
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

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

Torsdag, fredag og lørdagstilbud

Kun

8,-

GRÅSTEN

Kærgården smør
200 g

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

BovAvis
Tak fordi du handler lokalt

Gråsten - Broager - Ragebøl - Sundeved - Padborg - Kruså - Frøslev - Holbøl - Kollund Uge 48 25. november 2020 13. årgang  Løssalg: 5 kr. 

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

JULEFROKOST
PLATTER
- også velegnet som take away, hvis du 
ønsker at forkæle dine gæster derhjemme.
Ring og hør om de mange muligheder

Pr. kuvert kr.

125,-
 Husk  

 BESTILLING! 

    JulefrokostJulefro



Kirkesiden for
Gråsten og Adsbøl

Gudstjenester og aktiviteter i november
Søndag den 29. november kl 9.30 Gudstjeneste i Adsbøl kirke

Søndag den 29. november kl 11.00 Gudstjeneste i Gråsten Slotskirke

Tirsdag den  1. december kl 19.00 Læsekreds i Præstegården

Søndag den  6. december kl 11.00 Gudstjeneste i Gråsten Slotskirke

Tirsdag den  8. december kl 19.00 Menighedsrådsmøde

Torsdag den 10. december kl 19.00 Syng julen ind i Gråsten Slotskirke

Søndag den 13. december kl 9.30 Gudstjeneste i Adsbøl kirke

Søndag den 13. december kl 11.00 Gudstjeneste i Gråsten Slotskirke

Onsdag den 16. december kl 19.00 Syng julen ind i Adsbøl kirke

Søndag den 20. december kl 11.00 Gudstjeneste i Gråsten Slotskirke

Torsdag den 24. december kl 11.00 Julegudstjeneste i Gråsten Slotskirke

Torsdag den 24. december kl 13.30 Julegudstjeneste i Gråsten Slotskirke

Torsdag den 24. december kl 15.00 Julegudstjeneste i Adsbøl kirke

Torsdag den 24. december kl 16.30 Julegudstjeneste i Gråsten Slotskirke

Fredag den 25. december kl 11.00 Gudstjeneste i Gråsten Slotskirke

Lørdag den 26. december kl 9.30 Gudstjeneste i Adsbøl kirke

Søndag den 27. december kl 11.00 Gudstjeneste i Gråsten Slotskirke

Torsdag den 31. december kl 11.00 Nytårsgudstjeneste i Gråsten Slotskirke

Torsdag den 31. december kl 14.30 Nytårsgudstjeneste i Adsbøl kirke

Covid-19
Der er stadig begrænsninger ift hvor mange vi må være i kirkerne og kapellet.

Følg venligst personalets anvisninger – de har helt styr 
på m2, stole og bænkerækker, samt afstandskrav.

Man bærer mundbind i kirkerne, indtil man sidder på sin 
plads og igen, når man rejser sig for at gå ud.

Vi skal alle passe på os selv og ikke mindst hinanden!

*****************************

Gråsten Slotskor deltager under gudstjenesten 
den 29. november i Slotskirken.

Nyt menighedsråd
Kirkeåret begynder med 1. søndag i advent, som 
altid er den fjerde søndag før juledag.

I løbet af kirkeåret er der cirka 60 søndage og helligdage. På hver af de dage 
holdes der gudstjenester med hver sin tekst fra Det Nye Testamente.

Idéen med kirkeåret er således at fortælle hele Jesu historie fra advent 
til advent. Når året er gået, er historien om Jesus fortalt færdig.

Det nyvalgte menighedsråd starter deres arbejde på 
søndag og har netop konstitueret sig således:

Formand: Helle Blindbæk
Næstformand: Claus Levinsen
Kasserer: Jens Peter Thomsen
Kontaktperson: Mogens Hansen
Kirkeværge: Claus Levinsen (Gråsten) og Ruth Gaul Nilum (Adsbøl)

Øvrige medlemmer:
Susanne Tønnies, Lis Nielsen, Søren Thygesen Kristensen, Mona Brieghel, 
Per Rosenberg, Vera Carlsen, Vibeke Døssing og Jette Knapp. 

Suppleanter blev Inga Petersen, Ella Clausen, Ruth 
og Ole Gaul Nilum, Mogens Lindberg. 

Udvalgene kan ses på vores hjemmeside.

Genforeningsåret rinder ud
Det blev en anderledes fejring af Genforeningen end mange havde arbejdet 
hen i mod og ønsket sig. Nogle arrangementer blev a� yste, andre udsatte.

Historisk Forening for Graasten By og Egn har netop udgivet en bog 
om Genforeningen 1920 og årene efter i Gråsten området.

I bogen beskrives “genforeningsklokken”, som hænger i Adsbøl kirke.

Klokken bruges stadig og vi kvitterer med et billede 
taget på kirkeårets sidste søndag! 

Uddeling af julehjælp
Gråsten-Adsbøl Menighedsråd 
uddeler hvert år julehjælp, til 
de familier, der har brug for en 
håndsrækning op mod jul. 

Vi samler målrettet midler ind hen 
over hele året, bla. i kirkebøsserne, 
Nørklernes arbejde, ved koncerter 
osv. udelukkende til dette formål. 

Det er vigtigt for os, at 
tilgodese børnene. Derfor 
består julehjælpen af en kasse 
julemad, saft og sodavand, 
samt gavekort til børnene.

Julehjælpen er ikke KUN for 
børnefamilier, alle kan søge!

Har du og din familie brug 
for julehjælp i år, kan du 
søge på følgende måde:

Send en ansøgning til email: 
9019fortrolig@sogn.dk eller 
som brevpost mrk. “julehjælp” 
til Kirkekontoret i Gråsten 
senest den 18. december. 
Du kan også a� evere din ansøgning i postkassen mrk “Julehjælp”.

Skriv, det du synes er relevant at fortælle om din situation samt alder på børn.

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

Julekalender
I december forbereder vi os på julen. Vi tænder lys, pynter op, køber 
ind, bager småkager og ser julekalender – og i år kan man følge en helt 
ny julekalender. Gråsten og Adsbøl sogne har i år lavet en julekalender, 
der kan følges på kirkens facebookside og hjemmeside i december hver 
dag frem til juleaften. Hver dag åbnes en ny låge, og bag lågen gemmer 
sig julehilsener, julefortællinger, julepynt og sang. Der er blevet � lmet i 
præstegården, på kirkegården, i byen, i skoven og i vores to kirker, og vi 
håber, at vores julekalender vil kunne sprede lidt glæde her i adventstiden.

Ny medarbejder på Kirkekontoret
Fra den 1. december kan man møde et nyt ansigt på kirkekontoret.

Vi har ansat Helle Schmidt som Kordegn/Regnskabsfører.

Helle er fra Gråsten og kommer fra en stilling ved Sygehus Sønderjylland.  

Syng julen ind
Har du lyst til at synge nogle af vores dejlige 
julesange og høre en julefortælling?

Torsdag den 10. december og Onsdag den 
16 december kl 19.00 får du muligheden 
for, at synge sammen med vores nye 
kirkesangere og høre en julefortælling ved 
sognepræst Hanne Beierholm Christensen.

Menighedsrådet serverer julegløgg 
og en småkage efterfølgende.

Kirkegårdene
De smukkeste farver samler sig lige nu på vores kirkegårde; 
rødlige nuancer, gyldne, brun og grøn i alle afskygninger.

Lad din gåtur være til én af områdets smukke steder, nyd både freden men 
også de smukt granpyntede gravsteder, der venter på vinterens komme.

Juleaften
Vi kommer ikke uden om, at Coronaen kommer til at præge 
december og dermed juleaften i vores kirker.

I Gråsten og Adsbøl kirker er der 4 julegudstjenester og 
Den tyske menighed har 2 julegudstjenester. 

Desværre kan vi ikke fylde kirkerne som vi plejer. Det har vi 
naturligvis drøftet indgående, for hvad gør vi så?

I år bliver der pladsbestilling med nummererede stole i Slotskirken. 
Dette kan du læse mere om i uge 50 her på siden!
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Hvor mange kongekroner er der i annoncerne under 
juletemaet i denne uge?
Der er  . . . . . . . . . . . .  kongekroner i annoncerne denne uge

Navn:   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

By:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Telefonnr:   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

VIND MASSER AF 

GAVEKORT

TIL BYENS BUTIKKER

Den store 
julekonkurrence 

i julebyen Gråsten

Kuponen kan a� everes i en af vore postkasser 
Nygade 8, Gråsten, i Superbrugsen i

Ulsnæs Centret eller Bovvej 45, 6330 Padborg  
senest fredag kl. 12.00.

Det er denne kongekrone, der skal 
� ndes, men kun i annoncørernes 

annoncer under juletemaet.

Alle de bedste julegaver � nder du i butikkerne i Gråsten. Deltag 
i den store konkurrence og vind gavekort til byens butikker.

Vi trækker hver uge lod blandt alle de rigtige 
kuponer om gavekort til byens butikker. Vinderne 

o� entliggøres den følgende uge i avisen.

Gavekortene kan hentes i Nygade 8, Gråsten
Tirsdag fra kl. 10-12 samt onsdage og torsdage fra kl. 13-15

Vær med i den store

Julekonkurrence

Alt er planlagt: 

Katrine Johnsen spilder ingen tid
Af Esben Cronbach

Det meste af hendes uge 
er planlagt til minuttet, 
men det er ikke et pro-
blem for 17-årige Katrine 
Johnsen fra Gråsten.
Som medlem af 
Ungdomsrådet, elevrådet 
og med arbejde på ung
domskulturhuset Mejeriet 
har Katrine Johnsen altid 
noget at give sig til. 

Hun går i 3.G på Sønder
borg Statsskole. Allerede 
da hun som 14årig vandt 
hun DM i dansk, var det 
politik, hun ville arbejde 
med. 

Selvom hun stadig sigter 
efter stjernerne, har hun 
nu valgt en anden vej, 
og vil læse bæredygtig 
økonomi. Drømmen er at 
arbejde med forskning i 
nye tilgange til økonomi 
og bæredygtighed på en 
tænketank som CEPOS.

Gymnasiet
Grunden til at politik i 
Katrine Johnsens frem
tidsplaner er skiftet ud 
med økonomi, ligger læn
gere tilbage i tiden.

Da hun gik i folkeskolen, 
virkede fagene mere ad
skilte; uden nogen tvær
faglighed, syntes hun.

Gymnasiet fik hen
de til at se den større 
sammenhæng.

“På gymnasiet så jeg, 
hvordan fagene understøt
ter og klæder hinanden. 
Da jeg så meningen med 
det hele, vækkede det min 
interesse for økonomien.”, 
siger Katrine Johnsen, der 
er datter af Louise og Axel 
Johnsen 

Siden hun vandt DM i 
dansk, har hun ikke foku
seret meget på at forbedre 
sine skrivefærdigheder. De 
meste af det, hun skriver, 
er afleveringer i gymna

siet. “Men de bliver også 
gode,” siger hun grinende.

Arbejde
Størstedelen af sin tid 
skønner hun at bruge 
i Sønderborg, ude af 
hjemmet på Stjernevej i 
Gråsten.

Meget af tiden går med 
skole og arbejde på ung
domskulturhuset Mejeriet, 
hvor hun laver events for 
andre unge. 

Koncerter, quizaftener, 
poetry slam og alt, der 
ellers kan være spændende 
for de unge, er at finde på 
Mejeriet.

“Jeg brænder virkelig for 
ungefællesskaber. Hvis 
ikke jeg selv var med til at 
planlægge, ville jeg også 
selv ønske, at jeg kunne 
gøre deltage i den slags.”, 
siger Katrine Johnsen.

Arbejdet med og for 
unge i Sønder borg 

Kommune begyndte hun 
tidligt.

I 8. klasse blev hun 
en del af Ungeråddet i 
Sønderborg Kommune. 
Her rådgiver hun, sam
men med andre unge, 
politikerne om, hvordan 
man gør Sønder borg 
Kommune til et bedre sted 
for unge. Ved siden af sit 
engagement for ungefæl
lesskaber og sit arbejde i 
skolen, bruger hun også 
en stor del af sin tid med 
venner.

Kreativ udfoldelse
Med alt arbejdet har hun 
tænkt på, på et tidspunkt 
at prøve noget nyt. 

