
hurtigt - kompetent - høfligt
Vi løser dine tekniske problemer

hos dig eller på værksted

Tlf. 25 46 00 55
Butik og værksted er åbent

efter aftale i Padborg Torvecenter

IT salg, service og support
til virksomheder og private

Køb din nye
PC hos os
Vi flytter
dine data Reparation af

iPhone og iPad

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 

Mandag - tirsdag - onsdag 9.30 - 16Mandag - tirsdag - onsdag 9.30 - 16
torsdag 9.30 - 17.30 og lørdag 9.30 - 12.30torsdag 9.30 - 17.30 og lørdag 9.30 - 12.30

GULV- & GARDINBUSSENGULV- & GARDINBUSSEN

BOOK EN TID
for personlig 

rådgivning i butikken 
eller hjemme hos dig.
TLF. 74 67 19 54

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

Retssager

Voldgiftssager

Syn og skøn

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

DET ER ALDRIG FOR SENT AT

HULMURSISOLERE
• Lavere energiforbrug

lavere varmeregning
• Sundere bolig og 

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

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

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.

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

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

www.rødekro-maskinudlejning.dk

udlejer
PROFESSIONELT 

VÆRKTØJ OG MASKINER 
til både privat og erhverv

BovAvis
Tak fordi du handler lokalt

Gråsten - Broager - Ragebøl - Sundeved - Padborg - Kruså - Frøslev - Holbøl - Kollund Uge 24 16. 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
Onsdag den 16. juni kl 19.00 Samtalekoncert

Søndag den 20. juni kl 11.00 Gudstjeneste i Gråsten Slotskirke

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

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

Alle er velkomne!

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. 

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........

Byrådet drøfter lokalplan for Ulsnæs og Sundsnæs
Af Søren Thygesen Kristensen.

Sønderborg Kommunes 
udvalg for teknik og 
miljø har indstillet en ny 
lokalplan for Ulsnæs- og 
Sundsnæs området til 
godkendelse i byrådet.
Da Rema 1000 i 2019 
begyndte at vise interesse 
for at etablere en butik i 
området, nærmere beteg-
net i Møbler med Hebrus 
ejendom på Sundsnæs, 
skabte det mange blan-

dede følelser hos både 
borgere, handelsdrivende 
og lokalpolitikere.

For at det i det hele taget 
skulle kunne lade sig gøre, 
ville det kræve en ændring 
af områdets lokalplan, så 
Sundsnæs området frem-
over vil få betegnelse af at 
være et aflastningsområde 
til Ulsnæsområdet. 

I november 2020 
begyndte Sønderborg 
Kommune derfor at udar-
bejde en ny lokalplan, som 

i februar og marts 2021 
var i offentlig høring samt 
på et offentligt tilgænge-
ligt online informations-
møde den 23. marts.

Det medførte nogle ind-
sigelser imod planerne og 
spørgsmål til disse, som 
væsentligst drejede sig om, 
at etableringen af en Rema 
1000 på Sundsnæs vil 
medføre trafikale proble-
mer i Ulsnæs/Sundsnæs 
området samt svække 

handelslivet i den gamle 
bymidte.

Forslaget til den nye 
lokalplan har forsøgt ind-
draget disse i sit arbejde 
ved blandt andet at tage 
højde for, at der kan etab-
leres en afkørselsbane ved 
Sundsnæs, som skal gøre 
tilkørslen til butikken 
lettere, og at Rema 1000 i 
givet fald skal medfinan-
siere denne.

Desuden vil Teknik- og 
Miljøudvalget også i sit 

i sidste uge igangsatte 
arbejde om udarbejdelse 
af en bystrategi for om-
rådet Gråsten, Rinkenæs 
og Egernsund, medtage 
problematikken om det 
nedadgående handelsliv i 
Gråstens gamle bymidte.

Behovsanaltse
En af forudsætningerne 
for at give tilladelse til 
etablering af en dagligva-
rebutik er, at der udarbej-
des en såkaldt behovsana-

lyse, som skal vurdere, om 
der i det område, butikken 
ønskes placeret i, i det hele 
taget er behov for endnu 
en sådan. 

Det har ikke været 
muligt at få en udtalelse 
fra formand for Teknik- 
og Miljøudvalget, Aase 
Nyegaard, om behovsana-
lysen er lavet.

