mod trykfejl og udsolgt
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S U N D E V E D

Besøg genbrugsbutikken i

VESTER SOTTRUP

MØBLER – TING – TØJ
og gør et godt køb

Stationsgade 3, Vester Sottrup, 6400 Sønderborg
ÅBNINGSTIDER: Man.-tirs.-ons.-tors. kl. 15-17.30, lørdag kl. 10-13

Tlf. 40 76 22 36 i åbningstiden

VI MODTAGER GERNE BRUGBARE MØBLER OG ANDRE TING
DØDSBOER AFHENTES EFTER AFTALE

Nyt 
medlem
Det blev Jette Madsen, 
Ullerup, som blev det 
sjette og sidste medlem af 
Ullerup Menighedsråd. ■

Ny udstilling om 
H.P. Hanssen

En ny udstilling om 
H.P. Hanssen er åbnet 
af tidligere minister 
Bertel Haarder (V). 
Udstillingen, som 
Museum Sønderjylland 
står bag, vises på 
Søfartsmuseet i 
Aabenraa frem til 
efteråret 2021
Tidligere minister Bertel 
Haarder (V) har åbnet 
en ny udstilling om H.P. 
Hanssen, Nørremølle, 

(1862-1936), der var 
grænselandspolitiker og 
minister og hovedarki-
tekten bag Genforeningen 
i 1920. Udstillingen, 
“Genforeningens 
Pris – H.P. Hanssens 
svære valg”, som Museum 
Sønderjylland står bag, 
vises på Søfartsmuseet i 
Aabenraa frem til efteråret 
2021.

“Nu ved vi, hvordan det 
gik, men dengang så det 
svært ud. Det var en ån-

delig, politisk og moralsk 
kamp, som H.P. Hanssen 
gik i gang med. Det var en 
jordkamp og en endeløs 
kamp mod chikane fra 
de tyske myndigheders 
side og mod udvandring 
blandt de danske søn-
derjyder”, siger Bertel 
Haarder.

Udstillingen sætter 
fokus på de mange valg, 
som H.P. Hanssen og 
hans samtid stod over for. 
Gennem en række rum-
lige installationer stilles 
de besøgende over for 
spørgsmålet: Hvad ville du 
have gjort?

Udstillingen formidles 
i et stemningsfuldt tids-
billede skabt af projek-
tioner, lyd, film, grafik 
og samtidige genstande, 
hvoraf flere har tilhørt 
H.P. Hanssen og hans 
familie. Blandt andet 
udstilles et sølvhorn, som 
H.P.  Hanssen modtog 
fyldt med guldmønter 
fra sine danske støtter. 
Pengene skulle bruges 
på et rekreativt ophold 
til H.P. Hanssen, der var 
afkræftet efter et ophold 
i et tysk fængsel for sin 
kamp for danskheden i 
Sønderjylland. ■

Den nye H.P. Hanssen-udstilling på Søfartsmuseet i Aabenraa. 
 Foto: Museum Sønderjylland

Mekaniker med 
tæft for salg
Af Esben Cronbach

Kim Jacobsen fra Vester 
Sottrup har altid be-
skæftiget sig med biler 
på en eller anden måde

I 35 år har han haft et liv 
med fart og fede biler. 
Til daglig er han leder af 
Thomsens Auto i Gråsten,

Kim Jacobsen, har altid 
haft en interesse i biler. 
Gennem mange år har 
han arbejdet som meka-
niker, men i dag er det 
salgsdelen af bilbranchen, 
der holder ham kørende.

Netop salget er én af 
de ting, Thomsens Auto 
har fungeret godt med 
de seneste år, hvor Kim 

Jacobsen og de andre 
sælgere i kæden solgte i alt 
913 biler sidste år.

Udlært mekaniker 
Først som udlært me-
kaniker ved Ford på 
Langeland, siden som 
selvstændig mekaniker og 
sælger. 

Allerede som 23-årig 
fik han sin første erfaring 
med at sælge biler, og 
siden har hans vej været 
ensrettet. Nu er det i salgs-
delen, han finder sin gejst.

“Det at sælge en bil og 
levere det, som kunden 
ønsker, er hvad der driver 
mig.”, siger Kim Jacobsen.

Mekanikerarbejdet lod 
han ligge i værkstedet, da 

hans interesse for biler 
rykkede ind i salgslokalet. 
Det samme gør han, hvis 
interessen for salget en 
dag ophører.

“Hvis ikke det driver mig 
at sælge en bil længere, så 
skal jeg finde noget andet 
at lave.”

