
✔ Vinduer og døre 

✔ Tagarbejde

✔ Forsikringsskader

✔ Om-og tilbygninger Troels Petersen Allan Clausen

VELUDFØRT TØMRER- & 
SNEDKERARBEJDE

Din garanti for godt håndværk

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

BROAGER & GRÅSTEN RADIO
Skolegade 2 · 6300 Gråsten · Tlf. 74 65 24 26 · CVR.nr. 30809831

ÅBNINGSTIDER:
Man- fredag
13.30 - 17.30

Lørdag
9.30 - 12.00Leif Henning

Vi sætter en ære i at give dig
den bedste rådgivning

Sct. Pauli 28, 6310 Broager • Mobil 4079 1647

Vi køber

GULD – SØLV GULD – SØLV 
PLETSØLVPLETSØLV

Skiftende åbningstider.
Ring gerne for en aftale 
på 4079 1647

Kom forbi butikken 
og få et godt tilbud

SLAGTEREN TILBYDER
Grovhakket ringrider

STORKØB

ÅBNINGSTIDER Telefon 73 65 26 00
Alle dage kl. 7.00 - 20.00

Torsdag, fredag og lørdagstilbud

25 stk.

169,-

GRÅSTEN

Agrosam ApS • Sejrsvej 108, Rinkenæs • 6300 Gråsten
 Tlf. 7465 3222 • Mail: handel@agrosam.dk

Åbningstider mandag til fredag 10.00 til 17.30

VIDSTE DU …
At du hos Agrosam får den 
7. pose GRATIS når du køber 
Carnilove til din hund eller kat?

– her får du kattens meget for en hund

KØR IND I 2021 MED EN LAV RENTE
OG VINTERHJUL MED I PRISEN (VÆRDI OP TIL 14.395 KR.)

Enhver ny Mazda forener inspirerende design med dynamiske køreegenskaber og avanceret sikkerhedsteknologi. Lige nu får du vinterdæk på 
aluminiumsfælge uden merpris** og en attraktiv kampagnerente via Mazda Finans, når du køber en ny Mazda. Velkommen til en prøvetur hos 
din Mazda-forhandler.

*Finansieringseksempel: Mazda CX-30 SKY 2.0 150 HK. 309.201 kr. Udbetaling 61.841 kr. Månedlig ydelse i 96 mdr. 2.866 kr. Samlet kreditbeløb 247.361 kr. Samlede omkostninger 27.726 kr. Samlet til
bagebetaling 275.087 kr. ÅOP 2,72%. Var. debitorrente 0,45%. Finansiering udbydes af Nordea Finans. Der er fortrydelsesret på finansieringen. Forudsætter kaskoforsikring og betaling via Betalingsservice.  

**Tilbuddet har en værdi af op til 14.395 kr. og gælder ved køb af en fabriksny Mazda2, Mazda3, Mazda6, Mazda CX-30 eller Mazda CX-5 som indregistreres senest den 28.02.2021. 
Tilbuddet kan ikke kombineres med andre rabatter eller tilbud. Tilbuddet gælder så længe lager haves.

Bilerne er vist med ekstraudstyr. Brændstoføkonomi ved blandet kørsel 20,0  12,0 km/l. CO2emission 132  188 g/km. Energiklasse 

KAMPAGNE-
RENTE

0,45%*

aut. Mazda & Nissan forhandler
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FIND UD AF, 
HVAD DER 
BEVÆGER DIG.

FÅ S 
S O M 

AT T RA K T I V 
P R I VAT-
L E A S I N G

Er det højeffektive motorer, hybridteknologi eller at køre helt elektrisk?
Uanset hvilken Mazda SUV-model du er til, vil du altid mærke en helt særlig følelse. 
Book en prøvetur i dag hos AutoCentrum Sønderborg

Mazda CX-30 fra 260.000 kr. | Mazda MX-30 fra 240.100 kr. | Mazda CX-5 fra 300.000 kr.

✔ Gennemgang af regnskaber og 
balancer i forbindelse med moms-
indberetning, skattebetaling mv. 

✔ Opstilling af regnskab og skatte-
pligtig indkomst samt indberetning 
af selvangivelser til SKAT 

✔ Optimering af indkomst- og skatteforhold

✔ Assistance med bogholderiopgaver

✔ Hjælp til forståelse af dine skatteforhold
og korrespondance med skattevæsenet

Både for virksomheder og private

Ring og hør hvad jeg kan gøre for dig
Revisor André Tarp ∙ Sønderborg ∙ Tlf. 53 82 84 84

ØKONOMI- OG SKATTERÅDGIVNING

Østergade 53, 6230 Rødekro Tlf. 7370 7488
info@rødekro-maskinudlejning.dk Følg os på 

www.rødekro-maskinudlejning.dk

udlejer 
PROFESSIONELT 

VÆRKTØJ OG 
MASKINER til både privat og 

Fiskenæsvej 2, 6300 Gråsten   

Tidsbestilling  
nødvendig på 

tlf. nr. 7365 0033

Wellness & Badeland er 
åbent Igen  - mod 

forevisning af 
Coronapas

Hvornår har du senest 
forkælet FAMILIEN ?

TA' DEM MED 
i BADELAND 
Åbent hver lørdag kl. 9-20

 og søndag kl. 9-17
Børn 0-3 år: 

1 gratis  i følge med en voksen
Børn 3-11 år: 

35,- kr. pr. person
Voksne:  

55,- kr. pr. person

BovAvis
Tak fordi du handler lokalt

Gråsten - Broager - Ragebøl - Sundeved - Padborg - Kruså - Frøslev - Holbøl - Kollund Uge 21 26 . maj 2021 13. årgang  Løssalg: 5 kr. 



Kirkesiden for
Gråsten og Adsbøl

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

Gudstjenester og aktiviteter i maj
Tirsdag den 25. maj kl. 19.00 Koncert i Gråsten Slotskirke

Onsdag den 26. maj kl. 19.00  Menighedsrådsmøde

Lørdag den 29. maj kl.  15.00 Koncert i Gråsten Slotskirke

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

Gåtur hver onsdag
Man taler så godt sammen, når man går rundt i naturen, 
der jo tager sig ud på smukkeste vis i øjeblikket.

Vi mødes ved slotsgården hver onsdag kl 9.00 og går en tur i det 
blå og grønne – en tur på ca. 1 time i et tempo, hvor de � este kan 
være med. Vi går dog på ujævne stier, så tag godt fodtøj på.

Alle er velkomne!

HUSK: Koncert med Sønderjysk pigekor
Tirsdag den 25. maj kl. 19.00

Der er gratis adgang til koncerten efter ”først til mølle-princippet”.

Dørene åbnes 30 minutter før koncerten.

Unik koncert i Gråsten Slotskirke: 
“Grænseløst lykkelig” – Genforeningen 2020
Lørdag den 29. maj kl. 15.00

Uropførelse af Peter Bruuns (gen)foreningssange og værker for a cappella kor af Nancy 
Dalberg, Anna Thorvaldsdottir, Caroline Shaw og Line Tjørnhøj m.� . og orgelmusik.

Medvirkende er en dobbeltkvartet under ledelse af dirigent Rose Munk 
Heiberg og organist, Kirchenmusikdirektor, Michael Mages.

Peter Bruun har komponeret til Genforeningen 2020.

Værket består af tre satser: ”Giersch” med tysk tekst af Jan Wagner, 

”Jeg var medarrangør af aprillyset” med tekst af Peter Nielsen og 
”Under Himlen er en Plet Jord” med tekst af Peter Bruun selv. 

De tre satser er på mange måder vidt forskellige i deres grundsubstans og 
tonesprog, men fælles for dem alle er, at de hylder fællesskabet og undersøger, 
hvordan grænser mellem mennesker kan omfortolkes og nedbrydes.

Fra tiden omkring Genforeningen har vi Tekla Griebel og Nancy Dalberg 
på programmet – to danske komponister, som er lykkedes med at få 
deres musik gemt til eftertiden trods stor modgang i deres levetid. 

Koncerten synges af en professionel oktet sammensat til lejligheden 
af sangere fra The Willow Consort og Ars Nova. 

Koncerten ledes af den unge fremadstormende dirigent Rose Munk Heiberg. 

Grænseløst lykkelig bliver støttet af:
Region Syddanmark, Sonning Fonden, Toosbuys Fond, William Demant Fonden, 
Carl Nielsen Legatet, Augustinus Fond, Knud Højgårds Fond, Aage og Johanne 
Louis-Hansens Fond, Fabrikant Mads Clausens Fond, Dansk Solistforbund, Dansk 
Kapelmesterforening, Bund deutscher Nordschleswiger og Arbejdernes Landsbank

Grænseløst lykkelig er et genforeningsprojekt af Foreningen Cantabile

Rådyr på kirkegården
Igennem mange år, har vi været ”plaget” af rådyr på 
kirkegården i Gråsten. De små bambier med store brune 
øjne er tikke til at stå for, MEN de spiser blomsterhovederne. 
En gang i mellem har det næsten virket som om, de stod 
i skovbrynet og troede der blevet ringet til spisetid, når 
klokkerne ringede i forbindelse med begravelser.

Vi har, over tid, forsøgt alt!

Nu er midlet, der lader blomsterhoveder i 
fred, fundet; Vi sprayer med fåre-olie. 

Det bryder rådyrene sig ikke om. 

Rådyrerne må stadig gæste kirkegården, blomsterne 
ligger smukt som de skal – alle er glade!
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STÆRKE TILBUD
FRA DIN SUPERBRUGS

Torsdag, fredag og lørdagstilbud

SuperBrugsen Gråsten Telefon 73 65 26 00
Åbningstider: Vi har åbent alle dage kl. 7.00 - 20.00

Tilbuddene gælder torsdag den 27. maj til 

lørdag den 29. maj 2021 eller så længe lager 

haves. Der tages forbehold for trykfejl.

UNDER
HALV

PRIS 

Spar

300-,

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

Begrænset parti

SLAGTEREN TILBYDER
Friskhakket blandet fars
Hakket af dansk kød

2 kg kun

89,-

SLAGTEREN TILBYDER
Grovhakket ringrider

25 stk.

169,-
Sunlolly
10 stk. pakke

Flere varianter

FRIT VALG

FRIT VALG

FRIT VALG

STORKØB

6 flasker

179,-
Pr. stk.

15,-
Pr. pk.

10,-

Spier signatue 
Sydafrika. 6 x 75 cl.

Rynkeby rigtig juice
0,85 liter

Flere varianter

GRÅSTEN
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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

Journalist
Lise Kristensen

Telefon 20 75 79 12

lik@graastenavis.dk

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

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

Alt i anlæg & vedligehold

Hækklipning Belægning

Vedligehold Beplantning

Beskæring

Græsplæner

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

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

optica Thordsen

Lej
alle de
briller
du vil

Betal kun leje for et par
Gælder alle briller i forretningen

Se mere på: www.brilleleje.dk

optica@email.dk · www.brilleleje.dk
perlegade 49 · 6400 søndeborg · 74 43 44 11

Genvalg i 
Gråsten Venstre

På generalforsamlingen 
i Gråsten Venstre blev 
Solveig Schwarz og Per 
Beierholm genvalgt til 
bestyrelsen.

Formanden Ingrid 
Johannsen blev ligeledes 
genvalgt. ■

Solveig Schwarz og Peter Jørgensen var til generalforsamling 
i Gråsten Venstre.

Læserbrev

Folkelig modstand mod 
biogasanlæg
Er biogasanlæg på 
70.000 m2 med 26 meter 
høje tanke et almindeligt 
landbrug?
Det er konsekvensen af 
Sønderborg Byråds beslut-
ning om biogasanlæg ved 
Kværs.

I optakten til at gen-
nemføre lokalplan vedr. 
mulighed for etablering 
af et tungt industrianlæg 
(miljøklasse 7) ved Kværs, 
kan samtlige politikere i 
Sønderborg byråd umuligt 
være gået glip af den mas-
sive lokale modstand. 

Alligevel vedtager 
man lokalplanen på 
et tyndt grundlag. 
“Gyllegrundlaget” og 
“nødvendigheden for fort-
sat landbrugsdrift”.

Beslutningen i Teknik- 
og Miljøudvalget om at 
bygge på ”nødvendig for 
fortsat landbrugsdrift” 
giver store konsekvenser 
for det omkringlig-

gende miljø, og er en 
beslutning som pådrager 
mange mennesker store 
konsekvenser.