Byrådet skal tage endelig 
stilling til sagen på sit næ-
ste møde torsdag den 24. 
juni 2021. ■
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STÆRKE TILBUD
FRA DIN SUPERBRUGS

Torsdag, fredag og lørdagstilbud

Pr. stk.

10,-

Arla koldskål 
vælg mellem tykmælk & æg 
eller tykmælk & jordbær

1 liter

FRIT VALG

FRIT VALG

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

Tilbuddene gælder torsdag den 17. juni til 

lørdag den 19. juni 2021 eller så længe lager haves. 

Der tages forbehold for trykfejl.

Pr. stk. 

22,-
Pr. pk.

60,-

Ta' 3 ps.

79,-

FRUGT/GRØNT TILBYDER
Vandmelon
kl. 1

udenlandsk

SLAGTEREN TILBYDER
2 stk. ribeye
ca. 250 gr. pr. bøf

Rød Merrild kaffe 103
400 gram

Pr. pk. kun

20,-

Magnum is 
vælg mellem classic, almond 
eller white 
4 stk. 
DYBFROST

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

Reception
fredag den 18. juni

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

Egernsund
Lukket i uge 29-30

Malene har ferie i uge 31
Ring på 74 44 23 43

Ulsnæs Centret
Lukket i uge 20-30

Pernille har ferie i uge 28
Trine har ferie i uge 31
Ring på 51 79 23 43

H.M. Dronningen modtages i Gråsten den 23. juni
Af Gunnar Hat tesen

Onsdag den 23. juni 
modtages Hendes 
Majestæt Dronningen på 
Torvet i Gråsten i forbin-
delse med Majestætens 
sommerophold på 
Gråsten Slot. Dronningen 
ankommer med 
Kongeskibet Dannebrog.
H.M. Dronningens re-
sidens på Gråsten Slot 

indledes i år omkring 
en måned tidligere end 
de forgangne år, hvilket 
skyldes planlagte togter til 
henholdsvis Færøerne og 
Grønland.

Ankomsten med Konge-
skibet Dannebrog, der 
lægger til ved Slots kajen i 
Sønderborg, sker onsdag 
den 23. juni kl. 10.00. 
Modtagelsen bliver med 

faner og flag, rød løber, 
blomsterpige og musik.

“Det glæder os utrolig 
meget, at Dronningen 
tager ophold i Gråsten, for 
det betyder meget for os, 
at den kongelige familie 
benytter sommerslottet 
i det sønderjyske. Det er 
meget betydningsfuldt 
for os, at Dronningen 
viderefører traditionen 
med sommerophold på 

Gråsten Slot, for det viser 
kongefamiliens tætte 
bånd til Sønderjylland”, 
siger borgmester Erik 
Lauritzen.

Efter modtagelsen på 
Sønderborg Havn kører 
Dronningen til Torvet i 
Gråsten, hvor Byrådet i 
Sønderborg Kommune 
tager imod. Her forventes 
Dronningen at ankomme 
cirka kl. 10.30. 

Her venter der 
Dronningen sommer-
stemning med flag 
og faner, rød løber og 
blomsterpige. H.M. 
Dronningen hilser på alle 
byrådsmedlemmerne, og 
Borgmesteren holder tra-
ditionen tro en velkomst-
tale. Dronningen fortsæt-
ter efter modtagelsen til 
Gråsten Slot.

Helt “som vi plejer” 

bliver det dog ikke. Der 
er Covid-19 restrikti-
oner, som betyder, at 
Sønderborg Kommune 
sammen med Politiet vil 
sætte rammen for, hvor-
dan offentligheden kan 
overvære modtagelserne 
i både Sønderborg og 
Gråsten. ■
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Mandag til fredag: 9:00-17:00  /  Lørdag: 9:00-13:00

30 MTR. 
LEDNING 
Nr.236856

BYGMA GRÅSTEN & PADBORG HAR BYGMA GRÅSTEN & PADBORG HAR 
GREJET TIL HÆKKEKLIPNINGENGREJET TIL HÆKKEKLIPNINGEN

 

230 V HÆKKEKLIPPER RHT5655RS
• 550 W • Roterbart baghåndtag og loophåndtag 
• Diamantslebet sværd • Sværdlængde: 55 cm 
• Grenkapacitet: 26 mm • • Vægt: 3,6 kg
Nr. 200608    