“Jeg har overvejet at 
melde mig til forfatteraka
demiet, fordi jeg også godt 
kunne bruge noget kreativ 
udfoldelse,” siger hun, der 
i sin gymnasietid har haft 
travlt med at balancere 

både skole, arbejde og 
venner. 

Den kreative udfoldelse 
er hun trods alt heller ikke 
helt foruden. Hun har i 
mange år sunget, og lærte 
sig for nogle år siden at 
spille klaver.

Musikken og skriveriet 
vil Katrine Johnsen måske 
arbejde videre med på sit 

sabbatår, hvor hun over
vejer at tage et højskole
ophold. Både fællesskabet 
med nye højskolevenner 
og undervisning fri for 
eksaminer, tiltaler hende. 

Før højskolen vender 
hun dog først blikket mod 
Schweiz, hvor hun skal 
være au pair i ét år. ■

17-årige Katrine Johnsen får topkarakterer, men er også aktiv i 
fritiden.

4 Handl i Slotsbyens butikker og få Gråstenmærker
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VIND MASSER AF 

GAVEKORT

TIL BYENS BUTIKKER

Vi trækker hver uge lod blandt alle de rigtige kuponer om gavekort til byens butikker. Vinderne o� entliggøres den følgende uge i avisen

Vær med i den store Julekonkurrence. Se kuponen på side 5 her i 

NORMALE ÅBNINGSTIDER 

Mandag-Torsdag kl. 10.00-21.00
Fredag-Lørdag kl. 10.00-22.00

Søndag kl. 10.00-20.00

JULEÅBNINGSTIDER

Onsdag den 23. december kl.10.00-22.00
Torsdag den 24. december kl.10.00-16.00
Fredag den 25. december kl.10.00-22.00
Lørdag den 26. december kl. 10.00-22.00
Søndag den 27. december kl.10.00-20.00
Torsdag den 31. december kl.10.00-16.00

Fredag den 1. januar kl.10.00-19.00

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

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

Vi har den rigtige stemning 
hos Den Gamle Skomager

Nygade 13 - 6300 Gråsten

Strikmønstre fra 

Symfonie Wood

Vi har egnens største udvalg af 
   

625,-

Ulsnæscentret · Tlf. 74 65 43 44

Garn og tøjbutikken med det store udvalg

SuperBrugsen Gråsten · Ulsnæs 10 · 6300 Gråsten · Tlf. 73 65 26 00

GRÅSTEN
BUKO SMØREOST 
250 g

vælg mellem skinke-, 
champignon-, bacon-, 
alpe eller rejeost

Pr. stk.

10,-

Under 

½
pris FRIT VALG 

Torvet 5, Centrum
6300 Gråsten

Tlf. 74 65 34 15 

Amtsvejen 13, Nybøl 
6400 Sønderborg
Tlf. 74 46 77 16

JULESORTIMENT
Kom ind og se vores store udvalg



Fiskenæsvej 2, 6300 Gråsten • Tlf. 7365 0033

UDDANNET 
MASSØR
FRIST D. 8/12

SVØMMETRÆNER
& LIVREDDER

FRIST D. 8/12

Enjoy Resorts finder du på vadehavsøen Rømø og Marina Fiskenæs i Gråsten. Begge resorts ligger midt i 
naturen tæt på vandet og med højt til himlen. Enjoy Resorts tilbyder mere end 356 Feriehuse med tilhørende 

Wellness, Restaurant, Bar, Konference, Bowling, Golf og mange glade ferie gæster.

Til Enjoy Resorts Marina Fiskenæs søger vi en 
dygtig, serviceminded og imødekommende 
massøruddannet behandler til vores wellness 
og spaafdeling. 

Vi forestiller os, at du:
- Er uddannet massør & taler dansk
- Har erfaring i kropsbehandlinger
- Har lyst til at tale flere sprog 
- Har lyst at møde nye mennesker.
- Er social anlagt 

Vi kan tilbyde dig følgende
- Glade kollegaer 
- Oplæring i behandlinger
- En travl, men spændende hverdag
- Løn efter kvalifikationer

Hvis stillingen lyder spændende for dig, så 
send os en ansøgning inkl. kort CV samt bille-
de til vores wellnesschef Conny Gregersen på 
mail: cg@enjoyresorts.dk  Vi afholder løbende 
jobsamtaler...

Vi søger endnu en servicemindet og engageret 
svømmetræner/livredder til vores badeland 
på vores resort i Gråsten – Marina Fiskenæs. 
Du vil indgå i et team bestående af livreddere 
og lederen af Badelandet på resortet.

Dine ansvarsområder vil primært være:
- Dagligt svømmetræner
- Uddanne hjælpere og livreddere
- Udtage vandprøve
- Varetage kvalitetssikring
- Administrative funktioner eks kontrolbog
- Livredderfunktion
- Opsyn med badegæster
- Du skal forvente aftenarbejde

Du skal have erfaring fra en tilsvarende 
stilling og kan arbejde selvstændigt og udvise 
initiativ i dit job. 

Hvis du genkender dig selv i profilen, er du 
velkommen til at kontakte os for mere infor-
mation. Du kan kontakte Morten Sprogø på 
3034 0329 eller mortens@enjoyresorts.dk.

Bomhusvej 3, 6300 Gråsten · Tel. 74 65 22 56 
www.karenmarieklip.dk

NYE ÅBNINGTIDER: Mandag-fredag: 12-16.00  - lør-søndag: lukket

✁

Karen • Marie Klip

-20%
på alle varer

RABATDAGE!

Gælder fra  fredag d. 20/11/2020 t.o.m. mandag d. 30/11/2020!

OBS! Vi bygger om og har derfor lukket butikken 
fra man. 7. dec. Vi glæder os til at se dig igen  

i vores nye butik i starten af januar. 
HUSK: Webshoppen er altid åben, også som “take away”

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

OGSÅ på tilbud &  nedsatte varer

æ Rummelpot med mundbind 

Af Esben Cronbach

Det sønderjyske 
satiriske julehæfte, æ 
Rummelpot er på gaden.
æ Rummelpot blev præ
senteret på et pressemøde 

i Billedsalen på Folkehjem 
i Aabenraa.

Der skal mere end en 
verdensomspændende 
pandemi til at stoppe 
sønderjydernes satiriske 
julehæfte. 

Redaktionen har fundet 

masser af sprækker i 
tristheden over skole
lukninger, aflysninger og 
kollegaforladt hjemmear
bejde – og her er lyset og 
smilet trængt ind. 

For intet er jo så døds

sygt, at det ikke er sjovt 
for nogen. 

æ Rummelpot udkom
mer med mundbind. 

Til gengæld holder sati
rehæftet kun lidt afstand, 
mens det fornøjer læserne. 

Som altid går æ 
Rummelpot til grænsen – 

og nogle gange lidt over. 
Bogstaveligt talt. 

Det er 75. udgave af 
det sønderjyske julehæf
te, som er på gaden. æ 
Rummelpot har været 
leverandør af sønderjysk 
humor siden 1946. Hæftet 
er på 60 sider. 

“æ Rummelpot er der 
kun, fordi sønderjyder
ne køber den. At den 

 eksisterer, er sønder
jydernes fortjeneste. æ 
Rummelpot er en ægte 
sønderjysk kulturinstituti
on, som er værd at bevare. 
Det er her, vi dyrker vores 
egenart som sønderjyder”, 
siger redaktør Gunnar 
Hattesen. ■

EN FLAD FORNEMMELSE Grand deroute: Sønderborgs le maire, Erik Lauritzen (S), er en skuffet mand: En etape af Tour de France kommer alligevel ikke til Sønderborg næste år. Først i 2022 skal cyklerne pumpes.
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Forsiden til æ Rummelpot 2020

En flad fornemmelse. Vittighed i æ Rummelpot 2020

ENJOY FAMILY TIME
 

Glade børn leger bedst...

På ENJOY RESORTS er der noget at komme efter for alle. Bare en enkelt dag, et par dage eller en uge    

væk fra hverdagen, men alligevel ikke langt væk. Og hvorfor egentlig vente på ferierne og højtiderne? 

Der er jo altid en anledning til at tage afsted og nyde livet. Her finder du forkælelse til både krop og 

sjæl med mange aktiviteter, som badeland, wellness, spa, bowling, aktivtetsrum for børnene,  fitness, 

restaurant, golf og marina. Begge resorts ligger midt i naturen, tæt på vandet og med højt til himlen. 

Så der er god plads til masser af samvær med dine nærmeste. Der er altid en anledning...

2.600 m
2

på Rømø

WELLNESS

1.900 m
2 

i Gråsten

FRI

ADGANG 

til pool/badeland, 

fitness og wellness 

hvor børn har adgang 

ifølge med voksne i 

udvalgte perioder

Se mere og book ophold på 

www.enjoyresorts.dk

ENJOY RESORTS 

MARINA FISKENÆS

Fiskenæsvej 2
DK-6300 Gråsten

Tlf. 6913 7910

ENJOY RESORTS 

RØMØ
Vestergade 31, Havneby

DK-6792 Rømø

Tlf. 6913 7903 

GRÅSTEN

RØMØ

RUMMELPOT   1

26-10-2020   18:50:20

ALT ER AFLYST! 2020
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LÆKKER ANDEMENULÆKKER ANDEMENU
til juleaftentil juleaften

Mad ud af huset
Tlf. 21248572

Det Grønne Køkken 
Sundgade 79  · 6320 Egernsund

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

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

Ulsnæs 10, 6300 GråstenUlsnæs 10, 6300 Gråsten
Tlf.: 30 56 36 47 Tlf.: 30 56 36 47 

MENU TIL 2 PERSONER MENU TIL 2 PERSONER 
1 hel stegt and med hvide karto�er, 1 hel stegt and med hvide karto�er, 

hjemmelavet agurksalat, hjemmelavet agurksalat, 
hjemmelavet rødkål og andesaucehjemmelavet rødkål og andesauce

DESSERTDESSERT
Risalamande med kirsebærsauceRisalamande med kirsebærsauce

(portionsanrettet)(portionsanrettet)

Bestilles på 
www.dgk-Egernsund.dk

199,- 
OBS!!! Til afhentning 
den 23. december
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1. 2 slags sild, hjemmelavet graved laks, æg med rejer, 
leverpostej, roastbeef og surrib. Bordanretning

2. Fiskefi let & tartele� er med høns i asparges. Serveret

3. Ribbenssteg, medister, julefrikadeller, rødkål, 
sønderjysk hvidkål og brune kartofl er. Bordanretning

4. Grønlangkål med hamburgerryg, kålpølser og 
brune kartofl er. Bordanretning

5. : Forskellige oste med kiks 
og tilbehør. Serveret

6. Risalamande med kirsebærsauce  eller 
æbleskiver med hindbærmarmelade. Serveret

Tlf. 7465 9206 • info@kvaers-kro.dk

www.kvaerskro.dk

Bordreservation 
på 7465 9206 

Menupris 

199,-
pr. person

JuleanretningJuleanretning
27. og 28. november
4., 5., 11. og 12. december fra kl. 18:00

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!

æ Rummelpot 2020 kan købes i alle 
boghandler, og i de allerfl este kiosker, varehuse 

og supermarkeder i hele Sønderjylland. 

ALT ER AFLYST! 2020

æ Rummelpot

—årets bedste mandelgave

9995

Leverandør af sønderjysk humør siden 1946

STØRRE, FRÆKKERE 
OG SJOVERE END 

NOGENSINDE

Hjælpsomhed i en mørk tid

Af Ingrid Johannsen

På deres daglige gåtur 
fandt Dorthe og Jørgen 
Sørensen forleden et 
høreapparat på Torvet i 
Gråsten. 
Efter fundet tog Dorthe 
Sørensen ind hos 

Vibeke Aaskov, Din 
Hørespecialist, som kon
staterede, at høreapparatet 
ikke var et mærke, de 
forhandler. Hun kon
taktede fabrikanten, der 
kunne søge på stelnum
meret. Der viste sig, at 
høreapparatet var solgt fra 
Sønderborg Høreklinik.

Det var en synligt over
rasket Inger Høj Jakobsen, 
Gråsten, som havde været 
ude at handle, som blev 
ringet op, om hun mang
lede et høreapparat. 

“Nej, det mener jeg ikke, 
men jeg vil lige mærke 
efter. Jo, det er jo rigtig 

nok”, sagde Inger Høj 
Jakobsen.

Da hun afhentede hø
reapparatet hos Vibeke 
Aaskov, fik hun at vide, at 
det var Dorthe Sørensen, 
der har indleveret det. 