Teknik- og Miljø ud val-
gets beslutning om at lave 
lokalplanen på landbrugs-
mæssigt grundlag gør, at 
Nature Energy ikke skal 
overholde nær så strenge 
regler, som hvis områ-
det blev klassificeret til 
industrianlæg. 

Herunder støjgrænser, 
gener til naboer samt de 
omfattende lugtgener. 

Gyllegrundlaget for 
byggeriet kan man som 
borger ikke blive klog på. 
Bolden bliver konstant 
sparket videre mellem 
Sønderborg kommu-
ne, Nature Energy og 
Bioenergi Syd – næste 
aktindsigt hos Sønderborg 
Kommune bliver 
gyllegrundlaget. 

Niras beskriver i VVM 
redegørelsen, at Nature 
Energys biogasanlæg lig-

ner almindelige landbrug. 
Det er ikke almindeligt i 
Danmark at møde land-
brug på 70.000m2, med 8 
stk. 26 meter høje tanke 
og lastbiler kørende hvert 
andet minut. 

Har forvaltningen 
forelagt Teknik- og 
Miljøudvalget dette?

Hvor er kæden hoppet 
af og hvem har ikke læst 
opskriften eller hvem 
har skjult vigtige ele-
menter i små fordrejede 
konklusioner?

Hastet igennem
Hele Sønderborg 
Kommunes proces om-
kring biogasanlæg ved 
Kværs er hastet igennem, 
så statens frister for 
overkompensering til byg-
geri af biogasanlæg kan 
overholdes. 

Nature Energys investo-
rer kan se frem til 15 % i 
afkast af deres investering, 
mens den danske befolk-

ning skal betale op mod 1 
% for at have lidt opspa-
ring i banken.

Nu skal hele processen 
heldigvis gå om og der er 
mulighed for at politiker-
ne og landmændene kan 
tænke sig om en ekstra 
gang. 

Politikerne kan nu lytte 
til befolkningens ord og 
handle derefter.

Stop industribyggeriet og 
genetabler det oprindelige 
landbrug. 

Landmændene kan lave 
aftaler med andre biogas-
anlæg, for i Kværs har det 
enormt lange udsigter. 

Vi kæmper videre og 
prøver at råbe sandhe-
derne op til politikerne 
i Sønderborg Kommune 
– men der er langt ind-
til Sønderborg byråd 
her fra udkantsbyen i 
udkantskommunen. 

Lars Lenger 

Kværsløkke 

Økologisk planteavler

Fuldt sving på byggeri af 
ny delikatesse
I en uge har arbejdet væ-
ret i gang med byggeri 
af en ny delikatesse i 
SuperBrugsen i Gråsten, 
og der vil være fart på 
hele vejen igennem.
Det er første del af bygge-
riet af en ny delikatesse. 
Det hårde arbejde er nød-

vendigt siger brugsuddeler 
Jesper Thomsen.

“Lige nu er status, at alt 
er fjernet, og vi kun har 
fire vægge tilbage. Vi skal 
nå det – der skal jo åbnes 
op igen.”

Allerede efter pinse er 
der lagt kloak og støbt 
gulv. 

Efter planen vil delika-
tessen stå klar i uge 28. 
Efter det går de i gang 
med slagterafdelingen. 

1. september vil Æ’ køk-
ken, som den ny afdeling 
hedder, stå klar. ■

Nyvalg
På generalforsamlin-
gen i Gråsten Handel 
blev Jonna Seemann og 
Henning Christensen ny-
valgt til bestyrelsen.

Genvalgt blev Gunnar 
Hattesen og Kim 
Stokholm.

Revisorer er fortsat 
Hans-Henrik Fischer og 
Janne Thyø Thomsen. ■
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Slotsgade 7• 6300 Gråsten
Tlf.: 74 65 30 31 • www.toejeksperten.dk

GråstenÅBNINGSTIDER
Mandag - torsdag ..........9.30 - 17.30
Fredag ........................... 9.30 - 18.00
Lørdag ........................... 9.00 - 16.00
Søndag ........................ 10.00 - 15.00

ÅBNINGSTIDER UGE 21
Mandag-torsdag ............9.30-17.30
Fredag .............................9.30-18.00
Lørdag .............................9.00-13.00

HUSK FARS DAG
LØRDAG DEN 5. JUNI

HUSK Vi har åbent 
Fars Dag

kl. 9.00-15.00

Åbent søndag 6. juni
kl. 10.00-14.00

SPAR

20%
PÅ ALLE VARER I BUTIKKEN

Gælder i ugerne 21-22
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“Fænomenal service” 

“Super butik”

“Rigtig � n webshop og butik”

Trustpilot

Har du spørgsmål til el-cykler? 
Udvalg? Vi har det største udvalg: Størst

Kvalitet? Vi har kun kvalitetscykler: Højest

Service? Vi yder den bedste service: Bedst

Pris? Vi er Danmarks billigste: Billigst

Transport? Vi henter og bringer: Gratis

Stemning? Vi er søde: Positiv 

ÅBNINGSTIDER: Alle hverdage kl. 10.00 -17.00 · Lørdag kl.9.00-14.00 daniabikes.com

Besøg vores
youtubekanal
 
CYKELBLOGGEN

Brunde Vest 9, 6230 Rødekro · Tlf. 74 30 10 00 · Mail: dania@daniabikes.com

Rinkenæshus 
Madplan uge 21 

Tirsdag den 25. maj: Undgå madspild tirsdag ...40,-
Onsdag den 26. maj: Koteletter i fad med ris .....58,-
Torsdag den 27. maj: Kyllingefi let med bulgur 
og mormorsalat ........................................................58,-
Fredag den 28. maj: Chili con carne med 
tortilla og mix salat ..................................................58,-
Lørdag den 29. maj: ÅBNINGSFEST - gang i 
grillen og livemusik - kom og vær med kl. 18:00
Søndag den 30. maj: Stjerneskud med stegt, 
paneret torskefi let, rejer og cocktaildressing .......58,-

Ring og bestil eller hør nærmere 
om åbningsfesten på 81 81 63 00 

Det Gamle Rinkenæshus • Sejrsvej 41, 6300 Gråsten 
Mød os på  eller på www.rinkenæeshus.dk

GarryKillian / Freepik,

Gråsten Handel satser stort på 2022
Af Esben Cronbach

Gråsten Handel satser 
stort på 2022.

Det sagde formand for 
Gråsten Handel, Gunnar 
Hattesen, på foreningens 

generalforsamling på 
Restaurant Fiskenæs.

“Dronning Margrethe 
kan fejre 50-års jubilæum 
som regent. Det vil vi 
naturligvis festligholde til 
næste sommer. 

Et andet højdepunkt bli-
ver 3. juli 2022, hvor Tour 
de France cykler gennem 
slotsbyen. Det bliver stort. 
Over 2 milliard seere 
verden over, vil i nogle 
minutter stifte bekendt-
skab med vores by”, sagde 
Gunnar Hattesen, som 
glædede sig til generalprø-
ve onsdag 11. august, når 
Danmark Rundt cykler 
gennem byen. 

Bystrategi
Formanden nævnte, at 
Gråsten Handel gerne ser, 
at Gråstens bykerne skal 
være levende, attraktiv og 
tilgængelig.  

“Vi efterlyser en ny 
bystrategi fra Sønderborg 
Kommune. Vi vil gerne 
have et mere attraktivt 

torv. Det er nødvendigt, 
hvis vi skal klare os i kon-
kurrencen om borgernes 
og forbrugernes gunst”, 
sagde Gunnar Hattesen, 
som fremhævede, at 
butikkerne i Gråsten har 

haft stor lokal opbakning 
under corona-krisen.

Butikkerne skulle holde 
lukket godt tre måneder i 
det nye år. 

“Det har påvirket os 
alle. Vi kan ikke leve af at 

tørre disken af og pudse 
vinduer”. 

Han omtalte åbnin-
gen af Den Kongelige 
Køkkenhave i 2020, som 
blev en stor succes. Fra 
åbningen 25. juli og til 1. 
oktober kom der 25.000 
besøgende. ■

De handlende i Gråsten har været hårdt ramt af corona-nedlukningen, men nu er der igen 
optimisme at spore.
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Arealerhvervelse m.v. vedr. anlæg af ny vejforbindelse 
fra Felstedvej frem til nyt biogasanlæg 

I forbindelse med etablering af et nyt 
biogasanlæg i henhold til Lokalplan 
7.4-3, har Sønderborg Kommune 

besluttet at etablere en ny forbindel-
sesvej fra Felstedvej og frem til et nyt 
biogasanlæg ved Kværs.   

NY ÅSTEDSFORRETNING 
I den anledning bekendtgøres her-
ved, at ekspropriationen foretages i 
henhold til planlovens kapitel 11, § 
47. Ekspropriationen følger procedu-
re-bestemmelserne i kapitel 10 i lov 
om offentlige veje og sker efter beslut-
ning i Teknik- og Miljøudvalget den 31. 
marts 2020.  

Der afholdes åstedsforretning således: 

Mandag den 28. juni 2021 
vedr. ejendommene: 
Matr.nr. 1a og 125 Ladegård, Kværs. 

Åstedsforretningen indledes mandag 
den 28. juni 2021 kl. 10.00 på ejen-
dommen matr.nr. 1a Ladegård, Kværs 
og fortsætter efterfølgende på de øvri-
ge ejendomme.  

Denne offentliggørelse tjener til un-
derretning for enhver, der som ejer, 
bruger, panthaver eller på anden måde 
har en retlig interesse at varetage i 
anledning af ekspropriationen, idet 
ejeren dog indvarsles særskilt ved di-
gital post. 

På grund af omstændighederne ved-
rørende Covid-19 vil ekspropriations-
planer og arealfortegnelse ikke være 
tilgængelig i fysisk form. Man vil i 
stedet for kunne tilgå dokumenterne i 
digital form ved henvendelse til afde-
lingen Projekt og Anlæg på mailadres-
se projektoganlaeg@sonderborg.dk.  

Venlig hilsen 
Projekt & Anlæg 
Sønderborg Kommune 

Arealerhvervelse m.v. vedr. 
anlæg af ny vejforbindelse

ULF PILGAARD FOR THIELE

Tilbuddet gælder ved køb af en komplet brille, inkl. brilleglas.
Kan ikke kombineres med andre tilbud og rabatter, 

herunder Fast Lavpris briller og Junior briller.

DIN ALDER 
I RABAT
MED 80 ÅR FÅR DU 80% RABAT 

- DOG MIN. 50% UANSET ALDER
PÅ DANMARK STØRSTE UDVALG AF BRILLESTEL

- OGSÅ PÅ DE STORE MÆRKER

Radikal spidskandidat 
melder sig ud

Af Gunnar Hat tesen

Den radikal spidskan-
didat til byrådsvalget i 
Sønderborg Kommune, 
23-årige Emil Wismann 
Kirkebæk-Jensen 
har med øjeblikkelig 
virkning meldt sig ud af 
partiet.
“Jeg har meldt mig ud 
af Radikale Venstre, og 

trækker mig dermed som 
kandidat til byrådet. Det 
har været en vanvittig 
svær beslutning, og det 
er noget jeg har tænkt 
over i lang tid. Jeg kan 
bare mærke på mig selv, 
at jeg ikke hører hjem-
me i Radikale Venstre. 
Der er simpelthen nogle 
grundværdier der ikke 
passer med mine”, siger 

Emil Wismann, der bor 
i Gråsten og blev lands-
kendt, da han nåede frem 
til finalen i X-Factor i 
2020.

“Jeg er grundlæggende 
socialistisk, og mit hjerte 
hamrer og banker for 
lønmodtagerne og fagbe-
vægelsen i Danmark. Jeg 
kunne aldrig drømme om 
som vores ordførere har 
gjort at ønske Kristelig 
Arbejdsgiverforeningen 
tillykke med fødselsdagen, 
da de efter min overbe-
visning er en sygdom i 
samfundet”, siger Emil 
Wismann, der til daglig 
arbejder som ungdoms-
konsulent i Dansk Metal. ■

Emil Wismann har meldt sig 
ud af De Radikale. Partiet 
skal nu finde ny spidskandi-
dat. Arkiv foto
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PROGRAM
12.00 Udstillinger åbner. Kongestuen (Salen i stuehuset). 

Herle L. Nielsen og Anne Stubbe Horn. Maleriudstilling 
(Stalden) åbner ved kunstner Kirsten Bjerrum.