649649959548995 74995

Tilbuddene gælder til og med lørdag den 26. juni

99995

18 V HÆKKEKLIPPER RHT1851R20F
• Sværdlængde: 50 cm – laserskåret og 
diamantslebet • Grenkapacitet: 18 mm 
• Anti-blokerings-funktion • Automatisk 
bremse af sværd.
• Inkl. 1 stk. batteri samt 1 stk. lader
Nr. 200601  

18 V BATTERI
RB18L25
• Kapacitet: 2,5 Ah
Nr. 168431  

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

79995

79995

18 V HÆKKEKLIPPER 
RY 18 HTX 60A-0 / LØS ENHED
• Kulfri motor  Med automatisk bremse 
• Ergonomisk design • HedgeSweep-
løvopsamler • Laserskåret og diamant-
slebet sværd
• Ekskl.  batteri og lader
Nr. 256950

89995

18 V HÆKKEKLIPPER M/TELESKOPSKAFT
OPT 1845 / LØS ENHED 
18V kraftfuld hækkeklipper der kan forlænges og med 4 
indstillingsmuligheder for alsidig trimning. Klipperen har 
en fuld længde på 2,9 meter.
• Kan klare grene på op til 18 mm tykkelse • Aftageligt 
teleskobskaft • 115° artikulerende skærehovedet • 
Leveres med HedgeSweep™ løvopsamler, sværdskede 
og bæresele.  • Ekskl.  batteri og lader
Nr. 177562

79995

230V HÆKKEKLIPPER
RHT 6760 RL
• 650 W • Diamantslebet sværd 
• Sværdlængde: 60 cm 
• Grenkapacitet: 30 mm 
• HedgeSweepTM løvopsamler
Nr. 225985  

18 V HÆKKEKLIPPER
OHT1855R - LØS ENHED
• Laserskåret og diamantslebet sværd 
• Sværlængde: 55 cm • Grenkapacitet: 22 mm 
• Drejeligt håndtag 
• Vægt  (ekskl.  batteri): 2,8 kg 
• Ekskl. batteri og lader
Nr. 169058  

9995
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Tlf. 7343 5000     ·     post@sfjv.dk     ·     www.sfjv.dk

Renovering af Renovering af 
fjernvarmenettet i Gråstenfjernvarmenettet i Gråsten

Fra den 28. juni og ca. 4 Fra den 28. juni og ca. 4 
uger frem, renoverer vi uger frem, renoverer vi 
ved krydset Havnegade ved krydset Havnegade 
og Kongevej.og Kongevej.

Vores ledningsnet samt ventiler i krydset Havnegade 
og Kongevej skal renoveres. Gravearbejdet betyder, at 
vejene i perioder vil være helt eller delvist spærret.
Der vil forekomme afbrydelser i varmeforsyningen på visse 
dage. Dette varsles via vores SMS-system samt på vores 
hjemmeside.

Godt samarbejde: Nu er Susanne medejer

Af Esben Cronbach

Susanne Nordahl 
Hansen er efter flere år 
i virksomheden blevet 
medejer af Malerfirma 
Nordahl & Blaske
Klaus Blaske Nielsen og 
Susanne Nordahl Hansen 
har siden 2015 arbejdet 
sammen side om side i 
Malerfirma Blaske. 

Efter lidt over 10 år 
som maler, fik Susanne 
Nordhal Hansen en ar-
bejdsskade, og kunne ikke 
længere male. 

Klaus Blaske mang-
lede på det tidspunkt 
en formand, mens hun 
manglede et job, der ikke 
involverede det fysiske 
arbejde. Da Klaus Blaske 
dengang ringede, startede 

hun mandagen efter. Det 
har udmøntet sig i et godt 
samarbejde mellem de to.

“Virksomheden er blevet 
en del af mig, fordi jeg har 
det ansvar, jeg har. Det var 
derfor naturligt at tage det 
næste skridt. Samtidigt er 
Klaus en person, som ger-
ne vil dele sine succeser. 
Det er et anerkendende 
skulderklap, at jeg er 

blevet medejer,” siger 
Susanne Nordahl Hansen.

