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

VELUDFØRT TØMRER- & 
SNEDKERARBEJDE

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

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

Få forsikring 
for alle pengene

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

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

… og overskuddet tilbage!

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

8 stk.

4995

SLAGTEREN TILBYDER
Originale slagter 
Franke ringriderpølser
lavet af Carsten Franke

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

Torsdag, fredag og lørdagstilbud
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

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 23 9. 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
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

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!

OBS: den kommende 
onsdag mødes vi i 
Slotsgården, men kører 
ud til Engskov og går den 
vej ind til Margrethesøen. 

Samtalekoncert
Gråsten Slotskirke åbner dørene til en spændende koncert 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. 

Husk Coronapas eller en frisk test.

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

A� evering af hilsener til kon� rmanderne a� everes i våbenhuset.

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

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

Tobias Eduard Petersen, Ringgade 15, 6300 Gråsten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sommerpose for børn to go
Kunne du tænke dig at skyde 
sommerferien i gang, med din 
egen konfettikanon? Så kom forbi 
Præstegården, Slotsbakken 1 i 
Gråsten, lørdag den 26. juni, 
mellem kl. 15.00 og 17.00.

Her kan du få en pose med 
forskellige kreative projekter, 
f.eks. konfettikanon, vendespil, 
skytsengel og meget mere.

Bestilling af poserne skal 
ske pr. sms til 2080 7172 
senest den 14. juni.

Skriv i sms’en hvor mange 
børn der er i jeres familie.
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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 10. juni til 

lørdag den 12. juni 2021 eller så længe lager haves. 

Der tages forbehold for trykfejl.

Spar

13995

Pr. stk.

10,-
Ta' 2 poser

25,-

Pr. stk. kun

5,-

FRUGT/GRØNT TILBYDER
Danske agurker

FRIT VALG
FRIT VALG

Pr. fl. kun

99,-

Spier PS
Sydafrika

75 cl

Buko smøre eller flødeost
140-250 g
flere varianter

Kims chips
100-200 g
flere varianter

Pr. stk.

10,-

FRIT VALG

Coop dressing
400 ml

mange varianter

SLAGTEREN TILBYDER
Originale slagter Franke 

ringriderpølser
lavet af Carsten Franke

8 stk.

4995

GRÅSTEN
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Garn og tøjbutikken med det store udvalg

ULSNÆS CENTRET · Tlf. 74 65 43 44

Klar til 
konfirmation

Velkommen hos Anker’s

Snart slår vi dørene op 
på Enjoy Resorts 
Marina Fiskenæs

Glæd jer til oplevelser og 
overraskelser i særklasse 

Vi glæder os – på gensyn

Fiskenæsvej 2 - 6300 Gråsten

Tlf. +45 30340000 - info@ankers.restaurant
www.ankers.restaurant

INGEN TIDSBESTILLING
Mandag-fredag: 9.00 - 17.30
Lørdag: 9.00 - 14.00

Tlf. 4232 6303 
Borggade 4D - 6300 Gråsten

Herreklip 130,-
Børneklip 100,-
Barbering m. kniv 70,-
Voksbeh. øre/næse 70,-

Ny f
ris

ør
 i B

or
gg

ad
e

GIG holder gejsten oppe 
trods hårdt år

Af Esben Cronbach

Gråsten Idræts- og 
Gymnastikforening 
blev hårdt påvirket af 
corona-krisen.
Der har ikke været 
meget gang i den nor-
malt så aktive forening, 
Gråsten Idræts- og 
Gymnastikforening. 

Forsigtighed blandt 
medlemmerne betød, at 
flere ikke meldte sig på 
holdene, selvom de åbne-
de. Derfor mistede GIG i 
alt ca. 100 medlemmer i 
2020.

De kommer tilbage
Mange ældre er allerede 
vaccineret, og endnu flere 

bliver det inden septem-
ber, når GIG starter op 
igen. Derfor har forman-
den, Mette Jochimsen, 
en klar forventning om, 
at medlemmerne ikke er 
mistet for evigt.

“Der kommer en opgang 
igen, det er jeg sikker på. 
De fleste ældre er vaccine-
ret, og alle voksne når at 
blive det, inden vi starter 
op til september”, siger 
Mette Jochimsen.

Holder gejsten oppe
Det har ikke været GIG’s 
mest begivenhedsrige år. 

Alligevel har foreningen 
holdt gejsten oppe, og 
forsøgt at gøre, hvad de 
kunne. Blandt andet har 

løbeklubben, der ikke har 
kunnet løbe sammen, i 
stedet løbet sammen – 
hver for sig. Med selfies fra 
løbeturene fra skoven har 
medlemmerne kunnet føl-
ge hinandens færd, selvom 
de ikke har mødtes.

Nyvalg
Også i bestyrelsen sker der 
ting og sager. 

På den nylige generalfor-
samling trådte Marianne 
Kaehne ud af bestyrel-
sen, som hun har siddet 
i, siden hun var 18 år 
gammel.

Hun har været med i 
20 år, og har nu valgt 
at træde ud. Karina 
Bech Christiansen er 
nyvalgt som medlem af 
bestyrelsen. 

En vedtægtsændring 
blev også vedtaget. Den 
betyder, at foreningen ikke 
nødvendigvis skal være 
9 personer, for at kunne 
fungere. Den kan nu også 
fungere, selvom kun 5 
personer vil stille op. ■

Formand for Gråsten Idræts- 
og Gymnastikforening, Mette 
Jochimsen.

Gråsten Pensionistforening 
skal finde ny formand
Af Esben Cronbach

Da den tidligere formand 
er trådt ud af besty-
relsen, skal Gråsten 
Pensionistforening nu 
finde en ny.
Karen Margrethe 
Sørensen har siden 2009 
været medlem af Gråsten 
Pensionistforening. 

Hun har i flere år været 
formand, men træder nu 
af. 

Det gør hun, fordi der 
“skal yngre kræfter til,” 
siger hun. 

Før generalforsamlin-
gen var der tvivl om, 
hvorvidt man kunne 
finde nye medlemmer til 
bestyrelsen.

På generalforsamlingen 
onsdag den 2. juni viste 
det sig dog, at det ikke var 
noget problem. 

Anette Jespersen og 
Richard Jespersen er nem-

lig nyvalgt til bestyrelsen. 
Anette Jespersen var tidli-
gere suppleant. 

Den nye suppleant er 
Finn Christensen. 

Den ny formand skal fin-
des på et bestyrelsesmøde 
onsdag d. 9. juni.

Mange foreninger 
oplevede et fald i med-
lemstallet i corona-året 
2020. Det gør sig også 
gældende i Gråsten 
Pensionistforening. 

“Medlemsfrafaldet 
har dog ikke været af 
en betydelig størrelse”, 
siger Karen Margrethe 
Sørensen. ■

Der var fint fremmøde til 
generalforsamling i 
Gråsten og Omegns 
Pensionistforening.
 Foto Ingrid Johannsen 
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EKSTRAORDINÆR 
generalforsamling
 – Sønderborg Fjernvarme A.m.b.a.

Sønderborg Fjernvarme A.m.b.a. 
Nørrekobbel 54 · Tlf. 7343 5000 
www.sfjv.dk

Deltagelse i den ekstraordinære 
generalforsamling er betinget af 
fremvisning af gyldigt coronapas. 
Af hensyn til COVID-19 opfordrer 
vi til, at der kun deltager én 
repræsentant pr. forbruger.

På den ordinære generalforsamling afholdt den 3. juni 2021, stemte mere 
end 2/3 af de fremmødte stemmer for bestyrelsens forslag om sammen-
lægning med Augustenborg Fjernvarme, men da under halvdelen af stem-
merne var repræsenteret, skal der i henhold til vedtægternes punkt 7.9.2 
afholdes en ekstraordinær generalforsamling. 

Der indkaldes derfor til ekstraordinær generalforsamling den 
24. juni kl. 19.00 på Business College Syd, Sdr. Landevej 30, 
Sønderborg.

På denne 2. ekstraordinære generalforsamling kan forslaget om sammen-
lægning vedtages med simpelt flertal, uanset antal stemmer repræsenteret.

DAGSORDEN:
1. Valg af dirigent 

2. Forslag om godkendelse af sammenlægning af Sønderborg    
 Fjernvarme A.m.b.a. med Augustenborg Fjernvarme A.m.b.a.,   
 godkendelse af nye vedtægter og bemyndigelser til bestyrelsen. 

Bestyrelsen foreslår, at:
A. Sønderborg Fjernvarme A.m.b.a. sammenlægges med Augustenborg  
 Fjernvarme A.m.b.a. med regnskabsmæssig virkning fra den 1. januar  
 2021 på de hovedvilkår og betingelser, der fremgår af parternes sam-  
 menlægningsaftale (”Sammenlægningen”)
B. Bestyrelsen bemyndiges til at, 
 • gennemføre Sammenlægningen, 
 • foretage sådanne handlinger og ændringer i førnævnte sammenlæg-
  ningsaftale som bestyrelsen skønner nødvendige for at gennemføre  
  Sammenlægningen, og 
 • foretage enhver sådan handling og registrering, som efter bestyr-
  elsens skøn er påkrævet eller hensigtsmæssig med henblik på
   eller som konsekvens af gennemførelsen af Sammenlægningen,
C. Nye vedtægter for Sønderborg Fjernvarme A.m.b.a. 
 (”De Nye Vedtægter”) træder i kraft samtidig med gennemførelsen af   
 Sammenlægningen, og 
D. Advokat Maria Holst Levin bemyndiges (med fuld substitutionsret)
 til, så snart Sammenlægningen er gennemført, at registrere ved 
 Erhvervsstyrelsen:
 • De Nye Vedtægter og
 • Nye bestyrelsesmedlemmer. 