13.00 Det of� cielle program starter i Laden med fællessang.
Else Kirsten Lynggaard Ehmsen ved klaveret. 
Velkomst ved Christian Lorenzen. Afsløring af 
Genforeningssten. Redaktør Gunnar Hattesen er konferencier og vil � ette 
programmet sammen med historisk vid og humor. 

13.30 Jørgen Popp Petersen. En personlig historie omkring grænsedragningen, 
sameksistens og tolerance.

14.00 Kirsten Bjerrum. Præsentation af Erindringsbilleder og Mine formødre.

14.20 Pause med mulighed for at se udstilling i Stalden og Salen

14.45 Sønderjysk Kaffebord. 75 kr. Ruth Lorenzen fortæller. Musikalske indslag: 
Halvor og Maja Bogh: Marskens Guld ”Det nynner gennem natten” 
Birgitte Antonius og Brian Svendsen: Revyviser

16.15 Jens Andresen. ”De første år efter Genforeningen i Mellemslesvig”

16.45  Afrunding og fællessang

Genforeningsarrangement på Klægager 

Tilmelding til kaffebord på mail@klaegager.dk eller SMS til 23931511
Arrangementet støttes af

DEN NORDSLESVIGSKE KVINDEFORENING, RISLUM FONDEN og 

Kongen kommer
Den Gamle Digegreves Gård

Østerende 13, Ballum · 6261 Bredebro

Onsdag den 14. juli

GRATIS
arrangement 

bortset fra
kaffebordet

Nye ejere giver Rinkenæshus en stor makeover
Af Esben Cronbach

Længe har Rinkenæshus 
stået hen, men de to 
nye ejere af stedet har 
allerede rettet op på 
meget.
Fra en tom og faldefærdig 
bygning til et samlings-
punkt med liv og sjæl. 

Sådan kan man be-
skrive den udvikling, 
Rinkenæshus er i. 

De to tidligere klas-
sekammerater Lona 
Gottlieb og Gitte Dorthea 
Jensen købte i november 
2020 Rinkenæshus.

Siden har de arbejdet 
hårdt på at renovere byg-
ningen og udtænke planer 
for, hvordan de vil drive 
det tidligere forsamlings-
hus til succes.

Hyggeligt
Da de to ejere først 
kom ind ad døren til 
Rinkenæshus, var det i en 
noget anden stand end nu. 

Der var råd over em-

hætten, og fra huller i 
loftet dryppede vand ned i 
spande, placeret strategisk 
i lokalerne. 

Sådan er det ikke læn-
gere. Hele corona-ned-
lukningen har de to 
ejere brugt på at renovere 
Rinkenæshus. Ifølge ejer-
ne kan de ikke bare være 
bekendt at vise det frem; 
de kan være stolte af det.

“Det er hyggeligt og 

imødekommende. Vi har 
gjort rigtig meget ud af 
at dekorere, og har brugt 
vores kreative evner ret 
grundigt,” siger medejer 
Lone Gottlieb.

De kreative evner har 
de også brugt på at give 
Rinkenæshus sit helt 
eget præg. Mange af 
dekorationerne og møb-
lerne er genbrugsting, 
de selv har enten ændret 

på eller forbedret. Det 
skal give Rinkenæshus 
en unik stemning, siger 
medejeren.

“Det er alle de lidt sjove 
og skæve ting, vi har 
dekoreret stedet med. 
Caféen er indrettet med 
genbrugsmøbler og væg-
gen med ting, nogle men-
nesker måske ville have 
smidt ud.”

Det er ikke kun caféen, 
der har fået et særpræg. 
Dametoilettet er lyserøde 
håndvaske, mens herre-
toilettet er dekoreret med 
avisreklamer og øldåser. 

Kreativiteten er sluppet 
løs i alle rum, men caféen 
er det sted, Lone Gottlieb 
selv er mest stolt af.

“Når man kommer ind 
i vores café, er det stem-
ningsfyldt. Det føles som 
at komme ind i mormors 
kolonihavehus. Man kan 
sidde i ved et bord eller i 
sofaen og spille brætspil 
mens man får en sand-
wich eller en kop kaffe. 
Lige meget hvor man 
kigger hen, får man som 
fæst øje på noget nyt,” 
siger hun.

Åbent for alle
Rinkenæshus lægger, 
med sin tilhørende cam-
pingplads, op til, at der 
er åbent for camping-
pladsens beboere. Ifølge 
de nye ejere skal dørene 
ikke kun være åbne for 
dem, der bor på pladsen. 
Alle fra lokalområdet 
skal føle sig velkomne på 
Rinkenæshus.

“Hvis jeg går ind på en 
campingplads, kan jeg 
føle, at jeg ikke hører til. 
Det føles som lukket land. 
Den følelse skal folk ikke 
have her. Vi står med åbne 
arme og glæder os til at 
tage imod alle gæster,” 
siger Lone Gottlieb.

Når reservationerne 
åbner den 1. juni, skal det 
derfor være åbent for alle. 
De to ejere ønsker nemlig, 
at det skal være lige så na-
turligt for campister som 
lokale at komme forbi og 
få en is eller en kop kaffe.

Inden åbningen af 
reservationerne holder 
Rinkenæshus lørdag den 
den 29. maj åbningsfest 
for alle, der har lyst til at 
komme forbi. 

Med livemusik, grillmad 
og fadøl bliver der budt 
velkommen til en ny versi-
on af Rinkenæs

Hus. I den anledning 
har ejerne et særligt håb. 
De håber, at der kommer 
lokale på besøg, så de kan 
vise, at det gamle image 
ikke holder. At Rinkenæs 
Hus har fået en fuld 
makeover og et spritnyt 
image. ■

Gitte Dorthea Jensen og Lone 
Lisa Gottlieb i den hyggelige 
cafe, som rummer mange 
brætspil. Foto Ingrid Johannsen

SuperBrugsen Gråsten 
med fremragende 2020
Af Esben Cronbach

På en nylig general-
forsamling kunne 
SuperBrugsen Gråsten 
fremvise et imponeren-
de overskud.

Intet er så skidt, at det 
ikke er godt for noget. 

Salget af især alkohol og 
sodavand i de Sønderjyske 
butikker det seneste år er 
steget markant. Det har 
haft en meget positiv be-

tydning for SuperBrugsen 
Gråstens resultat for året. 
De kunne på en general-
forsamling præsentere et 
millionoverskud.

“Det er et af de bedste 
år, vi nogensinde har 
haft,” siger uddeler i 
SuperBrugsen Gråsten, 
Jesper Thomsen.

Han er glad for, at det går 
godt i dagligvarebutikken, 
og at kunderne støtter 
lokalt. Når grænsen åbner, 
forventer han dog, at der 
på sigt vil være et naturligt 
fald i omsætningen af al-
kohol og sodavand. ■

Uddeler Jesper Thomsen.
 Arkiv foto
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Professionel bilpleje

BOOK EN TID

ejgaard-detailing.dk 
eller 

telefon
91 56 46 66

Vi vil være din foretrukne one-stop shop, både privat og erhverv
Se mere på ejgaard-detailing.dk

Bilvask fra 350,-

Motorvask fra 225,-

Polering af lak fra 1895,-

Keramisk coating fra 1500,-

Reparation af ridser fra 300,-

Reparation af fælge fra 300,-

Solfilm fra 1100,-

Professionel chiptuning fra 2500,-

Kærvej 71a, 6400 Sønderborg
Mail: info@ejgaard-detailing.dk • Mobil: 91 56 46 66

Vi har stadig travlt hos Botex Andreas Carl, så vi søger en ny kollega 
Er du udlært gulvmontør, som kan mestre opgaver som montering af vinyl, linoleum, 
tæpper samt trægulve? Så skal du læse videre herunder... 
Stillingen er på 37 timer pr uge. 
Der kan dog forekomme situationer med forskudte arbejdstider en gang imellem, for at 
imødekomme vores kunders behov. 
Vi vægter følgende egenskaber højt:

- Loyal 
- Pligtopfyldende 
- Mødestabil 
- Smilende og høflig 
- Kan skrive, tale og forstå dansk 
- Kan arbejde selvstændigt

Kørekort er et krav. Da vi har travlt ønsker vi stillingen besat hurtigst muligt. 
Løn efter kvalifikationer. Ved spørgsmål kan vi træffes på: 
74487777 (spørg efter Henning) post@andreascarl.dk 
Send gerne et CV samt en kort beskrivelse af dig som person. 
Vi glæder os til at høre fra dig.

Med venlig hilsen 
Botex Andreas Carl

Dygtig gardinmontør søges
Har du styr på montering af gardiner og solafskærmning, så er du måske en af 
vores nye gardinmontører.

Stillingen 
I jobbet som gardinmontør i botex, vil du få en selvstændig og alsidig hverdag 
med små og store opgaver, når der skal monteres nye gardiner og markiser, 
både til privat, erhvervsbrug og i det offentlige. Du vil komme til at bruge det 
meste af din tid i botex-gardinbussen og ude hos kunderne. Det er nemlig 
herude du kommer til at gøre den store forskel, når du sætter kvalitet, 
fleksibilitet og serviceniveau i højsædet. Vi tænker også du har en høj faglighed 
og sætter en ære i at levere den bedst mulige løsning til kunden.

Arbejdsopgaver 
• Opmåling og montage af indvendige gardiner og solafskærmning (primært) 
• Opmåling og montage af udvendige screens og markiser 
• Øvrige ad hoc-opgaver

Om dig 
Den ideelle kandidat er faguddannet gardindekoratør, men en 
håndværksmæssig baggrund som tømrer, snedker eller lignende kan også være 
en mulighed. I sidstnævnte tilfælde vil vi tilbyde dig den nødvendige oplæring i 
gardinmontage.

Andre positive egenskaber: 
• Smilende og imødekommende 
• Selvkørende og proaktiv 
• Sætter begreberne ærlighed og ordentlighed højt 
• Har alm. kørekort 
• Er måske i et lignende job i dag

Om botex 
botex er Danmarks største frivillige gardinkæde med 32 butikker fordelt rundt 
i landet og på Færøerne. Vore mere end 50 gardinbusser kører hver dag rundt i 
hele landet, for at montere gardiner, solafskærmning, hos private, virksomheder 
og i den offentlige sektor. 
Er du interesseret i stillingen som gardinmontør hos Botex, skal du sende en 
kortfattet ansøgning med CV til H.C Hansen post@andreascarl.dk

Dygtig GULVMONTØR søges 

botex Andreas Carl
Sønderborg

Nørrekobbel 9 · 6400 Sønderborg
sonderborgandreascarl@botex.dk

Tlf. 7448 7777 · www.botex.dk

Rude blev smadret i 
Søcafeen på Torvet

Det har ikke været muligt for politiet at sigte nogen for hærværk mod Søcaféen i Gråsten.
Her blev en rude i facaden knust af en eller flere gerningsmænd forleden. Foto Ingrid Johannsen
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HGHG
Regnskabsservice

Regnskabsservice ApS
Sejrsvej 123,1 – Rinkenæs – 6300 Gråsten

Telefonnr. 74 65 23 18
Gynther – Mobil 30 62 62 83

Mail: gi@rs-aps.dk

Heidi – Mobil 29 67 12 25
Mail: hj@rs-aps.dk

CVR 38682318

V/Helle Grønnegaard Lauridsen
Lægeeksamineret fodplejer

Kidingvej 66 – 6200 Aabenraa
Tlf.  29 91 48 07 
hellegl@sporty.dk

www.klinikgroennegaard.dk

Den almindelige fodbehandling 
indeholder:

• Lunt og blødgørende fodbad
• Beskæring / slibning af  hård hud
• Klippe, slibe og oprensning 

af  alle negle
• Evt. fjernelse af  ligtorne
• Afsluttes med negleolie og 

cremepleje

Luksus fodbehandling 
indeholder:

Alm. fodbehandling + afslappende 
massage af  underben og fødder

385,-

445,-

Michael laver legepladser med mennesker for øje
Af Esben Cronbach

Michael Beck har siden 
2013 haft virksomheden 
MB Sport & Event 
i Kværs, der laver 
legepladser. 
En virksomhed skal sælge, 
for at den kan drive rundt, 
men det er ikke salget, der 
motiverer ham.

Uddannet lærer 
Michael Becks arbejdsliv 
kan opsummeres i få ord, 
men indeholder meget, 
meget mere. 

I 2009 blev han færdi-
guddannet lærer. Han 
arbejdede i fire år fast som 
lærer, før han i 2013 star-
tede sin virksomhed, MB 
Sport & Event. 