Klaus Blaske er enig. 
Medejerskabet kommer 
man ikke til at mærke 
i det daglige, fordi den 
måde, de har samar-
bejdet på indtil nu, har 
haft samme stil som et 
medejerskab.

“Hun kom jo ind ved et 
tilfælde, og klarede det 
godt. Fordi hun er én, jeg 
godt kan arbejde sammen 
med, er det hende, der er 
blevet medejer,” siger han.

Generationsskifte
Klaus Blaske er 51 år, og 
ser medejerskabet som led 
i et generationsskifte. Han 
er ikke sikker på, hvornår 

han går på pension, men 
er glad for, at der nu kom-
mer styr på detaljerne.

“Det er en form for 
generationsskifte. En virk-
somhed er ikke som sådan 
let at sælge, så hvis man 
kan få en medejer ind, kan 
min part en dag gå til en 
anden. Vi har derfor gjort 
det i god tid, og hun er 
dygtig, så jeg ville gerne 
give hende en mulighed 
for at være med,” siger 
Klaus Blaske.

At Susanne Nordahl 
Hansen allerede har vist 
sig værd i virksomheden, 
hersker der ikke megen 
tvivl om. 

Én af grundene til, at 
hun selv sagde ja, var, at 
hun ikke får flere opga-
ver, end hun har i dag. 
Ansvaret, der påhviler en 
medejer, havde hun påta-
get sig for længst.

“Vi begyndte at snakke 
om, at jeg skulle blive 
medejer, og gik og jokkede 
lidt med tanken. I og med 

at jeg har stået for ledel-
sen, og at svendene går til 
mig, hvis der er noget, var 
det naturligt, at det var 
sådan, det blev,” siger hun.

Den 18. juni holder 
Malerfirma Nordahl og 
Blaske reception, hvor 
man kan få grillpølser og 
drikkelse. ■

Susanne Nordahl Hansen er 
blevet medejer af malerfirma-
et. Til højre ses Klaus Blaske 
Nielsen. Foto Ingrid Johannsen

51-årige Klaus Blaske Nielsen 
har indledt et 
genera tions skifte.

SPÅNERNE FLYVER PÅ HAVNEN
Gråsten Havn, Toldbodgade 20. - 25. juni 2021

Vi gentager successen!
I år skaber kunstnerne en helt særlig skulptur, 
der markerer vores områdes forening med 
Danmark i 1920.  

Kestutis Krasauskas har tegnet den skulptur, 
som han sammen med en flok billedhuggere 
bruger WoodSculpture-ugen på at skabe.

Skulpturen flytter senere til Ahlmannsparken. 
Træet til skulpturen stammer nemlig fra træer, 
der engang voksede her

Kom og følg processen fra stamme til kunst!

Vi starter søndag klokken 13. 

Mandag - fredag klokken 9 - 18.

www.woodsculpture.dk
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TILMELDING TIL FODBOLDSKOLEN I GRÅSTEN SKER VED AT SENDE EN MAIL MED  

SPILLERENS NAVN OG ALDER TIL:   

”SOMMERTRAENING@GMAIL.COM”   

  

Fodboldskole 
  i Gåsten 

  

Fra d. 
  2 . til 6. a ugu st 201 

  

Pris for deltagelse i fodboldskolen er kr. 1.525,00 

Fodboldskole i Gråsten 
Fra d. 2. – 6. august 2021 

TILBUD OM FERIEFODBOLDSKOLE I ALDEREN 

7 TIL 15 ÅR 
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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

Ny bystrategiplan for Gråsten, 
Rinkenæs og Egernsund
Af Søren Thygesen Kristensen.

På Sønderborg 
Kommunes Teknik- og 
Miljøudvalgs møde blev 
det vedtaget at begynde 
arbejdet med udviklin-
gen af en bystrategiplan 

for Gråsten, Rinkenæs 
og Egernsund.
I 2015 igangsatte 
Sønderborg Kommune via 
Gråsten Forums forarbej-
de en såkaldt masterplan 
for området, som er gæl-
dende frem til 2025. 

Det er meningen, at 
bystrategiplanen skal 
videreudvikle og dermed 
afløse denne.

I erkendelse af, at byerne 
i kommunen er forskellige 
og har hver deres forud-
sætninger for videreud-

vikling, ønsker Teknik- og 
Miljøudvalget at inddrage 
så mange borgere, for-
eninger og lignende som 
muligt i udarbejdelsen af 
planen.