Stort sortiment 
Thomsens Auto i Gråsten 
har lidt af hvert at byde 
på. Den billigste, for-
handleren har stående, 
er en Skoda Octavia til 
kun 6.400 kroner. Den 
dyreste bil er en Audi 
A7, som kan fås til 
320.000 kroner. Kigger 
man på hele kæden, er den 
dyreste bil en BMW X6 til 
419.000 kroner. ■

Kim Jacobsen fra Vester 
Sottrup elsker at sælge biler. 
 Foto Ingrid Johannsen

Borgmester-
kandidat
Sognepræst Peter 
Fredensborg, Billund, 
der er født og opvokset 
i Nybøl, har meldt sig 

offentligt som kandidat 
til at blive Venstres nye 
borgmesterkandidat ved 
næste års kommunalvalg i 
Billund Kommune.

51-årige Peter 
Fredensborg er i denne 
periode gruppeformand 
for partiet. Han har boet 
i Billund siden 2002, 
hvor han blev ansat som 
sognepræst. ■
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Hørt i byen
Corona-virussen er 
kommet til Gråsten. 
På Gråsten Skole er to 
elever i henholdsvis 7. 
og 9. klasse blevet smit-
tet. En yngre erhvervs-
drivende er også blevet 
smittet af en kunde. 
“Det er 2½ gang være 
end en almindelig 
influenza”, siger den 
smitteramte mand, 
som er gået i isolation.

Gråstens værtshuse er 
hårdt ramt af corona-
virussen. Hos Den 
Gamle Skomager kan 
Morten Latter konsta-
tere, at omsætningen er 
faldet med 49 procent 
de seneste fem uger, 
fordi han skal lukke 
allerede kl. 22.00.

Gråsten Rotary Klub 
har aflyst sine klub-
møder de kommende 
fire uger. Også Gråsten 
Bridgeklub har drop-
pet sine ugentlige 
spilleaftener.

Sankt Georgs Gildet i 
Gråsten oplevede forle-
den mesterkokken Jens 
Peter Kolbeck fortælle 
om sit spændende liv.

Gråsten Handel 
aflyser i år den tradi-
tionelle vækning af 
julemanden på Gråsten 
Slot på grund af 
corona-virussen.

DRTV har bragt tre 
episoder om Den 
Kongelige Køkkenhave.

Souschef i 
SuperBrugsen i 
Gråsten, Pernille 
Flyger, vandt 
4.200 kr., da hun deltog 
i TV-programmet 
Lykkehjulet. ■

Boliger
LEJLIGHED
I GRÅSTEN

Udlejes til rolig lejer.
Stue, køkken, soveværelse 
og værelse med altan, samt 
redskabsrum. Ca. 85 kvm. 

Leje: 4.350,-  + forbrug.
Depositum: 3 x leje.

TLF. 53 12 02 90

Hovednummer tlf. 7060 2033
Nederbyvej 2, Rinkenæs · 6300 Gråsten · Tlf. 3080 7580
Ellegårdvej 34 · 6400 Sønderborg · Tlf. 3080 7560
Tømrersvinget 21 · 6360 Tinglev · Tlf. 3063 8950
Over Jerstalvej 17 · 6500 Vojens · Tlf. 2013 7627
Se mere på www.thomsens-auto.dk

Pæne biler til nettopriser 

UGENS BIL

Audi A7
3,0 TFSi S-line 
SB quattro S-tr. 
5 dørs
03/2011
Km. 168.000
Benzin
Koksmetal

319.400,-

Dokumenteret godt 
salg i området.

DIN LOKALE EJENDOMSMÆGLER

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

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

HEINRICH  
T: 2941 1470

MORTEN  
T: 2683 6790KØKKEN · BAD · GARDEROBE

KØKKEN-
RENOVERINGOK

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

Ring og bestil tid til et gratis hjemmebesøg!

Danmarks eneste landsdækkende kæde – din garanti for tryghed og kvalitet

Nye låger
– monteret på 1 dag

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

HEINRICH  
T: 2941 1470

MORTEN  
T: 2683 6790KØKKEN · BAD · GARDEROBE

KØKKEN-
RENOVERINGOK

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

Ring og bestil tid til et gratis hjemmebesøg!

Danmarks eneste landsdækkende kæde – din garanti for tryghed og kvalitet

Nye låger
– monteret på 1 dag

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

HEINRICH  
T: 2941 1470

MORTEN  
T: 2683 6790KØKKEN · BAD · GARDEROBE

KØKKEN-
RENOVERINGOK

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

Ring og bestil tid til et gratis hjemmebesøg!