3. Eventuelt

Aftalen om sammenlægning inkl. bestyrelsens motivation og De Nye 
Vedtægter kan du se på vores hjemmeside www.sfjv.dk fra mandag den 
7. juni, eller fra samme dato hentes på vores kontor eller ved at sende en 
mail til post@sfjv.dk 

Tilmelding til ekstraordinær generalforsamling:

JA TAK,  Vi ønsker at deltage med         personer, (max 2). 

JA TAK,  Vi ønsker at tilmelde         personer til 
bustransport fra Gråsten. 

Udfyld venligst navn og adresse.

Navn

Adresse

Sundsnæs 6c · 6300 Gråsten · Tlf.: 74 65 30 35 · malerfi rma-blaske.dk

Reception
Da Susanne har købt sig ind i fi rmaet, 

vil vi gerne invitere til en lille reception

Vi glæder og til at se familie, venner 
og forretningsforbindelser til en 

hyggelig eftermiddag, hvor der vil 
blive serveret lidt godt til ganen

Arrangementet foregår kl. 13 udenfor 
på adressen Sundsnæs 6c

Med venlig hilsen
Klaus og Susanne

Ny frisør i Gråsten

Af Ingrid Johannsen

I Borggade har Rashdar 
Said åbnet sin frisør- og 
barbershop. 

Rashdar Said er en stolt 
mand, og han sætter en 
ære i at tjene sine egne 
penge og at kunne for-

sørge sig selv og sin lille 
familie. 

Han har 10 års erfaring 
indenfor frisørfaget.

Han har lært de helt 
klassiske barberinger. 
Kunderne kan selv vælge, 
om de ønsker at blive bar-
beret med kniv eller blad. 

Sætter man sig i stolen til 
en klipning, kan kunden 
vælge, om det skal være 
med barberkniv eller blad. 

Han tilbyder også an-
sigtsmassage. Mænd kan 
også købe sig til at få de 
stride næse-og øre hår 
væk med en varmvoks 
behandling. 

“Jeg drømte oprindelig 
om at blive advokat og 
kæmpe for bedre menne-
skerettigheder. For at kun-
ne betale for min uddan-
nelse dengang, arbejdede 
jeg som frisør og barber 
i Kurdistan”, fortæller 
34-årige Rashdar Said, der 
har levet 6 år i Danmark, 
og bor med sin kone og 3 
børn i Sønderborg. ■
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Tilmelding til 
Gråsten Avis/Bov Avis
på tlf. 2116 0683
rejser@graastenavis.dk

Efter tidlig opsamling er der ka� e og rundstykker undervejs 
i bussen. I Hou går vi ombord på Tunøfærgen. Overfarten 
varer én time, og på havnen byder vores Tunøguide, Jørn 
Lehmann Petersen os velkommen.
Da Tunø er en næsten bilfri ø, bliver vi kørt i traktorbusser 
på rundturen. Her ser vi 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. 
Ø-turen slutter ved Tunø Kro, hvor vi skal nyde en dejlig 
to retters middag. Derefter er vi på gåtur gennem byen 
og hører om øens historie. Vi besøger Tunø Museum og 
Stenhuset – samt Fyrtårnet og Kirken kommer vi omkring. 
Sidst på turen er der lidt tid på egen hånd til at slappe af i 
det hyggelige miljø, købe en is og herefter gå den korte tur 
til havnen. Vi sejler retur med Tunøfærgen og går fra borde i 
Hou, hvor bussen venter på os. Der er forventet hjemkomst 
først på aftenen.
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.

BovAvis

Lørdag den 26. juniLørdag den 26. juni

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,- 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!

Dyst mellem dansk og tysk skole
Af Ingrid Johannsen 

Der var spilleglæde, da 
der var Genforenings-
turnering i fodtennis 
mellem 6. klasses elever 
fra Gråsten Skole og 
Förde-Schule.
Formand for Gråsten 
Bold klub, Mogens 
Hansen, kom inden 
kampstart med en 

kort fortælling om 
Genforeningen.

På vanlig inddragende 
vis fik han en god portion 
historie gjort nutidigt. De 
unge skoleelever kunne 
fint svare på, at Sønder-
jylland blev genforenet 
med det gamle land i 
1920.

Turneringen fandt sted 
på p-pladsen ved Møblér 

med Hebru, og bestod af 
seks hold fra de to skoler. 

Efter 15 sjove, gode og 
spændende kampe endte 
den lille genforeningstur-
nering i fodtennis med, 
at to hold endte med lige 
mange point. 

På 3. pladsen kom et rent 
pigehold fra GB. ■

Der gik statuetter hjem til 
både Gråsten Skole og 
Förde-Schule som bevis på 1. 
pladsen.

De unge mennesker hyggede sig med at spille fodtennis. Foto Ingrid Johannsen Det var koncentrerede spillere, som deltog i dysten. 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

Hotel gør indsats 
for klimaet
Af Gunnar Hat tesen

Hotel Benniksgaard 
i Rinkenæs er blevet 
indstillet til en “momon-
do climate award 2021”, 
som uddeles til de hotel-
ler, der gør den største 
forskel for klimaet. 
Prisen er udviklet i sam-
arbejde mellem momon-
do, Klimascore.com og 
Danish Business Travel 
Association. momondo 
Climate Award 2021 
tildeles de hoteller, der 
har den laveste dokumen-
terede CO2-udledning 
per hotelgæst baseret på 
Klimascore.com, som 
sikrer, at kåringen baseres 
på fakta. Hotellet får også 
en såkaldt Klimascore, 
som kan bruges i mar-
kedsføringen samt til at 
guide fremtidige grønne 
investeringer.

Hos Hotel Benniksgaard 
har man arbejdet med 
at nedbringe klimaaf-
trykket i cirka fem år og 

gennemført en bred vifte 
af initiativer: Oliefyret 
og det gamle træpillefyr 
er skiftet ud med 35 % 
besparelser til følge, hele 
ejendommen er gået over 
til LED-belysning, og hver 
ny investering foretages 
med klimaet for øje. 

Det betyder ny isolering, 
ladestandere til elbiler 
og en ny madsammen-
sætning i køkkenet. 
Her er oksekød trådt et 
skridt tilbage til fordel 
for lokal Duroc-gris fra 
Claus Petersen i Broager, 
og mælken kommer fra 
Gråsten Landbrugsskole. 
Derudover driver man 
en gårdbutik med lokale 
varer fra hele Region 
Syddanmark. ■

Nygade 9, Gråsten  ·  Telefon 7465 0670

Hår · Mode · Hudpleje

Bine ........... ferie uge 27, 28 og 30
Susanne .. ferie uge 25, 28 og 29
Mona ....... ferie uge 26, 27 og 28
Sanne ....... ferie uge 26, 31 og 32

Vi ønsker alle en god sommer

Køb 2 stk.
Keune produkter

og få Water Bottle
GRATIS

Vi holder åbent hele sommeren

Konfirmandernes store dag

Søndag den 6. juni konfirmerede sognepræst Hanne Christensen syv konfirmander i Gråsten 
Slotskirke. Foto Jimmy Christensen

En uforglemmelig dag

Det var en uforglemmelig dag for de syv konfirmander, som sognepræst Hanne Beierholm Christensen 
søndag konfirmerede i Gråsten Slotskirke. Foto Jimmy Christensen
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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!

Tilskud gives til bevaringsværdige bygninger i 
Sønderborg Kommune
Er du ejer af en bevaringsværdig bygning og bebor den, har du 
mulighed for at søge tilskud til udvendige forbedringer.

Trænger dit bevaringsværdige hus til nyt tag, nye vinduer eller dør, er 
ydermurene og facadeudsmykningerne nedslidte eller ønsker du at 
tilbageføre tidligere detaljer? 

I så fald er der mulighed for at søge tilskud til udvendige istandsæt-
telse og forbedringer hos Bygningsforbedringsudvalget i Sønderborg 
Kommune. 

Har du lyst til at vide mere om mulighederne eller er du i tvivl om, 
hvorvidt din bygning er bevaringsværdig kan du rette henvendelse til 
bevaringsarkitekt Rudi Hønborg Benkjer på tlf: 27 90 75 61 eller på 
mail: rubn@sonderborg.dk 

Du kan også læse mere om muligheden for støtte på Sønderborg 
Kommunes hjemmeside:
www.sonderborgkommune.dk/borger/bygningsforbedringsudvalget

Ansøgning om tilskud til istandsættelse kan ske løbende, hvor der 
afholdes yderligere 2 møder i 2021. Næste møde i Bygningsforbed-
ringsudvalget afholdes den 1. september 2021.

Næste 

ansøgningsfrist
:

1. augus
t 2021

Hærværk på tømmerflåde 
i Alnor Strandpark

Det var et trist syn, 
der mødte morgenba-
dere forleden i Alnor 
Strandpark.
En flok drenge havde be-
gået hærværk og har væl-
tet tømmerflåden rundt 
ud for badebroen.

“Det er ærgerligt at få 
vil ødelægge det for de 
mange”, siger formand for 
Badebroforeningen, Egon 
Callesen. 

“Da vi kom derned, lå 
tømmerflåden med bun-
den i vejret, men vi fik den 
vendt. Det er en meget 
besværlig og tung opgave”, 
siger Egon Callesen. ■

Tømmerflåden var blevet 
væltet rundt ud for badebro-
en i Alnor.