I flere år har han under-
vist og drevet virksomhe-
den parallelt. Nu skærer 
han ned på undervisning, 
så han kan skrue op for 
virksomheden, der arbej-

der med legepladser og 
har fokus på mennesker.

Altid mennesker 
Er der stor forskel på at 
bygge legepladser og være 
lærer? 

Spørger man Michael 
Beck, er svaret nej. 

“Der har altid været 
mennesker i det, jeg laver. 

Jeg har aldrig lavet lege-
pladser for bare at sælge. 
Jeg har lavet legepladser 
af mennesker, for menne-
sker,” siger han. 

På sin uddannelse lærte 
han blandt andet om 
bevægelse og idræt blandt 
børn og unge. 

Det har givet ham en 
stor forståelse for, hvordan 
legepladser og aktiviteter 
skal skrues sammen, 
så det giver mening for 
børnene.

“Som kunde har man 
en idé om, hvad man skal 
have. Jeg får dem til at 
tænke over, hvem det er, 
legepladsen laves til,” siger 
han. 

“Når du køber noget ved 
mig, så giver det mening.”, 
siger Michael Beck.

Som brødre vi samarbejde
Michael Beck er manden 
med idéerne og forståelsen 
for, hvordan legepladserne 

skal skrues sammen, så de 
giver mening for børnene. 

Hans bror er tømrer, 
og det er ham, der står 
for at samle det meste af 
legepladserne.

I samarbejde er det 
lykkedes dem at drive 
virksomheden frem. 
Samarbejdet har båret 
frugt, og Michael Beck 
kan nu kaste det meste af 
sin energi i virksomheden. 
Om det fortsat skal gå 
godt, er han ikke bekym-
ret for. “Jeg er en meget 
rolig mand, og jeg ved, 
hvad der skal ske de næste 
mange måneder.” Ved 
siden af sin virksomhed 
fortsætter han med at un-
dervise, så han kan holde 
sig skarp, hvis han en dag 
alligevel får sin daglige 
gang på lærerværelset. ■

Michael Beck har succes med at lave legepladser. Foto Ingrid Johannsen

Årets Gråstener blev Jonna Seemann
Af Esben Cronbach

Hvert år uddeler Gråsten 
Handel den fornemme 
pris Årets Gråstener.  
Det er en pris til fælles-
skabet. Den uddeles til en 
person, som har gjort en 
særlig indsats for Gråsten, 
og for at udbrede kendska-
bet til slotsbyen. 

Årets Gråstener 2021 
blev en markant bu-
tiksindehaver. Det var 
nemlig medindehaver af 
2dreams, Jonna Seemann, 
som modtager den lokale 
Nobelpris. 

Formand for Gråsten 
Handel, Gunnar Hattesen, 
motiverede tildelingen.

“Initiativ har det aldrig 
skortet på hos Jonna. 
Jonna har netop fejret 
dametøjsbutikkens fire 
års fødselsdag sammen 
med Jane Hansen. Hun 
er lattermild, energisk og 
en kvinde med dine egne 
meninger om tingene. 

Det var hende, der sid-
ste år fostrede ideen om 
Gråsten mærker, som 
blev en kæmpe succes. 
Utrætteligt sørgede hun 
for, at butikkerne spon-

sorerede flere og flere 
gevinster efterhånden som 
succesen med mærkerne 
blev større og større.  

Hun ringede til vinder-
ne, der blev taget billeder 
og uddelt gevinster. 

Gråsten mærkerne om-
satte for knap 9 millioner 
kroner. Imponerende. Der 
gik sport i det. Mange 
flyttede deres indkøb 
fra netbutikker til vores 
detailbutikker for at være 
med i konkurrencen”, 
sagde Gunnar Hattesen i 
motiveringen. ■

Jonna Seemann blev Årets Gråstener. Her modtager hun et buket blomster af Gunnar Hattesen 
 Foto Ingrid Johannsen  
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92-årig oppe at flyve med svævefly
Af Søren Gülvk 

92-årige Ib Braes, der bor 
på Dalsmark Plejehjem, 

fik forleden et stort ønske 
opfyldt.

Ib Braes har fløjet svæve-
fly i mange år fra Arnborg 
ved Herning og har fra sin 

tid som pilot ikke mindre 
end to DM rekorder fra 
årene 1974–1976. 

Han har fløjet 755 kilo-
meter i lige linje og yderli-

gere sat hastighedsrekord, 
i distanceflyvning på tid. 
Her i 2021 består disse 
rekorder fortsat.

Ib Braes stoppede som 

pilot for 12 år siden, og 
hans fly, som han har sat 
sine rekorder med, har 
været på fremmede hæn-
der i udlandet, men er nu 
atter hjemme i Arnborg.

Han havde afskrevet mu-
ligheden for at komme til 
at sidde i et svævefly igen, 
fri som fuglen oppe under 
skyerne. Men sådan skulle 
det ikke gå.

Da Ib stoppede som pilot 
blev han udnævnt som 
æresmedlem i klubben, 
hvor Ib’s søn, Søren Braes, 

der bor i Dalsgårde, også 
er medlem. 

Når de mødes falder 
samtalen hurtigt på svæ-
vefly og de gode gamle 
dage, når de var i luften. 

Med hjælp fra sin søn 
fik Dalsmark Plejehjem 
arrangeret et besøg i 
klubben i Arnborg, hvor 
han overraskende kom op 
at flyve. Det var en stor 
oplevelse for den gamle 
svæveflyver. ■

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

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

BovAvis

Afgang
Guderup Aktivitetscenter  . . . . . . .  7:30
OK-tanken, Augustenborg. . . . . . . .7:40
Alsion, Sønderborg  . . . . . . . . . . . 8:00
Nybøl Kirke . . . . . . . . . . . . . . . . . 8:15
Broager Kirke. . . . . . . . . . . . . . . . 8:20
Elektrikeren Egernsund . . . . . . . . 8:25
Ahlmannsparken, Gråsten . . . . . . 8:30
Bageren Rinkenæs . . . . . . . . . . . . 8:40
Annies Kiosk, Sønderhav . . . . . . . 8:45
Bindzus, Kollund . . . . . . . . . . . . . 8:50
Kruså Bankocenter  . . . . . . . . . . . 8:55
Bov Kirke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9:00
Circle K, Padborg  . . . . . . . . . . . . 9:05
Dagli’ Brugsen, Kliplev . . . . . . . . 9:20
Circle K, Rødekro . . . . . . . . . . . . 9:40
Samkørselspladsen
ved Hammelev . . . . . . . . . . . . . . 10:05
OK-tanken i Bramdrupdam  . . . 10:30

    1-dags bustur til 1-dags bustur til 

HimmelbjergetHimmelbjerget
      og sejlads på Silkeborg Søerneog sejlads på Silkeborg Søerne

Lørdag den 12. juniLørdag den 12. juni

750,-

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

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

BovAvis

Afgang
Guderup Aktivitetscenter . . . . . . . .6:45
OK-tanken, Augustenborg . . . . . . .6:55
Alsion, Sønderborg  . . . . . . . . . . . . 7:15
Nybøl Kirke . . . . . . . . . . . . . . . . . .7:30
Broager Kirke. . . . . . . . . . . . . . . . .7:35
Elektrikeren Egernsund . . . . . . . . .7:40
Ahlmannsparken, Gråsten . . . . . . . 7:45
Bageren Rinkenæs . . . . . . . . . . . . . 7:55
Annies Kiosk, Sønderhav . . . . . . . 8:00
Bindzus, Kollund . . . . . . . . . . . . . .8:05
Kruså Bankocenter  . . . . . . . . . . . .8:10
Bov Kirke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8:15
Circle K, Padborg  . . . . . . . . . . . . .8:20
Dagli’ Brugsen, Kliplev . . . . . . . . .8:35
Circle K, Rødekro . . . . . . . . . . . . .8:55
Samkørselspladsen
ved Hammelev . . . . . . . . . . . . . . . .9:20
OK-tanken i Bramdrupdam  . . . . .9:45

1-dags bustur til1-dags bustur til

Fur og Fur og 
JenleJenle
Torsdag den 3. juniTorsdag den 3. juni

795,-795,-

Øjnene strålede, armene 
flakkede og fødderne blev 
brugt til at styre med som 
i de gode gamle dage, da 
92-årige Ib Braas igen var 
oppe at flyve i svævefly.

1 1



GRÅSTEN SLOTSKIRKE
Søndag den 30. maj kl. 11.00

ved Hanne Beierholm Christensen

ADSBØL KIRKE
Søndag den 30. maj 
Ingen gudstjeneste

KVÆRS KIRKE
Søndag den 30. maj
Ingen gudstjeneste

BROAGER KIRKE
Søndag den 30. maj kl. 10.30
ved Stefan Klit Søndergaard

EGERNSUND KIRKE
Søndag den 30. maj 
Ingen gudstjeneste

RINKENÆS KORSKIRKE
Søndag den 30. maj kl. 11.00

ved Mette Carlsen

NYBØL KIRKE
Søndag den 30. maj kl. 10.30

ved Karen Møldrup Rasmussen

SOTTRUP KIRKE
Søndag den 30. maj kl. 9.00

ved Karen Møldrup Rasmussen

ULLERUP KIRKE
Søndag den 30. maj kl. 10.30

ved Lis-Ann Rotem

TYSK GUDSTJENESTE
Sonntag, 30. Mai, 16 Uhr,

Gottesdienst in Ekensund

GUDSTJENESTERGUDSTJENESTER

Tak fordi du handler lokalt 

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

    eller
  

356495

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, postafdelingen i 
SuperBrugsen i Gråsten.

Postkassen tømmes hver torsdag kl. 18.00.

Andelsselskabet Rinkenæs Vandværk
indkalder hermed til

ORDINÆR 
GENERALFORSAMLING

Tirsdag den 22. juni  
kl. 19.30 på Rinkenæshus

Dagsorden ifølge vedtægterne:
1. Valg af dirigent og stemmetællere.
2. Beretning om det forløbne år.
3. Det reviderede regnskab 

forelægges til godkendelse.
4. Budget for det kommende år fremlægges.
5. Behandling af indkomne forslag. 

Forslag skal være formanden skriftligt 
i hænde senest 8 dage før mødet.

6. Valg af medlemmer og suppleanter 
til bestyrelsen. På valg er 
bestyrelsesmedlemmerne:  
Gunnar Jepsen og Peter Bo Christiansen

7. Valg af revisorer og revisorsuppleant. 
På valg er: Jørgen Andersen

8. Eventuelt.

Bestyrelsen

Rinkenæs Ungdoms og 
Idrætsforening indkalder til

GENERALFORSAMLING
Onsdag den 9. juni kl. 19.30 
på Rinkenæs Brandstation

DAGSORDEN:
1. Valg af dirigent.
2. Godkendelse af dagsorden.
3. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning.
4. Forelæggelse af det reviderede års-

regnskab til godkendelse.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Valg:

a. bestyrelsesmedlemmer
b. revisorer

7. Eventuelt.

Forslag der ønskes behandlet på 
generalforsamlingen skal være formanden skriftligt 

i hænde senest onsdag den 9. juni 2021:
Tina Justesen: tjuste2010@gmail.com.

Mød op og støt din forening.
Vi har brug for dig.

Foreningen byder på ka� e/the og kage
Alle er velkomne

Lørdag 10. juli kl. 11.30 til ca. 23.00
På friluftsscenen i Arnbjerg i Varde
Bussen kører fra Ahlmannsparken kl. 11.30

Sandwich til frokost og middag på hjemturen.

Pris: 500,-

Tilmelding til Anne Nygaard tlf. 74 65 09 46 eller 
Anne Køcks tlf. 23 34 09 05 senest den 10. juni.

Beløbet bedes indbetalt senest den 
10. juni til Sydbank 8060 – 1750229

Billetter udleveres onsdag den 16. juni fra 
kl. 14:00 til 16:00 i Ahlmannsparken.

Gældende Corona restriktioner skal overholdes: 
Mundbind, Coronapas eller negativ test.

Endelig kan vi åbne for vore arrangementer 
igen og byde velkommen til 

Varde sommerspil 
Fyrtøjet – en gnist i Andersens liv

Gråsten

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

Stenager 15A, 6400 Sønderborg Tlf: 51 96 13 92
Åbningstider: Mandag-fredag kl. 10-17 · Lørdag kl. 10-14

Nyrenoveret butik
Møbler-dame-herre og børnetøj.
Stor bogafdeling. Kæmpe udvalg 

i nye og gamle bøger. 
Stor brugskunstafdeling. El-og lampeafdeling

Vi glæder os til at se jer

Genvalg
På generalforsamlingen 
i Gråsten og Omegns 
Brugsforening var tre be-
styrelsesposter på valg. 

