
74 43 30 00

KØRESKOLE

KØREKORT
BIL & MC

HOLDSTART GRÅSTEN
Torsdag den 17. juni 2021 kl. 18.00
A.D. Jørgensgade 2A, Gråsten

TILMELD DIG PÅ TELEFON 74 43 30 00
ELLER PÅ WWW.ALSGADES.DK

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

Gardiner  Tæpper  Trægulve  Fliser

BOOK EN TID
for personlig rådgivning 

i butikken eller 
hjemme hos dig.
Alle hverdage fra 

9.00–17.30

GULV- & GARDINBUSSENGULV- & GARDINBUSSEN

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

Vi kan mere …
… end Kong Fiddes livret

Restaurant

COLOSSEUM
Sdr. Havnegade 24, 6400 Sønderborg ∙ Telefon: 7442 2306

Se menukortet på www.restaurantcolosseum.dk

Sundsnæs 2 · Gråsten · kjems.dk
Telefon 7465 1140

Inkasso

Tvangsauktioner

Konkursbegæringer

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

 
Vagttelefon

Døgnbemandet for akutte henvendelser

Ny kattelov 
pr. 1. juli

– Husk at få 
chippet din kat

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

Spaniens bedste Shiraz
Denne vin er en krydret Shiraz med 
masser af dyb rød frugt, blommer, 
peber, muldjord, tjære og tobak. 
Der er smæk på i intensiteten, men 
de fine tanniner og den relativt 
høje syre holder vinen i et flot og 
rankt greb, der mærkes i form af 
en bemærkelsesværdig men yderst 
klædelig friskhed. Vinen er endnu 
ung med en fyldig fadsmag, som 
vil blive mere integreret med årene. 
Drikkes den nu, anbefaler vi et par 
timers iltning inden brug.

Et af de gode vin tilbud til at drikke 
nu elle til at gemme lidt

Normalpris 149�  pr. flaske

Nu pris pr. fl. kun 89� 
Spar 60�  pr. flaske

TIL DANMARKS 
BILLIGSTE PRIS

Spar

60,-

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

Torsdag, fredag og lørdagstilbud

Pr. flaske kun

89,-

GRÅSTEN

Afdelinger i Kollund, Sønderborg, Tinglev og Vojens
Altid 300 biler på lager – Se www.thomsens-auto.dk

Pæne biler til nettopriser  tlf. 7060 2033

UGENS BIL

BMW X1
2,0 sDrive20d aut.
5 dørs
11/2010
Km. 162.000
Diesel
Sortmetal

159.400,-

Skal du sælge er det

du skal vælge    
Coriolisvej 1, 6400 Sønderborg  - Tlf.: 36141418 - 1a@1abolig.dk

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.

BovAvis
Tak fordi du handler lokalt

Gråsten - Broager - Ragebøl - Sundeved - Padborg - Kruså - Frøslev - Holbøl - Kollund Uge 22 2. juni 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 juni
Tirsdag den  1. juni kl. 19.00 Læsekreds 

Lørdag den  5. juni kl.  9.30 og 11.30 Kon� rmation i Gråsten Slotskirke

Søndag den  6. juni kl.  9.30 og 11.30 Kon� rmation i Gråsten Slotskirke

Lørdag den 12. juni kl. 12.30 Kon� rmation i Gråsten Slotskirke

Søndag den 13. juni kl.  9.30 Kon� rmation i Adsbøl kirke

Søndag den 13. juni kl. 11.00 Gudstjeneste i Gråsten Slotskirke

Onsdag den 16. juni  kl. 19.00 Samtalekoncert

Søndag den 20. juni  kl. 11.00 Gudstjeneste i Gråsten Slotskirke

Søndag den 27. juni  kl.  9.30 Gudstjeneste i Adsbøl kirke

Søndag den 27. juni  kl. 11.00 Gudstjeneste i Gråsten Slotskirke

Onsdag den 30. juni  kl. 18.00 Aftensang i Adsbøl kirke

Onsdag den 26. juni  kl. 19.00 Menighedsrådsmøde

Der skal bæres mundbind og bruges håndsprit, når du går 
ind i kirkerne. Mundbindet må tages af, når du sidder på din 
plads og skal bruges igen, når du forlader kirken.

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!

Aftensang 
Hen over sommeren er der 
mulighed for, at deltage ved 
aftensangen i begge vore kirker. 
Der er aftensang hver onsdag 
kl. 18.00 og den varer ca. 25 min. 

Aftensang er tænkt som et pusterum 
fra hverdagen, en stille stund efter 
arbejdsdagen, hvor man kan lade op 
og � nde ro, inden man går hjem. 

Aftensangen starter med præludium. 
Der læses en bøn samt dagens tekst 
og der synges 3-4 salmer inden 
der afsluttes med postludium.

Det er Gråsten – Adsbøl 
Menighedsråd, der sammen med 
organisten, står for aftnerne. 

Aftensalmesang � nder sted fra 
onsdag den 30. juni til 11. august.

Kirken åbner en halv time 
før og alle er velkomne.

Samtalekoncert
Gråsten Slotskirke åbner dørene 
til en spændende koncert 
onsdag den 16. juni kl. 19.00.

Solist vil være kirkens egen 
organist Rut E. Boyschau og 
Søren Thygesen Kristensen, 
fra menighedsrådet, vil 
fortælle om musikken.

På uformel vis vil publikum blive 
ført igennem en times koncert 
med variation fra forskellige 
tidsperioder, som hver for sig 
er repræsentative for alle kirkens � re 
instrumenter – de to orgler, klaveret og 
cembaloet – og den vil spænde lige 
fra middelalderen til moderne jazz.

Menighedsrådet er vært ved 
et glas vin efterfølgende.

Dørene åbnes kl. 18.00 og der er 
fri entré – alle er velkomne. 

Test eller coronapas 
Til ALLE kulturarrangementer skal man 
vise Coronapas eller en frisk test. 

Koncerter og foredrag hører under 
kategorien kulturarrangement.

Vi følger de til enhver tid gældende regler på 
området. Du skal altså have mundbind og 
Coronapas med til aktiviteter i kirken.

Det håber vi på forståelse for…
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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 3. juni til 

lørdag den 5. juni 2021 eller så længe lager haves. 

Der tages forbehold for trykfejl.

SLAGTEREN TILBYDER
Danske svinemørbrad
2 stk.

SLAGTEREN TILBYDER
Entrecote
4-6 stk 

1000 gram

2 stk.

4995

pr ½ kg

3995

SLAGTEREN TILBYDER
Kalvegrillsteaks
ca 1000 gram

ca 7-8 stk.

100,-
4-6 stk.

100,-

6 flasker

199,-

La chasse
Rød, hvid eller rose 

FRIT VALG

KUN 
FREDAG

KUN 
FREDAG

Pr. stk.

59,-

Kartoffelspegepølse
Fra Als Pølser

SLAGTEREN TILBYDER
Kalveculotte

ULSNÆS 10,  6300 GRÅSTEN
TELEFON 30563647
W W W. ÆKØKKEN.DK

VI Å
BNER 1. SEPTEMBER

INTRO
15%

RABAT
FREM TIL 1. JANUAR

2022

GRÅSTEN
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Godt nyt til grænselandet

Før Efter

23 år med høj kvalitet og solid service 
– til glæde for over 3.000 kunder i Sønderjylland

– skal du være den næste ?

Vi leverer og demonstrerer 
gerne nye BROTHER og 
JUKI maskiner hos dig

Trænger din symaskine til eftersyn eller en reparation
– få en aftale med os og indlevér den i Gråsten

  Du ringer 20 89 46 60 og aftaler

  Du indleverer i Gråsten – også “dropbox”

  Vi afhenter mindst 1 gang ugentligt

  Vi undersøger maskinen og aftaler ca. pris

  Vi leverer hos dig – gerne inden en uge

Kan det blive nemmere?

kl
ip

 h
er

kl
ip

 h
er

kl
ip

 h
er

kl
ip

 h
er

kl
ip

 h
er

kl
ip

 h
er

klip her
klip her

klip herklip herklip her klip herklip herklip her
klip her

klip her
klip her

Sy-Butikken ApS ■ Hjartbrovej 9, 6541 Bevtoft ■ ole@hallemail.dk ■ tlf. 20 89 46 60 ■ Sy-butikken.dk

Oprydning på Gråsten Havn
Pinsesøndag tilbragte 
en del mennesker nogle 
skønne timer på havnen 
i Gråsten.
Aabenraa dykkerklub 
samlede affald på havbun-
den og på havnekajen stod 
Gråsten Spejderne klar til 
at hive affaldet op på land-
jord, spule og sortere det.

Dåser blev klippet op, så 
søstjerner og småfisk kun-
ne komme tilbage i deres 
rette element.

Alt andet blev kørt på 
containerpladsen og det 
var faktisk ikke så lidt. ■

Mange interesserede havde 
fundet vej til havnekajen og 
flere gav udtryk for, at de var 
glade for, at der blev ryddet 
op.
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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 22
Mandag-torsdag ............ 9.30-17.30
Fredag ............................. 9.30-18.00
Lørdag Fars Dag ............. 9.00-15.00
Søndag ............................10.00-14.00

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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2021

26. maj - 24. juli 2021
Billetter kan købes på: www.sommerrevy.dk

Du kan trygt gå til revy i Sønderborg.
Alle retningslinjer er overholdt.

“Den sjoveste aften i byen!”

Hovedsponsor

Vi glæder os
til at se jer!

HEINRICH  
T: 2941 1470

MORTEN  
T: 2683 6790KØKKEN · BAD · GARDEROBE

KØKKEN-
RENOVERINGOK

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

Ring og bestil tid til et gratis hjemmebesøg!

Danmarks eneste landsdækkende kæde – din garanti for tryghed og kvalitet

Nye låger
– monteret på 1 dag

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

HEINRICH  
T: 2941 1470

MORTEN  
T: 2683 6790KØKKEN · BAD · GARDEROBE

KØKKEN-
RENOVERINGOK

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

Ring og bestil tid til et gratis hjemmebesøg!