WoodSculpture 2021 
flytter til Gråsten
Spånerne flyver i år 
på havnen i Gråsten. 
I dagene 20. - 25. juni 
2021 vil årets kunstnere 
skabe en særlig genfor-
eningsskulptur, der skal 
stå i Ahlmannsparken.
Efter et års coronabe-
tinget pause gentager 
WoodSculpture successen. 

Det populære træsympo-
sium flytter i år ekstraor-
dinært til Gråsten Havn i 
dagene 20. – 25. juni.

Her skal årets kunstnere 
nemlig skabe en enkelt 

og helt særlig skulptur, 
der markerer 100-året for 
Genforeningen. Værket 
bliver til ud fra træstam-
mer, der oprindeligt vok-
sede i Ahlmannsparken. 
Derfor skal skulpturen 
også “flytte hjem” til sam-
me park.

Arrangørerne, 
Uwe Wolffs Fond og 
Sønderborg Kommune, 
har i år valgt at skære 
aktiviteterne ned for at 
overholde reglerne om 
forsamlingsforbud.

“Vi måtte jo desværre 
helt aflyse sidste år – og 
det i selve i genfor-
eningsåret. I år besluttede 
vi hurtigt, at vi skulle gen-
nemføre uanset hvad, selv 
om det måtte blive i en 
mindre version uden bør-
ne- og cafe-telte. På den 
måde får vi færre folk til 
at stimle sammen. Valget 
faldt hurtigt på Gråsten, 
ganske enkelt fordi det er 
mest nærliggende. Her 
kommer træstammerne 
fra, og her skal skulpturen 
stå”, siger Finn Johannson, 
formand for Uwe Wolffs 
Fond og medarrangør af 
WoodSculpture.■

Årets genforeningsskulptur 
består af flere dele og er 
udformet som heste. Den 
markerer ifølge kunstneren 
den dansk-tyske grænse, 
dens fortid og nutid.
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Vi har omdeling onsdag og  
torsdag →

Bestem selv, hvornår på dagen,  
du vil arbejde, indenfor vores deadline→

Som voksen får du skattefri  
kørselsgodtgørelse på landruter→

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

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

→

MASSER AF GODE GRUNDE TIL AT BLIVE OMDELER:

Kender du en teenager...
... der er klar til at tjene sine egne penge 
ved omdeling af reklamer og aviser?

Læs mere og søg jobbet på 

blivomdeler.nu

→

Bliv FERIEAFLØSER i sommerferien eller FAST omdeler.

VI SØGER OMDELERE I ALLE ALDRE FRA 13 ÅR. 

Unge blev konfirmeret 

Sognepræst Hanne Christensen havde travlt både lørdag og søndag, hvor 
der var konfirmation i Gråsten Slotskirke. Foto Jimmy Christensen

Konfirmation i Kværs

Sognepræst Helle D. Asmussen konfirmerede Grundlovsdag otte konfirmander i Kværs Kirke. 
 Foto Jimmy Christensen

Den store dag for de unge

Foråret og sommeren er højsæson for konfirmationer. 
Sognepræst Hanne Christensen konfirmerede Grundlovsdag et hold med syv konfirmander.
 Foto Jimmy Christensen

Højvandsmur langs 
Fiskenæsvej i Gråsten
Af Gunnar Hat tesen

En 113 meter lang 
højvandsmur langs 
Fiskenæsvej i Gråsten er 
blevet indviet.
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.

Fiskenæsvej forbinder 
sommerhusområdet og 
kvarteret Stjerneparken 
med Gråsten.  

“Det er vigtigt, at vi 
påtager os ansvaret, også 
selvom vi ikke selv er til 
stede i 2050. Det er en 
langtidsinvestering i frem-
tiden. Hvis Fiskenæsvej 
lider skade under en 
stormflod, risikerer vi, at 
der ikke kan køres til og 
fra området i flere døgn”, 
sagde formand for teknik- 
og miljøudvalget, Aase 
Nyegaard (Fælleslisten).

Projektet har kostet 
omkring 950.000 kroner 

og består af en mur på 
2,58 meter, som er støbt 
ned i skråningen ved 
Fiskenæsvej.

En stormflodshændelse 
med mere end to meters 
vandstandsstigning vil 

betyde, at Fiskenæsvej 
vil blive oversvømmet og 
adgangen hindret for 188 
borgere i helårshuse og 
148 ferieboliger. 

Også direktør i 
Sønderborg Forsyning, 
Hans Erik Kristoffersen, 
talte ved indvielsen.

“Det er ikke vores ansvar 
at holde vandet ude, men 
vi skal håndtere vandet, 
når der sker skybrud, som 
belaster kloaksystemerne. 
Derfor et det her et vigtigt 
projekt, og vi arbejder 
sammen med kommunen 
om at forberede os på 
klimaforandringerne. 
Det handler om rettidig 
omhu”, sagde Hans Erik 
Kristoffersen. ■

Formand for udvalget for 
teknik og miljø, Aase 
Nyegaard, talte ved indvi-
elsen af højvandsmuren på 
Fiskenæsvej.
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GRÅSTEN SLOTSKIRKE
Søndag den 13. juni kl. 11.00

ved Hanne Beierholm Christensen 

ADSBØL KIRKE
Søndag den 13. juni  kl. 9.30 og 11.00

Konfirmation ved Hanne Beierholm Christensen

KVÆRS KIRKE
Søndag den 13. juni
Ingen gudstjeneste

BROAGER KIRKE
Søndag den 13. juni kl. 10.30
ved Stefan Klit Søndergaard

EGERNSUND KIRKE
Torsdag den 10. juni kl. 19.00

Aftengudstjeneste ved Mette Carlsen

RINKENÆS KORSKIRKE
Lørdag den 12. juni kl. 10.00

Konfirmation ved Marianne Østergård Petersen
Søndag den 13. juni kl. 11.00

ved Marianne Østergård Petersen

NYBØL KIRKE
Søndag den 13. juni kl. 10.30

ved Karen Møldrup Rasmussen

SOTTRUP KIRKE
Søndag den 13. juni kl. 9.00

ved Karen Møldrup Rasmussen

ULLERUP KIRKE
Søndag den 13. juni kl. 9.30

ved Lis-Ann Rotem

TYSK GUDSTJENESTE
Sonntag, 13. Juni, 16 Uhr

Gottesdienst in
der Kreuzkirche Rinkenis

GUDSTJENESTERGUDSTJENESTER

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

Kuponen kan udfyldes på www.graastenavis.dk, Kuponen kan udfyldes på www.graastenavis.dk, 
postafdelingen i SuperBrugsen i Gråsten.postafdelingen i SuperBrugsen i Gråsten.

Postkassen tømmes hver torsdag kl. 18.00Postkassen tømmes hver torsdag kl. 18.00

TillykkeTillykke

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

Kære FrederikKære Frederik
Vi ønsker dig Vi ønsker dig 

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

den 12. Juni.den 12. Juni.
Vi glæder os til festenVi glæder os til festen

Knus fraKnus fra
Mormor & MorfarMormor & Morfar

Kære LucasKære Lucas

Stort tillykkeStort tillykke
med din kon� rmation, med din kon� rmation, 

lørdag den 12. junilørdag den 12. juni
Håber du får en dejlig dag, Håber du får en dejlig dag, 
vi glæder os til at fejre digvi glæder os til at fejre dig

KnusKnus
Niclas, far og morNiclas, far og mor

Mojn yndlings moster, Mojn yndlings moster, 
schwester herz, tinse pinse, schwester herz, tinse pinse, 
kært barn har mange navnekært barn har mange navne

TillykkeTillykke
med de 40 år dit lækker skår, med de 40 år dit lækker skår, 

du ser jo stadig ikke ældre du ser jo stadig ikke ældre 
ud end de 28 årud end de 28 år

Hilsen baby Chrissen, Hilsen baby Chrissen, 
Bella, søster og TommyBella, søster og Tommy

FODBOLD– live– live
Endelig mulighed for alle jer trofaste tilskuere.

Kom og se LIVE fodbold 

SERIE 2 - LUNDTOFT
Lørdag 19. juni kl. 13.00

Øvrige kampe:
Lørdag 12. juni kl. 13.00 SERIE 3 - Hjordkær UI
Søndag 13. juni kl. 10.00 U 12 piger - Haderslev
Tirsdag 15. juni kl. 19.00 SERIE 3  - Rødekro If

Fri entre til alle kampe.
Vel mødt

Skatkort på bordet
Gråsten Skatklub har holdt første klubaften i det nye år 
med 31 deltagere.

1. runde
1. Harald Jørgensen, Gråsten . . . . . . . . . . . . . .1437 point
2. Robert Petersen, Gråsten . . . . . . . . . . . . . . .1266 point
3. Viggo Hansen, Skelde . . . . . . . . . . . . . . . . . .1246 point
4. Herbert Jürgensen, Broager . . . . . . . . . . . . .1025 point
5. Hans Peter Steffensen, Gråsten . . . . . . . . . . .988 point
6. Ernst Jessen, Sønderborg . . . . . . . . . . . . . . . .960 point

2. runde
1. Udo Heinz, Flensborg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1318 point
2. Luke Petersen, Gråsten . . . . . . . . . . . . . . . . . 1117 point
3. Jens Peter Skjøth, Holbøl . . . . . . . . . . . . . . . .991 point
4. Hans Jørgen Clausen, Egernsund . . . . . . . . .920 point
5. Rainer Hugger, Flensborg  . . . . . . . . . . . . . . . 914 point
6. Gerd Sørensen, Gråsten . . . . . . . . . . . . . . . . .887 point

Specialist i 
portvin

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

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

Hjertelig takHjertelig tak
for opmærksomheden ved vores krondiamantbryllup for opmærksomheden ved vores krondiamantbryllup 

og Helgas 90 års fødselsdag.og Helgas 90 års fødselsdag.
HilsenHilsen

Helga og PeterHelga og Peter
AdsbølAdsbøl

Hjertelig takHjertelig tak
for opmærksomheden ved voresfor opmærksomheden ved vores

diamantbryllup.diamantbryllup.
En særlig tak til naboer for den smukke dørranke og lys på vejen.En særlig tak til naboer for den smukke dørranke og lys på vejen.