Birgitte Bille Schøning, 
Peter Eskesen og Kjeld 
Jørgensen blev genvalgt til 
bestyrelsen. 

Birgitte Bille Schøning 
fortsætter som formand. ■

Tlf.: 74 65 28 08 E-mail: blomszone@bbsyd.dk
Mobil: 20 57 48 08 www.blomszone.dk

Bloms Zoneterapi
v/ Ilse Blom
Felstedvej 21
6300 Gr(sten

Led for Led
Kiropraktik
Ulsnæs Centret

Sundsnæs 15 b, 6300 Gråsten

Tlf.: 222 67 888
kontakt@ledforled.dk

www.ledforled.dk

Onlinebooking
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Diamantbryllup fejret med flaget oppe
Af Gunnar Hat tesen

For 60 år siden blev 
Mary og Gerd Sørensen 
gift i Egernsund Kirke. 
Fredag før pinse mar-
kerede de deres dia-
mantbryllup for familie, 
venner og naboer i 
Rinkenæs.
Både Mary og Gerd er 
82 år, begge er født i 
Egernsund og de har 
kendt hinanden siden 
barnsben.

Gerd Sørensen arbejde i 
mange år som en dygtig 
sælger af kontorartik-
ler hos Carl C. Biehl i 

Gråsten, senere var han i 
24 år sælger i Haderslev, 
men parret vendte i 1985 
hjem til Gråsten, hvor de 
i 16 år boede på Vibevej. 
I 2001 flyttede de til 
Rinkenæs.

Mary stod i begyndelsen 
af ægteskabet for opdra-
gelsen af de to børn og 
passe hus og hjem. Senere 
arbejdede hun i køkkenet i 
en børnehave.

Hun er en anerkendt 
akvarelmaler under 
kunstnernavnet Mary 
Mandal, og har udstillet 
på mange udstillinger. 

Gerd er ivrig kortspil-

ler, og var for 10 år siden 
med til at stifte Gråsten 
Skatklub, hvor han er 
kasserer.

De to børn, John 
og Lisbeth, som bor i 

henholdsvis Aarhus og 
Amsterdam. 

Diamantbrudeparret har 
fire børnebørn. ■

Mindeord

Dødsfald

ISO9001-certificeret

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

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 på 74 65 94 33

Gråsten&Omegns

- Steffen Jensens eftf.

Felstedvej 34
Gråsten

Tlf: 74 65 94 33
Thomas Helmich Bent Petersen Vivi Clemmensen

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. 

Steen Kristensen
Eksam. 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.

Gitte J.J. Kristensen
Eksam. bedemand

Poul Erik Kjærgaard
Eksam. bedemand

Gråsten blomster
Ulsnæs Centret, Sundsnæs 17A

Telefon 74 65 03 03

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

Et fyrtårn er blevet slukket
Vor afholdte og fremra-
gende lærer og min gode 
ven, Jørgen Schmidt 
Jespersen, Gråsten, er 
gået bort.
Han voksede op i nær-
heden af Gram i et hjem, 
hvor man ikke var bange 
for at bestille noget. Hans 
var således både murer, 
frisør og forsikringsagent 
på samme tid.

Efter de obligatoriske 
skoleår kom han, som 
mange andre på det tids-
punkt, til landbruget. Det 
fik dog en brat ende, da en 
ulykke med en hestetruk-
ket høstvogn ødelagde 
hans hofte så meget, at 
han måtte tilbringe lang 
tid med hoften i gips på 
Gram sygehus. 

Så var det godt, at han 
havde evnen til at tage 
en læreruddannelse på 
Tønder Seminarium. Det 
kan dog undre i dag, at 
han med den hofte blev 
indkaldt som soldat. Han 
var dog meget glad for 
soldatertiden og fortalte 
gerne om det også til os 
elever. Den største del af 
soldatertiden tilbragte 
han på Karup flyvestation. 
Hans store interesse for 
militære flyvemaskiner, 
som han delte med ven-
ner i en flyverklub, blev 
grundlagt dér.

Historisk interesse
Det var dog langt fra hans 
eneste interesse og hobby. 
Der var også interessen 
for store og små lastbiler, 
billedkunst og historien 
- navnlig den sidste ver-
denskrig og lokalhistorie. 

Han fik taget kørekort til 
lastbil og brugte ofte ferier 
som chauffør nummer to 
gennem Europa til bl.a. 
Italien og Portugal. Han 
foretrak Scania.

“Når Mercedes, DAF og 
de andre overhalede os 
ned ad Kasseler Berge, tog 
vi dem alle igen, når det 
gik op ad,” fortalte han 
med begejstring. 

Naturligvis var tv-serien 
“Ice Road Truckers” et 
program, han kunne lide 
at se. I øvrigt opbyggede 
han en meget stor og flot 
samling af modellastbiler. 
Den interesse delte han 
også i en vennekreds.

Lærergerning
En væsentlig del af hans 
lærergerning blev udført 
på Gråsten Folke- og 
Realskole, hvor han hurtig 
blev respekteret og afholdt 
af personale og elever. 
Faglig og pædagogisk 
dygtig med fremragende 
menneskelige egenskaber. 
Han underviste parallelt 
på Grøngrøft drengehjem 
og i Gråsten Handelsskole. 

Desuden supplerede 
han sin uddannelse med 
fagkurser og årskurser 
bl.a. på Lærerhøjskolen 
i København, så han 
blev kvalificeret til at 
undervise på Sønderborg 
teknikum. Transporten 
mellem bopælen i Gråsten 
og Sønderborg foretog han 
ofte på cykel.

Allerede i skoletiden 
mærkede vi hans store 
passion for billedkunst 
som formidler, men mere 
og mere som skaber af 
malerier navnlig i akvarel 
og akryl. Så fremragende, 
at de var med på udstil-
linger. Legendariske var 
hans selvmalede julekort 
og bordkort ved festlige 
lejligheder.

Venskabsby
I lokalsamfundet deltog 
han også aktivt. Han 
hjalp ved ringridninger og 
byvenskabet med norske 
Orkanger. 

Alt dette og mere til nåe-
de han, selv om han alt for 
tidligt mistede sin elskede 
hustru, og som enkemand 
stod alene med to piger. 

Mange elever vil huske 
ham som fantastisk lærer 
og humanistisk fyrtårn, 
som også var god til at 
holde kontakten ud over 
skoletiden, hvis man øn-
skede dette. 

De to afgangsklasser, 
hvor nogle forlod mel-
lemskolen 1962, og resten 
fortsatte i realklassen med 
afslutning 1963, havde den 
store glæde, at han altid 
deltog i vore klassetræf 
helt til nu.

Vore tanker går til hans 
piger Mette og Gitte, 
børnebørnene og øvrige 
efterladte. I skal vide, at 
Jørgen har betydet særde-
les meget for os.

På vegne af de to nævnte 
klasser.

Uwe Svane 

Udsigten 5 Kruså

Metha Thuesen,  
Gråsten, er død, 65 år. ■

Mary og Gerd Sørensen er raske og rørige og i fuld vigør i 
haven i Rinkenæs. Foto Ingrid Johannsen
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B R O A G E R

BUI Fodbold har et klart mål: 

“Vi vil ligge i toppen”
Af Esben Cronbach

Broager UI Fodbold er på 
sin anden sæson i serie 
1, og har allerede nu 
ambitioner om at være 
blandt de bedste.
Selvom de endnu er nye 

i serie 1, er ambitionerne 
store. De vil ligge i toppen.

“Der ligger vi ikke lige 
nu, men det kommer til at 
ske”, siger cheftræneren, 
Rene Østerlid. 

Han er ikke tilfreds med 

den nuværende position, 
siger han.

“Vi har det ikke så godt 
med at ligge på den nu-
værende position. Vores 
ambitioner er at ligge i 
toppen. Vi har et så godt 
hold, at vi skal ligge 
deroppe.”

Mangler det sidste 
BUI Fodbold ligger på 
en 6. plads i serie 1. Der 
er otte hold i serien. 
Grunden til, at klubben 
ikke ligger i toppen lige nu 
er, at mangler det sidste. 

“Holdet mangler en 
afslutter”, siger cheftræne-
ren og fortsætter:

“Vi har ikke den kyniske 
afslutter oppe foran. Vi 
taber en kamp til Esbjerg 
1-0, selvom vi har langt 
mest boldbesiddelse.”

Gode spillere
BUI Fodbold er på udkig 

efter én, der kan klare den 
opgave.

“Vi har også nogle gode 
spillere i truppen, der kan 
udfylde positionen, men 
som i øjeblikket er ude 
med skader”, siger Rene 
Østerlid. 

Trods udfordringerne 
falmer cheftrænerens håb 
ikke. 

“Der er stadig 21 point at 
spille om”, påpeger han. 

Han er også rolig, fordi 
han mener, at den nu-
værende trup er meget 
stærk. Forventningerne til 
sæsonen holder han derfor 
høje. ■

Cheftræner René Øserlid.
 Arkiv foto

BROAGER AUTOHANDEL

Broager Autohandel - Industrivej 1 - 6310 Broager
Tlf. 7444 2797 eller 2230 8344 - broagerauto@bbsyd.dk

Renault Clio 0,9 Turbo - Årg 6/2013

km 99000, Klima, sædevarmer, træk m.m 78.500,-
Citroen C3 1,0 Attraction - Årg 12/2014

km 74000, A/C, sædevarmer, fartpilot 58.500,-
Fiat Panda 0,9 TwinAir - Årg 7/2013

Km 58000, A/C, citystyring, træk 49.500,-
Renault Twingo 1,2 Expression - Årg 7/2013

km 72000, 3dørs, træk 43.500,-
Alle biler leveres nysynet og nyserviceret

Broager

ÅRSMØDE

Torsdag den 17. juni kl. 17.00 - 19.00 på Broagerhus Allégade 2, 6310 Broager. 
Dørene åbnes kl. 16.15.
Dagsorden ifølge ÆldreSagens vedtægter. Forslag der ønskes 
behandlet på årsmødet indsendes til formanden senest 14 dage før 
mødets afholdelse og gerne på mail: tove@egernsund.dk.
Årsmødet er gratis. Der serveres efterfølgende smørrebrød. Pris for 3 stk. kr. 50,-
Tilmelding på tlf. 5135 9550 torsdag den 3/6 kl. 10 - 14 og fredag den 4/6 kl. 16 - 18 
OBS. Tilmelding til arrangementet SKAL ske på tlf. 5135 9550, ikke 
mail og sms. De aktuelle Corona restriktioner skal overholdes. 

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

www.hebru.dk

Sundsnæs 4
6300 Gråsten

Norgesvej 24
6100 Haderslev

Mail
mobler@hebru.dk

Telefon 
7460 8351

Sundsnæs 4,
6300 Gråsten

Norgesvej 24, 
6100 Haderslev

Telefon
7460 8351

Mail
mobler@hebru.dk

Lokalhistorisk Forening 
for Broagerland
Eft er en lang Coronapause startes 

foreningens akti viteter op igen.

Byvandring på Sundgade i Egernsund
Vi mødes på Havnepladsen. Torsdag den 27. maj kl. 19.00 

Med Bent Gundesen som guide, går vi fra Havnepladsen ad 
Sundgade ti l ”Den Gamle Skole”. Her får vi kaff en – Pris: 50 kr.

Husk frisk negati v coronatest eller coronapas.
Tilmelding ikke nødvendig, bare mød op på Havnepladsen.

Bestyrelsen

AFLYST P.G.A. SYGDOM

SKELDE GF

SKELDE GYMNASTIKFORENING

Ordinær generalforsamling
Tirsdag den 15. juni 2021 kl. 19.30 
hos Frk. Jensen, Skelde
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Evt. forslag skal være formand 
Thomas Jacobsen i hænde 
senest den 7. juni.

Thomas kan kontaktes 
på 26 14 07 10

Mvh. Bestyrelsen

Negativ test eller coronapas skal forevises

Hurtige 
biler
Politiet målte forleden bi-
lernes hastighed på C. H. 
Clausens Vej i Broager. 
Det gjorde de på grund af 
borgerhenvendelser.

Resultatet af målingen 
blev 22 overtrædelser af 
hastighedsgrænsen på 
50 km/t og to klip.