Danmarks eneste landsdækkende kæde – din garanti for tryghed og kvalitet

Nye låger
– monteret på 1 dag

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

HEINRICH  
T: 2941 1470

MORTEN  
T: 2683 6790KØKKEN · BAD · GARDEROBE

KØKKEN-
RENOVERINGOK

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

Ring og bestil tid til et gratis hjemmebesøg!

Danmarks eneste landsdækkende kæde – din garanti for tryghed og kvalitet

Nye låger
– monteret på 1 dag

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

Specialist i 
portvin

Mandag fik uddeler 
Per Beierholm sit bevis 
på at han har bestået 
sommelieruddannelsen. 

I portvin er han mere 
end en knivskarp. Her er 
han i smult vande. ■

Nyvalg
Gråsten Venstre har fået 
ny kasserer. Det blev Peter 
Brodersen, Alnor.

Nyt bestyrelsesmedlem 
er tandlæge Lillian N. 
Marcussen, der bor på 
Østersøvej i Gråsten. ■

Højvandsmur langs 
Fiskenæsvej i Gråsten
Om kort tid bliver der 
indviet en højvandsmur 
langs Fiskenæsvej i 
Gråsten.
Baggrunden for opførel-
sen af højvandsmuren er 
rettidig omhu, da Gråsten 

er særlig udsat for over-
svømmelser i takt med 
den stigende risiko for 
klimaforandringer. 

Sønderborg Kommune 
har derfor etableret en 
højvandsmur langs med 

Fiskenæsvej for at beskyt-
te området og den vigtige 
infrastruktur– herunder 
adgangsvejen til Fiskenæs 
og Stjerneparken. ■

Uden kørekort
En 20-årig mand fra 
Sjælland blev søndag for-
middag stoppet af politiet 
på Toldbodgade i Gråsten, 

da han ikke have lov til at 
køre den bil, han sad som 
fører i.

Med sig som passager 

havde han en kvinde på 
54 år. Det var bilen ejer, 
som blev sigtet for at have 
overgivet nøglerne til 
manden, der ikke måtte 
køre. ■

Masser af 
musik i Gråsten
Af Søren Thygesen Kristensen

Det traditionsrige 
Oldtimerløb, som under 
normale forhold skulle 
være løbet af stablen i 
lørdags, var på grund af 
corona-restriktionerne 
for andet år i træk aflyst. 
Alligevel blev det marke-
ret ved, at Gråsten blev 
gæstet af utrolig mange 
veteranbiler og knallerter, 
der nærmest kørte parade 
igennem byens gader.

Gråsten Handels stands-
forening holdt koncert 
lørdag middag på Torvet 
med det lokale band 
Activated.

Derudover spillede 
den midtjyske Karsten 
Mathiasen fra bandet 
Drenge På Tur både fre-

dag og lørdag aften på 
Den Gamle Skomager for 
fuldt hus.

Sommerarrangementer
Hen over sommeren 
har både Den Gamle 
Skomager og Gråsten 
Handelsstandsforening 
planlagt musikalske 
arrangementer.

Desuden planlægger 
Tinsoldaten at genoptage 
sin herrecykelringridning, 
som sidste år måtte vige 
på grund af coronaen. 
En af betingelserne for at 
deltage er, at man stiller 
i hvid skjorte og mørke 
bukser, fuldstændig som 
ved de hedengangne 
herreringriderfrokoster. ■

Garn og tøjbutikken med det store udvalg

ULSNÆS CENTRET · Tlf. 74 65 43 44

Klar til 
konfirmation

Tak fordi du 
handler lokalt
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Mandag til fredag: 9:00-17:00  /  Lørdag: 9:00-13:00

Inkl. 
2 x 2,0 Ah 
 batterier 
og lader

FARSDAGSGAVER FINDER DUFARSDAGSGAVER FINDER DU
I BYGMA PADBORG & GRÅSTEN I BYGMA PADBORG & GRÅSTEN 

18 V GRÆSTRIMMER OLT1832
• Justerbar klippebredde mel. 25-30 cm 
• Automatisk trådfrem føring 
• Trimmertråd: 1,6 mm • Softgreb for god 
komfort • Leveres ekskl. batteri og lader
Nr. 188390  

49995

 

18 V VINKELSLIBER R18AG7-0
• Kulfri • Med anti-kickback • Huldiameter: 22 mm 
• Omdr./min. (ubelastet): 11.000 • Skivediameter: 
Ø125 mm • Ekskl. batteri og lader
Nr. 200122  

89995

18 V BATTERI 
RB18L50
• Kapacitet: 5,0 Ah
Nr. 175570  

18 V BAJONETSAV RRS1801M
• Omdr./min.: 0-3.100 • Slaglængde: 
22 mm • Skærekapacitet i træ: 180 
mm • Ekskl. batteri og lader
Nr. 168454  

18 V STIKSAV R18JS-0. Løs enhed
• Slag/min.: 1.100-3.000 • Slaglængde: 
25 mm • Max. skærekapacitet stål/træ: 
6/101 mm • Leveres ekskl. batteri og lader
Nr. 168472  

5999574995

BYGMA HOLDER 
LUKKET 

GRUNDLOVSDAG 
DEN 5. JUNI

NILFISK 
HØJTRYKSRENSER 
CORE 125-5
• 125 bar
• Integreret kørevogn 
• Click and Clean 
tilbehørssystem 
Nr. 254869

Tilbuddene gælder til og med fredag den 4. juni

6996999595 3993999595 3993999595 4994999595

VÅD/TØR 
STØVSUGER 
BUDDY II 12L
• 1.200 W
• Beholderkapacitet: 12 L
• 1,9 m sugeslange med 
sugestyrkeregulering

Nr. 164873 PATIO
CLEANER 
Terrassevasker 
Nr. 188690

ROOF CLEANER
MED TELESKOPSTANG 
Nr. 104155

1.195,-59995

18 V BORE-/SKRUEMASKINE 
R18DD5-220S
• Maks. drejningsmoment: 40 Nm • Omdr./min.: 
0-400 / 0-1.400 • Borekapacitet i stål/træ: 
13/38 mm • Inkl. 2 x 2,0 Ah batteri og lader
Nr. 225976  

99995

18 V HÆKKEKLIPPER RHT1851R20F
• Sværdlængde: 50 cm – laserskåret og 
diamantslebet • Grenkapacitet: 18 mm 
• Anti-blokerings-funktion • Automatisk 
bremse af sværd.
• Leveres 1 stk. batteri og lader
Nr. 200601  
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Konfirmation 2021
i Gråsten og Adsbøl

Kon� rmationshandlingen i kirkerne er kun for inviterede gæster, 
da der stadig er begrænsninger grundet Covid-19.

Der skal bæres mundbind, når man går ind og ud af kirkerne.

Lørdag den 5. juni kl. 9.30 i Gråsten Slotskirke kon� rmeres:
Emil Danvad Fredbøg, Kværsgade 27, 6300 Gråsten

Emil Fink Kristensen, Grævlingevej 3, 6300 Gråsten

Katrine Lynggaard Johannsen, Egevej 5, 6300 Gråsten

Liva Ellehauge Fjord-Larsen, Teglparken 82, 6320 Egernsund

Phillip Marco Bak Jacobsen, Stjerneparken 38, 6300 Gråsten

So� e Ellehauge Fjord-Larsen, Teglparken 82, 6320 Egernsund

Thomas Zanchetta, Skovparken 24, 6320 Egernsund

Lørdag den 5. juni kl. 11.30 i Gråsten Slotskirke kon� rmeres:
Kristine So� a Norman Houe, Emmas Have 1, 6300 Gråsten

Kristoffer Rehhoff-Nør, Strandvej 3, 6340 Kruså

Leander Søgård Hansen, Syrenvej 4, 6300 Gråsten

Marius Marloth Juhl,

Morten Frank Rerup, Kirkegårdsvej 25, 6300 Gråsten

Noah Krogh Olling Johannsson, Dyrkobbel 170, 6300 Gråsten

Sif Rødbroe Broch, Stjerneparken 66, 6300 Gråsten

Sille Hallund-Tambor, Østerbakken 15, 6300 Gråsten

Søndag den 6. juni kl. 9.30 i Gråsten Slotskirke kon� rmeres:
Casper Krogh Frantzen, Dyrhøj 41, 6300 Gråsten

Emely Banu Frederiksen, Bøgevej 10, 6300 Gråsten

Emil Muusmann Galthen Schäfer, Gl. Færgevej 49, 6300 Gråsten

Helga Merete Albæk, Egedam 5, 6300 Gråsten

Jakob Kjerside Lorenzen, Hundsbjerg 6, 6300 Gråsten

Marc Good Hollænder, Harevej 10, 6300 Gråsten

Mette Juul Pedersen, Dyrkobbel 2, 6300 Gråsten

Søndag den 6. juni kl. 11.30 i Gråsten Slotskirke kon� rmeres:
Alma Junker Sønderup, Slotsbakken 30A, 6300 Gråsten

Anders Hoffmann Pedersen, Dyrhøj 79, 6300 Gråsten

Magnus Krogh Sahl, Konkel 6, 6300 Gråsten

Morgan Warnecke Dittfeld, Reefslagervænget 10, 6320 Egernsund

Selma Henneberg Ludvigsen, Slotsbakken 15, 6300 Gråsten

Signe Jensen Steenholdt, Kongevej 13, 6300 Gråsten

Silje Bach-Hansen, Dyrhøj 7, 6300 Gråsten

Lørdag den 12. juni kl. 12.30 i Gråsten Slotskirke 
kon� rmeres:
Laura Hedegaard Bertelsen, Dyrhøj 25, 6300 Gråsten

Søndag den 13. juni kl. 9.30 i Adsbøl Kirke kon� rmeres:
Al� e Ylander Leonard, Klokkevej 6A, Rinkenæs, 6300 Gråsten

Casper Vestergaard Levisen, Sønderborg Landevej 1, 6300 Gråsten

Dicte Tychsen Bojsen, Egedam 2, 6300 Gråsten

Kasper Løvenherz Zacho Warnecke, Østermarken 6, 6310 Broager

Kon� rmationstelegrammer
På grund af corona-situationen er vi nødt til at tænke anderledes i øjeblikket. 
Vi skal undgå, at for mange mennesker forsamles på for lidt plads.