Gråsten, Rinkenæs og 
Egernsund opfattes især 
på det handelsmæssige 
som ét samlet område, så 
derfor finder kommunen 
det også naturligt, at 
de fremover udvikles i 
fællesskab.

Gråsten Forums master-
planen fra 2015 dækker i 
modsætning til den nye 
bystrategiplan området 
Gråsten, Rinkenæs, 
Egernsund, Nybøl, og 
Kværs.

Den overordnede inten-
tion med strategiplanen 

er ”at styrke samarbejdet 
og netværksdannelsen 
mellem byerne, politikere, 
erhvervslivet, borgere 
og øvrige aktører”, og 
dermed sætte en positiv 
udvikling i gang indenfor 
især bosætning, erhvervs-
liv, kultur og turisme til 
gavn for hele kommunen, 
så denne i fremtiden 
kommer til at fungere 
og fremstå mere som en 
helhed i stedet for enkelte 
selvstændige fragmenter.

Køreplanen er:
Fase 1. Opstart: Indsamle 

information, status på 
masterplan og kontakt/
interviews med lokale 
aktører og interessenter. 
2-3. kvartal 2021.

Fase 2. Inddragelse: 
Borgerinddragelsesproces 
med digital platform, 
bykontor med videre. 3-4. 
kvartal 2021.

Fase 3. Udarbejdelse af 
forslag til bystrategi på 

baggrund af input. 4. 
kvartal 2021.

Fase 4. Høring og ved-
tagelse af bystrategien. 1. 
kvartal 2022.

Fase 5. Implementering: 
Ansøgning til bystrate-
gipuljen og strategien 
som retningsgiver for 
kommende projekter. 2. 
kvartal 2022.

Udgifterne til udarbej-
delse, proces og borger-
inddragelse finansieres 
af de 8 mio., som byrådet 
har afsat til det tilsvarende 
arbejde for samtlige 8 
bystrategiområder.

Desuden har byrådet 
afsat 500.000 kr. til 
effektuering af bor-
gerdrevne initiativer i 
Gråsten-, Rinkenæs- og 
Egernsundområdet. 

Det er betinget af, at de 
vil tage afsæt i de mål, 
bystrategiplanen har. ■

Corona giver vokseværk på Benniksgaard Hotel
Af Gunnar Hat tesen

Benniksgaard Hotel har 
vokseværk og indehave-
ren Mads Friis har brugt 
Corona-nedlukningen 
til at udvide forret-
ningen, der nu er 
Sønderjyllands største 
overnatningsvirksomhed.
“På Benniksgaard Hotel 
har vi brugt nedlukningen 
til at udvide forretnin-
gen. Vi har styrket vores 
position på markedet ved 
at overtage ejerskabet af 
Hotel 6400 samt overtage 
Danhostel Sønderborg. 
Vi er nu Sønderjyllands 
største overnatningsvirk-
somhed, målt på senge,” 
fortæller direktør og in-
dehaver af Benniksgaard 
Hotel Mads Friis.

Corona-nedlukningen 
har været hård, men 
Benniksgaard Hotel har 
brugt nedlukningen som 
en anledning til at tænke 
nyt. Det økonomiske 
udgangspunkt har således 
gjort det muligt at investe-
re i overnatningskapacitet 
i Sønderjylland. Mads 
Friis tror på regionen og 
vil gerne igangsætte noget 
mere:

“Det er vigtigt, at 
Sønderjylland også 
fremadrettet er klar til 
at tage konkurrencen op 
omkring erhvervsgæster, 
turister og lejrskoler. 
Ellers vil det koster mange 
arbejdspladser i hele regi-
onen, og udvidelsen skal 
gøre Benniksgaard Hotel 
stærkere i denne hårde 
konkurrence,” fortæller 
han.

Indgående kendskab til 
forretningerne

Mads Friis har købt 
Torben Hansens aktier i 
Hotel 6400, som de har 
drevet i fællesskab indtil 
nu. Selve ejendommen 
beholder Torben Hansen 
dog, så partnerskabet 
fortsætter. Herudover 
har Benniksgaard Hotel 
også overtaget driften af 
Danhostel Sønderborg.