Danmarks eneste landsdækkende kæde – din garanti for tryghed og kvalitet

Nye låger
– monteret på 1 dag

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

ANTIK BUTIK

Nord-Als Antik Tlf. 74 45 60 15
Nørreskovvej 2, Svenstrup, 6430 Nordborg

Kom ind 

og se � ere 

antikke ting 

Affaldssortering er hans kæphest

Af Ruth Nielsen

Hans Christensen 
bor i boligkvarteret 
Engparken i Gråsten. 
Han kan godt lide at give 
en hjælpende hånd med, 

især når det drejer sig om 
affaldssorteringen. Han 
vil som grøn ambassadør 
gøre sit for, at Gråsten 
Andels bolig forening kan 
udbygge sin “grøn profil”.

Hver dag er han ned ved 
affaldsstationer for at se, 
om skraldet fra medbe-
boere er kommet ind i de 
rigtige beholder. Han har 
endda anskaffet sig en 
knibtang for at hente fx 
dåser, pap og glas op for at 
putte skraldet i de rigtige 
containere.

“Det gør jeg frivilligt. 
Jeg kan godt lide at passe 
på skraldespandene, fordi 

når det ikke er sorteret 
ordentligt så koster det jo 
ekstra.”

Spild af ressourcer
Den 73-årige betegner 
sin daglig færden som 
“hobby”. 

“Vi ved jo ikke, hvem det 
er, som ikke kan finde ud 
af det med at sortere. Det 
værste er pap. Det smides 
bare ind, og når det er en 
stor karton, er beholderen 
jo hurtig fyldt. Jeg kunne 
være ligeglad, men så ser 
det skidt ud. Derfor er jeg 
glad for, at jeg kan gøre 
noget. Det er min daglig 
rutine”, siger den forhen-
værende lastbilchauffør.

Han bryder sig heller 
ikke om, når beboere stil-
ler gamle møbler i opgan-
gen eller ved affaldsstatio-
ner. Så er han nødt til at 

ringe til administrationen. 
Men så kan der alligevel 
går op til 2 uger inden 
storskrald bliver fjernet. 
Det irriterer ham.

“Det gør det også, når 
folk “glemmer” at slukke 
lyset på gangen eller i kæl-
deren, eller tænder lyset 
i højt sollys i opgangene. 
Det er da ikke nødven-
digt. Det er da spild af 
energi. Det er en refleks, 
fordi de altid har gjort 
det. Jeg skælder dem ud, 
og det hjælper”, siger han 
smilende.

Solceller er en god forretning
Han er også glad for at bo-
ligforeningen energireno-
verer en del af blokkene. 
Christiansens boligblok 
får endda solceller med 
batteri.

“Så stiger huslejen med 
21 kroner per kvadratme-
ter, men vi får 33 kroner 
retur på grund af den 
grønne strøm. Der giver 
overskud på 12 kroner”, 
siger han.

Grøn ambassadør
Hans Christensen kan lide 
at gøre en frivillig indsats. 
Derfor har han meldt sig 
som grøn ambassadør.

For ham betyder ordet 
“grøn”, at vi ikke sviner 
naturen til.

“Men jeg er ikke med 
til de aktiviteter med 
affaldsindsamling.”

Hans Christensen er en 
af beboerne fra Gråsten 
Andels bolig forening, 
som er med på et kursus 
på EUC Syd. Der får han 
informationer om hvilke 
mål projektet “det grønne 
ambassadørkorps” har, 
hvordan en ambassadør 
kan motivere beboere til 
fx spare på ressourcer 
og hvordan korpset skal 
organiseres.

Alle seks boligforeninger 
i Sønderborg Kommune 
er som partner i EU-
projektet “HAPPI” i gang 
med at oprette sådant et 
korps til gavn for bebo-
ere, foreningen, men i al 
særdeleshed for miljø og 
klima. ■

Hans Christensen kalder det 
“sin daglig rutine” at sortere 
affaldet. Foto Ruth Nielsen
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KliPlev NATursTeN
entreprenør & vognmandsfirma