Derfor har vi også ændret proceduren for, hvordan man kan a� evere 
telegrammer, hilsener og små gaver til kon� rmanderne på deres store dag.

A� evering af hilsener til kon� rmanderne kan i år ikke a� everes 
i våbenhuset, men derimod i præstegårdens kon� rmandstue, 
hvor medlemmer af menighedsrådet står klar til at hjælpe.

Der kan a� everes telegrammer lørdag den 5. juni og 
søndag den 6. juni i tidsrummet 8.30-12.30.

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

90 til åbningsfest på Rinkenæshus
De nye ejere af Det Gamle 
Rinkenæshus, Gotte 
Dorthea Jensen og Lone 
Gottlieb, havde arrangeret 
åbningsfest for at markere 
overtagelsen af det tidlige-
re forsamlingshus.

De nye ejere satser på 
fester, møder og foredrag 
og spisende gæster. ■

Der var godt 90 gæster, som 
kiggede forbi til åbningsfe-
sten på Rinkenæshus.
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GUDSTJENESTER
Lørdag den 5. juni kl. 10.00
Konfi rmation
ved Helle D. Asmussen

Søndag den 6. juni kl. 9.30
1. s. e. trinitatis
ved Helle D. Asmussen

Søndag den 20. juni kl. 9.30
3. s. e. trinitatis
ved Helle D. Asmussen

Søndag den 4. juli kl. 9.30
5. s. e. trinitatis
ved Helle D. Asmussen

AKTIVITETER
Torsdag den 24. juni kl. 19.00 
Menighedsrådsmøde i mødelokale 
Kværs præstegård.

AKTIVITETSUDVALGET FOR 
KVÆRS SOGN
Aktivitetsudvalget er nu gået i gang med at planlægge aktiviteterne for eft erår og 
vinter 2021. Der udkommer snarest et program som vil blive husstandsomdelt. 
Sæt allerede nu kryds i kalenderen til:

Torsdag den 19.august 2021 kl. 18.30 Kirkegårdsvandring og hvad vil vi bruge 
kirken til. Kværs kirke skal renoveres indvendigt – skal der ske andre fornyelser – 
det vil vi gerne drøft e med menigheden.
Nærmere program omdeles som fl yers.

Lørdag den 11. september 2021 kl. 09:00 Sogneudfl ugt 
til Slesvig domkirke + Dannevirke.

KVÆRS KIRKE KALKES
Regnvejret har dog drillet, men hvis vejret arter sig, 
bliver det gjort inden konfi rmationen.

RENOVERING AF 
KIRKEKLOKKE
Umiddelbart eft er konfi rmationen, den 5. juni 
skulle kirkeklokken have været afmonteret for 
at blive renoveret. Renoveringen af kirkeklokke 
og etablering af repos er midlertidigt udsat, 
da formalia med tilladelser ikke er på 
plads. Når renoveringen gennemføres, vil 
der ikke være klokkekimen i 6-8 uger.

NYE TRÆER I 
PRÆSTEGÅRDEN
Der er plantet 21 egetræer fordelt i 
præstegårdshaven, som erstatning for de 
tidligere fældede træer. Den nederste del af 
præstegårdshaven kommer til at fremstå i eng, 
således at det giver natur til biodiversitet.

Kirkesiden for 
Kværs sogn

Kværs Kirke
– også din kirke

Kværs Sogn 
– også dit sogn

KONTAKT Sognepræst
Helle D. Asmussen
Mobil 23 60 08 31
Mail heda@km.dk

Kordegn Susanne Elefsen
Kirkekontoret i Gråsten
Telefon 20 80 71 70
Mail sel@km.dk

Kirkegården/Kirkegårdsleder
Hans-Nicolai Lorenzen
Telefon 20 32 17 89
Mail HNL@km.dk

Formand for Menighedsrådet
Lilian F. Jensen
Mobil 29 63 53 50
Mail lilian.frees.jensen@gmail.com

Kirkeværge
Hans Jørgen Bollmann
Telefon 51 81 47 50
Mail bollmann@bbsyd.dk

Følg med på sognets Facebook – Kværs kirke og på sognets hjemmeside – www.kværskirke.dk

John Mogensen hitter på 
Den Gamle Skomager
Af Søren Thygesen Kristensen.

Pinsesøndag i forårs-
solskin blev startskud-
det for koncerter med 
levende musik i Gråsten.
På Den Gamle Skomager 
i Nygade var alle 100 

corona-tilladte siddeplad-
ser optaget af forvent-
ningsfulde gæster, som 
skulle overvære Karsten 
Noel John Loft Mogensen 
fortolke John Mogensen 
sange.

For syvende gang på 

godt 3 år trak han igen 
fulde huse og henrykkede 
sit publikum med sin 
stemme, som ligger meget 
tæt op ad den oprindelige 
John Mogensens. ■

Gråstens største fan af John Mogensen, Tristian Tøt, flankeret af sanger Karsten Noel John Loft 
Mogensen og krofatter Morten Latter. Foto Søren Thygesen Kristensen

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

En times sejlads fra Hou ligger Tunø - hvor 
vejret er bedre end andre steder i landet.
Efter tidlig opsamling er der friskbrygget 
ka� e og morgenbakke undervejs med bussen 
til Hou. Herfra skal vi med Tunøfærgen 
til Tunø. Overfarten tager én time. 
Ved havnen møder vi vores Tunø guide, Jørn 
Lehmann Petersen, som byder os velkommen 
og fortæller kort om øen, inden vi fortsætter på 
rundtur i en sjælden, smuk og afvekslende natur 
med stejle klinter, strandenge og helt urørt mose 
og skovarealer. Det højeste punkt er Bjerget med 
sine 24 meter. Hele øen er på ca. 3,5 km2 og der er 
en sti øen rundt. I dag har Tunø 118 fastboende.
I turen er inkluderet bustur i 4-stjernet 
luksusbus, ka� e og rundstykker, overfart 
med Tunøfærgen til og fra Tunø, guidet tur 
med traktorbusser rundt på øen, to-retters 
middag på Tunø Kro, Guidet tur i Tunø by.

BovAvis

AFGANG
Alsion, Sønderborg  . . . . . . . . . . 5:00
Nybøl Kirke . . . . . . . . . . . . . . . . .5:15
Broager Kirke. . . . . . . . . . . . . . . 5:20
Elektrikeren Egernsund . . . . . . . 5:25
Ahlmannsparken, Gråsten . . . . . 5:30
Bageren Rinkenæs . . . . . . . . . . . 5:40
Annies Kiosk, Sønderhav . . . . . . 5:45
Bindzus, Kollund . . . . . . . . . . . . 5:50
Kruså Bankocenter  . . . . . . . . . . .5:55
Bov Kirke . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6:00
Circle K, Padborg  . . . . . . . . . . . 6:05
Dagli’ Brugsen, Kliplev . . . . . . . 6:20
Circle K, Rødekro . . . . . . . . . . . 6:40
Samkørselspladsen
ved Hammelev . . . . . . . . . . . . . . 7:05
OK-tanken i Bramdrupdam  . . . 7:30

1-dags bustur1-dags busturTunøTunø
– en skøn ø i Kattegat– en skøn ø i Kattegat

750,-Lørdag den 26. juniLørdag den 26. juni
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GRÅSTEN SLOTSKIRKE
Lørdag den 5. juni kl. 9.30 og 11.30

Konfirmation ved Hanne Beierholm Christensen 
Søndag den 6. juni kl. 9.30 og kl. 11.30

Konfirmation ved Hanne Beierholm Christensen 

ADSBØL KIRKE
Søndag den 6. juni 
Ingen gudstjeneste

KVÆRS KIRKE
Lørdag den 5. juni kl. 10.00

Konfirmation ved Helle Domino Asmussen 
Søndag den 6. juni kl. 9.30

ved Helle Domino Asmussen

BROAGER KIRKE
Søndag den 6. juni kl. 10.30

ved Stefan Klit Søndergaard med dåb

EGERNSUND KIRKE
Søndag den 6. juni kl. 11.00

ved Mette Carlsen

RINKENÆS KORSKIRKE
Søndag den 6. juni kl. 11.00

ved Marianne Østergård Petersen

NYBØL KIRKE
Søndag den 6. juni kl. 9.00

ved Karen Møldrup Rasmussen

SOTTRUP KIRKE
Lørdag den 5. juni kl. 11.00

Konfirmation ved Mette Carlsen
Søndag den 6. juni kl. 10.30

ved Karen Møldrup Rasmussen

ULLERUP KIRKE
Søndag den 6. juni kl. 10.30

ved Lis-Ann Rotem

TYSK GUDSTJENESTE
Sonntag, 6. Juni,

kein Gottesdienst

GUDSTJENESTERGUDSTJENESTER

Tillykke
 Tillykke uden foto max. 25 ord ...............................125 ,-
 Tillykke med foto max. 25 ord ................................150 ,-

    Udover 25 ord, 1,-  pr. ord.

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

    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.

Kære CasperKære Casper
Vi ønsker dig Vi ønsker dig 

hjertelig tillykke hjertelig tillykke 
med kon� rmationen med kon� rmationen 

den 6. juni.den 6. juni.
Vi glæder os til festen.Vi glæder os til festen.

Knus fraKnus fra
Mormor & MorfarMormor & Morfar

Møjn � omasMøjn � omas

TillykkeTillykke
med kon� rmationen med kon� rmationen 
lørdag den 5. juni.lørdag den 5. juni.

Vi glæder os.Vi glæder os.
Jolsen, momo og mofaJolsen, momo og mofa

Hej SigneHej Signe
Du ønskes et Du ønskes et 

stort tillykke stort tillykke 
på din kon� rmationsdag, på din kon� rmationsdag, 
håber du får en dejlig daghåber du får en dejlig dag

Knus fra os alleKnus fra os alle
i STRANDPARKENS BADEBROFORENING Alnor i Gråsten

Indkaldelse til ordinær

Generalforsamling
Tirsdag den 15. juni 2021 - kl. 19.30
på Restaurant Fiskenæs

Forslag til vedtægstændringer skal være formanden i 
hænde senest 1 uge inden generalforsamlingen.