Begge investeringer er 
foretaget på baggrund af 
et indgående kendskab 
til både forretningerne, 
driften og folkene bag. 
Det betyder, at der er 
mulighed for at styrke 
personalets tilhørsforhold 
og samarbejde på tværs af 
de tre hoteller.

“Med Hotel 6400 har 

Torben Hansen og jeg 
formået at opbygge et 
førsteklasses erhvervshotel 
midt i Sønderborg. Vores 
investering i hotellet lig-
ger i naturlig forlængelse 
af vores langvarige og 
succesfulde samarbejde 
med Torben igennem de 
seneste år, og jeg ser frem 
til at bygge videre på Hotel 
6400 enorme potentiale 
i årene der kommer,” 
udtaler Mads Friis og 
fortsætter:

“Danhostel Sønderborg 
har under Birgit Misser 
og Søren Sejersen udviklet 
sig til en sund forretning 
med en perfekt placering 

midt i knudepunktet for 
områdets mange vandre- 
og cykelruter. Jeg glæder 
mig over, at vi nu får 
muligheden for at sikre, 
at Danhostel Sønderborg 
også fremover bevarer sin 
position som førstevalg 
for den aktive turisme i 
området.”

Stærk lokal forankring
Med investeringerne 
udvider Benniksgaard 
Hotel forretningen betrag-
teligt, og det er bestemt 
ikke tilfældigt, at Mads 
Friis i denne forbindelse 
har valgt at fokusere på 
lokalområdet.

“Når vi, trods nedluk-
ningen, har formået at 
holde en god forretning 
kørende og nu kan geare 
op, falder det mig na-
turligt at rette blikket 
mod mit lokalområde. Et 
stærkt lokalområde er en 
afgørende værdi for mig, 
da det er forudsætningen 
for mine forretningers 
succes,” siger Mads Friis 
og fortsætter:

“Jeg mener i al beske-
denhed, at jeg bor i et af 
Danmarks mest natur-
skønne områder, der har 
et kæmpe turistpotentiale, 
så det vil jeg selvfølgelig 
gerne investere i.” ■

Fakta
Benniksgaard var op-
rindelig en landbrugs-
ejendom som Mads Friis 
overtog fra sine forældre, 
og i mere end 20 år 
fungerede Benniksgaard 
som et moderne 
landbrug. 

I 1997 påbegyndte 
man en omdannelse 
af stedet til hotel, og 
Benniksgaard byder i 
dag både på hotel, konfe-
rencefaciliteter, to restau-
ranter, campingplads, 
hostel og golfbane.

Benniksgaard har i 
forbindelse med investe-
ringen i Hotel 6400 og 
Danhostel Sønderborg 
indgået i et udviklings-
forløb hos Vækstfonden, 
der har støttet ekspan-
sionen med rådgivning 
og sparring. Arbejdernes 
Landsbank har ligeledes 
bidraget med sparring 
ifm. opkøbene.

Benniksgaard Hotel har 
været hotel siden 1997. 
Hotelejer Mads Friis. Arkiv foto
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DRONNING MARGRETHE
I GRÅSTEN

Onsdag den 23. juni kl. 10.30
Kl. 10.00 Musik ved Broager Brandværnsorkester

Kl. 10.00 Der kan hentes gratis papir� ag hos Matas, Fri Bikeshop og Salon Sanne

Kl. 10.30 Dronningen ankommer til Torvet i Gråsten og modtages med manér og 1000 � ag

Kl. 10.50 Uddeling af hvidvin, sodavand, saftevand og Gråstenkage til børn og voksne

VAGTSKIFTE. Der er vagtskifte på Gråsten Slot hver dag kl. 12.00. 
Det store vagtskifte er hver fredag den 25. juni, 2. juli og den 9. juli kl. 12.00. 

Hver dag fra kl. 11.43 kan du se garderne marchere gennem slotsbyen 
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2021

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

“Den sjoveste aften i byen!”

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

Hovedsponsor

Vi glæder os
til at se jer!

Elev nr. 100 på Kværs Idrætsfriskole
Af Ingrid Johannsen

Flaget var oppe, solen 
skinnede fra en skyfri 
himmel og den røde 
løber var rullet ud.
Mandag var en helt 
speciel dag i Kværs 
Idrætsfriskoles historie. 
Friskolen kunne nemlig 
byde velkommen til elev 
nummer 100.