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

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

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

BovAvisBovAvis

KliPlev NATursTeN
entreprenør & vognmandsfirma

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

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

BovAvis

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

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

20 24 76 14
www.kliplevnatursten.dk

Bjerndrupvej 8a
6200 Aabenraa 

KliPlev NATursTeN
entreprenør & vognmandsfirma

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

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

BovAvis

Erfaring sikrer dig den bedste løsning

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

Murerarbejde
Fliser og klinker

Renoveringer
Tilbygninger

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

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

Frokosttilbud
Grøntsagsretter
Kyllingeretter

Oksekød*
*8,- €

Mandag- fredag

7,- €

Shalimar Restaurant
Indiske specialiteter

ÅBENT HVER DAG: 11.30 - 14.30 & 17.00 - 22.00

Vi tager imod danske kroner

Også mad ud af huset
Bestil til afhentning

Dansk 
menukort

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

Mellem ZOB 
og gågaden

DÆK TIL ALLE BEHOV

Industrivej 14, 

6330 Padborg

(+45) 3080 8086

pdc@pdc-as.dk

KONTAKT DIN LOKALE 
DÆKSPECIALIST

www.padborg-dækcenter.dk

Tømrerarbejde 
Hovedentreprenør
Tilbygninger
Tagarbejde

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

Se mere på www.byggemester.dk

SALG AF
 Køkkener
 Vinduer
 Døre

Motor-optimering
fra

Kr. 3000,-

Motor-optimering
Bil- og bådvarmere

Elektroværksted
Bilreparation/auto-el

Kvinder går catwalk i Padborg

Af Dit te Vennits Nielsen

Der var modeshow med 
catwalk hos Bentes 
Shop i Padborg.
Og publikum fyldte godt 
op i dametøjsbutikken, da 
tre modeller iført vinte-
rens tendenser inden for 
tøj.

Efter modeshowet var 
der mulighed for at købe 
den mode, som blev vist. ■

Modeshowet viste den mode, 
som Bentes Shop kan levere.
 Foto Dit te Vennits Nielsen

Tak fordi du handler lokalt

Padborg - Kruså - Frøslev - Holbøl - Kollund – Gråsten - Broager - Sundeved - Ragebøl Uge 44 28. oktober  2020 12. årgang

A la carte menu kl. 7.00 - 21.00A la carte menu kl. 7.00 - 21.00
• • TruckersteakTruckersteak
• • ÆggekageÆggekage
• • StjerneskudStjerneskud

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

Alt frisklavet til digAlt frisklavet til dig
Industrivej 20 • 6330 PADBORG • 7467 1203DØGNÅBEN

Dagens ret kl. 11.00-21.00
ONSDAG den 28. Forloren hare med tyttebær og grøntsager

TORSDAG den 29. Paneret stegt fl æsk med persillesovs

FREDAG den 30. Mørbradbøf med champignonsovs og grøntsager

LØRDAG den 31. Dansk bøf med rødbeder

SØNDAG den  1. Burger med pommes frites

MANDAG den  2. Medister med stuvede bønner

TIRSDAG den  3. Kyllingbryst med paprikasovs og salat

Kun 69,-

UGENS HUG

Åbent alle 
ugens dage

7-21

Harkærvej 3 • 6340 Kruså
Gælder kun i REMA1000 Kruså til og med 31. oktober

6.-
24,00 pr. kg

Tusindfryd 
blandingsprodukt
250 g



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

Din daglige samarbejdspartner
i erhvervs- og privatspørgsmål

ADVOKATFIRMAET BIRGIT THOMSEN

Din daglige samarbejdspartner
i erhvervs- og privatspørgsmål

ADVOKATFIRMAET BIRGIT THOMSEN

Taksigelser

KOLLUND KOLLUND 
KIRKEKIRKE

BOV BOV 
KIRKEKIRKE

Søndag den 1. november 
Allehelgensgudstjeneste 
for særligt indbudte 

HOLBØL HOLBØL 
KIRKEKIRKE

Søndag den 1. november 
Allehelgensgudstjeneste 
for særligt indbudte 

Søndag den 1. november kl. 10.00
Allehelgensgudstjeneste ved 
Helle Frimann Hansen

Rabøl Jørgensens Begravelsesforretning

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

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

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

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

Svend HedegaardRie Rabøl Jørgensen Martin Good

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

 

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

Bov-Padborg Begravelsesforretning
– en del af Rabøl Jørgensens Begravelsesforretninger

Rie Rabøl Jørgensen Martin GoodGunnar Petersen

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

Padborg

Kruså
Kollund

Holbøl

Kliplev Kværs Gråsten
Egernsund

Rinkenæs Broager

Dybbøl

Ragebøl

Varnæs

Bovrup

Vester Sottrup
Felsted

Bjerndrup

Fårhus

Frøslev Bov

Ansvarshavende redaktør
Gunnar Hattesen

Telefon 21 16 06 83
gh@bovavis.dk

Lokalredaktør
Ditte Vennits Nielsen
Telefon 25 98 91 80

dvn@bovavis.dk

Mediechef
Ingrid Johannsen

Telefon 21 19 02 80
isj@bovavis.dk

Adm. medarbejder
Bettina A. Jessen

Telefon 61 44 07 80
baj@graastenavis.dk

Grafisk tilrettelæggelse
Hans-Ole Nielsen

Telefon 36 95 99 36
bovavis@graphos.dk

Grafisk tilrettelæggelse
Marta Serrano Sánchez

bovavis@graphos.dk

redaktion@bovavis.dk

OPLAG: 13.430

LEVERING:

FK Distribution

TRYK:

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

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

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

Avisen er i din postkasse 
onsdag/torsdag

v/ Kirsten Pedersen Madsen

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

post@kirstenogrejner.dk
www.kirstenogrejner.dk

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

Valg af 
bedemand er 
et spørgsmål 
om tillid

Gratis samtale med en erfaren advokat om skifte- og arveforholdende

Dødsfald

Stor takStor tak
for al deltagelse, blomster og � agningen i Smedeby vedfor al deltagelse, blomster og � agningen i Smedeby ved

Frode JohannsensFrode Johannsens
bisættelsebisættelse

Stor tak til hjemmeplejen og sygeplejerskerne Stor tak til hjemmeplejen og sygeplejerskerne 
for den gode pleje, der blev vist Frode i den sidste tid. for den gode pleje, der blev vist Frode i den sidste tid. 
Også en stor tak til Bodil og Preben for al deres hjælp.Også en stor tak til Bodil og Preben for al deres hjælp.

SonjaSonja

Af hjertet tak!Af hjertet tak!
Tak for al opmærksomhed fra familie, venner, Tak for al opmærksomhed fra familie, venner, 
naboer og andre i forbindelse med vores søster naboer og andre i forbindelse med vores søster 

Inger Sørensens Inger Sørensens 
død og bisættelsedød og bisættelse

Fam. TranumFam. Tranum

Hjertelig takHjertelig tak
for deltagelse vedfor deltagelse ved

Vollmer HaberlandtsVollmer Haberlandts
bisættelsebisættelse

En stor tak til præst Helle Frimann Hansen En stor tak til præst Helle Frimann Hansen 
for den smukke tale i kirken. En særlig tak til for den smukke tale i kirken. En særlig tak til 

hjemmeplejen i Bov for kærlig omsorg og pleje.hjemmeplejen i Bov for kærlig omsorg og pleje.
Lars & Morten HaberlandtLars & Morten Haberlandt

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

BOOK DIN GRATIS SYNSTEST ONLINE: optik-hallmann.com

* Normalprisen er taget fra den aktuelle prisliste hos Hallmann. 

 Tynde glas

 UV-400
 Ekstra lette

Gælder til og med d. 15.11.2020 i alle Hallmann butikker, fra et minimumskøb på enkelts-

tyrkebriller 2.500,– kr. og flerstyrkebriller 3.500,– kr. Klip ud og aflever i din Hallmann 

butik. Pr. Kunde kun et gavekort. Ingen kontanter. Gælder kun nybestillinger.  

Optik Hallmann Padborg ApS Torvegade 4, 6330 Padborg, optik-hallmann.com

GAVEKORT
600,– 

kr.
til et  

brilleste
l

–60%
spar
op til

premium
brilleglas

*

TILBUD PÅ VORES  
PREMIUMGLAS

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

FRISØR

Jernbanegade 40 · Padborg

+45 2169 8884

Birte Bladt

Salonen er lukket mandag og lørdag

Jørn Arnold Steiness,  
Kruså, er død, 70 år. ■

Lone Christiansen 
går på pension
Lone Christiansen fik en 
flot kurv og en kæmpe 
tak, da hun forleden 
havde sidste arbejdsdag 
på Valdemarshus i 
Padborg.
Hun går på pension efter 
at have arbejdet godt to 
år på Valdemarshus som 
kreativ medhjælper.

“Vi har været glade for 
Lone i den tid, hun har 
været hos os”, lyder det fra 
brugere på Valdemarshus.

Hun fortsætter som fri-
villig i huset.

“Jeg kan jo slet ikke und-
være Valdemarshus”, siger 
Lone Christiansen. ■

Lone Christiansen bliver 
fremover frivillig på 
Valdemarshus i Padborg.
 Privat foto

HERREFRISØR/
BARBERSHOP

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

Med og uden tidsbestilling
Tlf. 51 43 97 75

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

1. MANDAG i hver måned
kl. 9.00 -17.30

Narko-
kørsel
Torsdag aften standsede 
politiet en 42-årig mand 
fra Padborg, som kørte i 
bil i Nordborg.