Højeste hastighed var 
73 km/t. ■

V-modstand mod biogasanlæg
Af Gunnar Hat tesen

På generalforsamlingen 
i Broagerlands Venstre 
rejste formanden Hans 
Valdemar Moldt skarp 
kritik af biogasanlægget 
i Kværs.
“Jeg undrer mig over, at 
byggeriet er gået i gang 
uden byggetilladelse. En 

byggetilladelse som de 
nok skal få. Byggeriet er 
midlertidigt stoppet. Men 
også her synes jeg, det er 
ret problematisk. Ligger 
lokalplanarbejdet det rig-
tige sted, når to kommu-
ner kan lave lokalplan for 
yo så store anlæg tæt på 
kommunegrænsen med 
få kilometers afstand”, 
sagde Hans Valdemar 
Moldt, som hentydede til, 
at Aabenraa Kommune 
har givet tilladelse til et 
biogasanlæg i Kliplev.

“Det er jo ikke alminde-
lige virksomheder, men 
derimod ret specielle virk-
somheder, der har brug 
for en helvedes masse gyle, 
samt massive offentlige 

tilskud. Det vil give en 
masse ekstra tung trafik. 
Og som landmænd jeg har 
snakket med siger: “Hwo 
fanden ska de få æ moch 
fra”.

Efter generalforsamlin-
gen gav byrådsmedlem 
Daniel Staugaard en aktu-
el politisk orientering om 
arbejdet i byrådet. ■

Der blev naturligvis serveret 
hjemmebagt lag-
kage til Venstre-
generalforsamlingen.
 Foto Daniel Staugaard

Genvalg
På generalforsamlingen i 
Broagerlands Venstre blev 
formand Hans Valdemar 
Moldt genvalgt.

Der var også genvalg til 
bestyrelsesmedlemmerne 
Lene Jørgensen, Erik 
Krogh og Finn Jonasson.

Fhv. borgmester Niels 
Krogh Hansen, Dynt, 
revisor gennem mange år, 
valgte at stoppe.

Nyvalgt blev Frede 
Tychsen, mens Tage B. 
Jørgensen blev genvalgt.

Chr. Ernst Sibbesen 
blev nyvalgt som 
revisorsuppleant. ■
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B R O A G E R

Vi sælger utroligt godt i øjeblikket. Skal din bolig være den næste? Kontakt os for en gratis salgsvurdering!

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

Broager
Ramsherred 11

Charmerende villa i private omgivelser
Fantastisk hyggelig og charmerende
ejendom beliggende i Broager. Her
blot få hundrede meter til både skolen
(0-9 klasse), indkøbsmuligheder og ik-
ke mindst flere forskellige børnehaver

og dagplejer. Villaen ligger på Ram-
sherred, som er en mindre og meget
privat befærdet vej i mellem Broager
og Mølmark. Ikke langt fra ejendom-
men findes naturskønne omgivelser.

NY PRIS
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212
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d
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C
Energi

VILLA

Kontantpris 2.145.000
Ejerudgifter pr. md. 2.822
Udbetaling 110.000
Brutto/netto
ekskl. ejerudgifter 8.641/7.354
Sag: 7030000212 Tlf: 74441698

Broager - Vemmingbund
Søndermarken 10

Charmerende sommerhus i attraktive Vemmingbund
Hyggeligt fritidshus på egen grund i
Vemmingbund. Kun ca. 350 meter til
fods fra vandkanten.Fritidshuset er be-
liggende på en rolig vej og ligger tilba-
getrukket på grunden, så man virkelig

er uforstyrret indenfor og på terras-
sen.Grunden er anlagt med bede, bu-
ske og levende hegn, så man føler
man har naturen omkring sig.
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FRITIDSHUS

Kontantpris 1.100.000
Ejerudgifter pr. md. 1.641
Udbetaling 55.000
Brutto/netto
ekskl. ejerudgifter 4.547/3.890
Sag: 7030000318 Tlf: 74441698

Egernsund - Rendbjerg
Teglbakken 70

Flot sommerhus i Rendbjergs idylliske landskab
I det naturskønne sommerhusområde
"Rendbjerg", mellem Broager og Grå-
sten, findes denne perle af et sommer-
hus. Sommerhuset er beliggende i det
smukkeste kuperede areal med få me-

ter ned til den idylliske jollehavn og ba-
destrand. Der er kort afstand til Mari-
naen, hvor der er mulighed for at nyde
en velsmagende middag på Restau-
rant "Værftet"
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FRITIDSHUS

Kontantpris 1.495.000
Ejerudgifter pr. md. 1.922
Udbetaling 75.000
Brutto/netto
ekskl. ejerudgifter 6.289/5.294
Sag: 7030000354 Tlf: 74441698

SOLGT
Via vores køberkatotek!

Broager
Nejs Bjerg 38
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SOLGT
Via vores køberkatotek!

Broager
Nejs Bjerg 49
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Broager
Industrivej 11

Stor ejendom på hele 272 m2 centralt beliggende i broager.
Villaen er fra 1976 og fremstår i pæn
og nydelig stand. Huset er lige til at
flytte ind i og ønsker man god
plads findes løsningen her.
 

Ikke langt fra villaen findes skole, ind-
købsmuligheder, daginstitutioner samt
Lodden Mosen og Idrætscenteret med
fodbold- og tennisbaner
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Kontantpris 2.595.000
Ejerudgifter pr. md. 2.031
Udbetaling 130.000
Brutto/netto
ekskl. ejerudgifter 10.234/8.856
Sag: 7030000344 Tlf: 74441698
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S U N D E V E D

Besøg genbrugsbutikken i

VESTER SOTTRUP

MØBLER – TING – TØJ
og gør et godt køb

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

Tlf. 40 76 22 36 i åbningstiden

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

Tlf. 60 69 26 27 · Mail: kontakt@johnsfodindlaeg.dk
Konsultation efter aftale: 

Peerløkke 65, Vester Sottrup 6400 Sønderborg
GRATIS

Specialfremstillede 
indlæg til:

• Hælsporer
• Nedsunket forfod
• Hammertæer
• Knyster

Derudover:

• Skoforhøjelser
• Gængefunktion

ved John ChristiansenJOHNS FODINDLÆG

Bageriet Kock leverandør af bagværk i små 100 år
Af Lise Kristensen

Man skal ikke slå større 
brød op, end man kan 
bage. 

Bageriet Kock i Nybøl 
kender deres metier. 
Med bagerbutikker i 
Gråsten og i tilknytning 
til SuperBrugsen i Tinglev 
og Løvbjerg i Aabenraa 

er landet et koncept, der 
bærer ind i fremtiden for 
brødrene Kock fra Nybøl. 

De er tredje generation i 
bageriet og garanterer at 
føre bagerivirksomheden 
videre mod 100 års jubi-
læet i 2029.

“Det var min morfar, 
der grundlagde bageriet i 
Nybøl i 1929. Jeg kan sige 

så meget, at jeg nok skal 
holde, til 100 års jubilæet,” 
siger Carsten Kock, der 
sammen med sin bror 
Henrik overtog bager-
virksomheden i Nybøl fra 
deres morbror for godt 
30 år siden.

“Vi er kommet godt over 
Coronaen. Vi har kunnet 
mærke, at folk er blevet 
hjemme, og at de har hyg-
get sig lidt med ekstra ba-
gerbrød og kager. Det har 
vi løst ved at levere ekstra 
ud til butikkerne, når 
der var behov for det. Vi 
har kort vej til kunderne 
og er fleksible,” fortæller 
Carsten Kock.

“Vi leverer dej ud til 
brødudsalgene i Gråsten, 
Tinglev og Aabenraa. Der 
står uddannede bager-
svende derude og bager 
brødet, så der dufter af 
nybagt bagværk i butik-
kerne på nær i Gråsten, 
hvor vi ikke har forhold til 
at bage på stedet. Folk kan 
godt lide, når der kommer 

frisk brød ud af ovnen,” 
fortæller bageren med år-
tiers erfaring i sønderjysk 
bagværk.

“Vi sælger meget brød. 
Det er udelukkende på 
surdej og helt uden tilsæt-
ningsstoffer. Vi har haft 
stor succes med at sælge 
minikager. Kunderne vil 
hellere have lidt mindre, 
og at det så er ekstra læk-
kert. Udviklingen går lidt 
væk fra skærekagerne. En 
mazarinkage kan ligge 

tungt i maven,” fortæller 
den drevne brødbager fra 
Nybøl.

Det er adressen på ho-
vedbageriet, der leverer til 
bagerbutikkerne.

“Det går begge veje. Vi 
har ansatte i Aabenraa 
og Tinglev, som leverer 
frisklavede kager til de 
andre. På en travl Mors 
dag forsøger vi at hjælpe 
hinanden ved at sende 
mini kager og lagkager fra 
butikkerne den ene vej og 

brøddej og rundstykdej 
den anden vej. Det er en 
god fordeling af ressour-
cerne,” fortæller Carsten 
Kock.

Med de to ejere har 
Bageriet Kock syv svende 
og to lærlinge til at bage 
og levere brød over disken 
i de tre butikker. Det kon-
cept skal nok holde ind i 
det næste bagerårhundre-
de. Om fjerde generation 
tager over, vil tiden vise. ■

Bagermester Carsten Kock er tredje generation i Nybøl. Arkiv foto

Skurvogn
Der er blevet begået et 
indbrud i en skurvogn, 
som holder på den tidlige-
re genbrugsplads i Vester 
Sottrup.

Ruden i døren er knust 
og fra skurvognen er der 
stjålet en skruemaskine. ■

SÆT ORD PÅ BOLIGDRØMMEN

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

.

Processen fra ide til realitet er en rejse med 
mange beslutninger. Start med at sætte ord på 
dine boligdrømme. Herefter vil du opleve, at de 
bliver mere konkrete og håndgribelige.

Uanset hvor du er på din boligrejse, er du vel-
kommen til at trække på vores erfaring indenfor 
køkken, bad, garderobe og bryggers. Kig forbi 
når vi holder åbent hus og slip dine tanker fri.

Vi glæder os til at tage imod dig.

inspiration
Bolig

ÅBENT HUS
SØNDAG 30. MAJ KL. 10-15

Japansk kirsebærtræ  
i Blans

Det er et smukt syn, når det japanske kirsebærtræ blomstrer i Blans. Foto Ingrid Johannsen

Rekord for Sundeved
Ved Kræftens 
Bekæmpelses årlige 
Landsindsamling ind-
samlede de frivillige i 
Sundeved i alt 71.852 
kroner.

Det var ny 
indsamlingsrekord. 

“Vi vil gerne takke alle 
indsamlerne for deres 

store indsats og alle bor-
gerne i Sundeved for at 
tage gavmildt imod os”, 
siger Tine Wolff. 

Min Købmand i Blans og 
Juhls Murerfirma spon-
sorede vand og snacks til 
indsamlerne. ■
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DIN LOKALE HÅNDVÆRKER

Tak fordi du 
handler lokalt

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

Borggade 3, 6300 Gråsten
Telefon 7465 1031 · FriBikeShop.dk

+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!

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.

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 –

Alt i anlæg & vedligehold

Hækklipning Belægning

Vedligehold Beplantning

Beskæring

Græsplæner

Haveservice TræfældningBeskæring

Belægninger StøttemureGræsplæner

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

ANL ÆGSGARTNE R

HUSK du kan få 
FRADRAG  for 
havearbejde

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

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

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

Hans 
Henrik 
Fischer

Nicole 
Schünemann

-Føh

Heidi 
Waldemar 
Østergaard

- Erhvervsret
- Erstatningsret
- Testamenter
- Skilsmisseret

- Ejendomsoverdragelse
- Strafferetsager
- Bobehandling
- Retssagsbehandling

Stormarksvej 8, 6440 Augustenborg · Telefon +45 28 91 57 83 · jt-maskiner.dk · Følg os på facebook 

JT-Maskiner 
Entreprenørarbejde og maskinudlejning

Jordarbejde • Betonarbejde
Havearbejde • Belægning • Trailer

CVR 34 22 35 72

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

Tlf. 74 67 15 12 · vvs@bred.dk

Bred VVS ApS

Stenvej 15, Rinkenæs, 6300 Gråsten • Telefon +45  74 65 08 50
www.quorpsbusser.dk • mail@quorpsbusser.dk • Rejsegarantifonden nr. 2799

“Hvorfor bruge Deres 
fusser når De kan køre 

med Quorps Busser”

• Vi tilbyder kørsel med busser fra 19 til 55 personer 
i både ind- og udland.