Hun skyndte sig over 
til BlomsterTorvet for at 
købe lidt lækkert og en fin 
krans, som hun kom forbi 
med.

“Hvor kan det glæde 
mig at opleve sådan en 
venlighed fra både Dorthe 
og Vibekes side”, siger en 
meget taknemmelig Inger 
Høj Jakobsen. ■

Vibeke Aaskov, Inger Høj 
Jakobsen og Dorthe 
Sørensen, som afleverede 
et tabt høreapparat. Dorthe 
Sørensen har selv høreappa-
rat og ved, hvor bekosteligt 
det er at købe et godt høre-
apparat. Foto Ingrid Johannsen.

BLACK
FRIDAY

SPAR 20% PÅ HELE BUTIKKEN*

Fredag den 27. november  kl. 9.30 - 18.00

Lørdag den 28. november  kl. 9.30 - 15.00

*gælder ikke i forvejen nedsatte varer

botex Andreas Carl
Nørrekobbel 9, 6400 Sønderborg

post@andreascarl.dk
Tlf. 7448 7777 · www.andreascarl.dk

Brug Gråsten mærket
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Gisselmann  
Kongevej 86, Gråsten · 74 65 01 70

B L O M S T E R      C H O K O L A D E      V I N ,  Ø L  &  S P I R I T U S      G A V E R

Bestil fra vores butik, interflora.dk  
eller via mobilen. Vi sender over hele landet

Byd foråret velkommen

Gråsten

Gråsten
restaurant
fiskenæs

Vær med i lodtrækning om fine præmier sponsoreret af byens butikker. Hovedpræmien udtrækkes 
den 23. december kl. 12.00 og er et gavekort på 10.000 kr. til køb i de deltagende butikker. 

Vinderen o� entliggøres straks på Gråsten Handels Facebookside, 
Gråsten Avis’ hjemmeside samt i Gråsten Avis i uge 53.

Ingen gevinster kan ombyttes til kontanter. Sidste chance for at 
aflevere dine fyldte kort er den 22. december.

Fyldte kort kan afleveres hos Agrosam, 2dreams, Blomstertorvet og Gråsten Blomster.  

Gråstenmærker 2020Gråstenmærker 2020
Saml Gråstenmærker ved køb i 
slotsbyens deltagende butikker
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Et samarbejde mellem 
Ældrerådet og  

Frivillighedens Hus

Vi spiser sammen – hver for sig 

Et samarbejde mellem 
Ældrerådet og  

Frivillighedens Hus

Torsdag den
10. december
2020

Vi spiser sammen – hver for sig 

Et samarbejde mellem 
Ældrerådet og  

Frivillighedens Hus

Torsdag den
10. december
2020

Vi spiser sammen – hver for sig 

Et samarbejde mellem 
Ældrerådet og  

Frivillighedens Hus

Torsdag den
10. december
2020
Vi spiser sammen – hver for sig

Ældrerådet og Frivillighedens Hus har et fælles fokus på at 
mindske følelsen af ensomhed og øge den mentale sundhed 
for ældre borgere i Sønderborg Kommune.

Ældrerådet ønsker derfor at invitere dig til at være en del af 
et spise-fællesskab – på afstand – med i alt 150 enlige ældre 
borgere. 

Hvad går spise-fællesskabet ud på?
At du som deltager modtager en gratis julepakke fra 
Ældrerådet. Pakken indeholder: 
• en julefrokost leveret til døren
• flere små ”julegaver”, der kan bidrage til at øge din mentale

sundhed

Du har som deltager desuden mulighed for via lodtrækning 
at vinde én af tre julekurve fra Ældrerådet.
Vinderne får direkte besked.

Hvis du ønsker at være med, skal du kunne svare ja til 
følgende:
• Jeg er 60 år eller derover
• Jeg bor alene i Sønderborg Kommune
• Jeg er tilknyttet Hjemmeplejen eller har fået tilbudt

forebyggende hjemmebesøg af kommunens
seniorvejledere

• Jeg giver samtykke til, at en repræsentant fra Ældrerådet
ringer mig op efter frokosten til en hyggelig snak om min
frokostoplevelse, og jeg får mulighed for at stille spørgsmål
eller evt. snakke om andet, der ligger mig på sinde

Programmet for den 10. december:
Kl. 09.00 – 12.30 – din julepakke afleveres hjemme hos dig
Kl. 12.30 – 13.00 – du gør din julefrokost klar
Kl. 13.00 – 14.30 – ”Vi spiser sammen – hver for sig”
Kl. 14.00 – 18.00 – en repræsentant fra Ældrerådet ringer dig op 

Tilmelding efter ”først til mølle”-princippet til Frivillighedens 
Hus - senest den 4. december.

Kontakt frivillighedskoordinator Lone Juhl Petersen på 
hverdage fra kl. 08.00-16.00 på telefon 27 90 66 90 eller på 
mail ljpe@sonderborg.dk

Vi håber du har lyst til at være med til frokosten og den 
efterfølgende snak med os.

Med ønsket om en god jul 

Ældrerådet

Venstre sætter Dybbøl 
Mølle på finansloven

Af Gunnar Hat tesen

Venstre prioriterer med 
sit finanslovsforslag at 
afsætte 1 mio. kr. hvert 
år til drift, vedligehold 
og formidling af Dybbøl 
Mølle fremover. Dybbøl 
Mølle er nemlig en 
del af vores nationale 
kulturarv, og derfor 
skal møllen også sikres 
en fast bevilling på 
finansloven.
Dybbøl Mølle er både et 
symbolsk og fysisk var-
tegn for Grænselandet, 
tabet af Sønderjylland 
i 1864 og de slesvigske 
krige og konflikter. Med 
Venstres finanslovsforslag 
anerkender vi møllens 
position som et nationalt 
kulturminde ved at priori-
tere den på finansloven.

“Da vi havde regerings-
magten afsatte vi sammen 
med Dansk Folkeparti en 
særbevilling til Dybbøl 
Mølle, så møllen kunne 
blive totalrenoveret inden 
100 året for fejringen af 
genforeningen her i 2020. 
Nu er tiden så til at sikre 
Dybbøl Mølle en fast årlig 
driftsbevilling, så vi lø-
bende kan vedligeholde og 
videreudvikle formidlin-
gen af Dybbøl Mølle i tæt 
samarbejde med Historie 
Center Dybbøl Banke. 
Derfor afsætter vi på vores 
finanslovsforslag 1 mio. 
kr. årligt,” udtaler folke-
tingsmedlem Ellen Trane 
Nørby (V), Sønderborg, og 
medlem af kulturudvalget 
i Folketinget.

Hun har gennem flere 

år arbejdet aktivt for, at 
Dybbøl Mølle blev aner-
kendt med en finanslovs-
bevilling. Med Venstres 
finanslovsudspil fortsætter 
kampen nu for at finde et 
flertal udenom regerin-
gen, der ligesom Venstre 
ønsker Dybbøl Mølle på 
finansloven, fordi vi be-
klageligvis kan konstatere, 
at den socialdemokratiske 
regering ikke har penge 
til Dybbøl Mølle på deres 
finanslovsforslag.

“Møllen blev istandsat 
til Genforeningsåret, 
og vi skal simpelthen 
ikke risikere at stå i en 
situation, hvor den igen 
forfalder. Derfor er vi nu 
på forkant – det er også 
det eneste rigtige, at vi her 
i genforeningsåret, slår en 
tyk streg under, at staten 
skal påtage sig et medan-
svar for den fremadrettede 
vedligeholdelse af møllen”, 
forklarer Ellen Trane 
Nørby.

For Ellen Trane Nørby, 
der også er Venstres 
borgmesterkandidat i 
Sønderborg Kommune, 
er det afgørende, at pen-
gene vil gøre det muligt 
at være på forkant med 
vedligeholdelsesarbejdet, 
såvel som kunne sikre en 
løbende udvikling af for-
midlingen på stedet sam-
men med Historiecenter 
Dybbøl Banke. ■

Kroner og hjerter på Torvet

Julens lys er blevet tændt på Torvet og handelsgader i Gråsten.  Foto Ingrid Johannsen

Ellen Trane Nørby (V) ønsker, 
at der på finansloven bliver 
afsat penge til Dybbøl Mølle.
 Arkiv foto
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SYNSPRØVE INKLUDERET

-30% 
PÅ ALLE BRILLEGLAS

- og så får du også 30% 
på brilleglas til eget brillestel!

SE BEDRE – SE BEDRE UD
med brilleglas fra Thiele

 
Hos os finder du det største udvalg af brilleglas fra Standardglas 

over Skræddersyedeglas til Specialglas som eksempelvis:

+ 400 kr. for indslibning i eget brillestel, med forbehold for om stellet kan benyttes uden brækage risiko. 

Tilbuddet kan ikke kombineres med andre tilbud og rabatter. Tilbuddet gælder ikke fast Lavpris og Junior.

PC-glas Køreglas

Jens Bundgaard v/ Jens Bundgaard / Borgen Shopping / 6400 Sønderborg
Telefon: 74 44 05 80 / soenderborg@thiele.dk
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Børn kom med ønskesedler
I Gråsten kunne børn lør-
dag deltage i lodtræknin-
gen om ekstra julegaver. 

Kongelige nisser tog 
imod ønskerne på 
Torvet. ■

HAR MODTAGET TILSKUD FRA

Venstres Europaudvalg i 
Syd- og Sønderjylland

HAR MODTAGET TILSKUD FRA
Venstres Europaudvalg i Syd- og Sønderjylland

EU OG DET SØNDERJYSK ERHVERVSLIV

Bryggeriet S.C. Fuglsang A/S 
Bryggerivej 2, 6100 Haderslev

Hvordan skaber EU bedre vilkår for 
små- og mellemstore virksomheder?

PROGRAM• Kl. 14.00 Velkomst ved formand for Venstres 

Europaudvalg i Syd- og Sønderjylland 
Søren Hansen

• Kl. 14.05 “Udfordringer for små- og 
mellemstore virksomheder på det europæiske 

eksportmarked”. Oplæg ved direktør 
Kim Fuglsang

• Kl. 14.30 “Sønderjylland set fra Europa-
Parlamentet” ved medlem af Europa-
Parlamentet Asger Christensen (V)• Kl. 14.50 Kaffe 

• Kl. 15.10 Rundvisning på malt  
fabrikken og bryggeriet.• Kl. 16.00 Afslutning

DEBATMØDE

Mød medlem af  Europa-Parlamentet Asger Christensen (V)  og direktør Kim Fuglsang  
til debat om aktuelle udfordringer.

Torsdag 12. december kl. 14.00-16.00

Tilmelding til joanogsoren@os.dk senest 9. december.

Venstre er vært ved ka� e og kage

Tilmelding til Søren Hansen på tlf. 2331 0746 
eller mail joanogsoren@os.dk

Medlem af Europa-Parlamentet 
Asger Christensen (V)
og ambassadør Claus Grube

DEBATMØDE
HVAD SKER DER I EUROPA?

Mandag den 30. november 
kl. 14.00-16.00 
på Alsion i Sønderborg

Tom Holten skifter til 
Slesvigsk Parti Af Gunnar Hat tesen

Fhv. byrådsmedlem for 
Venstre, Tom Holten, 
skifter parti.
I 2017 blev Tom Holden 
ikke genvalgt efter to 
perioder i byrådet. Men 
går det efter planen, er 
Tom Holden også at finde 
på stemmesedlerne igen i 
2021, men denne gang for 
Slesvigsk Parti. 

Afgørende for et par-
tiskiftet er ønsket om et 
bredt samarbejde samt en 
pragmatisk og resultatori-
enteret tilgang til politik. 
Han er klar til at trække i 
arbejdstøjet, samarbejde 
og søge indflydelse.

“Jeg har søgt og fundet et 
politisk ståsted, hvor det at 
arbejde ind mod og over 
midten ligger i partiets 
DNA og hvor indhold er 
vigtigere end partifarve. 
Jeg kan se mig selv i par-
tiprogrammet – et mere 
nuanceret og handlings-
orienteret program, der 
er retningsvisende; men 
giver plads til et personligt 
engagement uden at være 
ideologisk fastlåst”, siger 
38-årige Tom Holden, 
der oprindeligt stammer 
fra Kværs. Når han ikke 
blev genvalgt, hænger det 
blandt andet sammen 
med, at han i byrådet var 
med til at stemme for en 
lukning af Kværs Skole.