Han blev testet positiv 
for hash og er også sigtet 
for at have tre joints i 
bilen. ■
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DIN PARTNER I AUTO-
& LASTBILBRANCHEN

RSL 5W/30 LA  255,-
RSL 5W/40 225,-5 LITER  175,-

10 LITER 325,-

5 LITER  225,-
10 LITER 425,-

AUTOSHAMPO MED VOKS

MOTOROLIE 5 LITER

KANTBESKYTTER  10,-TACHOGRAPH PAPER ROLLS  9,-

MAXI3

Industrivej 1, 6330 Padborg • Tlf. 73 70 25 75 • kjautoparts@kj-autoparts.dk

ÅBNINGSTIDER:
Mandag til torsdag kl. 8-16.30 • Fredag kl. 8-15.30 • Lørdag kl. 9-12

Tlf. 70 11 10 70 • www.dinhs.dk/graasten

ANNONCE

Vejen til at få gjort noget ved hørel-
sen og undersøge mulighederne for 
høreapparat kan virke uoverskuelig 
for mange. Det har fået Din Hørespe-
cialist og apoteket til at sætte fokus 
på hørelsen ved at tilbyde en høre-
prøve ganske gratis.

Viser høretesten tegn på høretab, 
tilbyder Din Hørespecialist en gratis 
og udførlig høreundersøgelse i 
klinikken.

Kvit og frit-forløb
For borgere, der ønsker høreappara-
ter uden at betale, har Din Høre-
respecialist sammensat et særligt 
prøveforløb, hvor man udelukkende 
prøver høreapparater fuldt dækket 
af tilskuddet fra det offentlige.

Forvent mere af dine høreapparater
Som de eneste i Danmark har Din 
Hørespecialist indført den avancere-
de arbejdsmetode Speech Mapping. 
Takket være denne metode kan man 
som høreapparatbruger forvente 
endnu mere af sine høreapparater. 
Arbejdsmetoden er udviklet til at 
sikre en langt mere præcis indstilling 
af høreapparatet. Derved får man det 
maksimale ud af sin rest-hørelse.

Få testet hørelsen på apoteket
GRATIS HØREPRØVE • Tjek din hørelse på Padborg Apotek
onsdag d. 4. november.

GRATIS HØREPRØVE
Onsdag d. 4. november:
Padborg Apotek
Kl. 13.00 - 15.00

Kollund Skole og Børnehus
Skolestart 2021

Skal dit barn begynde i skole til august 2021?
På Kollund Skole og Børnehus holder vi åbent hus 

fredag den 20. november kl. 9-11.
Du får mulighed for at se skolen samt at 

tale med lærere, pædagoger og ledelse.
Timeld dig gerne til skoleleder Søren Homaa

på 7376 8263 eller 4057 6796.
Kollund Skole og Børnehus

– læring til grænsen.
Tilbuddet er til forældre der ikke allerede 

har børn i vores børnehave.

Pengeregn over Valdemarshus
Johannes Logen 
Yggdrasil i Aarhus har 
doneret 5.000 kr til 
Valdemarshus i Padborg.
Pengene blev overrakt af 
Carsten Aamand (t.h.), der 
bor i Padborg, men stadig 
er med i logen i Aarhus. 
Her er han sammen med 
Ole Voss ved overrækkel-
sen af checken til formand 
for Valdemarshus, Carlo 
Jensen (t.v.)..

“Beløbet falder på et tørt 
sted, da det er svært for os 
at få pengene til at slå til 

i denne svære tid”, siger 
Carlo Jensen. ■

DSI Valdemarshus sundheds- og aktivitetscenter
Valdemarsgade 11, 6330 Padborg

Indtil videre er alle aktiviteter i huset 

a� yst
Nærmere information følger. 
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Tillykke
 Tillykke uden foto max. 25 ord ...............................125 ,-
 Tillykke med foto max. 25 ord ................................150 ,-

    Udover 25 ord, 1,-  pr. ord.

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

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

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

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

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

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

BLIV MEDLEM AF
SOCIALDEMOKRATIET I BOV

–Vær medbestemmende
Tlf. 40418935 Mail: tage@juul-bov.dk

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

www.hebru.dk

Sundsnæs 4
6300 Gråsten

Norgesvej 24
6100 Haderslev

Mail
mobler@hebru.dk

Telefon 
7460 8351

Sundsnæs 4,
6300 Gråsten

Norgesvej 24, 
6100 Haderslev

Telefon
7460 8351

Mail
mobler@hebru.dk

Bov

Syng sammen 
Torsdag den 5. november kl. 14.30 – 16.00

På grund af Corona Krisen har bestyrelserne set 
sig nødsaget til at � ytte arrangementet til 

Grænsehallerne, Harkærvej 13, 
Kruså (Multisal)

Der er som sædvanlig musikledsagelse til sangene i 
samarbejde med Ældre Sagen Bov og Bov Menighedsråd, 

arrangementet koster 50,-   inkl. kaffe og kage.