Det er muligt at købe kaffe, the, kage, øl og sodavand. 
Bestyrelsen ønsker et stort fremmøde 

Med venlig hilsen Bestyrelsen

Dagsorden ifølge vedtægterne:

•  Valg af dirigent
•  Formandens beretning
•  Kassereren aflægger revideret regnskab
•  Fremlæggelse af det kommende års budget

herunder fastsættelse af medlemskontingentet
•  Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleant

og revisorer
• Behandling af indkomne forslag
•  Eventuelt

Virksom erhvervsmand i 
Gråsten er død, 81 år

Af Gunnar Hat tesen

Fhv. direktør Peter 
Theiss Holm er død, 
81 år.
Han blev født i 
Sønderborg og voksede op 

på Kongevej som søn af to 
lærere. 

Efter læretid på slagteriet 
i Sønderborg var Peter 
Holm i nogle år aktiv 
inden for handel med kød 
og fisk i et større handels-
firma i København.

I 1969 vendte han tilbage 
til det sønderjyske, da han 
købte en kyllingefabrik i 
Gråsten og stiftede Peter 
Holm A/S.

Firmaet købte den luk-
kede virksomhed, Gråsten 
Fjerkræslagteri, som 
Friedrich Latsch havde 
bygget på Nalmadebro. 

Peter Holm byggede fa-
brikken om til at forarbej-
de fersk slagteriaffald fra 
de danske slagterier med 
henbl9ik på salg til pet-
food og minkindustrien.

Peter Holm begyndte her 
et forløb, der skulle gøre 
Peter Holm A/S til en stor 
international virksomhed.

I 1970’erne ekspanderede 
Peter Holm A/S yderli-
gere. Der blev oprettet nye 
selskaber. PH Transport 

blev oprettet i 1973, 
Wolfking Danmark A/S i 
Slagelse blev opkøbt i 1979 
og et joint venture, Protein 
Foods, blev etableret i 
1979. I 1980 etablerede 
han Esbjerg Industrifrys 
A/S

I 1982 ændredes navnet 
til BHJ - opkaldt efter 
ejerne Svend Beck, Peter 
Holm og Vagn Jacobsen 

I 1983 blev BHJ-Fonden 
stiftet, og denne har 
påtaget sig omfattende 
støtteopgaver inden for 
humanitære, kulturelle og 
almennyttige formål, for-
trinsvis i det sønderjyske.

I 1985 flyttede BHJ fra 
Nalmadebro til Ulsnæs, 
hvor en ny stor fabrik blev 
bygget.

BHJ blev børsnoteret i 
1998, men afmonteret og 
overtaget i 2004 af The 
Lauridsen Group, som er 
et amerikansk selskab.

Efter forskellige er-
hvervseventyr i blandt 
andet Australien, vendte 
Peter Holm tilbage på 
Kongevej i Sønderborg, 
hvor det hele startede. 

Han var til sin død stadig 
i høj grad erhvervsaktiv i 
sit firma Holm & Co. ■

Peter Holm var blandt 
grundlæggerne af BHJ.
 Arkiv foto

Brand på tysk 
skole
Der var i weeken-
den brand i en ga-
rage ved Förde-Schule på 
Bomhusvej i Alnor.

I garagen lå der blandt 
andet nogle dæk og dem 

blev der sat ild til, hvoref-
ter gerningsmanden eller 
mændene lukkede garage-
porten og forsvandt.

Alt i garagen er 
sodet til. ■
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Dødsfald

Taksigelser

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

Alice Tørøk Bedemand Kontakt 71 78 76 22

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

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

• Kiste (hvid )

• Miljøurne 

• Polstring af kiste 

• Fri kørsel i Sønderjylland 

• Honorar-samtale i hjemmet

• Dokumentarbejde inkl.

• Intet weekendtillæg

 Pris fra kr. 10.995,-

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

Hjertelig takHjertelig tak
for de smukke blomster til for de smukke blomster til 

Cecilie Marie Larsens Cecilie Marie Larsens 
bisættelsebisættelse

Tak til personalet på Broager Plejecenter Tak til personalet på Broager Plejecenter 
for god og kærlig pleje.for god og kærlig pleje.

På familiens vegnePå familiens vegne
Knud, Jytte og KajKnud, Jytte og Kaj

Hans Munk Hansen er død, 91 år
Af Gunnar Hat tesen

Selv om han boede i et 
af Københavns dejlig-
ste, historiske huse 
i Toldbodgade i det 
indre København, 
bankede hans hjerte for 
Rinkenæs.
Professor og arkitekt Hans 
Munk Hansen er død, 
91 år.

Hans Munk Hansen har 
selv bidraget til bevarelsen 
af Københavns gamle by-
billede, blandt andet med 
restaureringen af Det Gule 
Pakhus som bolighus i 
1978.

Hans Munk Hansen 
var arkitekt i fire ver-
densdele. Han havde 
vundet stor anerkendelse 
og modtaget fornemme 
priser for sit virke, fx C. F. 
Hansen-medaljen, en pris 
fra Kronprins Frederik 
Fonden og EU’s medalje 
for sit livsværk.

Professor Hans Munk 

Hansen var en nær 
medarbejder og en 
personlig ven af Jørn 
Utzon. Sammen byggede 
de i 1959 en bygning til 
Nationalbanken i Teheran. 
Senere gik Munk Hansen 
sine egne vegne - med stor 

kærlighed til Mellemøsten 
og Middelhavet. Mange 
danskere har i øvrigt 
også besøgt og beundret 
Dansk Folkeferies ferieby 
på Malta, der også er et 
af Munk Hansens mange 
udenlandske værker. 

Tegnestue  
I over 40 år havde Munk 
Hansen en meget interna-
tional engageret tegnestue 
i København, og i 1986 
blev han udnævnt til 
professor med restau-
rering som fagområde 
ved Kunstakademiets 
Arkitektskole i 
København, hvor han 
selv fik sin uddannelse i 
1950’erne.

Hans Munk Hansen blev 
født i 1929 i Rinkenæs. 
Forældrene tilhørte det 
tyske mindretal. 

Han gennemførte en 
håndværkslære som mu-
rer og tømrer og havde 
i sine unge dage også 
oplevet modsætningerne 
mellem dansk og tysk.

I 1950 rejste han til 
København, hvor han blev 
en berømt arkitekt, som 
byggede huse overalt på 
kloden.

Munk Hansen betrag-
tede sig nærmest som 
slesviger. Han tilbragte 
en stor del af sommeren i 
sit skipperhus i Dalsgårde 
ved Flensborg Fjord sam-
men med sin hustru gen-
nem næsten 55 år, Birgit.

Udover sin hustru efter-
lader han sig fire børn.

Ældst er Annemarie, der 
bor i København, Jes bor 
i Boston i USA, Niels bor 
i København og Mathias 
bor i København. ■

Hans Munk Hansen, der 
stammede fra Rinkenæs, er 
død. Han var en af det dansk-
tyske grænselands største 
sønner. Arkiv foto

Børge Frank Andresen,  
Broager, er død, 80 år. ■

Konfirmation i 
Kværs Kirke
Lørdag den 5. juni kl. 10.00 
ved Helle Domino Asmussen
Følgende bliver konfirmeret i kirken denne dag:

Alexander William Thuesen Nørager Andresen
Ditte Rudbeck
Kristian Brock
Rikke Diedrichsen
Rikke Sahl
Rolf Holmegaard Hansen
Simon Møller Lassen
Thomas Julius
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B R O A G E R

Se altid mere på www.broagerhus.dk

Broagerhus

Indbyder til 

GENERALFORSAMLING
Mandag den 21. juni kl. 19.30 

på Broagerhus
Dagsorden ifølge vedtægter!

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen 
skal være formanden i hænde senest 2 dage inden 

general-forsamlingen. Kan sendes til e-mail 

Broagerhus@Broager.dk

Efter generalforsamlingen er Broagerhus

vært ved ka� e og kage. 

Vel mødt
 Bestyrelsen

afholder den ordinære

Generalforsamling
Tirsdag den 22. juni 2021 kl. 19:30

på Broagerhus
DAGSORDEN:

1. Valg af dirigent og protokolfører.
2. Beretning om det forløbne år.
3. Det reviderede regnskab 

forelægges til godkendelse
4. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen

På valg til bestyrelsen er Hermann Johannsen 
(Ønsker ikke genvalg) Walther Jacobsen 
(Modtager genvalg) og Poul Erik Nissen (Modtager 
genvalg)
På valg som suppleant er Ingolf Nielsen 
(Modtager genvalg) desuden skal der vælges 
en suppleant for 1 år, da Alex Villadsen 
ønsker at fratræde som suppleant.

5. Budget for det kommende år fremlægges
6. Behandling af indkomne forslag - skal 

være formanden skriftlig i hænde 
senest den 15 juni 2021 og a� everes på 
adressen Østergade 21 Broager. 

7. Eventuelt.

Deltagelse i generalforsamling er betinget af frem-
visning af gyldigt coronapas eller testresultat.

Med hensyn til et lille traktement efter 
generalforsamling ønskes tilmelding via mail 

kontor@broager-vandvaerk.dk eller tlf. 7444 2107 
senest den 15. juni.

Broager Vandværk
Vand er livets kilde / skån miljøet

klik ind på vandværkets hjemmeside
www.broager-vandvaerk.dk

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

www.pchristensenogsønner.dk – Følg os på 

Selv-

afhentnings-

plads med 

sand og grus 

24/7

VOGNMAND / ENTREPRENØR VOGNMAND / ENTREPRENØR 
/ NEDBRYDNING/ NEDBRYDNING

...til privat og erhverv

Tricktyveri i Egernsund
En 82-årig mand i 
Egernsund fik forleden 
besøg af en mand, som 
sagde, han hedder 
Mogens.
Gæsten fortalte den ældre 
mand, at de kendte hinan-

den og at han skyldte ham 
nogle penge.

Den ældre mand gav 
derfor gæsten et kontant 
beløb.

Politiet siger, der er tale 
om et tricktyveri og man 

har et signalement af 
tricktyven.

Han beskrives som 
en mand af almindelig 
bygning, lys hud, mel-
lemlangt, brunt hår, der 
er plysklippet og han talte 
dansk. 