Slesvigsk Parti byder 
V-afhopper velkommen
I Slesvigsk Parti byder 
man Tom Holden velkom-
men og har været enig om 
at indstille ham som kan-
didat til kommunalvalget. 
Hvorvidt det lykkes for 
ham og de øvrige kandi-
dater afgøres til foråret, 
hvor Slesvigsk Parti holder 
opstillingsmøde. 

“Toms partiskifte er en 
gevinst og vi er glade for at 
han har tilbudt at stille op 
til næste års kommunal-
valg. Jeg kender ham fra 
byrådsarbejdet gennem 
otte år som en stærk kul-
tur- og erhvervspolitikker 
og god samarbejdspartner 
i forskellige udvalg”, siger 
gruppeformand Stephan 
Kleinschmidt. 

Dengang som i dag stil-

ler han også skarp på børn 
og ungeområdet. 

“I min tid som formand 
for Børn & Ungeudvalget 
så jeg eksempler på, hvor 
systemet havde fejlet eller 
var for trægt op imod 
en foranstaltning eller 
tvangsfjernelse. Der vil 
jeg fortsat bruge noget af 
min energi og erfaring”, 
fortæller Tom Holden. ■

Fakta
Tom Holden bor sam-
men med kæresten Julie 
og sønnen Viggo på tre 
år i Hørup.

Han er i dag Partner 
i Rekom A/S der ejer 
og driver 124 steder 
i Norden, heriblandt 
Heidis Bierbar, Brøg-
geriet, Lola og Rabalder-
bar i Sønderborg. Han 
har været restauratør i 
15 år og blandt andet ejet 
Penny Lane og Buddy 
Holly i Sønderborg samt 
Pionerbar i Tønder og 
Varde. 

Tom Holden fik 220 
personlige stemmer ved 
valget i KV2017.

Tom Holten skifter fra 
Venstre til Slesvigsk Parti.
 Arkiv foto

Syv vindere udtrukket
Interessen for at ud-
fylde kuponer med 
Gråstenmærker er 
overvældende.

Butiksejer Jan Hansen, 
Tøjeksperten udtrak man-
dag syv nye vindere.

Det blev: Kurt 
Westergård, Kliplev, 
Regnar Gormsen, 
Gråsten, Troels Bredahl, 
Alnor, Susanne I. Hansen, 
Nybøl,

Torben Buhrkal, Gråsten, 
og Rigmor Christensen, 
Gråsten. ■

Rettelse
Det er 38-årige Jesper 
Kock, som er ny kommu-
nikationschef på Gråsten 
Landbrugsskole.

På Alsik er 46-årige 
Jesper Koch stadig kulina-
risk chef.

Altså to kokke med næ-
sten samme navn. ■
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DIN LOKALE HÅNDVÆRKER

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

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

Bogholder
Ann Christensen
Telefon 31 17 05 27
bogholder@graastenavis.dk
Træffes tirsdag til torsdag 
fra kl. 11-15

+45 40 20 25 53

6300@factum2.dk

factum2 Gråsten ApS 
 Emmas Have 9, 6300 Gråsten  - din lokale fagmand

TILSTANDS-
RAPPORTER

KØBER- ELLER BYGGE-
TEKNISK RÅDGIVNING

ENERGI-
MÆRKER

SKADESANALYSE
-gode råd er

ikke dyre!

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.

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

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

tømrer / snedker
Knud Møller Paulsen

Bækken 10 · Rinkenæs
DK-6300 Gråsten

info@godthaandvaerk.dk

telefon 74 65 01 10
mobil 40 34 80 08

Handl i Slotsbyens butikker og få Gråstenmærker 1 3



GRÅSTEN SLOTSKIRKE
Søndag den 29. november kl. 11.00
ved Hanne Beierholm Christensen

ADSBØL KIRKE
Søndag den 29. november kl. 9.30
ved Hanne Beierholm Christensen

KVÆRS KIRKE
Søndag den 29. november kl. 9.30

ved Mette Carlsen

BROAGER KIRKE
Søndag den 29. november kl. 10.30

ved Stefan Klit Søndergaard med dåb

EGERNSUND KIRKE
Søndag den 29. november kl. 11.00

ved Mette Carlsen

RINKENÆS KORSKIRKE
Søndag den 29. november kl. 11.00

Festgudstjeneste
ved Marianne Østergård

NYBØL KIRKE
Søndag den 29. november kl. 15.00

ved Karen Møldrup Rasmussen

SOTTRUP KIRKE
Søndag den 29. november kl. 10.30

ved Karen Møldrup Rasmussen

ULLERUP KIRKE
Søndag den 29. november kl. 10.30

ved Lis-Ann Alexandra Rotem

TYSK GUDSTJENESTE
Sonntag, 29. November, 16 Uhr

Gottesdienst in Broacker

GUDSTJENESTERGUDSTJENESTER

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, der er opstillet i 
postafdelingen i SuperBrugsen i Padborg. 
Postkassen tømmes hver torsdag kl. 18.00.

Gå efter Gråsten mærket 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

Hjertelig takHjertelig tak
for al opmærksomhed i forbindelse for al opmærksomhed i forbindelse 

med vores diamantbryllup.med vores diamantbryllup.
Særlig tak til familie, venner, naboer for pyntning af Særlig tak til familie, venner, naboer for pyntning af 
indgang og tak til alle, der tændte lys om aftenen.indgang og tak til alle, der tændte lys om aftenen.

Venlig hilsenVenlig hilsen
Marianne og Aage B. NielsenMarianne og Aage B. Nielsen

Bryggen 14, GråstenBryggen 14, Gråsten

FESTGUDSTJENESTE
Første søndag i advent den 29. november 

kl. 11.00 i Rinkenæs Korskirke
Første søndag i advent begynder et nyt kirkeår, og 

det skal fejres med en festlig gudstjeneste!

I år er det også dagen, hvor det nye menighedsråd 
for de næste � re år trækker i arbejdstøjet.

I forbindelse med 
gudstjenesten a� older vi et 
lille corona-reglementeret 

julemarked i 
kon� rmandstuen kl. 10-13, 

hvor kirkens strikkehold 
sælger lækre strikvarer, 
og vores kon� rmander 

har � otte glasting fra det 
kreative glasværksted i november. 

Overskuddet går ubeskåret til 
Rinkenæs sogns menighedspleje. 

Vi håber, at I har tid og lyst til 
at kigge forbi før og e� er 

gudstjenesten.

Menighedsrådet

www.rinkenæskirke.dk og  Rinkenæs Sogn

JULEKONCERT 
MED DEN DANSKE 

SALMEDUO
Onsdag den 2. december 

kl. 19.00 i Rinkenæs Korskirke
En koncert med Den Danske Salmeduo, Hans 

Esbjerg og Christian Vuust på saxofon og klarinet, 
er en medrivende rejse gennem århundreders 

kirkemusik. Duoen laver stemningsfulde 
nyfortolkninger af danske salmer i et frugtbart 

møde mellem den nordiske folketones enkelhed, den 
klassiske musiktraditions nænsomhed 

og den amerikanske jazztraditions 
legende improvisationer.

Der er gratis entre til 
koncerten.

Menighedsrådet 

www.rinkenæskirke.dk og  Rinkenæs Sogn

Hjertelig takHjertelig tak
Fredag den 20. november blev jeg dårlig i SuperBrugsen, Gråsten.Fredag den 20. november blev jeg dårlig i SuperBrugsen, Gråsten.

Personalet var enestående til at hjælpe, de tog kontakt til Personalet var enestående til at hjælpe, de tog kontakt til 
min læge og sørgede for at jeg kom på sygehuset.min læge og sørgede for at jeg kom på sygehuset.
Desuden informerede de min familie og sørgede Desuden informerede de min familie og sørgede 

for at min kabinescooter blev kørt hjem.for at min kabinescooter blev kørt hjem.
Med ønsket om en glædelig jul fra en taknemmelig kunde.Med ønsket om en glædelig jul fra en taknemmelig kunde.

Gerda BoisenGerda Boisen
Fjordparken 3, AlnorFjordparken 3, Alnor

6300 Gråsten6300 Gråsten

Skovsvin på Buskmosevej Af Birgit te Jensen

Affald pynter ikke i 
naturen.

Et skovsvin har smidt 
tomme dunke og mas-
ser af tomme dåser på 
parkeringspladsen på 
Buskmosevej.■

Det er ikke noget kønt syn, 
der møder forbipas-
serende på p-pladsen 
ved Buskmosevej.
 Foto Birgit te Jensen 
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Læserbrev

Dødsfald

Taksigelser

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

Tusind takTusind tak
for jeres støtte, besøg, blomster og deltagelse for jeres støtte, besøg, blomster og deltagelse 

ved min elskede mand/vores farved min elskede mand/vores far

Erik TeichertsErik Teicherts
død og bisættelse.død og bisættelse.

Tusind tak til Ste� an for de � ne mindeord i kirken.Tusind tak til Ste� an for de � ne mindeord i kirken.
Det varmer i en svær tid.Det varmer i en svær tid.

KnusKnus
Karin, Sanne, Gitte, MortenKarin, Sanne, Gitte, Morten

Hjertelig tak for venlig deltagelse ved
vor kære mor

Katrine Nissens
bisættelse i Ullerup Kirke

Tak for blomster, kranse og trøstende ord. 
En særlig tak til Hjemmeplejen Fjord 

samt naboer for flagning

Inge og Keld
Grete og Jens

Bilist kører hund ihjel
Kære Billist
Dig der tirsdag morgen 
den 17. november på-
kørte en lille hvid hund 
ud for Ravnsbjergvej 5 i 
Rinkenæs. 

Hunden måtte kort efter 
aflives og er nu begravet. 

En ting er at påkøre et 

dyr, det kommer mange af 
os ud for, men det mindste 
man kan gøre, er at stoppe 
op og se hvad der er sket 
med dyret. 

Ifølge et øjenvidne der 
stoppede og kom ind med 
hunden, satte du i gang og 
kørte din vej.

Den lille hund havde 
ualmindelig stor betyd-
ning for os. Den havde en 
uvane med at smyge sig 
ud under lågen og over til 
naboen, der ligger brød 
ud til fuglene og just nu, 
hvor trafikken igen drøner 
afsted, efter Buskmosevej 

igen er åben og fri for 
vejarbejde, kostede det 
hunden livet. 

Det mindste man kan 
gøre, er at standse op. 

Met te Friis 

Ravnsbjergvej 5 

Gråsten

Yngre mand smadrede ruder i Gråsten
Af Søren Thygesen Kristensen

Sent tirsdag aften gik en 
ophidset og uligevægtig 
yngre mand af ukendte 
årsager amok i A.D. 
Jørgensensgade og 
Nygade i Gråsten 
Han smadrede ruderne 
i Alsgades Køre skole og 
ødelagde også nogle i 
boligforeningens afdeling 
Ringgården.

En snarrådig lokal be-
boer fik talt manden til 
ro, indtil politiet kunne 
afhente ham og tage ham 
med i detentionen.

Senere på natten blev der 
også smadret ruder i øjen-
klinikken på Sønder borg 
Syge hus, så politiet under-
søger nu, om gernings-
manden er den samme.

Politikommissær 
Thomas Berg oplyser, at 

manden intet udestående 
havde med politiet, og at 

årsagen til hans handlin-
ger er ukendte. ■

En mand smadrede ruder i Gråsten. Foto Søren Thygesen Kristensen

Thomas Petersen, Gråsten, 
er død, 90 år. ■

Andreas Frederik Bladt, 
Gråsten, er død, 87 år. ■

Samlok Pedersen, Gråsten, 
er død, 72 år. ■
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B R O A G E R

Julen nærmer sig med raske skridt

- Frilandskalkuner 4-12 kg pr. kg  ......  72,-
- Frilandsgæs 4-7 kg pr. kg  ............  105,-
- Landænder 3-4 kg pr. kg  ..............  84,-
- Moskusænder 3-4,5 kg pr. kg  ........  84,-
- Suppehøns 1,2 -3,0 kg pr. kg  ........... 35,-

ÅBNINGSTIDER
Hverdage: kl. 16-18

Lørdag-søndag: kl. 10-16

Skodsbølvej 71, Skodsbøl, 6310 Broager
Tlf.: 22 90 29 18 ‧ www.� nnh.dk

Lokalhistorisk Forening 
for Broagerland

Broagerland XXI
Den lokalhistoriske bog, med arti kler 

som har ti lknytning ti l Broagerland, kan købes
fra lørdag den 28. november 2020 hos:

Teddy's Salon i Egernsund og Ulsnæscenteret,
Kiosken i Super Brugsen Broager, 

Samt i Lokalhistorisk Arkiv på Broagerhus.