Ingen tilmelding, bare mød op.

AFLYST

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

www.hebru.dk

Sundsnæs 4
6300 Gråsten

Norgesvej 24
6100 Haderslev

Mail
mobler@hebru.dk

Telefon 
7460 8351

Sundsnæs 4,
6300 Gråsten

Norgesvej 24, 
6100 Haderslev

Telefon
7460 8351

Mail
mobler@hebru.dk

Bov

Lyreskovkrolf
Indendørs krolf starter 

Mandag den 2. november i Grænsehallerne
Vi spiller hver mandag fra kl. 9.30 til kl. 11.30.

Du tilmelder dig ved at møde op 
mandag den 2. november kl. 9.00.

Vi kan max. Være 40 spillere. 
Tilmelding sker derfor efter ”først til mølle princippet”.

UDSAT

Hørt ved Lyren
En udenlandsk mand 
opførte sig yderst ube-
hageligt, da han for-
leden trængte ind i en 
privat garage i Frøslev. 
Han råbte og skreg op 
på et gebrokkent tysk.

Allan Greve fra AGR 
Consult i Padborg 
holdt forleden et IT-
foredrag for 45 med-
lemmer af Ældre Sagen 
i Bov, som omhandlede 
ordene Streaming og 
Podcast. 

Det nye julemærke til 
støtte for Julemærke-
hjemmene er netop 
blevet lanceret.

Den lille barbersalon 
i Padborg Torvecenter 
har modtaget en bøde 
på 10.000 kroner for at 
have holdt åbent under 
corona-nedlukningen 
få dage før der blev 
lukket op igen. Bøden 
er givet uden forudgå-
ende advarsel.

Jensen Ure-Guld-Sølv 
er nu kommet på 
plads i det nye butiks-
lokale på Storegade i 
Aabenraa.  

Padborg Vandrelaug 
har med omgående 
virkning stoppet 
vandreturene om fre-
dage og søndage.

Jonna Petersen, der var 
en af de tidligere ejere 
af dametøjsbutikken 
Hermann & Sögaard, 
starter pr. 1. november 
som ekspedient hos 
Aaskov dametøjsforret-
ning i Aabenraa. 

Butikkerne i Padborg 
Shopping indfører nu 
krav om mundbind.

Guldsmed Rie Meyer 
fik samlet 50.000 kr. 
ind til Knæk Cancer 
via sit specielle Knæk 
Cancer smykke. ■

Skatspil i 
Padborg
Padborg Skatklub har 
afholdt klubaften på 
Valdemarshus, hvor der 
deltog 18 kortspillere

Spillerne blev opdelt i to 
hold, som hver spillede to 
runder.

1. runde
Nr 1 Hans Emil Nissen, 
Holbøl 1091 point
Nr 2 Kurt Nielsen, 
Padborg 1046 point
Nr 3 Konrad Hesse, 
Padborg 987 point

2. runde
Nr 1 Jan Petersen,  
Fårhus 1382 point
Nr 2 Hans Bonde,  
Bov 1165 point
Nr 3 Konrad Hesse, 
Padborg 983 point

1. runde
Nr1 C. Petersen,  
Padborg 1301 point
Nr 2 Jes Peter Hansen, 
Gejlå 1102 point
Nr 3 Kris Nissen,  
Bov 1091 point
Nr 4 Robert Everhan,  
Padborg 1086 point
2. runde
Nr 1 Benny Stensdal, 
Padborg 1321 point
Nr 2 A. C. Petersen, 
Padborg 1200 point
Nr 3 Hans Bonde,  
Bov 1019 point
Nr 4 Hans Emil Nissen, 
Holbøl 1003 point

Besøg fra Christiansborg
Firmaet DTL i Padborg 
havde forleden besøg af 
fhv. transportminister 
Hans Chr. Schmidt (V).

Besøget var arran-
geret, fordi der på 
Christiansborg er vedtaget 
nogle nye regler fore 
dyretransport. 