Ulla og Henning LorenzenUlla og Henning Lorenzen
NybølNybøl
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Taksigelser

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 opmærksomheden vedfor opmærksomheden ved

Aase Walsted KnudsensAase Walsted Knudsens
bisættelsebisættelse

Stor tak til Hjemmeplejen FjordStor tak til Hjemmeplejen Fjord
og læge Marion Sassog læge Marion Sass

KurtKurt

Konfirmation i 
Rinkenæs Korskirke
Lørdag den 12. juni kl. 10.00  
ved sognepræst Marianne Østergård 
Angelina Tomakjan, Nederbyvej 168, Rinkenæs, 6300 Gråsten
Charlotte Erichsen, Sejrsvej 34, Rinkenæs, 6300 Gråsten
Henriette Erichsen, Sejrsvej 34, Rinkenæs, 6300 Gråsten
Ditte-Marie Weber Bentzen, Syrenvej 1, Trappen, 6300 Gråsten
Frederik Edelskov, Sandagervej 8A, Brændstoft, 6300 Gråsten
Freja Brogaard Roth, Vårhøj 25, Rinkenæs, 6300 Gråsten
Janick Jensen, Bakkegården 3, Rinkenæs, 6300 Gråsten
Jesper Schlott Rohwedder, Hvedemarken 51, Rinkenæs, 6300 Gråsten
Karl-Emil Gosch Kristensen, Dyrhøj 31, Rinkenæs, 6300 Gråsten
Lucas Lundh-Petersen, Borggade 9 H, 6300 Gråsten
Mads Mellgaard Nissen, Jernbanegade 8, 2., 6300 Gråsten
Margrethe Wager Jakobsen, Søndertoft 31 A, Kværs, 6300 Gråsten
Mathias Andersen, Højmark 9, Rinkenæs, 6300 Gråsten
Minna Marie Gellert Hansen, Hvedemarken 97, Rinkenæs, 6300 Gråsten
Noah Lund Hansen, Nederbyvej 152, Rinkenæs, 6300 Gråsten
Oliver Lund Madsen, Dyrhøj 61, Rinkenæs, 6300 Gråsten
Rasmus Jørgensen Burchard, Bakkegården 15, Rinkenæs, 6300 Gråsten
Tanya Wenzel, Nederbyvej 35, Rinkenæs, 6300 Gråsten

Bådebro til Gråsten Sejlklubs 
juniorafdeling
Gråsten Sejlklub har 
succes med sin junior-
afdeling, der er en af de 
største juniorafdelinger i 
Sønderborg Kommune. 
Men de senere år har for-
eningen haft udfordringer 
med at vedligeholde den 
juniorbro. Udfordringerne 

er så store, at juniorafde-
ling var i fare for at lukke.

“Juniorbroen er et væ-
sentligt aktiv i forhold til 
Gråsten Sejlklub satsning 
på aktiviteter for børn 
og unge. Den satsning 
bakker vi selvfølgelig 
op om. Kommunens og 
fondenes samlede tilskud 
på ca. 113.000 kr. er en 

redningskrans til for-
eningens juniorafdeling 
og en anerkendelse til 
klubbens store indsats 
for sejlsporten”, siger 
viceborgmester Stephan 
Kleinschmidt, der også er 
formand for Udvalget for 
Kultur, Idræt, Handel og 
Turisme. ■

Fakta
Foreningen havde an-
søgt en række fonde om 
tilskud, og har foreløbig 
fået tilsagn om fonds-
midler på 75.000 kr. 
Kommunen bidrager 
med restfinansieringen 
på 37.545 kr.

Læserbrev
Kommunen glemte at invitere os
Et lille pip fra lokal-
området. Der blev 
onsdag holdt indvielse 
af vandsikringen på 
Fiskenæsvej. 
Vi, som lokale nærmeste 
naboer til byggeriet, erfa-
rede festlighederne, da vi 
gik forbi på vores vanlige 
hundeluftetur. 

Der var talrige frem-
mødte, angiveligt invite-
rede fra Stjerneparken og 
diverse officielle personer.

Det undrer os, at man 
slet ikke inviterer os fra 
Østersøvej, der har haft 
alle generne fra byggeriet. 

Adspurgt, blev der 

svaret, at det var grundet 
coronarestriktioner? 

Man har sendt brev til 
alle i Stjerneparken, kun-
ne man ikke have lavet en 
simpel tilmeldingsproce-
dure og skabt plads?

Dette er et eksempel på 
amputeret nærdemokrati.

Merete Kudsk 

Østersøvej 2 ,1 tv,

Lillian Marcussen 

Østersøvej 6,1 Gråsten

Vielse
Kommunaldirektør Tim 
Hansen, Fiskbæk, blev 
Grundlovsdag viet til 
Bente Blenstrup, som er 
afdelingsleder for Projekt 
og Udvikling. Borgmester 
Erik Lauritzen forestod 
vielsen. ■

Blå flag
I år er ni strande i 
Sønderborg Kommune 
er udpeget som Blå Flag-
strand - en internationalt 
anerkendt certificering. 
Her arbejder man bl.a. for 

at værne om og beskytte 
hav- og kystmiljøet.
Sidste år havde kom-
munen otte Blå Flag-
strande. Den niende, der 
er kommet med i år, er 
Egernsund Strand. De 
lokale kalder stranden, 
som ligger smukt mellem 
Egernsund og Marina 

Minde, for “Lågmaj”. 
Stranden har lækker 
sandbund med lidt spredt 
ålegræs på bunden. Det 
er en rigtig naturperle 
med udsigt over Flensborg 
Fjord til Rinkenæs og 
Holnæs i Tyskland. ■
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B R O A G E R

RØDE KORS BROAGER
afholder 

ORDINÆR 
GENERALFORSAMLING

Tirsdag den 29. juni 
kl. 19.00 på Broagerhus

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Forslag der skal behandles skal indsendes til 
formanden 8 dage inden generalforsamlingen.

Som gæst i år har vi Røde Kors konsulent 
Niels Baarvig, der vil fortælle om sit arbejde 

som Røde Kors Konsulent I Ukraine.

HUSK. 
Alle er velkommen ved Røde Kors arrangementer.

Dog har kun medlemmer stemmeret.
Røde Kors er klar med et lille traktement, 

hvorfor tilmelding er nødvendig.

Tilmelding til Formanden: 7444 2650 / 2026 0377 eller 
på liste i butikken. Vi håber på stort fremmøde.

Venlig hilsen
bestyrelsen

BROAGER HALLEN
indkalder hermed til

Ordinær 
Generalforsamling

Tirsdag den 22. juni kl. 19.30
i Broager Hallen

DAGSORDEN
1. Valg af dirigent og protokolfører
2. Årsberetning ved formand, 

Ulrik Franke Andersen og revideret 
regnskab ved  revisionsfi rma

3. Valg af medlemmer til repræsentantskab, 
valg af 2 suppleanter

4. Valg af eksternt revisionsfi rma
5. Indkomne forslag
6. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på 
generalforsamlingen skal være formanden 

i hænde senest tirsdag 15. juni 2021
Bestyrelsen

Sprit
bilist
En 26-årig mand fra 
Egernsund blev forleden 
standset af politiet, da han 
kom kørende i en bil ved 
Almstedskov.

En alkoholtest viste, hans 
promille var for høj og 
desuden havde han ikke 
noget kørekort.

Bilisten blev sigtet og 
anholdt. ■

Overskud over alle forventninger 
i SuperBrugsen Broager

Af Esben Cronbach

Et år med grænseluk-
ninger har fået omsæt-
ningen i SuperBrugsen 
Broager til at stige 
markant.
2020 blev et godt 
år for den lokale 
dagligvareforretning. 

Færre ture til grænse-

butikkerne fik nemlig 
omsætningen til at stige i 
SuperBrugsen Broager. 

En ombygning af butik-
ken i 2019 gjorde, at regn-
skabet gav et underskud 
på 1,6 millioner kroner. 

Overskud
Det var altså ud over 
al forventning, at 
SuperBrugsen i 2020 
endte med et overskud 
på 329.000 kroner. 
Næsten to millioner over 
forventning.

“Det er gået rigtig godt 
for os. Vi har set et helt 
andet indkøbsmønster 
blandt kunderne, og 
grænselukningen har selv-
følgelig betydning,” siger 
uddeler Michael Næsby.

Det nye indkøbsmønster 
drejer sig om øget salg 
på flere forskellige vare-
grupper. Øl, sodavand og 
vin er det, der primært 
har skudt omsætningen i 
vejret.

“Mange danskere har 
holdt ferie derhjemme, og 
man kunne ikke tage ud 
at spise. Derfor forkæler 
man i stedet sig selv med 
god vin og en bøf”, siger 
Michael Næsby

Om sønderjyderne fort-
sat vælger at købe de våde 
varer lokalt, er uddeleren 
ikke sikker på. 

Han forventer, at en del 
af salget vil fortsætte, men 
at det samlet set går en 
smule tilbage. ■

Uddeler Michael Næsby 
opnåede et overskud på 
329.000 kroner. Arkiv foto

Skelde GF giver stor tak 
til de frivillige kræfter
Af Esben Cronbach

I et år med særlige vilkår 
og navigation mellem 
retningslinjerne var der 
brug for de frivillige, der 
gav en ekstra skalle. 
Skelde GF takker med rige 
gavekurve.