Påklædningen beskrives 
som en silkeagtig dragt. ■

Indbrud i 
vandværk
Der har været en ind-
brudstyv indenfor i 
Broager Vandværk.

Gerningsmanden kom 
ind ved at smadre ruden i 
en dør. Der blev stjålet to 
hvide lamper. ■

Uheld i Broager
En 81-årig kvinde fra 
Gråsten var forleden 
indblandet i et biluheld 

på C.H. Clausensvej i 
Broager.

“Da hun kom til 

Storegade, glemte hun at 
holde tilbage og se sig for, 
så hun ramte en bil, der 
blev ført af en kvinde fra 
Sønderborg.

Der skete kun mindre 
materielle skader ved 
uheldet. ■

Gratulerede Kristian Jensen
Byrådsmedlem Daniel 
Staugaard (V) tog 
forleden i bil til Kalvøvig 
Center på Djursland for 
at fejre tidligere finans-
minister Kristian Jensen, 
der havde inviteret 70 
mennesker til sin 50 års 
fødselsdag.
Daniel Staugaard med-
bragte to af sine brødtor-
ter og en bog omkring Det 
Sønderjyske Kaffebord. ■

Daniel Staugaard medbragte 
to brødtorter til Kristian 
Jensen.
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B R O A G E R

FRIT VALG

SPAR 695,00

TILBUDDENE GÆLDER TORSDAG - FREDAG,

FRIT VALG

2900

+ pant

PR. STK.

4900

FRIT VALG

2000

COCA COLA
Alm. eller Zero

12 pak

AQUA DÓR
1,25 liter

Flere varianter

RIBERHUS 
MELLEMLAGRET
Ca.
1050 gram

GALLE & JESSEN 
PÅLÆGSCHOKOLADE
2-pak
lys eller mørk

BECEL FLYDENDE
500 ml

COOP
KOLDSKÅL

1502 DAVINCI 
IN ROMAGNA
Italien

KIMS CHIPS
135 / 170g
Flere varianter

3 FLASKER

2500

3 LITER

2500

6 FLASKER 

49900

PR. POSE 

1000

RIB-EYE BØFFER
af oksefi let

1 KG

9900

PR. STK

5000

FRIT VALG

1200

OTHELLO 
LAGKAGE

BAGERENS 
FORMFRANSKBRØD

NAKKEKOTELETTER
Marineret
eller ferske

2 KG

8900

+ pant

PR. STK. 

500

Broager

Butikken tlf. 73 44 15 00 · Delikatessen tlf. 73 44 15 16 · Slagter tlf. 73 44 15 17
Se også SuperBrugsens udsendte avis. Tilbuddene gælder torsdag den 3. juni til fredag den 4. juni. Forbehold mod trykfejl og udsolgt

HUSK LUKKET 
GRUNDLOVSDAG 

LØRDAG DEN 
5. JUNI
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S U N D E V E D

Tak fordi du handler lokalt

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

Præstegårdsjorden til forpagtning i Sottrup
Sottrup-Nybøl Sognes Menighedsråd udbyder herved forpagtningen af 

følgende arealer for en 5-årig periode med begyndelse 16. september 2021. 

1. Matrikel 54, Snogbæk Ejerlav   . . . . . . . . . . 4,51 ha, heraf 1,07 ha eng 

2. Matrikel 132, Snogbæk Ejerlav   . . . . . . . . . . 1,63 ha

3. Matrikel 257, Snogbæk Ejerlav  . . . . . . . . . . 2,95 ha eng

4. Matrikel 121, Sottrup Ejerlav (del 1) . . . . . . . 1,94 ha eng

5. Matrikel 121,  Sottrup Ejerlav (del 2)   . . . . . . 1,26 ha

6. Matrikel 1089, Sottrup Ejerlav  . . . . . . . . . . . . 0,40 ha eng

7. Matrikel 227, Sottrup Ejerlav (del 1) . . . . . . . 1,03 ha

8. Matrikel 227, Sottrup Ejerlav (del 2) . . . . . . . 2,29 ha

9. Matrikel 880,  Sottrup Ejerlav  . . . . . . . . . . . . 3,02 ha

Der garanteres ikke for størrelsen eller støtteberettigelsen af de anførte arealer. 

Der kan bydes på en eller fl ere af arealerne. Bud afgives for hvert 
areal i kr. pr. ha/år. Areal nr. 1 og 2 udbydes samlet, da der ikke er 
selvstændig adgang til areal nr. 2. Areal nr. 1 og 4 kan blive berørt 

af Sønderborg Kommunes restaureringsprojekt af Snogbæk.

Der medfølger ikke betalingsrettigheder til areal nr. 7, og der medfølger 
kun 1,10 betalingsrettigheder til areal nr. 4. Til øvrige arealer medfølger 
betalingsrettigheder. Vederlag herfor inkluderes i forpagtningssummen.

Der vil ikke blive stillet krav om sikkerhedsstillelse. Der vil blive 
beregnet moms af forpagtningsafgiften, der betales halvårligt forud. 

Bortforpagter betaler grundskatten. Jagtret medfølger.

Tilbud afgives senest den 17. juni 2021, kl. 12 i lukket kuvert til 
Sottrup-Nybøl Sognes Menighedsråd, c/o Mogens Knudsen, Højlund 120, 
Vester Sottrup, 6400 Sønderborg. Yderligere oplysninger og materiale kan 

ligeledes indhentes på tlf. nr. 2218 6363 eller via mail 9008@sogn.dk.

Sottrup-Nybøl Sognes Menighedsråd forbeholder sig ret til at forkaste 
alle indkomne tilbud. Åbning af tilbuddene sker 17. juni 2021, kl. 17.00 i 

Sottrup Sognehus, Kirkeagervej 1D, Vester Sottrup, 6400 Sønderborg.

Foreningen for Forsamlingsgården Sundeved

Vil du noget med Forsamlingsgaarden i 
fremtiden, så meld dig ind og mød op til

GENERALFORSAMLING 
Tirsdag den 15. juni kl. 18:30
Dagsorden for generalforsamlingen:

1. Valg af dirigent.
2. Valg af stemmetæller.
3. Årsberetning.
4. Fremlæggelse af reviderede 

regnskab til godkendelse.
5. Forelæggelse af forslag til budget.
6. Indkomne forslag.
7. Valg ifølge lovene.

Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 
en uge før generalforsamlingens afholdelse.en uge før generalforsamlingens afholdelse.

BestyrelsenBestyrelsen

Dit lokale kulturhus, huset der samler 

OK-indkøbsbussen kører igen på 
Sundeved

Fra onsdag den 2. juni 
køres der igen indkøbs-
ture i gammel Sundeved 
Kommune efter en 
lang pause på grund af 
Corona.
Der er igen ledige pladser i 

bussen, så hvis man gerne 
vil med, kan man hen-
vende sig til Eluf Nielsen, 
så vil man blive afhentet 
hver onsdag fra kl. 9.00.

“Vi skiftes til at handle 
hos Min Købmand i 

Blans, Brugsen i Vester 
Sottrup og Nybøl, og er 
hjemme igen inden mid-
dag”, fortæller Jens Chr. 
Christensen.

For at deltage kræver det, 
at man er testet inden for 

de sidste 72 timer, eller 
har et Coronapas.

Foreløbig skal man bære 
mundbind i bussen, og 
når man handler. ■

Jens Chr. Christensen, Oluf 
Mauritsen, Svend Erik 
Feldtsted, Anne Marie 
Otzen og Eluf Nielsen foran 
indkøbsbussen.

Vi handler på skift hos MIN KØBMAND i Blans, BRUGSEN i Vester Sottrup 
og Nybøl, og er hjemme igen inden middag. 
Henvendelse til Eluf Nielsen på mobil 2446 6970 
Pris 25,- pr. tur + medlemskab af Omsorgsklubben Sønderborg

Indkøbsture
Hver onsdag fra den 2. juni

Afhentning fra kl. 9.00

Medbring Coronapas eller forvis test + mundbind til bussen og butikkerne

OK-indkøbsbussen 
i Gl. Sundeved kommune

Røg til tops i Blans

Nær ved og næsten. Nu 
er Danmarks sødeste 
kassedame m/k kåret.
På en fornem 2. plads 
kom Tina Nielsen fra Min 
Købmand i Blans.

Det er ottende gang, at 
ugebladet Hjemmet kårer 
Danmarks sødeste kasse-
dame m/k. om dagen. ■

Tina var blandt finalisterne 
om at blive kåret som 
Danmarks sødeste kasse-
dame. Arkiv foto
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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

+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

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

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

Ansv. redaktør
Gunnar Hattesen

Telefon 21 16 06 83

redaktion@graastenavis.dk

Reporter
Søren Thygesen Kristensen

Telefon 27 36 04 12

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

Kegnæsvej 3 6470 Sydals 
Tlf. 50492425

Åbningstider:
Mandag - Fredag 11-19  •  Lørdag - Søndag 10-17 

Helligdage - Lukket

Kegnæsvej 3 6470 Sydals  •  Tlf. 5049 2425
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Hørt i byen
En ældre kvindelig 
fodgænger blev lørdag 
eftermiddag ramt af 
en bakkende bil på 
Slots gade i Gråsten.
Bi lis ten havde overset 
hende og hun blev kørt 
til Aabenraa Syge hus.
Den ældre kvinde fik et 
brud på det ene ben.

Gråsten Bridgeklub 
samlede 26 med-
lemmer til årets 
første bridgeaften i 
Ahlmannsparken.

Søndag middag blev 
en 44-årig mand fra 
Gråsten standset af 
politiet, da han kørte 
i bil på Silde kulevej i 
Gråsten. Han blev te-
stet positiv for hash og 
det førte til en sigtelse 
og anholdelse.

Frisør Karina Hansen, 
Husets Frisør, kunne 
mandag fejre sin 38 års 
fødselsdag i det skøn-
neste solskinsvejr.

Den nye kattelov, der 
træder i kraft 1. juli be-
tyder, at alle katte skal 
være mærket. Uden ID 
kan man miste sit ejer-
skab. Katte, der er mær-
ket kan lettere frem-
lyses. Lov æn dringen 
giver øget travlhed hos 
Hele Familiens Dyr læge 
i Gråsten.