Reglerne rammer skævt 
og skader den danske eks-
port af smågrise, hvilket 

i særdeleshed vil påvirke 
DTL i Padborg. Hans Chr. 
Schmidt fik syn for sagen 
og kunne tage gode ar-
gumenter med tilbage på 
Borgen. ■

Direktør i DTL, Thorsten Simonsen, sekretariatschef Lisbet Hommelhoff, fhv. transportminister 
Hans Chr. Schmidt (V) samt medarbejder Anders Jepsen. Foto Dit te Vennits Nielsen

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

Padborg Genbrugsbutik
til fordel for

Julemærkehjemmet Fjordmark i Kollund
Tværgade 1B, Padborg

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

 Vi afhenter gerne 

møbler og tømmer 

dødsboer

GRATIS

 på tøj, sko og 

el-artikler den 1. lørdag 

i hver måned, hvor der 

holdes ekstra åbent

1/2 PRIS
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Vognmandsfirmaet
Kenneth Jacobsen

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

Kørsel med kran og grab
Containerkørsel
Entreprenørkørsel

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

Skærver · Pyntesten
Egen grusgrav

Selv-afhenter-plads
Skovglimt 1, 6340 Kruså

   kj@kenneth-jacobsen.dk

www.kenneth-jacobsen.dk

CVR 34 22 35 72

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

Bred VVS ApS

DIN LOKALE HÅNDVÆRKER BovAvis

 Limited Edition
PH 2/1 Ravfarvet Glas Bord

1. oktober - 31. december 2020
 Design by Poul Henningsen
Vejl. udsalgspris kr. 7.495
Særpris på ekstra opalglas skærmsæt*

Køb inden 1. november 2020 og få ét ekstra skærmsæt. 
Vejl. udsalgspris kr. 4.100, særpris kr. 2.000.

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

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

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

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

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

Kom ind eller ring og få et uforbindende tilbud.

Gulvafslibning
Oliering - lakering

Sisseck boligudstyr ApSSisseck boligudstyr ApS

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

Salg & service
af hårde hvidevarer

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

• El-installationer

• Reparationer

• Industriservice

• IHC/wireless

• Tyverisikring

• Varmepumpeservice

• Parabol/antenneanlæg

• Tele/data installationer

• Energirådgivning

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

Norman 
Rudbeck

Se elis.dk for aktuelle tilbud
Alt i servicesalg •

Elis’ hvidevarer
ved Norman Rudbeck

Alt indenfor hårde hvidevarer
Salg-Service-Reparationer

Telefon 7467 8799
Mobil 4082 4939

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

Frøslevvej 81 C
6330 Padborg

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

Kontakt os på: 
Dennis Lorenzen

27 58 87 50 • Dennis@ltnatur.dk 

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

Vi er 
specialister 
i haver:
• Nyanlæg og design
• Vedligeholdelse
• Beskæring
• Træfældning
• Stubbefræsning
• Topkapning
• Snerydning og saltning

LT NATUR &
EJENDOMSSERVICE APS

Murer- samt tømrerafdeling: kontakt os for mere info

Tusind tak for støtten af vores 
trofaste sponsorer.

Dørsalg i løbet af november 
fra Bov IFs medlemmer

Nyhed!
Fra 1. december til 24. december vil der 
stå “gevinst” eller “ nitte” under lågen.

Gevinsten hentes efter den dato, der står på 
lågen, i den pågældende butik. Deltagende 

butikker står på bagsiden af kalenderen.

Kalenderen koster 25,- og hele overskuddet 
går ubeskåret til Bov IFs ungdomsarbejde.

Bov IF Hovedforening

BOV IF 
JULEKALENDER 

KOMMER PÅ GADEN!

Kendt forfatter i Padborg
Den kendte forfatter 
Pernille Juhl gæstede 
forleden Bov Bibliotek.

Her holdt hun foredrag 
om hendes nyeste roman 
“Genforeningen”, som er 

baseret på ildsjælen H. 
P. Hanssens liv frem til 
Genforeningen i 1920.

Gennem sin indflydelse 
som redaktør af Hejmdal 
i Aabenraa, politiker og 
minister kæmpede han 
i mere end 30 år for at 
få Nordslesvig tilbage til 
Danmark. 

Foredraget var arrange-
ret af Ældre Sagen i Bov 
og Bov Bibliotek. ■

Forfatteren Pernille Juhl tryllebandt de knap et halvt hundrede tilhørerne og krydrede sine 
fortællingen med billeder. Foto Dit te Vennits Nielsen

Nyvalg
Hans Henrik Hjermitslev 
fra Padborg er blevet valgt 
til Kulturelt Samråd for 
Aabenraa Kommune.

Kulturelt Samråd støtter 
kulturelle arrangementer 
og projekter såsom kon-
certer, foredrag, teater og 
kunst. Der er stadig penge 
for 2020 tilbage. ■
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