• De mindre busser har lift
• Vor 29 personers bus er ideel til et mindre antal personer

Kontakt os for at få et godt tilbud på din næste kørsel

Turist-fest-� rma-skole og koncertkørsel

tømrer / snedker
Knud Møller Paulsen

Bækken 10 · Rinkenæs
DK-6300 Gråsten

info@godthaandvaerk.dk

telefon 74 65 01 10
mobil 40 34 80 08
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Jette Lykke Christensen vandt 10.000 kroner
Jette Lykke Christensen 
fra Gråsten var den 
heldige vinder af et ga-
vekort, som blev udstedt 
af Gråsten Handel.
Foran tusindvis af andre 
håbefulde kunder vandt 
hun 10.000 kroner, fordi 
hun i efteråret og op til 
jul deltog i konkurrencen 
med Gråstenmærker.

“Jeg blev både rigtig 
glad og overrasket over at 
vinde”, siger Jette Lykke 
Christensen. ■

Hørt i byen
Jette og Preben Storm i 
Rinkenæs fejrede forle-
den sølvbryllup.

En fiskehejre satte sig 
på Sven Jensens tag i 
Tørsbøl. Det er meget 
sjældent, at de sætter 
sig på hustage.

SuperBrugsen i Gråsten 
havde forleden inviteret 
personalet i biografen. 
Det var en påskønnelse 
af den ekstraordinære 
indsats, som personalet 
har ydet under hele 
covid -19 pandemien.

Den sønderjyske sang-
lærke, Rikke Thomsen, 
der stammer fra Blans, 
har fået opfyldt et stort 
ønske. Hun har skrevet 
pladekontrakt med 
Mermaid Records, så 
den flttige piges knok-
leri bærer frugt. 

Venstres Ungdom i 
Gråsten og Sønderborg 
og Liberal Alliances 
Ungdom spillede i 
pinsen Paintball i 
Bylderup Bov.

Enjoy Resort Marina 
Fiskenæs op forleden 
op for deres badeland. 
Både lokale og som-
merhusgæster med 
gyldigt Corona-pas tog 
flittigt området i brug.

Restaurationer og 
cafeer er, trods corona, 
fortsat fremtidens 
fødevaremarked. Den 
25. maj åbner Gram 
Slot derfor dørene for 
en række kommende 
landmænd, der i 
selskab med blandt 
andre kokken Jesper 
Koch fra Gråsten 
Landbrugsskole, skal 
lære om, hvordan 
landbruget og restau-
rationer i fremtiden 
kan arbejde bedre 
sammen. ■

BMW 120d
2,0 M-Sport
01/2018
Km. 106.000
Diesel
Rødmetal

239.400,-

Hovednummer tlf. 7060 2033
Afdelinger i 

Kollund  / Sønderborg / Vojens
Se mere på www.thomsens-auto.dk

Pæne biler til nettopriser 

UGENS BIL

ALTID 300 BILER PÅ LAGER

Boliger

Få en gratis salgsvurdering. 
Måske er vi billigere 

end du tror.

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

Jette Lykke Christensen lod lokkerne falde hos Salon Sanne. 
Her ses Sanne Vesperini i gang med at klippe hendes hår.
 Foto Ingrid Johannsen  

Jonna Seemann fristede Jette 
Lykke med lækre specialiteter 
fra 2dreams.

Jette Lykke Christensen 
handlede hos Garn & Tøj. Her 
ses hun sammen med Lis 
Lykke Christensen. 

Jette Lykke Christensen valgte smykker efter en samtale med 
Stefan Sönnichsen.

Hos Imerco valgte Jette Lykke Christensen sig en Bo Boiesen 
abe. Her ses hun med butikschef Benjamin Nissen.
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Industrivej 7 | 6330 Padborg
Tlf. 74 67 04 56 | info@rudebeck-byg.dk 

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

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

Tlf. 22 25 84 07Tlf. 22 25 84 07 •  • murer@hans-emil.dkmurer@hans-emil.dk •  • PadborgPadborg

Åbent alle 
ugens dage

7-21

k 
Kun kr 5.- 

UGENS HUG

Harkærvej 3 • 6340 Kruså
Gælder kun i REMA1000 Kruså til og med mandag 1. juni

5.-
Sun Lolly is 
Pakke med 
6 stk

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

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

Krone- brobehandlinger,
Implantater og
Narkosebehandling

I N V I TAT I O N  T I L

SUNDAX MOTIONS TOUR 2021
S Ø N D A G  D E N  2 0 .  J U N I  2 0 2 1

Al le  kan de l tage i  s i t  ege t  tempo og a l le  v inder !

KL. 12:30 - 16:00
I MÅLOMRÅDET

Arrangør: Medarrangører:

PROGRAM CYKLING
Ruterne er afmærket af BOV CC og alle cykler 
kan bruges.

Kl. 10:00..................Start 68 km rute
Kl. 10:30..................Start 45 km rute
Kl. 10:50..................Start 25 km rute

Alle ruterne - både til cykelløb og løb - starter fra Sundax International på Molevej 2 i Kollund
Mødetid fra kl. 9:30. Alle er velkomne!
Fra kl. 12:30 til 16:00 er der livemusik i målområdet.

PROGRAM LØB
Ruten er afmærket af Bov IF Løb & Motion
og går igennem Kollund skov.

Kl. 10:00..................Start Halvmarathon
Kl. 10:30..................Start 5,2 - 10,5 - 15,8 km

SIDSTE TILMELDING: MANDAG, 14. JUNI PÅ SUNDAX@SUNDAX.COM

Der er gratis kaffe/te fra kl. 12:00 og KBU sælger 
pølser + øl/vin/sodavand i målområdet.

Sundax tilbyder gratis pitstop med forfriskninger 
til cyklisterne på stranden i Vemmingbund og til 
løberne ved Sundax i Kollund.

Deltagelse er gratis for både deltagere i cykling og løb, men tilmelding nødvendig.
Der er gratis merchandise til alle deltagere samt medalje til alle der gennemfører halvmarathon.

Tak fordi du handler lokalt

Padborg - Kruså - Frøslev - Holbøl - Kollund – Gråsten - Broager - Sundeved - Ragebøl Uge 21 26. maj 2021 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 26. Gullash med mos

TORSDAG den 27. Paneret stegt fl æsk med persillesovs

FREDAG den 28. Schnitzel med grøn blanding

LØRDAG den 29. Dansk bøf med rødbeder

SØNDAG den 30. Burger med pommes frites

MANDAG den 31. Medister med rødkål

TIRSDAG den  1. Jægerbøf med grøntsager

Kun 69,-



Tennisstævne

KOLLUND KOLLUND 
KIRKEKIRKE

BOV BOV 
KIRKEKIRKE

Søndag den 30. maj kl. 11.00
ved Jakob Bruhn Hansen

HOLBØL HOLBØL 
KIRKEKIRKE

Søndag den 30. maj kl. 9.30
ved Jakob Bruhn Hansen

Søndag den 30. maj
Ingen gudstjeneste

Er det muligt at tidspunkterne står med fed skrift? Klokkeslættet 
i Kollund er nemlig et andet end det plejer, så derfor skal 
det gerne være tydeligt at det er kl. 14.00.

Mindeord

Dødsfald

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

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.
Avisen er i din postkasse 

onsdag/torsdag

Tak fordi du 
handler lokalt

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

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

BOOK DIN GRATIS SYNSTEST ONLINE: optik-hallmann.com
 Aabenraa, Søndergade 6,  74 62 34 70      Sønderborg, Perlegade 63,  74 42 23 00       Padborg, Torvegade 4,  74 67 30 70

GRATIS 
solbriller

i din styrke

vælg mellem mere 

end  modeller !

ved køb af mærkebriller
fra 1.800,–* kr. enkeltstyrke | fra 2.900,–* kr. progressive

* Tilbuddet gælder t.o.m. d.31.07.2021. Ved køb af et mærkestel med progressive glas fra kr. 2.900,– eller enkeltstyrkeglas fra 
kr. 1.800,– får du en Vienna Design solbrille gratis med i pakken. Ekstrabrillen bliver monteret med den samme styrke og 

udleveres samtidig med den købte brille. Alle monterede glas er inklusive superantirefleksbehandling, hærdning og 
clean-coat. Optik Hallmann Vojens ApS, Rådhuscentret 21 st.tv, 6500 Vojens, optik-hallmann.com

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

Min store kærlighed,
vores elskede far, svigerfar, morfar og oldefar

Kurt Beeck
* 11. marts 1935

har vi uventet mistet

Kruså, den 19. maj 2021

Ragnhild
Claus, Ursula og Ivan

Desirée, Camilla og Kasper
Viktor og Mason

Bisættelsen har fundet sted

Mindeord over Hans Iwersen
Det er med stor sorg 
og smerte, at vi onsdag 
aften den 19. maj 2021 
modtog opkaldet om 
vores kære ven, Hans 
Iwersens alt for tidlige 
bortgang.

Hans døde omgivet af sin 
familie i sit hjem efter en 
ulige kamp mod kræften 
i en al for ung alder - blot 
49 år.

Hans kæmpede til det 
sidste.

Vi har kendt Hans siden 
han cyklende på sin tre-
hjulede, charmerede sig 
ind ved alle i Smedeby. Og 
charmen beholdt han til 
det sidste med hans altid 
smilende sind.

Hans var særdeles vellidt 
af alle og kendte alle, ikke 
mindst igennem hans 
arbejde som maler. En 
meget dygtig maler der så 
en ære i hans håndværk. 
Han var hjælpsom og fyldt 
med humor. Han stillede 
altid op, når der var brug 
for hjælp.

At have lært Hans at 
kende og have ham i vores 
liv har været en gave.

Tak for den tid vi fik med 

dig. Tak for grinene og 
alle de gode oplevelser vi 
nu vil gemme dybt inde i 
vores hjerter.

Hans efterlader sig sin 
kone Conni og børn. De 
betød alt for ham, og han 
var dybt taknemmelig for 
al hjælpen og støtten der 
blev givet. Conni var hans 
klippe

Vores tanker og medfø-
lelse går til Hans’ kære.

Æret være Hans minde.

Henning, Lone og Henrik

Vinderne af Abena cup i Bov IF Tennis blev Trine Eisig Elmholt 
Otzen med 21 point og Carl Pedersen med 22 point. Der deltog 
16 spillere, som efterfølgende hyggede sig med hot dog og 
hjemmebag. Arkiv foto

Andreas Winther, 
Hokkerup, er død, 85 år. ■

Tommy Søndergaard, Bov, er 
død, 60 år.
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Til alle tider. Til alle hjem.

Nybolig Padborg
Ole Jepsen & Lena Dahlgaard
Torvegade 1 · 6330 Padborg
6330@nybolig.dk · nybolig.dk · Tlf: 74671902

Nybolig Gråsten
Ole Jepsen & Lena Dahlgaard
Nygade 11 · 6300 Gråsten
6300@nybolig.dk · www.nybolig.dk · Tlf: 73115180

NYHED

FritidshusSkelde - Kragesand 10

Kontantpris: 4.250.000
Ejerudgift pr. md: 1.706
Udbetaling: 215.000
Brt/nt excl. ejerudg: 18.059/15.620
Sag: 200612

98 m2 1/3

5.005 m2 G2 1855/14

Fuldstændig fantastisk beliggende liebha-
ver-fritidshus i første række til panorama-
strand. Vi kan lige så godt starte med en
advarsel; her er en ejendom, som på alle
tænkelige måder sprænger rammerne på
herlighedsskalaen. Her har vi at gøre med
en helt igennem unik og absolut fantastisk

fritidsbolig. Den indbydende strand får in-
dimellem besøg af nogle få badende, lige-
som her kan være en kitesurfer og en van-
drer, men ud på eftermiddagen forsvinder
de alle, og det eneste, I kan høre, er vand-
ets rullen ind på stranden og vindens su-
sen i nåletræerne.