Pernille Korn 
Frederiksen, der er 
medindehaver af PS 
Dance, fejrede forleden 
sin 30-års fødselsdag. 

På Birkevej i Adsbøl 
kunne man i weeken-
den fejre gadefest nr. 50.

Michael Nielsen, 
tidligere restauratør 
på Marina Fiskenæs, 
og indehaver Jysk 
Seefood, sponsorerede 
al fisk til et ordinært 
bestyrelsesmøde i 
Folke bevæ gelsen mod 
affald i naturen. Be-
vægelsen passerede i 
sidste uge 600 med-
lemmer i Sønderborg 
Kommune. ■

Boliger

Led for Led
Kiropraktik
Ulsnæs Centret

Sundsnæs 15 b, 6300 Gråsten

Tlf.: 222 67 888
kontakt@ledforled.dk

www.ledforled.dk

Onlinebooking

Stefan Lydal igen DF-spidskandidat Af Gunnar Hat tesen

DF Sønderborg stiller 
igen med 2. viceborg-
mester Stefan Lydal som 
spidskandidat ved efter-
årets kommunalvalg.
På de efterfølgende plad-
ser kommer fem øvrige 
kandidater. 

På 2. pladsen kommer 
Carsten Sahl Andersen, 
mens 3. pladsen besæt-
tes af byrådsmedlem 
Jan Rytkjær Callesen, 
Nordborg.

På 4.pladsen kommer 
Emely Wind Thomsen, 
Rinkenæs. Charlotte 
Liljeblad Pilegaard besæt-
ter 5. pladsen og på 6. 
pladsen er placeret Dorthe 
Mehlberg. 

Den nyvalgte formand 
for DF i Sønderborg, fhv. 
radioforhandler Hans 
Peter Toft, Gråsten, er til-
freds med kandidatlisten.

“Det er et stærkt hold DF 
Sønderborg stiller med 
i den kommunale valg-
kamp. Holdet spænder 
aldersmæssigt fra 22 år til 
60 år . Og halvdelen har 
allerede byrådserfaring, 
og har vist, de kan skaffe 
resultater til gavn for vore 
vælgere. Og pladserne på 
stemmesedlen er besat 
med lige mange kvinder 
og mænd. Så det er et 
“Dream-Team” , DF i 
Sønderborg stiller med på 
stemmesedlen til KV21 

i min optik”, siger Hans 
Peter Toft.

Biogasanlæg i Kværs
Stefan Lydal fortalte på 
opstillingsforsamlingen 
om de mange genvordig-
heder med biogasanlægget 
i Kværs. Han har søgt akt-
indsigt i sagen og han ven-
ter spændt på, at se ma-
terialet kritisk igennem, 
når det kommer fra borg-
mester Erik Lauritzens (S) 
forvaltning på Rådhuset i 
Sønderborg. ■

Sten Lydal er spidskandidat 
for Dansk Folkeparti ved 
byrådsvalget 16. november.
 Arkiv foto

LEJLIGHED 
UDLEJES

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

uden husdyr og børn.

Husleje kr. 3.800,- inkl. forbrug.

HENVENDELSE 
TLF. 7465 2653

Et liv i oplysningens tjeneste

Af Gunnar Hat tesen

Lærer Leif Lundoff 
Larsen, Rinkenæs, fylder 
onsdag den 9. juni 80 år.
Leif Larsen kom fra 
Esbjerg til Rinkenæs den 
1. august 1965, hvor han 
var blevet ansat som lærer 
på Rinkenæs Skole. Her 
var han i 8 år. 

I september 1965 fulgte 

hans kone Ulla og datter 
Lise med, og de bosatte sig 
på Nyvej, der senere kom 
til at hedde Kroløkke. 

Da de Erhvervs Faglige 
Grunduddannelser 
(EFG) startede, kom 
der mange nye elever 
til Håndværkerskolen i 
Sønderborg, og man søgte 
en lærer, der kunne tage 

sig af elever med læse-
stave problemer. 

Det job fik Leif Larsen, 
der hele sit liv har taget 
sig af mennesker med 
indlæringsproblemer. Han 
var på Håndværkerskolen 
i 18 år. 

Da EFG endte, sluttede 
hans job også. Han havde 
i mellemtiden startet 
Ordblindeskolerne. 

Da kommunerne den 
gang forlangte, at kom der 
elever fra deres kommune, 
skulle undervisningen 
foregå i deres kommune. 
Da f.eks. ordblinde del-
tagere ikke ønskede at 
komme ind på de skoler, 
hvor de havde haft en del 

nederlag i forbindelse med 
deres ordblindhed, købte 
Leif en campingvogn 
og i løbet af en sommer,  
byggede han den om til 
skolestue. Bussen kørte i 
nogle år til 7 kommuner 
og holdt undervisning. 

Han fik lov til at holde 
på brandstationer og på 
kirkegårdspladser, hvor 
man fik lov til at låne toi-
letter og til at få strøm til 
bilen, der havde en tæller 
i vognen, så man kunne 
afregne bagefter. 

Foruden lejede han sig 
ind i Alsbo i Sønderborg, 
hvor han havde lokaler i 
30 år.

Ordblindeskolerne er 
nu flyttet til Leifs private 
adresse, hvor den store 
skolevogn benyttes til 
undervisning. 

Skønt 80 år underviser 
såvel Leif som Ulla stadig. 

Foruden lærergerning, 
har Leif Larsen været kas-
serer i Menighedsrådet, 
formand for antennefor-
eningen, været kasserer i 
Rinkenæs Kulturgruppe 
og kasserer i Rinkenæs-
Alnor aftenskoler. 

Han har også været 
formand for Danmarks 
Lærerforening i det søn-
derjyske, han

har siddet i hoved-
bestyrelsen for Dansk 
Oplysnings Forbund og 
han var i mange år

ansat på Sønderjyllands 
Amts skolecentral i 
Aabenraa. Desuden var 
han i en årrække skolele-
der i LOF. 

Ægteparret har haft 
fornøjelse af at sætte 
mindestenen for Halfdan 
Rasmussen på Vårhøj. 
Halfdan Rasmussen blev 
æresborger i Rinkenæs, 
da han skrev Rapanden 
Rasmus. ■

Leif Larsen virkede i mange 
år for Ordblindeskolerne.

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
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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

Industrivej 1, 6330 Padborg · Tlf. 73 70 25 75 · kjautoparts@kj-autoparts.dk
Åbningstider Mandag til torsdag 8-16.30 • Fredag 8-15.30 • Lørdag 9-12

100,- 500,-

LED 
ROTORBLINK 

12v/24v

LED
ARBEJDSLAMPE 

15W 1,5 m kabel

Havremarken 85
Holbøl, 6340 Kruså

ihle@post.tdcadsl.dkDANSKE MALERMESTRE

v/ malermester

Per Møller Ihle

Vi lægger vægt på 
folks tilfredshed

UGENS HUG

Åbent alle 
ugens dage

7-21

Harkærvej 3 • 6340 Kruså
Gælder fra torsdag den 3. juni til og med 5. juni

5.-
Bølgeskårne pommes frites
1000 g

TORVEGADE 21, 6330 PADBORG

køb online på 
www.gellettleather.dk

Butikken er fyldt med 
masser af kufferter 
og rejsetasker!

NYE ÅBNINGSTIDER
Mandag - tirsdag LUKKET
Onsdag - fredag 10.00–17.30
Lørdag 9.30–12.30

Bov IF seniordamer fejer modstandere af vejen
Af Dit te Vennits Nielsen

Bov IF seniordamer i 
fodbold har i denne 
sæson oplevet massiv 
succes.
Holdet ligger i øjeblikket 
som nr. 3 i rækken.

Holdet træner ons-
dage fra kl. 18.30 ved 
Grænsehallerne i Kruså 
og spiller for tiden kamp 
om mandagen. 

Sæsonens sidste kamp er 
den 7. juni, men trænin-
gen fortsætter.

“Vi forsøger ikke at holde 
sommerferie, men satser 
på at træne igennem. Vi 
har et godt hold, men vi 
mangler meget en træner”, 
fortæller Heidi Sørensen, 
der i øjeblikket er spillen-
de træner. ■

Stående fra venstre: Laura Kragh, Sabine Justesen, Sandra Gejl Pedersen, Anne Christine Jessen, Caroline Hallingstad Cousin og Stine Åkesson Hyttig, 
Siddende fra venstre: Mathilde Walter Christensen, Monice Wettengel, Vicky Skovbjerg, Siba Koleci og Heidi Sørensen. Foto Dit te Vennits Nielsen

Tak fordi du handler lokalt

Padborg - Kruså - Frøslev - Holbøl - Kollund – Gråsten - Broager - Sundeved - Ragebøl Uge 22 2. juni 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  2. Fynsk gullash med mos

TORSDAG den  3. Paneret stegt fl æsk med persillesovs

FREDAG den  4. Kalvesteg med bønner

LØRDAG den  5. Dansk bøf med rødbeder

SØNDAG den  6. Burger med pommes frites

MANDAG den  7. Stegt fi sk med aspargessovs og grøntsager

TIRSDAG den  8. Svensk pølseret med rødbeder

Kun 69,-



KOLLUND KOLLUND 
KIRKEKIRKE

BOV BOV 
KIRKEKIRKE

Søndag den 6. juni kl. 11.00
ved Maria Louise Odgaard Møller

HOLBØL HOLBØL 
KIRKEKIRKE

Søndag den 6. juni kl. 9.30
ved Maria Louise Odgaard Møller

Søndag den 6. juni
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.