Broagerland XXI koster kr. 150,-
Bestyrelsen og Bogudvalget

Adventskoncert
BROAGER EGNSKOR

Dirigent Bettina Hellemann Munch

SOLIST BETTINA HELLEMANN 
MUNCH

PIANIST: KARSTEN MUNK

BROAGER KIRKE
ONSDAG DEN 9.DECEMBER KL. 19.30

Der synges julesange, Christmass Carols, "Ave 
Maria"af Schubert, Bach,Caccini

 Gratis entre – Corona restriktioner

Gør klar til 
forårsopvisning
Af Gunnar Hat tesen

Hvis det står til formand 
for BUI Gymnastik, Else 
Marie Toft, Dynt, bliver 
der forårsvisning.
“Vi er glade for at kunne 
være aktive på gulvet. 
Selvfølgelig håber vi på, 
at vi kan give opvisning 
til foråret”, siger Else 

Marie Toft, som medgiver, 
at voksen-gymnasterne 
har haft det svært under 
corona-krisen.

“Udfordringen er, at de 
kun må være 10 personer 
på hvert hold. De må ikke 
have den samme træner, 
og de må heller ikke høre 
den samme musik”, for-
tæller Else Marie Toft ■

Formand for BUI Gymnastik, Else Marie Toft. Arkiv foto 

Håndbold piver 
en smule
BUI Håndbold har haft 
det svært hen over foråret, 
sommeren og efteråret.

Medlemstallet er vi-
gende, men bestyrelsen 

i afdelingen forventer, at 
håndboldspillerne vender 
tilbage, når corona-krisen 
er forbi. ■

Ny præst på vej
Det nye menighedsråd i 
Broager skal ud at finde ny 
præst.

Pr 1. december bliver 
en præstestilling vakant, 

fordi Tina Iversen har fået 
andet arbejde. 

Ansættelsen af den nye 
præst skal ske i samarbej-
de med menighedsrådet i 
Dybbøl. ■

Møde på 
Broagerhus
Kostumerne i DR’s 
store historiefortælling 
‘Grænseland’ skal både 
være visuelt indbydende 
og historisk korrekte.

Og det er ikke nogen 
nem balance at ram-
me, fortæller historisk 
researcher Anne Fisker 

Hansen, som kommer til 
Broagerhus d. 25.novem-
ber kl. 19.30. Det er den 
anden af “de 5 onsdage” 
her i efteråret.

Anne Fisker Hansen 
fortæller om optagelserne 
til ‘Grænseland'. ■

Præcisering
Ældre Sagen i Broager har 
kun aflyst søndagscafeer-
ne indtil årets udgang.

De øvrige aktiviteter 
fortsætter uændret. ■
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B R O A G E R

SPAR 64,85

SPAR 555,00

TILBUDDENE GÆLDER 
TORSDAG - FREDAG - LØRDAG

SUPERTILBUD

FRIT VALG

700

FRIT VALG

1000

PRINGLES 
165 g

Flere varianter

COOP SILD 
Flere varianter

600/290 g

3 STK.

7900

FERSK SVINEMØRBRAD

10 STK.

5000

SØNDERJYSK GRØNKÅL 
ELLER HVIDKÅL
500 g

DYBFROST

SKRABEÆG
Str. M/L

Bakke med 10 stk.

PINOT NOIR
California 

TINGLEFF GULD 
KAFFE
500 gram

KALKUN
Frost

PR. BAKKE

1200

4 KG

12500

6 FLASKER

39900

SLAGTERENS 
HJEMMELAVET 
KÅLPØLSER

HØRUP KARTOFFEL-
SPEGEPØLSE

1 STK.

5900

3 POSER

8500

KLOVBORG SKÆREOST
Mellemlageret 45+

MIN. 1050 G

4900

ALBANI PILSNER
Kasse med 30 fl asker

PR. KASSE

7900
+pant.*Max 2 kasser pr. kunde pr. dag

*Max 3 stk. pr. kunde pr. dag

FRIT VALG

1000
*Max 6 pakker pr. kunde pr. dag

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 26. november til lørdag den 28. november. Forbehold mod trykfejl og udsolgt
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B R O A G E R

SKODSBØL – SKODSBØLVEJ 90 · 6310 BROAGER · TLF. 74 44 16 57

www.pchristensenogsønner.dk – Følg os på 

Vi laver også 
alt indenfor 

transport- og entreprenør- 
opgaver

SÅ ER DER SÆSONSTART FOR SÅ ER DER SÆSONSTART FOR 

Med vores kombinerede grab & sav på kranen 
kan vi tilbyde opkapning og træfældning på 
steder, hvor det ellers er umuligt eller meget 
vanskeligt at komme til uden at gøre skade 
på f.eks. nærtstående bygninger eller andre 

genstande, der ikke kan � yttes.

OPKAPNING OG OPKAPNING OG 
TRÆFÆLDNINGTRÆFÆLDNING

Har du et træproblem, du skal have løst? 

Så ring til os. Vi kommer gerne forbi 

og giver et uforpligtende tilbud.

Godt håndværk
og så er det til at betale!

Indehaver

Per Fromm
fylder 60 år 

lørdag den 28. november.

Pga. Covid-19 afholdes der 
åbent hus på et andet tidspunkt.

MERE END 25 ÅR 
MED BILER I BROAGER

Broager

C.J.
skibs- & 
bådebyggeri
Aps

UDBETALING AF MOTIONSPENGE 
Onsdag den 2. december 2020 fra 15.00 - 17.00 på Broagerhus. Der udbetales kr. 100,- 
til de af Ældre Sagens medlemmer, der bruger motionscentrene i Broager. Dokumentation 
for betalt abonnement til motionscenteret og medlemsnummer medbringes. 

SVØMNING I MARINA FISKENÆS
Ved sæsonstart vinter/forår 2021 skal alle interesserede svømmere tilmelde sig 
og betale direkte til Marina Fiskenæs. Tilskuddet på kr. 50,- for vinter/forår og 
kr. 50,- for efterår/vinter vil blive udbetalt i december måned 2021 på Broagerhus 
mod forevisning af medlemsnummer og dokumentation for betalt abonnement. 
Så derfor, hold øje med Marina Fiskenæs' annoncering af svømning.

TRYGHEDSOPKALD
I disse tider, hvor Coronapandemien medfører mange restriktioner for socialt samvær, 
vil vi i Telefonstjernen gerne gøre opmærksom på muligheden af som pensionist at 
få en telefonopringning hver morgen. ÆldreSagens tryghedsopkalder vil ringe til dig 
alle ugens dage i tidsrummet 08.00 – 09.00, hvor der er mulighed for at få en snak 
om det der evt. måtte bekymre dig eller måske bare en lille snak om “løst og fast”.
Vil du høre nærmere så kontakt venligst Jytte Paulsen tlf. 26 31 23 06.

Marianne Tychsen ny formand for menighedsråd
Af Gunnar Hat tesen

Der har været kampvalg 
i Broager Kirke. 
På det konstituerende 
møde i det nye menig-
hedsråd stillede to med-
lemmer op til formands-
valget, og Marianne 
Tychsen vandt over den 
hidtidige næstformand 
Anette Miang Jensen. 
Også til næstformandspo-

sten måtte der tages stem-
mesedler i brug og her 
fik Anette Miang Jensen 
flere stemmer end Jette 
Asmussen, der er nyvalgt 
til menighedsrådet.

Genvalgt som kasserer 
blev Georg Pedersen, 
mens kirkeværge fortsat er 
Peter Hansen Rasmussen. 
Kontaktperson er Anna 
Magdalene Petersen.

Laila Schau Andersen, 

der er nyvalgt til menig-
hedsrådet, blev valgt som 
sekretær. ■

Marianne Tychsen er ny 
formand for Broager 
Menighedsråd. Arkiv foto

Fremskudt idræts
anlægs pulje er fordelt
Energirenovering og 
energibesparelse er 
kodeordene, når for-
eninger og faciliteter 
har søgt om tilskud fra 
den fremskudte pulje 
for 2021 på 1,5 mio. kr. til 
idrætsanlæg. Udvalget 
for Kultur, Idræt, Handel 
og Turisme har behand-
let 23 ansøgninger, og 15 
er imødekommet.

Puljen på 1,5 mio. kr. til 
idrætsanlæg er afsat af 
Byrådet i forbindelse med 
budgettet for 2021. Når 
puljen fordeles allerede 
nu, skyldes det et ønske 
om at sætte gang i reno-
veringsarbejder midt i 
coronatiden og at støtte 
foreningslivets ønske 
om gode faciliteter til 
medlemmerne. 

Broagerland Rideklub 
modtager 50.000 kr puljen 
og Broager Hallen modta-
ger 240.000 kr.  

De bevilgede tilskud 
gives under forudsætning 
af, at projekterne, der er 
søgt til, er påbegyndt in-
den udgangen af 2022. ■
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S U N D E V E D

Billetter skal hentes på billetto.dk.
Ingen adgang uden billet. 

ANTIK BUTIK

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

Kom ind 

og se � ere 

antikke ting 

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

Den glade nytårskoncert med

PROMENADEORKESTRET 
LAUSENIANA
Med Lauseniana Slyngelorkestret

og solist Sibylle Glosted

Lørdag den 23. januar kl. 12.00 og kl. 15.00
på Alsion, Sønderborg

Repertoiret spænder fra wieneroperetternes fejende 
valserytmer over Lumbyes indsmigrende melodier til vore 
dages moderne musicaltoner og � lmmusik – men det er 

altid den glade, livsbekræftende musik, der spilles.

Billetpris 250,-
i hele salen og balkon 
Priserne er inkl. gebyr.

Billetter kan købes på billetten.dk
Tlf. 70 20 20 96, åbent på hverdage kl. 10-16

Arrangør: Alssund Y’s Mens Club

Grundet corona er den oprindelig koncert delt i 2 koncerter 
nu med maks. 420 publikummer til hver. 

Selve koncerten vil også forgå på en lidt anderledes måde:
Der vil ikke være pause under koncerten, hvor I må rejse jer op og få kaffe og 
kage i kaffe Alsion. Til gengæld er det muligt at købe kaffe og kage eller øl / 
vin / vand lige foran indgangen til koncertsalen ved ankomst. Kaffe og kage 

eller øl / Vin / vand må tages med ind i salen og nydes under koncerten!!

Vi håber, I har forståelse for vores tiltag

Overskuddet fra koncerten går til ungdomsarbejde
Lokalt og internationalt

Gaveidé

ALSSUND Y´S MEN´S CLUB
Y´s Men International
Region Danmark

Als Polstring
v/ Dorthe Sproegel

O� est åbent:
Mandag-torsdag 9.00 - 16.00

Fredag 9.00 - 17.00
Eller e� er a� ale

Vesterkobbel 6, Augustenhof, 6430 Nordborg
Mail: dorthe@alspolstring.dk 
Tlf: 22 35 81 84
www.alspolstring.dk

Sjov juleleg i Vester Sottrup
I alt 13 nysgerrige nisser 
har fundet hvert sit 
vindue i Vester Sottrup.
Der sidder de og holder 
øje med julestemningen i 
byen.

De har taget et bogstav 
med hver. Bliver bogsta-
verne samlet rigtigt, dan-
ner de titlen på en dejlig 
julesang.

De sidder glade og for-
ventningsfulde og venter 
på, at mange vil finde 
dem.

En frisk gåtur med ind-
bygget konkurrence for 
børn og voksne, venter. 
Der er præmier at vinde, 
hvis du bliver udtrukket, 
og svaret er rigtigt.

På biblioteket ligger 
en seddel til at samle 
bogstaverne på, skriveløs-
ningen samt dit navn og 
telefonnummer. 

Sedlen afleveres i nisse-
postkassen på biblioteket 
senest den 17. december 
kl. 18.00.

Den 18. december 
kl. 9.00 bliver vinderne 
udtrukket af skoleleder 
på Nydamskolen, Stine 
Skyum.

Vinderne får direkte 
besked. ■

Lokalhistorisk Forening 
udgiver årsskrift
Af Gunnar Hat tesen

Det nye skrift for 
Lokalhistorisk Forening 
for Sundeved er på 
gaden.
Årsskriftet har et indhold 

af lokale historier fra 
Sundeved med mange 
billeder til at supplere 
artiklerne.