Gavekurve med alskens 
lækkerier blev onsdag delt 
ud til de frivillige i Skelde 
GF, der har gjort en ekstra 
indsats i 2020. 

I alt 40 kurve, sponso-
reret af SuperBrugsen 
Broager, blev delt ud.

Corona-nedlukning og 
retningslinjer gjorde det 
svært at være en forening. 

Kreative hoveder var 
derfor afgørende, fordi 
meget ikke var muligt. 

Derfor måtte man finde 
andre måder at aktivere 
medlemmerne. De fri-
villige har blandt andet 
arrangeret rundboldtur-
neringer, så børnene kun-
ne komme ud og bevæge 
sig igen. 

Samlet set blev det ikke 

til mange aktiviteter i 
2020, men det, der blev, 
var højt værdsat. Især 
blandt én bestemt gruppe: 

Børnene, der higede efter 
at komme i gang igen. Det 
fik de mulighed for gen-
nem rundbold og andre 
aktiviteter, og derfor ud-
deles der nu gavekurve. ■

Det tog cirka to timer for hele 
bestyrelsen i Skelde GF at 
levere de mange gavekurve. 
Her ses Elise Bender, Dina 
Good Hilmer og formanden, 
Thomas Jacobsen.
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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

Egernsund - Rendbjerg
Bredmaj 53

Super flot sommerhus med fjordudsigt
Super velholdt, velindrettet og hygge-
ligt sommerhus. Fra sommerhusets op-
holdsarealer samt den store flotte træ-
terrasse, er der den flotteste udsigt til
Flensborg Fjord og det bagvedliggende

maleriske "Broagerland". Den store
terrasse er i sig selv et hit. Bedste mor-
gensol, god eftermiddagssol og læ og
skygge om aftenen med den
smukkeste udsigt

NY PRIS
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FRITIDSHUS

Kontantpris 2.095.000
Ejerudgifter pr. md. 2.000
Udbetaling 105.000
Brutto/netto
ekskl. ejerudgifter 8.787/7.415
Sag: 7030000347 Tlf: 74441698

Egernsund
Lågmajvej 5

Villaen har gennemgået større renoveringer fra 2010 og frem
I det herlige Egernsund, finder vi den-
ne nydelige villa. Villaen har gennem-
gået større renoveringer fra 2010 og
frem, hvilket for den til at fremstå
yderst indbydende! At fremhæve af

denne renovering er bl.a. nyt tag i
2011, efterisolering af villaen og kar-
nappen på førstesalen. Ligeledes er
den pæne mahogniterrasse opført i
2011.
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VILLA

Kontantpris 1.140.000
Ejerudgifter pr. md. 1.679
Udbetaling 60.000
Brutto/netto
ekskl. ejerudgifter 4.671/3.975
Sag: 703-01203 Tlf: 74441698

Egernsund
Havnevej 6

Meget lav kvadratmeterpris!
Så er det nu, hvis du ønsker at erhver-
ve dig et stort og spændende hus ved
havnen i Egernsund - og så så endda til
en pris, hvor alle kan være med. Villa-
en ligger på Havnevej 6 med en mere

præcis placering ved Egernsundbroen.
Ejendommen er fra 1864 og fordeler
sig over 229 m2 på 2 plan - stue og
1. sal.
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VILLA

Kontantpris 375.000
Ejerudgifter pr. md. 1.874
Udbetaling 25.000
Brutto/netto
ekskl. ejerudgifter 1.548/1.316
Sag: 7030000298 Tlf: 74441698

Egernsund
Havnevej 16

Fantastisk havudsigt og skøn have!
Villaen giver gode muligheder for at
sætte sig eget præg. Denne smukke og
ikonisk ejendom, beliggende Havnevej
16, kan datereres helt tilbage til 1932
og fremstår flot og indbydende.

samt er beliggende ved Havnefronten i
Egernsund, hvor det kun er havnevejen
som adskiller den direkte tilgang mel-
lem grunden og vandet.
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VILLA

Kontantpris 1.695.000
Ejerudgifter pr. md. 2.125
Udbetaling 85.000
Brutto/netto
ekskl. ejerudgifter 6.684/5.778
Sag: 7030000346 Tlf: 74441698

Gråsten - Rinkenæs
Nederbyvej 92

Flot ejendom med levende natur som nabo
På den snoede og idylliske Nederbyvej
i Rinkenæs ligger denne smukke ejen-
dom fra 1974. Villaen præsenterer en
fantastisk udsigt, hvor både marker og
Flensborg Fjord kan nydes. Om man

befinder sig i stuen, køkkenet eller på
en de flotte terrasser, mødes de grøn-
ne arealer hvor rådyrene ofte også bef-
inder sig - meget idyllisk.

SKØN UDSIGT
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VILLA

Kontantpris 2.245.000
Ejerudgifter pr. md. 1.791
Udbetaling 115.000
Brutto/netto
ekskl. ejerudgifter 9.125/7.769
Sag: 7030000281 Tlf: 74441698

Gråsten
Østersøvej 4, st.. th.

Veldisponeret lejlighed ved Gråsten Havnefront.
Pæn og velholdt ejerlejlighed i det
smukke "Gråsten Havnefront" områ-
de, som med sit havnemiljø, promena-
de og bynære beliggenhed, er meget
eftertragtet.

Boligen kan bruges både til helårsbe-
boelse eller feriebolig, valget er dit.
Der er ligeledes parkeringsmuligheder
lige foran lejligheden.

MULIGHED FOR
FLEXBOLIG
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LEJLIGHED

Kontantpris 1.295.000
Ejerudgifter pr. md. 2.293
Udbetaling 65.000
Brutto/netto
ekskl. ejerudgifter 5.298/4.508
Sag: 7030000337 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

NYE ÅBNINGSTIDER
Mandag - fredag  . .  9.30-19.00
Lørdag  . . . . . . . . . . . .  9.00-13.00

HUSK at bestille tid
på telefon eller kig forbi

Tlf. 6013 0621 
Skolevej 1A, Vester Sottrup, 6400 Sønderborg 

Ordinær 
generalforsamling

Afholdes

Mandag, den 28. juni 2021. kl. 19:00 
(bemærk mødetidspunkt)

I festlokalet / fællesmødelokalet i annekset på
Bakkensbro Aktivitets- og Kultur Center, 
Bakkensbro 6, Ullerup, 6400  Sønderborg

Med følgende dagsorden
1. Valg af dirigent og protokolfører
2. Bestyrelsens beretning ved formanden
3. Det reviderede regnskab for 2020 forelægges 

af kassereren til godkendelse
4. Budget og takstblad for 2021 forelægges 

af kassereren til godkendelse
5. Behandling af eventuelt indkomne forslag

Eventuelle indkomne forslag afgives til bestyrelsen 
senest 7 dage før generalforsamlingen og 
skal sendes til mail auvand@outlook.dk
a. Vandværksbestyrelsen har et forslag om ændring 

af §§ 8, 10 og 12 i vandværkets vedtægter 
(tilretninger af vedtægterne som følge af “revisor-
begrebet” og budget - takstblad), fældende fra 
1. januar 2022.
2. behandling af vedtægtsændringerne 
efter 1. behandling på generalforsamlingen 
den 24. februar 2020.

6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
Valg af medlemmer; efter tur afgår
a. Finn Küseler   (modtager genvalg)
b. Povl C. Callesen   (modtager genvalg)
Valg af suppleant til bestyrelsen
a. Svend Jørgensen  (modtager genvalg)

7. Valg af revisorer og revisorsuppleanter
Valg af revisor; efter tur afgår
a. Orla H. Jensen   (modtager genvalg)
Valg af revisorsuppleant, efter tur afgår
a. Erik Dobby Callesen  (modtager genvalg)

8. Eventuelt.
Pga. gældende covid-19 restriktionerne er der 

kun adgang til generalforsamlingen for én person 
pr. forbruger/vandmåler.

Du bedes have mundbind på, når du ankommer samt 
fremvise gyldigt coronapas/negativ coronatest.

Af hensyn ovenstående covid-19 restriktioner, samt 
det efterfølgende traktement, skal tilmelding til 

generalforsamlingen ske senest 22. juni 2021, med 
oplysning om navnet på den deltagende forbruger.

Tilmelding til mail auvand@outlook.dk 
eller pr. telefon / SMS til Kim Dæks 

vandværkstelefonnummer 4030 5065 
eller Povl C. på 2117 9131

AVNBØL-ULLERUP
VANDVÆRK A.M.B.A

Sundeved Venstre 
er klar til valg
Kommunalvalget nær-
mer sig, og den lokale 
Venstre-vælgerforening 
i Sundeved er klar.
Til kommunalvalget den 
16. november er Sundeved 
Venstre opsatte på at 
støtte kandidaterne.

Det siger formand for 
vælgerforeningen, Troels 
Lyck. 

For Sundeved Venstre 
stiller Kristian Bonefeld 
op. Også borgmesterkan-
didat Ellen Trane Nørby 
er de klar til at bakke op.

Det seneste år har der 
været lidt stille i vælger-
foreningen. Der er i følge 
formanden ikke meget 
politisk at tage fat på i 
lokalområdet, men de ser 
frem til kommunalvalget, 
hvor de bakker kandida-
terne op. 