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

Din daglige samarbejdspartner
i erhvervs- og privatspørgsmål

ADVOKATFIRMAET BIRGIT THOMSEN

Din daglige samarbejdspartner
i erhvervs- og privatspørgsmål

ADVOKATFIRMAET BIRGIT THOMSEN

Taksigelser

Tak fordi du 
handler lokalt

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

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

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

Vores kære bror og onkel

Hans S. Iwersen
(Hans maler)

er blevet træt og gået til ro den 19. 05. 2021
Elsket og savnet

Leif, Per, Ib, Jonas & Tobias

Min kære hustru, vor kære mor,Min kære hustru, vor kære mor,
svigermor, farmor og oldemor svigermor, farmor og oldemor 

Lissa Jessen Blindbæk Lissa Jessen Blindbæk 
er stille sovet ind, den 20. maj 2021 er stille sovet ind, den 20. maj 2021 

På familiens vegne På familiens vegne 
Kjeld Kjeld 

Bisættelsen � nder sted fra Bov Kirke Bisættelsen � nder sted fra Bov Kirke 
torsdag den 3. juni kl. 12.30torsdag den 3. juni kl. 12.30

Af hjertet tak

for venlig deltagelse ved vores mor

Ingrid Lessine Marie Petersens
bisættelse fredag, 14. maj i Holbøl Kirke

Tak for smukke blomster og kranse

Tusind tak til bedemand Kirsten og Rejner,
samt præst Helle Frimann Hansen, 

kirketjener og kirkesanger,
som var med til at gøre afskeden for vores mor

til en mindeværdig dag

På familiens vegne

Inge Grethe - Kurt - Gunhild - Kjeld og Solveig

Cykelryttere besøgte Padborg

Tour de Taxa besøgte forleden deres sponsor, KJ Autoparts, i Padborg. Selv om regnen silede ned, nød cykelrytterne de 
grillpølser, som Kim Jacobsen serverede. Foto Dit te Vennits Nielsen

Festlig pinsegudstjeneste i det 
grønne i Padborg Skov

Pinsegudstjenesten i Bov 
Sogn var under åben himmel.
Godt 50 deltagere nød den 
smukke pinsegudstjeneste 
på Friluftsscenen i Padborg 
Skov. Her blev der sunget 
på både tysk og dansk, og 
også prædiken blev holdt på 
begge sprog.  Privat foto
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ÅBNINGSTIDER: MANDAG- FREDAG 10-17.30, LØRDAG 10-12.30

Torvegade 9-11
6330 Padborg

tlf. 5352 1858 ∙ 
www.bentesshop.dk

KJOLE i blå og pink 
STR. S-XXL 

399,95

JAKKE 
i blomst og leo

PLUS STR. S-XL

599,95

HALO RINGE

PR ISER  FRA 11 .975  KR .

i n s p i r e d  b y  a r c t i c  b e a u t y

 

Jensen
URE - GULD - SØLV

Landsdækkende bytteservice

Torvegade 23 - Padborg - Tlf. 74 67 32 74

Husk fars dagHusk fars dag

Jensen
Ure - Guld - SølvFra 295 ,- Før 1298,-

Nu 998,-
Spar 300,-

Husk fars dagHusk fars dag

FARSDAGSTILBUDFARSDAGSTILBUD Lørdag den 5. juni

TORVEGADE 15-19 6330 PADBORG TELEFON 74 67 32 32

Pre End skorte 
m/kort ærme

Findes i ternet og blomstret
Før 300,-

Nu 250,-

Pre End
shorts og knickers

før 300,-

Nu 250,-

Bison polo
i superfl ex
Før 500,-

Nu 300,-

Pre End polo
Mange forskellige farver

Før 300,- 

Nu 250,- Gør far klar til EM
med den 

nye danske 
landholdstrøje
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Bil efterladt i Padborg Af Dit te Vennits Nielsen

I 2½ år har en bil holdt 
efterladt på Oksevej i 
Padborg. 
Bilen havde i starten litau-
iske plader på, men de er 
siden forsvundet.

Beboerne føler sig 
generet af bilen, da den 
står midt imellem en 
beboelsesejendom og en 
erhvervsejendom. 

Der kommer jævnligt 
varebiler, som ikke kan 

komme op til butikken og 
få afleveret varer.

Politiet er utallige gange 

blevet underrettet, men 
de har ikke foretaget sig 
noget. ■

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

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

Padborg Genbrugsbutik
Overskudet går Julmærkehjemmet i Kollund

Tværgade 1B, 6330Padborg

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

Vi afhenter møbler og tømmer dødsboerGRATIS
Vi mangler frivillige

HOPLA-BOV
HANDIKAPIDRÆT 

Indkaldelse til

GENERALFORSAMLING
Torsdag den 24. juni efter svømning

Dagsorden ifl g. vedtægterne.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

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, 
sendes som e-mail på: annonce@bovavis.dk.

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

Grundlovsmøde
Atter i år holdes der 
Grundlovsmøde på 
Padborg Friluftsscene. 
Grundlovstaler er for-
mand for kultur- og 
fritidsudvalget, Lars 
Kristensen. 

Efter talen er der un-
derholdning med den 
sønderjyske duo Mark og 
Christoffer, som har to 

fantastiske sangstemmer, 
to dejlige guitarer, en 
masse gode sange og godt 
humør. 

“Der venter publikum 
en fin oplevelse. Vi håber 
på en skøn eftermiddag 
og glæder os til at se vores 
trofaste publikum”, for-
tæller Ninna Schrum fra 
Friluftsscenen. ■

En bil har i 2½ år stået forladt 
på Oksevej i Padborg.

Bil uden nummerplader

En Peugeot uden nummer-
plader er efterladt på 
P-pladsen ved hjørnet 
af Padborgvej og Østre 
Viaduktvej i Padborg.
 Foto Dit te Vennits Nielsen 
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Torvet 3 • Gråsten
70 11 10 70

Tinglev Apotek
Mandag den 7. juni kl. 9.00-12.00
Tirsdag den 8. juni kl. 13.30-15.30

Padborg Apotek
Mandag den 7. juni kl. 13.30-15.30

Tirsdag den 8. juni kl. 9.00-12.00

GRATIS
HØRETEST

Få testet din hørelse, når Din Hørespecialist 
kommer forbi apoteket og tilbyder

Nye 
genopladelige 
høreapparater
Få justeret dit 
høreapparat, 

mens du sidder 
hjemme i stuen

Gratis og uforpligtende 
høretest på kun 1 min.

Overvejer du høreapparater eller 
er du allerede høreapparatsbruger, 

så kig ind til en snak.

GENERALFORSAMLINGER 

 i Fritids-og aktivitetscentret Grænsehallerne 
og Hovedbestyrelsen for Bov IF

afholdes mandag den 21. juni

Dagsorden ifølge vedtægterne

• Bov IFs generalforsamling kl. 18.00
• Let forplejning. kl. 19.00
• Grænsehallernes generalforsamling kl. 19.30

- plad
s til a

lle!

Fritids- og aktivitetscentret

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

Sprogø er en af de mest spændende småøer i Danmarkshistorien. Op 
igennem tiderne har øen spillet en central rolle i historien. Lige fra 
Valdemars Borg blev anlagt på Sprogø som en del af Danmarks forsvar mod 
Venderne til vore tiders transportkorridor via Storebælts-forbindelsen.
Derudover har naturen og fuglelivet altid været noget helt 
specielt på Sprogø. Udover den fredede natur, unikke � ora 
og fauna er Sprogø også kendt for Pigehjemmet. 
Pigehjemmet er et særligt kapitel i Åndssvageforsorgens historie. Fra 
1923-1961 husede Sprogø en anstalt for ”moralsk defekte” kvinder. 
500 unge danske kvinder blev sendt i forvaring på Sprogø. 
Den mørke fortid er genskabt i den danske � lm 
“JOURNAL 64”, baseret på forfatter Jussi Adler-Olsens bestsellers 

om “Afdeling Q”, hvor en central del af � lmens handling 
foregår på det historiske og berygtede pigehjem på Sprogø.
Oplev Sprogø med guide og få fortalt de fantastiske 
historier. Der bydes indenfor til en lækker frokostbu� et 
i Nyborg inden vi begiver os ud på Sprogø. 
Kl. 11.15 bydes der på frokost på Central Cafeen 
i Nyborg. Herefter skal Sprogø opleves.
Forventet hjemkomst ved 22-tiden.
Prisen inkluderer bus, rundstykke og ka� e, frokostbu� et 
i Nyborg, lokal guide og eftermiddagska� e.

BovAvis

Afgang
Guderup Aktivitetscenter . . . . . . .  7:00
OK-tanken, Augustenborg . . . . . . 7:20
Alsion, Sønderborg  . . . . . . . . . . . 7:30
Nybøl Kirke . . . . . . . . . . . . . . . . . 7:45
Broager Kirke. . . . . . . . . . . . . . . . 7:50
Elektrikeren Egernsund . . . . . . . . 7:55
Ahlmannsparken, Gråsten . . . . . . 8:00
Bageren Rinkenæs . . . . . . . . . . . . 8:10
Annies Kiosk, Sønderhav . . . . . . . 8:15
Bindzus, Kollund . . . . . . . . . . . . . 8:20
Kruså Bankocenter  . . . . . . . . . . . 8:25
Bov Kirke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8:30
Circle K, Padborg  . . . . . . . . . . . . 8:35
Dagli’ Brugsen, Kliplev . . . . . . . . 8:50
Circle K, Rødekro . . . . . . . . . . . . 9:10
Samkørselspladsen
ved Hammelev . . . . . . . . . . . . . . . 9:35
OK-tanken i Bramdrupdam  . . . 10:00

1-dags bustur til 

SprogøSprogø
750,-

Torsdag den 17. juniTorsdag den 17. juni

GRÆNSEEGNENS SKYTTEFORENING
Indkalder hermed til

ORDINÆR 
GENERALFORSAMLING

Mandag den 14. juni 2021 kl. 19.00
på 50 m banen ved Grænsehallerne.

Dagsorden i� g. vedtægterne:
1. Valg af dirigent, protokolfører og stemmetællere.
2. Formanden a� ægger beretning.
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab.
4. Behandling af indkomne forslag.
5. Fastlæggelse af kontingent. 
6. Valg af:

a. Formand
b. Bestyrelsesmedlemmer-Bestyrelsessuppleant
c. Aktivitetsformænd
d. Bilagskontrollanter-Bilagskontrollantsuppleant

7. Eventuelt
Bestyrelsen

Generalforsamlingen afholdes i.h.t. 
gældende Covid-19 regler.

Cricket er klar igen
Af Dit te Vennits Nielsen

Bov IF Cricket har været 

corona-nedlukket i over 
et år. 