Skriftet indeholder 
blandt andet artikel om 
Peter Petersen, der holdt 

sig skjult i over 20 år i slut-
ningen af 1800-tallet for at 
undgå at blive tysk soldat.

Gunnar Solvang fortæl-
ler om den kendte historie 
maler, Otto Bache, samt 
hans skitser og tegninger 

af nogle af krigens hæn-
delser i 1864.

Der er en artikel om 
Nybøl Vandmølles histo-
rie. Møllens historie går 
tilbage til 1654.

Arne Jensen, Nybøl, 
beretter om den før-
ste præst i Nybøl efter 
Reformationen, Zacharias 
Witte. ■

Spærret for gennemkørsel
I perioden 23. november 
til 11. december bliver 
Gl. Landevej i Vester 

Sottrup spærret for gen-
nemkørsel. Spærringen 
skyldes kloakeringsar-

bejde mellem nummer 20 
og 22.

Der vil være opsat op-

lysningstavler og skiltet 
omkørsel. ■
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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 A6
2,0 TDi 
177 Multitr.
06/2007
Km. 256.000
Diesel
Koksmetal

99.400,-

Juletræer og grønt

Basåvej 5
i Vester Sottrup

Fæld selv juletræer
Kom og � nd et � ot juletræ 

Vi har også fældede træer

Juletræer Skovhuse GrøntJuletræer Skovhuse Grønt
Dagligt åbent fra 13.00-16.00Dagligt åbent fra 13.00-16.00
Weekend fra kl. 10.00-17.00Weekend fra kl. 10.00-17.00

Skovhuse 7, Kær, SønderborgSkovhuse 7, Kær, Sønderborg
Også fæld selv af både nordmannsgran og rødgranOgså fæld selv af både nordmannsgran og rødgran

Kunsthåndværk i “Kunsthåndværk i “Jul i ladenJul i laden””
Mobil 3049 1319Mobil 3049 1319

www.skovhusegront.comwww.skovhusegront.com

Vi tager Vi tager 
højde for højde for 
Covid19Covid19

Deadlines omkring jul & nytår
Kære annoncør, i forbindelse med jul og 

nytår udkommer aviserne ret så forskelligt 
fra normalen pga. helligdagene.

UGE 53
Annoncer der skal udarbejdes:

Torsdag den 17. december kl. 12.00

Reproklare annoncer:

Tirsdag den 22. december kl. 12.00

UGE 1 - 2021
Bemærk! UDSALGSSTART I GRÅSTEN

Annoncer der skal udarbejdes:

Torsdag den 17. december kl. 12.00

Reproklare annoncer:

Onsdag den 30. december kl. 12.00

UGE 52
Avisen udkommer ikke

Juleshow på Det Lille Teater

Af Gunnar Hat tesen

Det begynder at emme 
af jul på Det lille Teater i 
Ladegårdskov.
Julegruppen er godt i 
gang med at øve årets 
julestykke.

“Det er et meget anderle-
des julestykke, end vi ple-
jer at lave. Vi har samlet 
alle vores selvskrevet jule-
stykker, plukket lidt i dem, 
krydret det med sjove og 
søde indslag”, fortælller 
formanden for Det Lille 
Teater, Ole Gaul Nilum.

To værter vil guide 
publikum igennem ca. 30 
minutters juleshow med 
dejlige nisser, trolde og 
vores altid rare julemand.

“Det lille Teater overhol-
der retningslinjerne og der 
vil være færre publikum 
maks. 42. I år er der heller 
ingen salg af æbleskiver, 
kaffe, the og vand”, fortæl-
ler Ole Gaul Nilum, som 
håber, publikum kommer 
i julestemning af årets 
dejlige julestykke.

Der er forestilling fredag 
den 4. december kl. 18.30, 
lørdag den 5. december 
kl. 14.00 og søndag den 6. 
december kl. 14.00 

“Det er efterhånden 
blevet en fast tradition for 
mange børn og forældre 
i Gråsten og omegn at 
starte julen med et besøg 
på Det lille Teater”, siger 
teaterets formand Ole 
Gaul Nilum.

Billetter der kun ko-
ster 35,00 kr. for både 
voksne og børn kan købes 
på vores hjemmeside 
www.lilleteater.dk eller på 
74 65 37 67 og skal bestil-
les i forvejen. ■

Julegruppen er i gang med at 
øve til årets julestykke. Hørt i byen

De er ikke mange 
tilbage, de vaskeægte 
herrefrisører, og nu har 
frisør Gert Østergaard 
Jensenbesluttet at 
stoppe. I 50 år har han 
drevet selvstændig 
frisørsalon i Nygade 3. 
Salonen overtog han 
i 1970 efter sin far, 
Johannes Østergaard.

Gråsten Havekreds 
har aflyst julearrange-
mentet. Medlemmerne 
skal dog ikke snydes 
for inspiration, så 
de får tilsendt 4 små 
videoer med forslag til 
juledekorationer.

Gråsten Ro – og 
Kajakklub har hædret 
medlemmer, som har 
roet over 1.000 km i 
sæsonen. Det drejer sig 
om Mona Larsen 1.810 
km, Mie Hansen 1.279 
km, Flemming Skursch 
1.182 km, Yvonne 
Petrich 1.072 km og 
Axel Johnsen 1.013 km.

Nicko Jessen, der er 
ejendomsmægler hos 
Kjeld Faaborg, har 
valgt at takke ja til en 
stilling ved Nybolig 
i Aabenraa, og har 
sidste arbejdsdag på 
torsdag. Beslutningen 
var svært efter 5 gode 
år i Gråsten, men nye 
udfordringer trak i den 
vellidte hussælger.

Årets salg af karper er 
aflyst. Da skovfoged 
og fiskemester Preben 
Knudsen for nylig fik 
tømt Margrethe Sø i 
Gråsten skovene var 
der moderkarper, men 
kun få portionskarper. 
Så han endte med at 
sætte portionskarperne 
ud i en anden sø, der 
skal tømmes næste år. 
Karpe dambrug stam-
mer helt tilbage fra 
dengang, hertugerne 
regerede på Gråsten 
Slot, og efter 1920 blev 
det videreført af stats-
skovvæsenet. Under 
2. verdenskrig var 
produktionen på over 
2,5 tons om året. ■

Boliger
LEJLIGHED 
UDLEJES

Centralt beliggende i Gråsten, 
50 m2, udlejes til rolig lejer 

uden husdyr og børn.

Husleje kr. 3.800,- inkl. forbrug.

HENVENDELSE 
TLF. 7465 2653
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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

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

Nu fik Frøslev en 1920 Genforeningssten
Af Torben Ølholm

Så har Frøslev 100 år 
efter Genforeningen 
fået en ny mindesten for 
begivenheden. 
Det er en lidt uforklarlig 
forsinkelse. For netop 
Frøslev er i den sammen-
hæng et ganske specielt 
sted. 

Det er her, grænsen slår 
et slag mod syd. Og det er 
beviset på, at Frøslev op 
til afstemningen i 1920 i 
særlig grad havde kæmpet 
for sin danskhed.

I Frøslev er der et min-
desmærke for sognets 
faldne i 1. Verdenskrig. Og 
nu står der så ved siden 
af en smuk sten med in-
skriptionen: “1920 Frøslev 
stemte dansk”.

Det er Historisk 
Forening for Bov og 

Holbøl Sogne, der har 
taget initiativet. 

“Sønderjyllands 

Genforening med 
Danmark i 1920 er en 
af de vigtigste historiske 

begivenheder i Danmark, 
og det er vi nu med til at 
markere”, siger formand 

for Historisk Forening for 
Bov og Holbøl Sogne, H. 
C. Jørgensen.

Og ved stenen har man 
også sat en info-stander. 
Her kan man læse om 
Frøslev og afstemnin-
gen, digteren Karsten 
Thomsen, der sang 
Frøslev hjem til Danmark, 
de faldne i “den store 
krig”, Frøslevlejren og 
Kirkevejen mod Hanved.

Og mindestenen er nu 
en af de 575 genforenings-
sten, der står ud over 
Danmark, der blev rejst til 
minde om Sønderjyllands 
Genforening med 
Danmark i 1920.

Stenen er den eneste af 
sin art i Bov Sogn. ■

Frøslev har 100 år efter 
Genforeningen endelig 
fået en genforeningssten.
 Foto Torben Ølholm

Tak fordi du handler lokalt

Padborg - Kruså - Frøslev - Holbøl - Kollund – Gråsten - Broager - Sundeved - Ragebøl Uge 48 25. november 2020 13. 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 25. Forloren hare med tyttebær og grøntsager

TORSDAG den 26. Paneret stegt fl æsk med persillesovs

FREDAG den 27. Mørbradbøf med champignonsovs og grøntsager

LØRDAG den 28. Dansk bøf med rødbeder

SØNDAG den 29. Burger med pommes frites

MANDAG den 30. Medister med stuvede bønner

TIRSDAG den  1. Kyllingbryst med paprikasovs og salat

Kun 69,-

Åbent alle 
ugens dage

7-21

Harkærvej 3 • 6340 Kruså

UGENS HUG

Gælder kun i REMA1000 Kruså til og med 28. november

5.-
5,00 pr. liter

Matilde 
original
Kakao-
skummetmælk
1 liter

Ved køb af 
fl ere end 6 stk. 
pr. kunde pr. 
dag er prisen
13,95 pr. stk.



Fordybelse i 
Bov Kirke

Bov Kirke afholdt Taizé gudstjeneste, hvor de tilstedeværende 
kunne finde ro og tid til fordybelse. Det var den dæmpede 
belysning, smukke salmesang, bønnen og stilheden, der 
prægede sammenkomsten.
 Foto Dit te Vennits Nielsen

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

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

Dødsfald

Rabøl Jørgensens Begravelsesforretning

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

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

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

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

Svend HedegaardRie Rabøl Jørgensen Martin Good

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

 

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

Bov-Padborg Begravelsesforretning
– en del af Rabøl Jørgensens Begravelsesforretninger

Rie Rabøl Jørgensen Martin GoodGunnar Petersen

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

KOLLUND KOLLUND 
KIRKEKIRKE

BOV BOV 
KIRKEKIRKE

Søndag den 29. november kl. 11.00
ved Solvejg Dam-Hein

HOLBØL HOLBØL 
KIRKEKIRKE

Søndag den 29. november kl. 9.30
ved Solvejg Dam-Hein

Søndag den 29. november kl. 9.30
ved Helle Frimann Hansen

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

Ingen julemandsvækning i Padborg
Af Dit te Vennits Nielsen

Den flotte julebelysning 
i Padborg Torvecenter 
skaber hver dag glæde 
hos de lokale borgere.
Det kan de handlende 
godt mærke. Men børnene 
må de handlende skuffe 
i år.

“Desværre har tingene 
ændret sig på grund af 
corona, så vi har ikke mu-

lighed for at arrangere ju-
lemandsvækningen, som 
vi plejer. Vi må ikke samle 
så mange mennesker, og 
det er vi virkelig kede af”, 
fortæller Bitten Haase fra 
Jensen-Ure-Guld-Sølv, der 
er bestyrelsesmedlem i 
Padborg Shopping.

Det plejer at være noget 
af et tilløbsstykke, når 
julemanden vækkes af sin 
dvale på Oldemorstoft.

Flere hundrede børn og 
voksne venter i spænding 
på, at lågen går op og 
julemanden træder ned 
af stigen. Derefter har 
der været uddeling af 
slikposer.

“Vi vil i år prøve at hygge 
på en anden måde i stedet 
for. Hele julemåneden vil 
der være små overraskel-
ser i flere butikker til både 
børn og voksne, og vi vil 

pynte ekstra op i centret”, 
fortæller Bitten Haase, 
som håber, at folk støtter 
op om de lokale butikker.