 
 

NYHED

FritidslandbrugSkelde - Skeldebro 9

Kontantpris: 5.750.000
Ejerudgift pr. md: 2.610
Udbetaling: 290.000
Brt/nt excl. ejerudg: 23.799/20.777
Sag: 201012

296/154 m2 2/4 3

72.783 m2 E 1972

Eksklusiv villa med formidabel fjordudsigt
og med 3,5 ha skov samt ca. 3 ha fold be-
liggende op ad ejendommen. Uhørt høj
kvalitet, lækre detaljer, udsøgte materialer
og en udsigt og beliggenhed, der tager pu-
sten fra de fleste. Læg dertil usædvanligt
megen plads, mulighed for hestehold på

et højt niveau og et privatliv, som mange
vil misunde jer, og I har opskriften på æg-
te liebhaveri. En stor stald med fremra-
gende udførte bokse giver jeres heste de
allerbedste betingelser, og den store, men
let passede have og de store terrasser
runder denne drøm af en bolig af.
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HERREFRISØR/
BARBERSHOP

i Nørregade 38, Padborg
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

Hørt ved Lyren
Friluftsscenen i Pad-
borg er blevet klargjort 
til den nye sæson. Der 
er blevet fejet, flyttet 
blade og repareret 
fliser.

I Smedeby er der blevet 
observeret skumle per-
soner, som tidligt om 
morgenen har lusket 
rundt og taget billeder 
af nogle huse. Be boerne 
føler sig utrygge og 
frygter indbrud. 

Børnehuset Evigglad i 
Bov har efter tre år fået 
vendt et underskud til 
et pænt overskud. 

Babysalmesang i Kol-
lund Kirke er startet op 
igen. Det foregår hver 
tirsdag fra kl. 10 og 
varer ca. 30-45 min.

Lokalforeningen Frøs-
lev Padborg samlede 20 
mennesker til foredrag 
med biolog Hans 
Harald Hansen om 
tunneldalens opståen. 

Birkelund Plejehjem 
har haft besøg af 
 Cir kus Trapez. Be-
bo erne hyggede sig 
udenfor i det dejlige 
vejr, mens de nød 
forestillingen.

Eleverne på Frøslev-
lejrens Efterskole har 
haft besøg af Søholm 
Opera. Eleverne fik 
mulighed for selv at 
synge opera.

Kunstværkerne på 
tunnelen i Nørre gade 
i Pad borg er blevet 
renset og fremstår igen 
med klare, flotte farver. 

Ældre Sagen i Bov 
oplever stor interesse 
for el-cykelture om 
onsdagen. Der deltager 
omkring 20 personer 
hver gang. 

Henrik Pørksen 
Schmidts i Hønsnap 
er begyndt byggeri 
af en ny polte- og 
afprøvningsstald. ■

Harkærvej 13 – 6340 Kruså – Tlf. 7467 1414 – Mail kontor@gransehallerne.dk 
Hjemmeside www.gransehallerne.dk - Facebook 

Grænsehallerne kan meget mere end sport 

Vi hjælper gerne med at finde den rette løsning 

Børne-
fødselsdag 

Overnatning 

Mad ud af 
huset  

Service- 
udlejning 

Idræt 

Familie- 
fester 

- plads til al
le!

Fritids- og aktivitetscentret

Harkærvej 13 – 6340 Kruså – Tlf. 7467 1414
Mail kontor@gransehallerne.dk

Hjemmeside www.gransehallerne.dk - Facebook

Vi hjælper gerne med at 
fi nde den rett e løsning

Grænsehallerne kan meget mere end sport 

HAR DU TØJ, ISENKRAM ELLER ANDET, 
DU VIL SKILLE DIG AF MED, OG SOM 
ER I GOD STAND? 

VI HJÆLPER
 UNGE OG VOKSNE
UDSATTE BØRN

Så lad andre få glæde af det og giv det til os. Møbler 
eller dødsbo kan evt. afhentes.

BLÅ KORS GENBRUG
Okslundvej 3, Padborg

30 91 30 28

Åbningstider
Man., tir. og tor. 10-17
Ons. og fre. 13-17
1. lør. i md. 10-14

Grundlovstale vedGrundlovstale ved
Lars KristensenLars Kristensen

formanden for Kultur og Fritidformanden for Kultur og Fritid

Koncert med Mark & Christoff er 

Entré 50,- inkl. grillpølse
+ 1 øl eller vand

www.markogchristoff er.dk

Grundlovsfest 2021Grundlovsfest 2021
Lørdag den 5. juni kl. 16.00Lørdag den 5. juni kl. 16.00

Billetter bestilles på Place2book: bit.ly/3bD35lh
Vi glæder os til at se dig i Padborg skov

Som vanligt kan 
der købes øl, vand, 

vin, grillpølser, 
kaff e, te og kage

Karen Holubovsky og Padborg Friluftsscene modtog 
fritidsprisen 2020 på kr.10.000,-.
Koncerten støttes herfra samt af 
Aabenraa Kommune. 

Kære Gitte,Kære Gitte,
mor, svigermor, mormor og farmormor, svigermor, mormor og farmor

Et stort og Et stort og 

kærligt tillykke kærligt tillykke 
med fødselsdag ønsker med fødselsdag ønsker 

vi dig alle sammen.vi dig alle sammen.
Vi glæder os til at fejre dig.Vi glæder os til at fejre dig.

Tusind kys fraTusind kys fra
Per, Lennart, Nanna, Anna, Casper, Per, Lennart, Nanna, Anna, Casper, 

Nikoline, Pelle, Nohr og Bjørn.Nikoline, Pelle, Nohr og Bjørn.

Storkeidyl i Holbøl Af Gunnar Hat tesen

Et storkepar landede 12. 
maj om formiddagen i en 
af Holbøl Storkelaugs to 
reder.

Hunnen stammer 
fra Full tofte i Skåne, 
mens hannen ikke er 
ringmærket.

De parrede sig ret hur-
tigt, men om de når at få 
unger i reden, kan kun 
tiden vise.

Formand for Holbøl 
Storke laug, Svend H. 
Pedersen, er glad for, at 
landsbyen har fået storke-
besøg. Storke lauget blev 
dannet i 2014, og der har 
aldrig været et ynglende 
storkepar i reden.

“Vores opfordring til 
Holbøller og venner af 
Holbøl er: Giv storkene 
ro. Kør langsomt og for-
sigtigt på Høns nap vej. Vi 
får snarligt skiltning ved 
vejen, som man har hos 
kollegerne i Smedager”, 
siger Svend H. Pedersen. ■

Holbøl Høker og Ravsted Slagter 
indleder samarbejde
Af Dit te Vennits Nielsen

Siden Bjarne Vinther 
Nissen er tiltrådt som 
købmand i Holbøl, er der 

sket en stribe nye tiltag. Et 
af dem er et samarbejde 
med Ravsted Slagter.

Hvis man ønsker lækre 
slagtervarer, behøver man 

ikke køre længere end til 
Holbøl. 

Hos Let-Køb kan man 
hver uge afhente sin 
slagterpakke efter for-
udbestilling hos Ravsted 
Slagter eller ved at ringe til 
slagterbutikken.

“Hver uge er der et nyt 
tilbud med forskellige 
produkter. Kødpakkerne 
bliver leveret til Let-Køb 
og her kan kunderne så 

afhente deres pakker”, 
fortæller købmand Bjarne 
Vinther Nissen.

Det er allerede blevet 
en succes, og interessen 

er stigende. Kunderne 
er ikke blot lokale, men 
kommer både fra Gråsten 
og Padborg.

Kunderne kan også finde 
forskellige produkter i 
køledisken fra slagteren i 
Ravsted. ■

Købmand Bjarne Vinther 
Nissen fra Holbøl Høker er 
glad for samarbejdet med 
Ravsted Slagter. I køledisken 
finder kunderne et udvalg af 
friske produkter fra slagte-
ren. Foto Dit te Vennits Nielsen 

Storkeparret trives i Holbøl, de har parret sig og nu håber 
lokalbefolkningen på storkeunger.
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 PH Septima
  Design by Poul Henningsen

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

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

Hos os er kvalitet og service i Højsæde

Danske Malermestre

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

tlf. 20 47 85 63

Hos os er kvalitet og service i Højsæde

Danske Malermestre

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

tlf. 20 47 85 63

Hos os er kvalitet og service i Højsæde

Danske Malermestre

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

tlf. 20 47 85 63

Hos os er kvalitet og service i Højsæde

Danske Malermestre

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

tlf. 20 47 85 63

Hos os er kvalitet og service i Højsæde

Danske Malermestre

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

tlf. 20 47 85 63

Hos os er kvalitet og service i Højsæde

Danske Malermestre

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

tlf. 20 47 85 63

Hos os er kvalitet og service i Højsæde

Danske Malermestre

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

tlf. 20 47 85 63

…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

Se elis.dk for aktuelle tilbud
Alt i servicesalg •

Elis’ hvidevarer
ved Norman Rudbeck

Alt indenfor hårde hvidevarer
Salg-Service-Reparationer

Telefon 7467 8799
Mobil 4082 4939

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

• El-installationer

• Reparationer 

• Industriservice

• IHC/wireless

• Tyverisikring

• Varmepumpeservice

• Parabol/antenneanlæg

• Tele/data installationer

• Energirådgivning

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

Norman 
Rudbeck Jernbanegade 11

6330 Padborg

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

DIN LOKALE HÅNDVÆRKER BovAvis

Bov

GRILLEN ER TÆNDT
”DK spiser sammen”

på Kelstrup Naturskole
Stokkebrovej 1B, 6340 Kruså

onsdag den 9. juni kl. 11.00 til 13.30
Vi starter med en gåtur på den 1,3 km lange handicapvenlige 

DIVERSITETSTI, med naturvejleder Mik Haar som guide. 
Herefter serveres gratis grillmenu inkl. drikkevarer.

Arrangementet kræver ikke medlemskab, så der er rig mulighed 
for at invitere ”naboen, vennen eller en helt tredje med”.

Deltagerbegrænsning 50 personer – først til mølle.

Tilmelding til Grethe, tlf. 40 42 66 86  fra 31. maj 
til 3. juni, bedst mellem kl. 8.30 og 10.00.

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

www.hebru.dk

Sundsnæs 4
6300 Gråsten

Norgesvej 24
6100 Haderslev

Mail
mobler@hebru.dk

Telefon 
7460 8351

Sundsnæs 4,
6300 Gråsten

Norgesvej 24, 
6100 Haderslev

Telefon
7460 8351

Mail
mobler@hebru.dk

Bov

INDKØBSORDNINGEN
er tilbage igen 

Lige uger køres til Rema 1000, Kruså
Ulige uger køres til SuperBrugsen, Padborg

Begge steder står frivillige fra Ældre Sagen 
Bov klar til at hjælpe med indkøbene.

Efter indkøbene serveres der kaffe og kage, som er 
sponsoret af hhv. Rema 1000 og SuperBrugsen.

Du bliver hentet på din bopæl, og du får hjælp 
til at få varerne bragt ud til bussen. Du får også 

hjælp til at få bragt varer ind i din bolig. 

Benyt dig af dette tilbud, det koster kun kr. 50,- inkl. kørsel.

Tilmelding til Inger Wulff, tlf. 40 62 66 63 
eller Leif Kiesbye, tlf. 40 50 88 07

HUSK CORONAPAS OG MUNDBIND

og få den leveret hos Letkøb i Holbøl.
Nye tilbud hver uge.

Bestil på slagteriets  
eller på telefon 74 64 70 12

Bestil din 
slagterpakke fra
Ravsted Slagter

HOLBØL-HØKER  HOLBØL OG OMEGNS BRUGSFORENING
Kelstrupgårsvej 1, 6340 Kruså • Tlf.: 7460 8182

BOV IF Svømning mangler folk til bestyrelsen
Af Dit te Vennits Nielsen

Bov IF Svømning efter-
lyser nye personer til 
bestyrelsen.
På afdelingens general-
forsamling lykkedes det 
ikke at finde nye bestyrel-
sesmedlemmer, selv om 

bestyrelsen havde skrevet 
rundt til samtlige med-
lemmer. Udover bestyrel-
sen mødte kun Yvonne 
Jespersen fra hovedbesty-
relsen op.

“Vi har eftersøgt nye 
bestyrelsesmedlemmer. 
Flere af de nuværende 

bestyrelsesmedlemmer 
har ikke længere børn, der 
er aktive i klubben. Men 
vi har desværre endnu 
ikke knækket den berøm-
te kode for, hvordan vi får 

flere til at møde op til den 
årlige generalforsamling”, 
fortæller formanden 
Rikke Larsen, som finder 
det rigtigt ærgerligt.

Efter generalforsamlin-

gen består bestyrelsen 
fortsat af Rikke Larsen 
som formand, næstfor-
mand er Karina Vandkrog 
og kasserer er Mette B. 
Petersen.

De øvrige bestyrelses-
medlemmer er Stephanie 
Muusmann og Preben 
Nissen. ■
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