Det har betydet, at de 
fleste medlemmer med 

bopæl i Flensborg er taget 
til Kiel og Husum for at 
spille på grund af den luk-
kede dansk-tyske grænse.

Bestyrelsen, der består 
af Shafi, Shekib og Folke 
Kryger, fortsætter endnu 
et år.

De vil prøve at få 
nogle børn i gang med 

at spille cricket efter 
sommerferien. 

Forslaget blev vedtaget 
på afdelingens general-
forsamling, hvor de tre 
bestyrelsesmedlemmer 

samt Yvonne Jespersen fra 
hovedafdelingen deltog. 

Bestyrelsen håber at 
kunne få vintersæsonen 
til at køre indendørs med 
nogle stævner. ■
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Boliger

Hørt ved Lyren
Det er Byggemester 
Padborg, der står for 
renoveringen af taget 
på Bov Bibliotek.

En ny mountainbike af 
mærket Scott Scale blev 
forleden stjålet uden for 
Netto i Padborg. Det 
var en ulykkelig ung 
mand, der opdagede, at 
hans cykel var væk.

Padborg Friluftsscene 
har holdt generalfor-
samling. Der var gen-
valg til bestyrelsen. 

Fjordskolen i Kruså 
havde forleden 208 
elever og lærere med 
på udflugt til Givskud 
Zoo.

Teknik- og 
Miljøudvalget i 
Aabenraa Kommune 
er inviteret af 
Lokalforeningen 
Kruså-Smedeby-Bov 
til møde for at bese 
området ved Udsigten, 
hvor der er planlagt at 
etablere et regnvands-
bassin. Foreningen 
håber, at udvalget 
dropper planerne. 

Da nogle sce-
ner fra Filmen 
Hvidstensgruppen 2 
blev optaget på plad-
sen ved banegården 
i Padborg, manglede 
der en flagstang. Gode 
råd var dyre, og en 
beboer fra Nørregade 
blev spurgt, om de 
måtte tage flagstangen 
i haven. Den er nu med 
i filmen.

Bov IF Fodbold 
herrer vandt 8-0 over 
Haderslev i serie 5. 
Serie 1 holdet vandt 5-0 
over Esbjerg. ■

Mange udenlandske kunder 
søger efter ejerbolig.
Ring og få en gratis 

salgsvurdering.

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

Kollundhus - Dit forsamlingshus

Udlejning tlf. 40 25 27 17 eller kollundhus@gmail.com

Indkaldelse til

Generalforsamling
Mandag den 21. juni kl. 19.00

Dagsorden ifølge vedtægterne.
ALLE er velkomne

To børnehaver 
skal blive til én
Af Dit te Vennits Nielsen

Hvis byrådets politikere 
i juni vender tommelfin-
deren i vejret, så skal to 
af Padborgs børnehaver 
lægges sammen til én.
Det er børnehaverne 
på Søndermose og 
Skovbrynet, der sandsyn-
ligvis kommer til at blive 
én og samme institution.

Formand for Børne- & 
Uddannelsesudvalget 
i Aabenraa kommu-
ne, Kirsten Nørgård 
Christensen (V), er glad 

for, at forældrene er enige 
om at flytte Søndermose 
Børnehave op til børneha-
ven Skovbrynet.

“Søndermose Børnehave 
er helt nedslidt og er i 
overført betydning bundet 
sammen med gaffatape. 
Der var fuld opbakning 
til et forslag om at flytte 
sammen på Skovbrynets 
matrikel i Padborg, 
som ligger centralt i 
forhold til indkøbsmu-
ligheder. Samtidigt ligger 
Skovbrynet med naturen 
lige ved døren, og det fin-
der forældrene attraktivt”, 

fortæller Kirsten Nørgård 
Christensen. 

Den endelig be-
slutning omkring en 
kommende dagtilbuds-
struktur vedtages først 
på mødet i Børne- & 
Uddannelsesudvalget og 
herefter kommer den på 
byrådsmødets dagsorden 
sidst i juni.  

“Vi har endnu ikke 
afsat anlægskroner til 
projektet, så det skal vi 
have med i de kommende 
budgetforhandlinger”, 
fortæller Kirsten Nørgård 
Christensen. ■

Ved siden af Skovbrynet ejer 
kommunen en stor grund. 
Her er det planen at en 
udvidelse af børnehaven 
kan komme i betragtning.
 Foto Dit te Vennits Nielsen

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

www.hebru.dk
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Bov

indbyder til foredrag om 

“Digitale fuldmagter 
og Fremtidsfuldmagt”

Har du overvejet at oprette en fuldmagt, 
så dine nærmeste kan handle på dine 

vegne, hvis du ikke selv kan?
Hvem skal handle for dig, hvis du bliver 

ramt af sygdom eller en ulykke?
Har du tænkt på, hvor mange relationer du har til “det 

offentlige”, til din digitale post, din bolig, til CPR-
registeret, til sundhedsvæsenet, til jeres økonomi.

Der � ndes en “fællesoffentlig digital fuldmagt”, 
hvormed du kan give fuldmagt til “dine nærmeste”, 

så vedkommende kan handle på dine vegne.

Torsdag 10. juni, 2021 kl. 10:00 – 
ca. 11:45 på Bov bibliotek i kælderen

Willi Nielsen fra IT-gruppen hos Ældre 
Sagen i Bov vil give et overblik af ”Digitale 

fuldmagter og fremtidsfuldmagt”.
• Hvad er en digital fuldmagt,
• Hvad omhandler det, (f.eks. bolig, 

sundhed, økonomi, pension, samfund),
• Hvordan gør man, f.eks. giver andre 

fuldmagt til min “Digital post(kasse)”,
• Vidste du, at det er strengt ulovligt at 

bruge NemID for en anden person?
• Hvad er en “Fremtidsfuldmagt”.
• Der serveres kaffe/te i pausen, og der 

opkræves et gebyr på kr. 20,- per person ved 
indgangen (kontant eller MobilePay).

• Foredraget er åbent for alle, men pga. 
Corona-situationen kræves tilmelding.

• Tilmelding via mail til 
willi.6340@outlook.com (først til 
mølle) senest søndag 6. juni aften.

• Corona-restriktioner: Gyldigt Coronapas 
skal fremvises, der bliver 1 m afstand 
mellem stolene, mundbind ved ankomst 
og afgang, max. 45 personer.

Tak fordi du handler lokalt 

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

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

FRISØR

Jernbanegade 40 · Padborg

+45 2169 8884

Birte Bladt

Salonen er lukket mandag og lørdag
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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

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

…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

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

CVR 34 22 35 72

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

Bred VVS ApS

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

Kontakt os på: 
Dennis Lorenzen

27 58 87 50 • Dennis@ltnatur.dk 

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

Vi er 
specialister 
i haver:
• Nyanlæg og design
• Vedligeholdelse
• Beskæring
• Hækklipning
• Træfældning
• Stubbe fræsning
• Topkapning
• Algerens og imprægnering

LT NATUR &
EJENDOMSSERVICE APS

Murer- samt tømrerafdeling: kontakt os for mere info

Vognmandsfirmaet
Kenneth Jacobsen

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

Kørsel med kran og grab
Containerkørsel
Entreprenørkørsel

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

Skærver · Pyntesten
Egen grusgrav

Selv-afhenter-plads
Skovglimt 1, 6340 Kruså

   kj@kenneth-jacobsen.dk

www.kenneth-jacobsen.dk

DIN LOKALE HÅNDVÆRKER
Tak fordi du handler lokalt 

Langberger Weg 4, 24941 Flensburg
Tlf. 0049 461 5003694 • mail: uwe@rbv-� .de • www.rbv-� .de

Personlig service
– Vi matcher altid priser fra nettet
Gina og Uwe taler dansk

Hvad du � nder på nettet,
får du også ved os!

HUSK!

Dansk 
service 

med tyske 
priser

Dit afhængige rejsebureau

 Reisebüro im Citti Park ÅBNINGSTIDER Mandag-Lørdag kl. 9-20

Ældre Sagen Bov 
inviterer til spisning
Ældre Sagen i Bov 
afholder Spis Sammen 
onsdag den 9. juni 
kl. 11.00-13.30 ved 
Kelstrup Naturskole.
I foreningen er man af den 
overbevisning, at vi alle 

sammen har brug for at 
mærke, at der er brug for 
os. Har vi ikke den følelse, 
er vi ensomme.

Mange ældre mennesker 
sidder alene, og 380.000 
voksne danskere er en-

somme. Coronakrisen har 
ikke gjort det bedre.

I Ældre Sagen er der 
over 5.000 besøgsvenner, 
og man kan henvende 
sig til Ældre Sagen i Bov, 

hvis man har behov for en 
besøgsven.

Ældre Sagen i Bov kæm-
per dagligt for at bryde 
tabuet og komme ensom-
heden til livs. Ensomhed 
trives heldigvis ikke i gode 
fællesskaber.

I hyggeligt samvær kan 
gæsterne nyde et godt 
måltid mad, tale sammen 
og måske går I derfra med 
et spirende venskab. ■

Høreprøve i Padborg
Af Dit te Vennits Nielsen

Din Hørespecialist invi-
terer igen til en gratis 
uforpligtende høreprøve 
på Padborg Apotek og 
Tinglev Apotek mandag 
den 7. juni og tirsdag den 
8. juni. 
En høretest tager blot 1 

minut, men kan gøre en 
verden af forskel. Flere 
folk lider af et høretab 
uden at vide det. Desuden 
peger et nyt studie på, at 
8 procent, der har været 
smittet med Covid-19, 
lider af en grad af høretab.

“Vi hjælper gerne og står 
til rådighed med en snak 

om vores produkter og om 
de muligheder der findes. 
Det er både for nye kunder 
og folk, der i forvejen bru-
ger høreapparater”, fortæl-
ler Peter Hansen, der har 
mere end 25 års erfaring 
indenfor branchen. 

Der er lanceret et nyt 
genopladeligt høreapparat 

fra Moment, som gør det 
muligt for brugerne at 
justere deres høreapparat 
hjemme i stuen. 

Samtidigt bevirker en 
ny teknologi en større og 
naturlig lytte oplevelse. 

Folk skal bare møde op 
en af de to dage. Der er 
ingen tidsbestilling. ■
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