“I år er det specielt 
vigtigt, og der vil være 
udvidede åbningstider de 
sidste to weekender op 
mod jul, så alle kan nå at 
købe julegaverne lokalt”, 
siger Bitten Haase. ■

Hjertelig takHjertelig tak
for venlig deltagelse vedfor venlig deltagelse ved

Eli JensensEli Jensens
Bisættelse fra Bov kirkeBisættelse fra Bov kirke

Tak for blomster og kranse samt varmende ordTak for blomster og kranse samt varmende ord
På familiens vegnePå familiens vegne

ToveTove

Kalenderlys til 
ældre
Birkelunds Venner har givet LED-kalenderlys til samtlige huse 
på Birkelund Plejecenter i Bov.
Beboerne kan nyde de hyggelige lys, mens de spiser i 
opholdsstuen.  Foto Dit te Vennits Nielsen

Mary Christine Schmidt, Padborg, er død, 92 år. ■

Ulla Bohn Outzen, Bov, er død, 65 år. ■

Hanne Drud Østergaard, Kollund, er død, 74 år. ■
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Annonce

PAUL POTTS

Christmas Dreams Tour
med gæstesolist

LENE SIEL
Helt unik koncert i Grænsehallerne, Kruså.

Torsdag den 17. december 2020
kl. 19:30 

Køb din billet her: billetsalg.dk

Kontakt Grænsehallerne hvis du ønsker mad inden koncerten

DÆK & AUTOSERVICE

KOM SIKKERT GENNEM VINTEREN MED  KOM SIKKERT GENNEM VINTEREN MED  
OG DÆKSKIFT HOS PADBORG DÆKCENTEROG DÆKSKIFT HOS PADBORG DÆKCENTER

Test good  (2.0)

BRIDGESTONE
Blizzak LM005

ADAC Online 09/2020
15 winter tyres tested

Size 205/55 R 16 91 H
Tyre label C/A/71

EU

Test good  (2.0)

BRIDGESTONE
Blizzak LM005

ADAC Online 09/2020
15 winter tyres tested

Size 205/55 R 16 91 H
Tyre label C/A/71

EU Test good  (2.0)

BRIDGESTONE
Blizzak LM005

ADAC Online 09/2020
15 winter tyres tested

Size 205/55 R 16 91 H
Tyre label C/A/71

EU

11-DOBBELT 11-DOBBELT 
TESTVINDER I 2020TESTVINDER I 2020

Padborg Dækcenter A/S
Industrivej 14 
6330 Padborg
CVR/VAT: 4040 3302

Tlf.: (+45) 3080 8086
pdc@pdc-as.dk

Julen i Bov og 
Kollund kirker
Julen bringer snart 
velsignet bud, og vi 
glæder os til at holde 
julegudstjenester med jer 
i Bov og Kollund kirker. 

Covid-19 sætter som 
bekendt mange begræns-
ninger på vores hverdags- 
og højtidsliv, men den 
forhindrer ikke, at vi kan 
samles i kirken og lytte 
til det glædelige budskab 
om Guds komme til vores 
jord, født som et spædbarn 
i en stald. Og måske har vi 
mere end nogensinde brug 
for at høre det budskab og 
synge de gamle, smukke 
julesalmer sammen.

Alle vi, der arbejder ved 
Bov og Kollund kirker, 
sørger for, at alle de re-
striktioner, der skal for-
hindre smittespredning, 
bliver holdt til punkt og 
prikke. Vi sørger for god 
afstand, så vi kan synge 
sammen og for håndsprit. 
Når man ankommer til 
kirken, bedes man bære 

mundbind indtil man 
sidder på sin plads, og har 
du glemt dit mundbind 
derhjemme, har vi selvføl-
gelig et ekstra til dig.

Så selvom Bov og 
Kollund kirker ikke kan 
fyldes til bristepunktet 
som førhen, så kan vi alli-
gevel få plads til en del. Og 
det håber vi, I vil benytte 
jer af!

Vi holder juleaftens-
gudstjenester den  23. og 
24. december, juledags-
gudstjeneste den 25. 
december og Nytårs-
gudstjenester den 31. 
december. Til de gudstje-
nester skal man tilmelde 
sig for at få en plads. 

Tilmelding
Der åbnes for tilmelding 
den 2. december, hvor 
man på alle hverdage 
frem til og med den 21. 
december i tidsrummet 
9.00-14.00 kan ringe på 
tlf. 30152551. Så sidder vi 

klar til at finde en plads til 
dig og din familie.

Derudover er der rig mu-
lighed for at gå til gudstje-
neste i adventstiden, hvor 
vi holder gudstjeneste 
hver søndag i både Bov og 
Kol lund kirker. Desuden 
er der gudstjeneste den. 
26. og den 27. december. 
Til advents gudstjenesterne 
og gudstjenesterne den 
26. og 27. december er det 
ikke nødvendigt at melde 
sig til; her møder man blot 
frem, og så vil vores kir-
ketjenere tage imod jer og 
finde en plads til jer.

2020 har på mange må-
der været et forfærdeligt 
år. Men det bliver jul alli-
gevel! Vi håber, I kommer 
i kirke, så vi kan fejre den 
sammen!

Mange venlige hilsner 
Sognepræst  
Maria Louise Odgaard Møller

Bov & Kollund kirker
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26.–28. NOVEMBER

BLACK DAYS

–50 %
 på alt*

HALLMANNS

hygiejne-
koncept

* Gælder ved køb af Mitglas brilleglas, stel og solbriller. Rabatten på de 50 % bliver automatisk fratrukket originalprisen.
Kun på nye ordre. Kan ikke kombineres med andre tilbud, pakke- eller kompletpristilbud og kuponner.

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

 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

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.

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

Møllegade 2A – 6330 Padborg – Tlf. 42 48 63 30

Hjertelig takHjertelig tak
Tak for opmærksomheden ved Tak for opmærksomheden ved 

Ingrids 85 års dagIngrids 85 års dag
Tak for opmærksomheden ved Tak for opmærksomheden ved 

vores krondiamantbryllupvores krondiamantbryllup
Tak til naboer for den � ne dørranke og nabogaverTak til naboer for den � ne dørranke og nabogaver

HilsenHilsen
Ingrid og Andreas HockerupIngrid og Andreas Hockerup

BLIV MEDLEM AF
SOCIALDEMOKRATIET I BOV

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

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

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

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

Kloakrotten.net

JULETRÆER OG
 PYNTEGRØNT

DIREKTE FRA 
SKOVGÅRDEN

Mulighed for “FÆLD SELV”
Åben mandag - fredag 14-17

weekend 10-17 
Bjarne Tange · SAVVÆRKSVEJ 4

6340 Kruså · Tlf.: 74 67 06 61
mobil: 20 22 06 32

Juletræer og grønt

Hjertelig takHjertelig tak
Tak for en utrolig dejlig dag.Tak for en utrolig dejlig dag.

Tak for gaver, blomster, hilsner.Tak for gaver, blomster, hilsner.
Tak til 2 kollegaer, Militærmusikere, Tak til 2 kollegaer, Militærmusikere, 

der spillede udendørs.der spillede udendørs.
Også tak til “De Sønderjyske Herredsblæsere”, Også tak til “De Sønderjyske Herredsblæsere”, 

der også spillede for mig.der også spillede for mig.

Det var en uforglemmelig dag.Det var en uforglemmelig dag.
PPå grund af Corona har jeg udskudt festen, å grund af Corona har jeg udskudt festen, 

til jeg bliver 100 år.til jeg bliver 100 år.
Også en stor tak til Gråsten Avis for den � ne Også en stor tak til Gråsten Avis for den � ne 

artikel om min fødselsdag (90 år).artikel om min fødselsdag (90 år).

Endnu en gang TAK!Endnu en gang TAK!
Knud AndersenKnud Andersen

Bilister skifter senere til vinterdæk
Af Dit te Vennits Nielsen

To gange om året er der 
tid til dækskifte - hvert 
forår og efterår. Selvom 
vejret er usædvanligt 
lunt for årstiden, så er 
det nu, man skal skifte til 
vinterdæk.
Den danske vinter er ofte 
mere våd end hvid med 
temperaturer lige over fry-

sepunktet. Særligt i år har 
efteråret og den begyn-
dende vinter vist sig fra en 
usædvanlig mild side. Hos 
First Stop på Industrivej i 
Padborg oplever indehaver 
Freddy Petersen da også, 
at kunderne er kommet 
senere i gang med dæk-
skifte end de plejer.

Det bekymrer den erfar-
ne dækmand.  

“De fleste af os tænker 
først og fremmest på vin-
terdæk som dæk, der skal 
kunne stå fast i sne og på 
is. Men hvis man venter 
på den første nattefrost, 
før man får skiftet dæk på 
bilen, så er det for sent”, 
siger Freddy Petersen fra 
First Stop i Padborg.

7 grader
Vinterdæk skal på bilen 
allerede ved ca. 7 grader 
og skal allerede monteres 
på bilen, når temperaturen 
bevæger sig ned under 7 
grader. 

“Når temperaturen 
falder, bliver gummiet 
i bilens dæk stivere - og 
et stift dæk giver dårli-
gere vejgreb og længere 
bremselængde. Derfor 
har vinterdæk en særlig 
gummiblanding, der gør, 
at dækket ikke bliver stift, 

selv om temperaturen fal-
der. Samtidig har vinter-
dæk et andet dækmønster 
end sommerdæk, så dæk-
ket bider bedre fast sne, 
is og sjap. Kort sagt, når 
asfalten er kold, så skal der 
vinterdæk på bilen, hvis 
man vil køre sikkert, for-
klarer Freddy Petersen.”

FDM og ADAC har testet 
en række vinterdæk, og 
de konkluderer at Blizzak 
LM 005 fra Bridgestone 
er det suverænt bedste 
vinterdæk. Det er især 
egenskaberne på våd 
og tør vej, der adskiller 
Blizzak LM005 fra andre 
vinterdæk.

“Vælger man at lægge 
beskedne 10 % ekstra 
på prisen for sine LM 
005-vinterdæk, så får man 
en udgave af dækket, hvor 
Bridgestones specielle 
DriveGuard-teknologi er 
indbygget. Det betyder 
kort sagt, at skulle du 
punktere, så klapper dæk-
ket ikke sammen, men 
du kan køre videre op til 
80 km med 80 km/t og 
slippe for at stå i vejkanten 
en mørk aften i regn og 
slud og skifte dæk,” siger 
indehaveren fra Padborg 
Dækcenter Freddy 
Petersen. ■
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H. P. THERKELSEN A/S

Banner · Klistermærker · Skilte

74 67 47 11
www.dekoprint-as.dk

ADVOKATFIRMAET BIRGIT THOMSEN

Aabenraavej 13  .  DK-6340 Kruså
Padborg Formulartryk AS Erland JensenUlrich Dreehsen

Disse sponsorer har i samarbejde med medlemmerne i Padborg Shopping støttet julebelysningen:

Padborg
Shopping

Åbningstider 
Mandag 30. november til fredag 4. december åbent til 17.30*

Lørdag 5. december kl. 9.30-12.30*

Mandag 7. til fredag 11. december åbent til 17.30*

Lørdag 12. december kl. 9.30 - 15.00*

Søndag 13. december kl. 11.00 - 15.00*

Mandag 14. til fredag 18. december åbent til 17.30*

Lørdag 19. december kl.  9.30 - 15.00*

Søndag 20. december kl. 11.00 - 15.00*

Mandag 21. til onsdag 23. december kl. 9.30 - 17.30

Torsdag 24. december Klokkeblomsten kl. 10.00 - 12.00
* Enkelte butikker har andre åbningstider.

Julen 2020

Alt indenfor hårde hvidevarer Salg-Service-Reparationer

A+++

AEG kondenstørretumbler med 
varmepumpe  8000 SERIES
T8DEM842E
• 8 kg. 
• Energikl.: A++ 

 235 kwh/år

AEG Vaskemaskine 
L6FBL740I
• 7 kg.
• Energikl.: A+++

139 kwh/år

A++

Vejledende pris

9.995,-
inkl. moms

Vejledende pris

9.995,-
inkl. moms

VINTERTILBUD

Alt i servicesalg • Telefon 7467 8799 • Mobil 4082 4939

Elis’ hvidevarer ved Norman 
Rudbeck

Mandag til onsdag

Træværksted  kl.  9.00 - 12.00 a 2 personer

Motion fra kl.  8.45 -  9.45 8 personer pr. hold

Motion fra kl. 10.30 - 11.30 8 personer pr. hold

Tirsdag

Åben hobbystue  kl.  9.00 - 11.30 Maks. 10 personer pr. hold

Meditation fra kl. 12.00 - 13.00 Maks. 10 personer pr. hold

Onsdag

Vi laver smykker fra kl.  9.00 - 11.30 Maks. 10 personer pr. hold

Gåture fra kl. 10.00 - 11.30 Maks. 10 personer pr. hold 

Torsdag

Formiddag fra kl.  9.00 - 11.30 Åben hobbystue

Eftermiddag fra kl. 12.30 - 15.00 Åben hobbystue

Fredag

Formiddag fra kl. 10.00 - 11.30 KOl hold

Følg venligst informationer fra Valdemarshus

hilsen
Brugerrådet Valdemarshus 

DSI Valdemarshus sundheds- og aktivitetscenter Valdemarsgade 11, 6330 Padborg

Tilmelding til Bente tlf. 7376 8464

Kære alle 
brugere af 

Valdemarshus
Vi tilbyder indtil 
videre følgende 

aktiviteter hver uge:

Der vil blive 
serveret 

1 kop kaffe
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Hørt ved Lyren
En hund forvildede 
sig for nyligt ind på 
Lyreskov skolen, hvor 
den fik lov til at vente, 
inden den blev genfor-
enet med sine ejere.