For nyligt havde de gene-

ralforsamling, hvor Ellen 
Marie Christensen trådte 
ud af bestyrelsen. Ingen 
andre er tiltrådt, og besty-
relsen tæller derfor nu 6 
medlemmer. ■

Johns fodindlæg har etable-
ret sig i Vester Sottrup.
 Arkiv foto

Johns fodindlæg er flyttet til 
Vester Sottrup
Af Gunnar Hat tesen

Efter trekvart år i 
Broager er Johns fod-
indlæg flyttet til Vester 
Sottrup.
John Christiansen åbnede 
i september 2019 klinik-
ken på sin privatadresse i 
Broager.

“Det er siden gået støt 
fremad, og et stigende 
antal kunder har fundet 

vejen til klinikken”, for-
tæller John Christensen.

Der opstod pladsmangel, 
og han begyndte at se 
efter noget større og mere 
egnet, et sted, hvor klinik-
ken kunne ligge adskilt fra 
privaten.

Det fandt John 
Christensen i Vester 
Sottrup på adressen 
Peerløkke 65. 

“Her var ideelle mulig-
heder for at drive klinik”, 

siger John Christensen, 
som har fået indrettet og 
etableret lokalerne, så de 
er ligesom han gerne vil 
have dem, og mange kun-
der har allerede fundet vej 
derhen. ■

BNS Fodbold er tilbage 
til en normal hverdag
Af Esben Cronbach

Efter et år, der har været 

anderledes end de fleste, er 
BNS Fodbold nu tilbage til 
en normal hverdag igen.

Oplukning og ned-
lukning, oplukning og 
nedlukning. 

Sådan beskriver for-
manden for BNS Fodbold, 
Boe Lundby Madsen, det 
seneste år. 

Det, der påvirkede 
klubben mest, var, når 
forsamlingsforbuddet blev 
strammet. Det betød, at 
man ikke kunne træne el-
ler spille kampe. Efter et år 
med anderledes tilstande, 
er formanden derfor glad 
for, at de nu er tilbage til 
en normal hverdag.

“Før måtte man kun 
komme og så gå igen lige 
bagefter. Det var der ikke 

meget socialt i. Nu må vi 
igen opføre os almindeligt, 
og jeg vil mene, at hver-
dagen igen kører, som den 
plejer,” siger han.

Valg i bestyrelsen
Til generalforsamlingen 
blev to nye bestyrelses-
medlemmer valgt ind. 
Dorthe Alnor er ny kasse-
rer, og Morten Schmidt er 
kommet ind som menigt 
medlem. 

De to medlemmer, 
der er trådt ud, er 
Morten Christensen og 
Peter Larsson. Morten 
Christensen har været 
kasserer i lidt over to år 
og mangeårig frivillig i 
klubben. Peter Larsson var 
menigt medlem, og har 
siddet i bestyrelsen i over 
10 år. ■
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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 –

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

Avisen er i din postkasse onsdag/
torsdag samt at kan læses online 
mandag aften på hjemmesiden 
graastenavis.dk

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

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

Deadline
Deadline for annoncer der skal 
udarbejdes er torsdag kl. 12 ugen 
inden indsættelse. 
Deadline for annoncer der er klar 
til indrykning skal være reserveret 
fredag kl. 12 ugen inden indsættelse, 
men kan leveres indtil mandag kl. 12.

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.

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

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

TRANSPORT

Tlf: 22 30 05 05
Alle former for transport udføres

DIN LOKALE HÅNDVÆRKER
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Kampvalg på vej i LandboSyd
Af Gunnar Hat tesen

Der bliver kampvalg, når 
LandboSyd holder ge-
neralforsamling tirsdag 
den 15. juni på Gråsten 
Landbrugsskole.
Bestyrelsesmedlem 
Henrik Jessen fra 
Rangstrup ved Agerskov 
og formand Mogens Dall 
fra Kiding er kandidater 
ved formandsvalget.

Om der kommer yder-
ligere kandidater, vil vise 
sig på generalforsamlin-
gen – det er som sædvan-
ligt muligt at blive opstil-
let under forslagsrunden 
og dermed i sidste øjeblik.

LandboSyd er kendt for, 
at medlemmerne er meget 
aktive, og det har gennem 
årene ikke været svært at 
få besat posterne – tværti-
mod. Derfor kan der også 
blive kampvalg om de fire 
menige bestyrelsesposter, 
som skal besættes. Disse 
poster indehaves i dag af 
Bo Bejer, Henrik Jessen, 

Claus Fink Jørgensen og 
Henning Jakobsen.

“Jeg forventer, at vi får 
en god og levende gene-
ralforsamling. Mange 
medlemmer har brug for 
at komme afsted og for 
at deltage i debatten om 
helt aktuelle landbrugs-
politiske forhold,” siger 
næstformand Ingrid van 
den Hengel.

“Lige nu forhandles der 
om meget store politiske 
indgreb i vores rammebe-
tingelser, og der er ingen 
tvivl om, at det berører 
masser af medlemmer. 
Vi har fra bestyrelsens 
side været meget aktive 
i debatten og er kommet 
med mange indspark, 

fordi det er nødvendigt, at 
politikerne er godt klædt 
på,” siger Ingrid van den 
Hengel.

“Vi vil dog ikke glemme 
vores rådgivningsvirk-
somhed og give medlem-
merne mulighed for på 
generalforsamlingen at 
debattere den positive 
udvikling, som virksom-
heden er inde i,” tilføjer 
hun.

På generalforsamlingen 
vil bestyrelsen foreslå, 
at chefkonsulent Anders 
Søgaard, Landbrug & 
Fødevarer, bliver dirigent. 
Formanden, Mogens Dall, 
aflægger beretning, mens 
adm. direktør Sune Aagot 
Sckerl aflægger regnskab 

for 2020 samt beretter om 
virksomheden.

Kandidater
58-årige Mogens Dall 
har været formand for 
LandboSyd siden 2009 og 
har markeret sig stærkt i 
landbrugsdebatten samt 
været med i udviklingen 
af rådgivningsvirksom-
heden. Han var tredje 
generation på ejendom-
men ved Bovrup, som han 
overtog i 1990 og driver 
fortsat planteavl. Han er 
bl.a. næstformand i Als 
Stenrev og medlem af 
Natura 2000- udvalget og 
Envidan-udvalget under 
L&F samt i bestyrelsen 
for URS Sønderjylland, 

Hjortevildt-gruppen 
Syd og VOS-udvalget 
Lillebælt.

36-årige Henrik Jessen 
driver en smågrisepro-
duktion med 1.200 søer 
og salg af 30 kg grise 
samt 480 hektar. Han er 
10 generation på gården 
som han har overtaget 
efter sine forældre, og 
derefter udviklet den til 
det nuværende produk-
tionsomfang. Han blev 
valgt til LandboSyds 
bestyrelse for to år siden 
og har bl.a. arbejdet for 
at skabe bedre kontakt 
mellem LandboSyd og de 
unge landmænd. Han sid-
der derudover i flere andre 
bestyrelser. ■

Hørt i byen
En 11-årig pige fra 
Gråsten blev forleden 
efterlyst af politiet. 
Pigen blev heldigvis 
fundet. Hun var ble-
vet set på gågaden i 
Sønderborg. Efter hun 
blev fundet, kom hun i 
god behold hjem til sin 
familie. 

Rapanden Rasmus’ 
frue, Rasmine, har 
bygget rede og mu-
ligvis lagt æg på taget 
af et stråtækket hus i 
Sandager. Vi må håbe, 
at de små ællinger 
bliver i reden.

Optiker Elsebeth 
Christmas Møller var 
søndag til Kokketræf 
på Restaurant Bind. 
Her mødtes flere kokke 
sammen med Christian 
Bind og kreererede 
lækkert mad til glade 
ganer.

I weekenden var der 
igen hærværk på 
Förde-Schule. Skolen 
har sat videoovervåg-
ning op for at sætte en 
stopper for det vedva-
rende hærværk.

Cilke Hansen fra 
Gråsten Spejderne har 
den 14. juni gennem-
ført telt mærket. Det 
betyder, hun har sovet i 
telt i et helt år.

Den verdenskendte 
arkitekt, Hans Munk 
Hansen, blev ved en 
privat mindehøjtide-
lighed stedt til hvile på 
Rinkenæs Kirkegård.

Ældre Sagen i Broager 
har holdt kortspil på 
Broagerhus. Nr.1 blev 
Herluf Jørgensen, 
Broager, med 1.880 
point. På andenpladsen 
kom Werner Hansen, 
Broager, med 1.833 
point. På tredjepladsen 
kom Jürgen Krüger, 
Sønderborg med 
1.757 point efterfulgt 
af Robert Petersen, 
Gråsten, med 1.579 
point. ■

Stillinger

Audi A3
2,0 TDi 150 
Sport S-tr.
12/2015
Km. 228.000
Diesel
Hvid

179.400,-

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

Dokumenteret godt 
salg i området.

DIN LOKALE EJENDOMSMÆGLER

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

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

RENGØRING OG KLARGØRING
til nye gæster i 3 sommerhuse i Rendbjerg søges. 

Varierede arbejdstider. Ca. 4-6 timer om ugen i alt.

Ring til Lisbeth på 4011 0659

RENGØRING
søges også til Illerstrandvej 10 i Broager.

Fast dag om ugen. Ca. 4 timer.

Ring til Tove på 4014 5157

Led for Led
Kiropraktik
Ulsnæs Centret

Sundsnæs 15 b, 6300 Gråsten

Tlf.: 222 67 888
kontakt@ledforled.dk

www.ledforled.dk

Onlinebooking 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

Uden kørekort
En 20-årig mand fra 
Sjælland blev forleden 
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. ■

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. ■

Hagl
Natten til torsdag og tors-
dag morgen var præget af 
kraftigt uvejr med lyn og 
kraftigt nedbør flere ste-
der i Gråsten, Rinkenæs, 
Sundeved og Broagerland.

Der kom store hagl, 
der slog huller i plast-
tage. DMI registrerede 
skybrud. ■
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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

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 23 9. 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  9. Boller i karry med ris og wookTai

TORSDAG den 10. Paneret stegt fl æsk med persillesovs

FREDAG den 11. Mørbradbøf med champignonsovs og grøntsager

LØRDAG den 12. Dansk bøf med rødbeder

SØNDAG den 13. Burger med pommes frites

MANDAG den 14. Kødsovs med pasta

TIRSDAG den 15. Kyllingebryst med fl ødekartofl er og salat

Kun 69,-

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

UGENS HUG

Åbent alle 
ugens dage

7-21

Harkærvej 3 • 6340 Kruså
Gælder fra torsdag den 10. juni til og med lørdag den 12. juni

10.-
Isva� er eller raketis
5-8 stk.



KOLLUND KOLLUND 
KIRKEKIRKE

BOV BOV 
KIRKEKIRKE

Søndag den 13. juni kl. 11.00
ved Jakob Bruhn Hansen

HOLBØL HOLBØL 
KIRKEKIRKE

Søndag den 13. juni
Ingen gudstjeneste

Søndag den 13. juni kl. 9.30
ved Jacob Bruhn Hansen

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.

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

Konfirmation i Bov kirke
Lørdag den 12. juni 2021 kl. 9.00 ved Maria Theresia Low Treschow-Kühl
Følgende bliver konfirmeret i kirken denne dag:
Konrad Stachowiak, Buen 162, Stubbæk, 6200 Aabenraa
Lukas Bisp Fogh, Birkeparken 36, 6230 Rødekro
Niklas Schmidt-Paulsen, Teglholt 25, 6200 Aabenraa
Simon Trukh Wieland, Enghaven 5, Genner, 6230 Rødekro
Toke Frank Larsen, Hjolderupvej 20, 6392 Bolderslev 

Lørdag den 12. juni 2021 kl. 10.15  
ved Maria Theresia Low Treschow-Kühl
Følgende bliver konfirmeret i kirken denne dag:
Cecilie Stenger Ohlsen, Ternevænget 73, 6360 Tinglev
Fie Hansen Skelmose, Olmersvej 5, Almstrup Mark, 6360 Tinglev
Freja Meyer Woldemar, Nørreskovvej 21, Genner, 6230 Rødekro
Patrick Odderup Damm, Klovtoftvej 8, Klovtoft, 6230 Rødekro
Tabea Sophie Putzer, Padborgvej 101, Smedeby, 6340 Kruså

Lørdag den 12. juni 2021 kl. 11.30  
ved Maria Theresia Low Treschow-Kühl
Følgende bliver konfirmeret i kirken denne dag:
Mathias Hemmingsen Sandved 27,1, 6200 Aabenraa
Mikkel Kessler Alexandersen, Hærvejen 44, Bov, 6330 Padborg

Dødsfald
Vores kære søster, svigerinde, moster og fasterVores kære søster, svigerinde, moster og faster

Jenny Marie � ielsenJenny Marie � ielsen
er stille sovet ind på hospice er stille sovet ind på hospice 

lørdag den 5. juni 2021lørdag den 5. juni 2021
I kærlig erindringI kærlig erindring

Lilian, Kaja og Erling med familieLilian, Kaja og Erling med familie

Formand for Bov IF Fodbold kneb en lille tåre
Af Dit te Vennits Nielsen

Året 2020 har været 
et hårdt år for Bov IF 
Fodbold. Det har været 
præget af aflysninger.
“Det har naturligvis været 
1½ år præget af corona, og 
vi har haft utallige aflyste 
arrangementer. Det har 
betydet et økonomisk tab 
på en 20.000-30.000 kr. 
Futsal blev helt aflyst i år, 
men skulle gerne starte 

op igen. Holdet lå lige 
under den bedste række”, 
sagde formanden Frank 
Thiet5je i sin beretning på 
generalforsamlingen.

Trænerne har igennem 
hele nedlukningen gjort, 
hvad de kunne. 

“De har ydet en stor ind-
sats med de muligheder, 
regeringen gav. Alligevel 
har der været medlems-
flugt på 86 medlemmeri 
år, og de sidste to år har vi 

mistet 130 medlemmer”, 
nævnte Frank Thietje.

Rift om pladser
I herre senior rækken er 
der rift om pladserne og 
mange spillere kommer til 
træning hver gang. Dame 
senior er et nystartet hold, 
der klarer sig glimrende. 

Efter Pigeraketten er der 
11 indmeldte unge piger 
og flere potentielle, der 
har lyst til at prøve kræfter 
med fodbold.

“Selvfølgelig har udgif-
terne også været min-
dre, og vi har derfor et 
overskud på godt 13.000 

kroner”, oplyste Frank 
Thietje.

Der mødte kun 18 
mødte op til general-
forsamlingen, men det 
syntes formanden Frank 
Thietje ikke var særlig 
imponerende. 

Ud af omkring 300 med-
lemmer i afdelingen, for-

stod han ikke, at der ikke 
var flere, der mødte op. 

“Folk har nok i sig selv, 
og “mig/mig” mentaliteten 
er blevet overskygget af 
holdånden, specielt efter 
corona”, sagde en rørt 
Frank Thietje.

Dirigent var formand for 
Bov IF, Finn Sørensen. ■

Der deltog 18 medlemmer i 
Bov IF fodbolds generalfor-
samling, hvor formanden 
Frank Thietje aflagde beret-
ning Foto Dit te Vennits Nielsen
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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

Til alle tider. Til alle hjem.

Hvor meget er din bolig
steget i pris?

Få en gratis salgsvurdering og find ud af,
hvad prisstigningerne har gjort for dig.

NYHED

Villa, 1 fam.Padborg - Kildevej 9
Kontantpris: 1.399.000
Ejerudgift pr. md: 1.912
Udbetaling: 70.000
Brt/nt excl. ejerudg: 6.019/5.159
Sag: 08221

218 m2 3/3 1 1.046 m2 D 1970

NY PRIS

Villa, 1 fam.Padborg - Valdemarsgade 4

Kontantpris: 1.425.000
Ejerudgift pr. md: 1.896
Udbetaling: 75.000
Brt/nt excl. ejerudg: 6.091/5.222
Sag: 14902

219/83 m2 2/4 3

1.049 m2 D 1951/10

Ejendommen består af en bolig i tre plan
og så en super anvendelig tilbygning. I vil-
laens stueplan kommer I ind i entréen,
hvor der er gang og trappe samt et flot ba-
deværelse. Desuden er her opholds- og
spisestue samt en lys og hyggelig udestue.
Endelig er her et fantastisk køkken/alrum

med et Aubo køkken fra 2013 og plads
nok til selv en meget stor familie. Stuepla-
net er blevet flot moderniseret i 2013,
hvor der blandt meget andet er etableret
gulvvarme i de fleste rum.

NYHED

Villa, 1 fam.Tinglev - Grønnevej 38
Kontantpris: 1.750.000
Ejerudgift pr. md: 1.506
Udbetaling: 90.000
Brt/nt excl. ejerudg: 7.478/6.411
Sag: 14802

196/30 m2 2/4 3 1.080 m2 D 1928
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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

Gudstjenester i Holbøl 
i den kommende 

sommertid
Til opslagstavlen

2. søndag e. trin.
den 13. juni kl. 9.30 
v/ Jacob Bruhn Hansen 
(fejlagtigt oplyst er der 
ikke er gudstjeneste)

3. søndag e. trin.
den 20. juni kl. 9.30 
v/Helle Frimann Hansen

4. søndag e. trin.
den 27. juni kl. 9.30 
v/ pastor emeritus

5. søndag e. trin.
den  4. juli kl. 9.30 
v/ Helle Frimann Hansen

6. søndag e. trin.
den 11. juli kl. 9.30 
v/ Helle Frimann Hansen

7. søndag e. trin.
den 18. juli
Ingen gudstjeneste

8. søndag e. trin.
den 25. juli kl. 9.30 
v/ Helle Frimann Hansen

Præstegårdshaven åbnes
Tirsdag den 15. juni kl. 16.00 

Vi har rejst teltet og inviteret korpigerne fra Fyn fra høstgudstjenesten 
sidste år og samtidig inviteret historiker Jørn Buch til at holde 

foredrag på selveste genforeningsdagen og Valdemarsdag. 

Hvis man ønsker en rundvisning i præstegården, er man 
velkommen til at møde før kl. 16.00, inden vi går i gang.

Kl. 17.30 tænder vi grillen og byder på en pølse og 
kartoffelsalat. Drikkevarer kan købes. 

Vel mødt!

www.holbolkirke.dk

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

140 til grundlovsmøde 
med tale og musik

Af Dit te Vennits Nielsen

Friluftsscenen dannede 
traditionen tro rammen 
for grundlovsmøde 
samt underholdning i 
særklasse.
I genforeningens tegn 
og i perfekt vejr blev det 
en meget vellykket efter-
middag, hvor der var helt 
udsolgt.

Efter tale af formand 
for kultur- og fritid Lars 
Kristensen var der kon-
cert med duoen Mark 
og Christoffer. Det var 
en fornøjelse af høre de 
to smukke sangstemmer 
sammen med deres aku-
stiske guitarer, og publi-
kum nød sangene, fugle-
fløjt og det gode selskab. 

I perfekt solskinsvejr gav duoen Mark & Kristoffer en stor 
musikalsk oplevelse. Foto Dit te Vennits Nielsen 

De 140 gæster nød eftermiddagen med grundlovstale, musik, 
grillpølser, vin og øl samt kaffe og kage. 