Firmaet Hildebrandt 
Emballage fra Padborg 
har doneret 3.500 
kr. til Krise centret 
i Aabenraa. Det var 
Annette Krause fra 
Pad borg, der overrakte 
checken til de glade 
modtagere. 

Bov IF Løb & Motions 
jubilæumsbog har 
indbragt klubkassen 
10.000 kr. Bogen er 
skrevet af Aksel Skib-
sted og kan købes hos 
Palle/Sport 1 i Pad-
borg eller bestilles på 
sms 23658745.

Folk smider desværre 
deres brugte mundbind 
i naturen, og det er ska-
deligt for dyr og miljø.

Aabenraa Kommune 
er nr. 3 på listen over 
landets mest veldrevne 
kommuner.

Ni medlemmer af Bov 
IF Svømning var blandt 
159 idrætsudøvere, der 
er blevet hædret for de-
res flotte indsats i 2019 
af Aabenraa Fritidsråd 
og Kultur og Fritid 
Aabenraa Kommune. 

Hos KJ Autoparts på 
Industrivej 1 i Pad-
borg har en af firmaets 
ansatte, Laila Søballe, 
forvandlet et tomt 
vinduesparti til et 
sandt julemekka. Det 
pryder den ellers ret så 
kedelige indfaldsvej til 
Padborg. 

Brdr. Jacobsen 
Maskin station i Pad-
borg tog den lange 
tur til Køben havn og 
deltog sammen med 
hundredvis af andre i 
demonstrationen for 
Grund loven, demokra-
tiet og folkestyret. ■

Boliger

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

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

Deadlines omkring jul & nytår
Kære annoncør, i forbindelse med jul og 

nytår udkommer aviserne ret så forskelligt 
fra normalen pga. helligdagene.

UGE 53
Annoncer der skal udarbejdes:

Torsdag den 17. december kl. 12.00

Reproklare annoncer:

Tirsdag den 22. december kl. 12.00

UGE 1 - 2021
Annoncer der skal udarbejdes:

Torsdag den 17. december kl. 12.00

Reproklare annoncer:

Onsdag den 30. december kl. 12.00

UGE 52
Avisen udkommer ikke

UDLEJLING AF LEJLIGHED
Lejlighed på 36 m2 til leje i Sandager ved Rinkenæs.

Huslejen er 3.000,- plus el om måneden.

Indskud er 3 måneders husleje

HENVENDELSE 60 89 84 75

Tak fordi du handler lokalt 

Aut. el-installatør

10 Saltebakken 29, DK-9900 Frederikshavn. Telefon +45 70 20 40 43, www.andersen-electric.com  2020.09.30

Nordic 9000
Luft til luft varmepumpe, vægmonteret

 Til både opvarmning og afkøling af rum

 Auto-funktion er tilgængelig

 Affugtningsfunktion

 Energibesparende løsning (A+ / A++)

 Lavt støjniveau

 Designet til det nordiske klima (-25°C)

 Styring via fjernbetjening med LCD display

 Integreret WiFi/ styring via App

 Mulighed for styring via Google Home og Alexa

 Antifrost-funktion - perfekt til frostsikring af 
     sommerhuse

Max. varmekapacitet 3,4 kW

Forsyningsspænding 220-240 VAC

Varmekapacitet 2,1 kW

SCOP/SEER 4,0 / 6,3 

Energimærke varme/køling A+ / A++ 

Varmedrift ned til -25°C

Kølekapacitet 2,6 kW

Temperaturområde 16°C - 31°C

Kølemiddel type R32

Kølemiddel-mængde (op til 5 meter rør) 0,53 kg 

Rør dimention (væske) 6,35 mm (1/4′′) 

Rør dimention (gas) 9,52 mm (3/8′′)

Max. rørlængde 20 m

Anbefalet rumstørrelse ~63 m2

Max. niveauforskel 10 m

Anbefalet kabel (forsyning) 3G1,5 mm2

Anbefalet kabel (signalkabel)  4G1,5 mm2

Varenr.: 1401

TILBEHØR

Indendørs del

Udendørs del

Lydeffektniveau 50 dB (A)

Lydtryksniveau varmedrift H/M/L 37/33/25 dB (A)

Luft volume H/M/L 520/420/230 m3/h

Mål (BxHxD) 698x255x190 mm

Vægt 6,5 kg

Lydeffektniveau 60 dB (A) 

Lydtryksniveau 50 dB (A)

Mål (BxHxD) 777x498x290 mm

Vægt 24 kg

Udendørs vægbeslag
Varenr.: 1294

3 ÅRS
GARANTI

220-240
VAC

R32

Varme

A+

Køling

A++

12-18m2

Tekniske data

3 ÅRS
GARANTI~63m2 -25°C

+8°C
Timer

Inverter

Kobberrør 3,5m til montering
Varenr.: 1291

Saltebakken 29, DK-9900 Frederikshavn. Telefon +45 7020 4043, www.andersen-electric.com  

Wi-Fi

Google 
Home

• Rækkevidde á 70, 80 og 135 m² 

• Til både opvarmning 
og afkøling af rum

• Auto-funktion er tilgængelig 
Affugtningsfunktion

• Energibesparende 
løsning (A+ / A++)

• Lavt støjniveau

• Designet til det nordiske klima 
(-25°C) Styring via fjernbetjening 
med LCD display Integreret 
WiFi/ styring via App

• Mulighed for styring via 
Google Home og Alexa 
Antifrost-funktion - perfekt til 
frostsikring af sommerhuse

Fjordvejen 12, Kollund
6340 Kruså

Telefon 7467 8067

info@bindzus-el.dk

www.bindzus-el.dk

Nyhed! Salg af 
varmepumper 
fra 9.995,-
inkl. alt
GÆLDER RESTEN AF

ÅRET 2020

Motionscykling
Jeg søger M/K, der ligesom jeg har lyst til en 

cykeltur i dagtimerne. Tidspunkt, mødested og 
hvor oft e vi cykler, fastlægger vi i fællesskab.

Henvendelse til Verner Lundby, Kruså
Mobil 30 71 10 49

Thomas Andresen atter 
borgmesterkandidat
Af Gunnar Hat tesen

Venstre i Aabenraa 
Kommune genvælger 
Thomas Andresen som 
partiets borgmesterkan-
didat til byrådsvalget i 
2021
Ved en intern afstem-

ning blandt Venstres 
medlemmer i Aabenraa 
Kommune er borgmester 
Thomas Andresen en-
stemmigt genvalgt som 
partiets spidskandidat til 
byrådsvalget den 16. no-
vember 2021.

Om sit genvalg som 

Venstres spidskandidat 
siger Thomas Andresen:

“Jeg er utrolig glad for 
den opbakning, jeg nu 
har fået fra Venstres 
medlemmer, og jeg lover 
at gå til opgaven med 
ydmyghed og flid. Jeg er 
meget taknemlig for den 
brede opbakning fra med-
lemmerne. Vi har vist, at 
vi med en Venstre-ledet 
kommune har fået styr på 
økonomien, og vi har fået 
vendt det med “det bliver 
ikke til noget i Aabenraa 
kommune” til at se mulig-
heder og udvikling”, siger 
Thomas Andresen.

Thomas Andresen glæ-
der sig nu til valgkampen 
frem til efteråret 2021. 

”Med den store op-
bakning fra Venstres 
medlemmer i Aabenraa 
Kommune lover jeg at 
gøre mit til, at vælger-
ne næste år genvælger 
Venstre som det borgme-
sterbærende parti”, siger 
Thomas Andresen. ■
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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

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

Frøslevvej 81 C
6330 Padborg

CVR 34 22 35 72

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

Bred VVS ApS

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

Julemærkemarch i ny form
Af Dit te Vennits Nielsen

Den traditionelle jule-
mærkemarch bliver i år 
noget anderledes end 
den plejer.
Men man kan stadig støtte 
julemærkehjemmet Fjord-
mark i Kollund og gå en 
tur for en god sag.

De andre julemærkehjem 
i Dan mark har i år valgt 
at afholde julemærkemar-
chen virtuelt, hvor man 
går sin egen tur hjemme-
fra og derefter slår det op.

Round Table i Kruså 
mener dog ikke, at det vil 
blive lige så indbringende, 

som det plejer. Derfor 
har klubben sammen 
med julemærkehjemmet 
Fjordmark udarbejdet en 
landerledes måde at afvik-
le årets julemærkemarch 
på i Kollund.

De har i fællesskab 
med Hjerte foreningen 

Aabenraa og BeaMii 
ApS arrangeret ruter ved 
en af de fire hjertestier i 
Kollund. 

God afstand
På selve dagen den 6. de-
cember i tidsrummet mel-
lem kl. 9 og 14 møder man 
ganske simpelt op ved 
en af stierne. Her vil der 
være 1-2 repræsentanter 
fra Round Table til at lede 

folk i den rigtige retning. 
Ved hjælp af en BeaMii 
app foregår al informati-
on, registrering og støtte 
digitalt. På den smarte 
måde sikres det, at der 
ingen personlig kontakt 
er, at der er god afstand, 
og så støtter man stadig 
julemærkehjemmet.

“I år vil der ikke være 
nogen decideret bod på 
Fjord mark, men der vil 

være tilknyttet en webs-
hop i apṕ en, hvor man 
købe julemærket og andre 
ting, der efterfølgende 
bliver sendt hjem til en”, 
fortæller projektleder 
Mads Iversen, som håber 
på lokal opbakning. ■

I skolepraktik i børnehave
Af Sara Møller Thomsen

15-årige Anita Mir, 
der går i 9. klasse på 
Lyreskovskolen, er i 
gang med sin skoleprak-
tikforløb. Her skal hun 
finde ud af, om det er 
voksne eller børn, hun 
vil arbejde med. 
Derfor er hun i 

Vestermarkens Børnehus 
for at blive klogere på det.

Anitas første dage ser 
hun meget positive. Hun 
bliver taget godt i mod af 
de ansatte, bliver fortalt 
hvad der skal gøres og de 
meget imødekommende.

Hun fortæller, at det hun 
laver, er ikke det store, 
men det giver et godt 
perspektiv.

“Jeg laver det, man nu 
engang laver som pæda-
gog. Jeg leger med børne-
ne, hjælper dem, når de 
har brug for det, og giver 
dem en god oplevelse i 
børnehaven”:

Udenfor
Her i corona-tiden er bør-
nene meget udenfor, så det 

er på med det gode tøj og 
bare ud og lege.

“Børnene er gode til at 
lege med hinanden, og 
finde på sjove og nye lege. 
Det er dog meget opdelt, 
og legetøjet bliver vasket 
for hver gang. Børnene 
spørger også, om jeg vil 
være med, og selvfølgelig 
vil jeg det, og selv børnene 
tager rigtig godt imod 
mig”, siger Anita Mir.

Praktikken er med til at 

give hende en bedre ople-
velse, og vise hende, hvad 
jobbet indebærer.

Anita Mir forestiller 
sig, hun gerne vil være 
pædagog, men hun har 
også noget med psyko-
logi og børnepsykologi i 
tankerne.

Derfor synes hun selv, 
praktik er en fantastisk 
mulighed for at finde ud af 
hvad man vil eller hvilken 
retning.

“Jeg er super glad for, 
vi fik muligheden igen i 
9.klasse om at komme i 
praktik, da det blev aflyst 
i 8. klasse. En praktik kan 
hjælpe meget, og vise en 
om det det man skal gå 
efter, eller om det måske 
er en helt anden retning”, 
lyder det fra en begejstret 
Anita Mir. ■
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