SØGER LEJLIGHED
Lille lejlighed eller rækkehus søges i Padborg af rolig lejer.

TLF. 2633 3112

Skatkort på 
bordet
Padborg Skatklub har holdt
klubaften på Valdemarshus. Der var 15 deltagere.

1. runde
Nr 1 Aage Juhl,  
Padborg 1177 point
Nr 2 Konrad Hesse, 
Padborg 1037 point
Nr 3 A, C. Petersen, 
Padborg 976 point

2. runde
Nr 1 Jan Petersen,  
Fårhus 1058 point
Nr 2 Robert Everhan, 
Padborg 960 point
Nr 3 Kris Bissen,  
Bov 814 point

Boliger
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“Fænomenal service” 

“Super butik”

“Rigtig � n webshop og butik”

Trustpilot

Har du spørgsmål til elcykler? 
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

Ældre Sagen tager 9 
gåture på Gendarmstien
Af Dit te Vennits Nielsen

Ældre Sagen Bov 
arrangerer 9 etaper på 
Gendarmstien.
Første etape gik fra 
Skovby til Høruphav og 
den næste etape gik fra 
Høruphav til Sønderborg.

Resten af turene foregår 
mandage og torsdage med 
samkørsel fra Grænse hal-
lerne kl. 13.

Man skal bare møde op, 
og man behøver ikke del-
tage i alle turene.

Turene er arrangeret for 
dem, der elsker den smuk-
ke natur og som kan gå ca. 
10 km.

Har man yderligere 
spørgsmål, kan man 
ringe til Benta Tønder på 
tlf. nr. 2546 1838 og få 
mere information.  ■

20 deltagere nød den smukke rute på 10 km på Gendarmstien.

Padborg Genbrugsbutik
Overskudet går Julmærkehjemmet i Kollund

Tværgade 1B, 6330Padborg

holder

Stort sommerudsalg
fra tirsdag den 15. juni til og

med tirsdag den 29. juni

50% RABAT
på ALT i butikken

P.S.
Der er kaffe
på kanden

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

Hørt ved Lyren
Formand for 
 Val de mars hus, Carlo 
Jensen, optrådte op til 
Fars Dag som blikfang 
i en reklame for køb af 
lækre ølgaver.

Frøslevlejrens Efter-
skole havde lørdag 
inviteret de kommende 
elever med deres for-
ældre til en hyggelig 
dag. Vejret og maden 
var helt i top, og de nye 
elever glæder sig til at 
begynde på efterskole 
til august. Der er sta-
dig ledige pladser på 
skolen.

Holbøl Høker har 
fået opsat en bod fra 
Krogh‘s Grønt.

Den nye butikschef 
i Matas i Pad borg, 
25-årige Sofie Petersen, 
klarer sin nye stilling 
rigtigt godt. Hun 
får god hjælp af den 
tidligere leder, Kirsten 
Nielsen, som er glad 
for sin nye ugentlige 
arbejdstid på 15 timer.

Bov IF Petanque 
har haft præmiespil, 
hvor følgende fra 
lokalområdet vandt: 
Jytte Matthiesen, 
Sonja Jensen, Ruth 
Stubberup, Hans 
Schleef og Leif Urban. 
Eks tra præ mi en blev 
vundet af Carl Erik 
Petz.

Det er lykkes at finde 
en ny træner til dame 
senior i Bov IF Fod-
bold. Det er Erik 
Elmhold fra Bov, der 
nu skal stå i spidsen 
for det succesfulde nye 
hold. 

Regnvandsbassinet, 
der er planlagt på den 
store græsplæne ved 
Ud sigten i Kruså, er 
ikke blevet godkendt 
i teknisk udvalg. Det 
er nu op til byrådet at 
afgøre sagen. ■

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

STUEHUS TIL HESTEEJENDOM
beliggende Vilsbækvej 35, 6330 Padborg 

udlejes fra 1. september 2021
Stuehuset er på ca. 150 m2, 4 værelser, 2 stuer og køkken m.m..

Stuehuset er gennemrenoveret i 2008 med gulvvarme, 
nyt køkken og badeværelse m.m..

Husleje kr. 5.600 månedligt og familie 
med hest/heste vil blive foretrukket.

HENVENDELSE TIL 2083 7663

Nyvalg i Bov IF 
Fodbold
Af Dit te Vennits Nielsen

På generalforsamlingen 
i Bov IF Fodbold blev 
Frank Thietje, Lars 
Johnsen, Poul Petersen, 
Erik Elmholdt og Jacob 
Hytting genvalgt. 
Ud trådte kasserer Birgitte 
Liljegren og nyvalgt 
blev Carsten Mørk til 
bestyrelsen. 

Suppleanter blev Per Bo 
og Michael Mørck. 

Revisorer blev Martin 
Christensen og Jan 
Petersen og Michael 
Mørck valgtes som 
suppleant.

Michael Justesen fore-
slog, om man kunne finde 
enten et eksternt firma til 
at bestride kassererjobbet 
eller få ansat en kasserer 
til alle Bov IF‘s afdelinger 
oghovedforeningen. ■

Genvalg
På generalforsamlingen 
i Kunstgræsbanen 
og Kunstgræsbanens 
Venner var der genvalg 
til Frank Thietje, Michael 
Justesen, Henrik 
Schmidt Hansen og Erik 
Elmholt.
Suppleanterne Henrik 
Lind og Jacob Hytting 
blev også genvalgt. 

Michael Mørck blev 
ny revisor og Martin 
Christensen blev 
suppleant. 

Der var et pænt overskud 
på godt 100.000 kr. ■

Farvel til dygtig kasserer
Det var en vemodig for-
mand for Bov IF Fodbold, 
Frank Thietje, som tog 
afsked med Birgitte 
Liljegren, der i 21 år har 
haft hvervet som kasserer i 
Bov IF Fodbold. 

Birgitte modtog en stor 
buket blomster og en 
gavekurv for sin kæmpe 
indsats. ■
 Foto Dit te Vennits Nielsen

Sidste skoledag
Eleverne på Lyreskov-
skolen i Bov havde fredag 
sidste skoledag. 
Der blev traditionen tro 
smidt karameller og spillet 
rundbold mod lærerne. 

Desværre blev der også 
svinet med både toiletpa-
pir og æg. ■

Bil 
fjernet
Den hvide peugeot, der 
stod uden plader på en 
p-plads ved Padborgvej, er 
nu væk. ■

Gør klar til ny 
lagerbygning

Den gamle EHJ terminal 
på Industrivej i Padborg 
er blevet ned. 
På grunden opføres et 
8000 m2 stort lager for 
Tricolore. ■

 Foto Dit te Vennits Nielsen
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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 
RudbeckJernbanegade 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

Atter bankospil 
på Valdemarshus

Der er atter bankospil på 
Valdemarshus i Padborg.
Salen var fyldt til det 
tilladte antal deltagere. 
Koncentrationen var stor, 
og den eneste lyd man 
kunne høre, var brikkerne 
der blev lagt på pladerne. 

Glæden var stor, når der 
var “pot”. ■

Opråber Richard Andersen 
havde nok at se til med de 
mange tal, men han styrede 
det efter alle kunstens regler. 
 Foto Dit te Vennits Nielsen

Motionsdag søndag 
20. juni i Kollund
Af Dit te Vennits Nielsen

Sundax Motions Tour 
foregår søndag den 20. 
juni i Kollund. Det er gra-
tis og alle kan deltage.
“Jeg er superglad for igen 
i år at kunne invitere alle 
til vores traditionelle mo-
tionsdag”, siger direktør i 
Sundax International, Per 
Johannsen.

For nogle år siden 
begyndte han med et 
cykelmotionsløb, men nu 
har det udviklet sig og er 
blevet en motionsdag med 
flere forskellige tiltag.

Som noget nyt kan man i 
år vælge at gå eller vandre 
en smuk tur i Kollund 
Skov. 

“For de mere sportslige 
interesserede er det muligt 
at løbe tre forskellige ruter 
eller en halvmaraton. 
Desuden kan man cykle 
tre forskellige ruter “, for-
tæller Per Johannsen. 

Cykelruter
Cykelruterne er som 
sædvanligt arrangeret i 
samarbejde med BOV CC. 
Alle kan cykle med i deres 
helt eget tempo. Det kræ-
ver blot en cykelhjelm.

Bov IF Løb & Motion 
har afmærket ruterne på 
de tre forskellige løberuter 
på henholdsvis 5,2 km, 
10,5 km og 15,8 km samt 
halvmaratonruten.

For de der ønsker at gå 

eller vandre, går turen 
også igennem Kollund 
Skov. 

Fra middag og frem til 
kl. 16 er der hygge med 
live musik og gratis kaffe 
og te i mål området ved 
Sundax i Kollund. 

KBU sælger grillpølser, 
øl, vin og sodavand, så der 
er rig mulighed for at få en 
dejlig eftermiddag.

Det er nødvendigt med 
tilmelding til arrange-
mentet. Det kan foretages 
på sundax@sundax.com 
senest mandag den 14. 
juni.

Direktør Per Johannsen 
har traditionen tro lagt sig 
i selen for at give borgerne 
en skøn oplevelse sammen 
med muligheden for at 
dyrke motion. 

“Alt kan lade sig gøre og 
alle er velkomne”, siger 
Per Johannsen. ■

Stjal 10 lamper
Ved et indbrud i en villa på Rugmarken i Holbøl 

blev der stjålet 10 lamper.

Tyvene skaffede sig 
adgang til villaen ved at 
bryde et vindue op, og det 
skete ifølge politiet for-
mentlig med et koben. ■
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