Det var Malou 
Abramsen, som begyndte 
i 3. klasse. 

Hun blev modtaget på 
fineste vis. Hendes søster, 
Malina Abramsen, går 
på friskolen i forvejen og 
Malou har været på besøg 
et par gange så hun er 
ikke helt ukendt i forhold 
til skolen. 

Når forældrene, Malene 
og René Abramsen, tid-
ligere Bovrup, har valgt 
at sende deres børn på 
friskole skyldes det, at de 
sætter pris på det nære, de 
gode relationer og at det 
faglige er i højsædet. 

Skolens elever stimlede 
sammen i skolegården, 
der var festmusik i højtta-
leren og skoleleder Louise 
Jeffers Jacobsen holdt en 
tale, hvor hun fortalte at 
dagen var en festdag for 
skolen 

Friskolen startede op for 
8 år siden med 29 elever 
og har oplevet, at flere og 
flere elever er begyndt i 
skolen i Kværs. ■

Elev nummer 100 på Kværs Idrætsfriskole blev markeret med 
is til børnene. Foto Ingrid Johannsen

Skoleleder Louise Jeffers Jacobsen byder velkommen til Malou 
Abramsen, der er elev nummer 100 i Kværs.

Der er masser af liv i skolegården.

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

BovAvis

Torsdag den 5. augustTorsdag den 5. august

OPSAMLINGSSTEDER

Guderup Aktivitetscenter . . kl. 9.30
OK-tanken i Augustenborg . . kl. 9.40
Alsion, Sønderborg. . . . . . . kl. 9.55
Nybøl Kirke . . . . . . . . . . . kl. 10.10
Broager Kirke . . . . . . . . . . kl. 10.15
Elektrikeren, Egernsund  . kl. 10.20
Ahlmannsparken, Gråsten kl. 10.30
Bageren, Rinkenæs . . . . . . kl. 10.40
Annies Kiosk, Sønderhav . kl. 10.45
Elektrikeren, Kollund  . . . kl. 10.50
Kruså Bankocenter  . . . . . kl. 11.00
Bov Kirke . . . . . . . . . . . . . kl. 11.05
Cirkle K. Padborg  . . . . . . kl. 11.10

650,-

En dejlig tur til

Schackenborg Slot
Efter opsamling kører vi vestpå over Tønder til 
Møgeltønder, hvor vi spiser middag på Schackenborg 
Slotskro. 
Derefter kommer indenfor på Schackenborg Slot.
Guiden vil på rundvisningen fortælle om slottet og 
dets spændende historie, om feltherre Hans Schack 
og hans slægt, svenskekrigene, enevælden samt om 
Kongehuset og Schackenborg.
Vi bliver vist rundt på slottet og guiden fortæller om 
nogle af de spændende klenodier i sale og gemakker.
I 11 generationer beboede den fornemme og 
ind� ydelsesrige Schack-slægt, Schackenborg, før slottet 
i 1978 atter kom tilbage til det danske Kongehus 
besiddelser. Idag ejes slottet af “Schackenborg-Fonden”
Efter rundvisningen nyder vi ka� e og lagkage på den 
historiske Schackenborg Slotskro, privilegeret kro 
siden 1687.
Prisen inkluderer bus, middag på Schackenborg Slotskro, 
rundvisning på Schackenborg Slot, eftermiddagska� e 
og lagkage på Klægagergård i Ballum samt rejseleder på 
hele turen.

Musik på Torvet i Gråsten
Onsdag den 23. juni

Mette 
Ingwersen

Michael 
Korup

Peters Fodvarmere fylder Torvet med 
traditionelle jazztoner. Med mere 
end 30 års erfaring er der lagt 

op til lidt af en jazzfest.

Der vil være salg af øl, vand 
og pølser ved Tinsoldaten.

Peters Fodvarmere

I anledning af modtagelsen af Hendes Majestæt Dronning Margrethe II 
holder Gråsten Handel efterfølgende to koncerter.

Kl. 11.00 – 14.00 Mette Ingwersen og Michael Korup synger bredt poprepertoire

Kl. 14.00 – 16.00 Peters Fodvarmere, spiller New Orleans jazz

Mette Ingwersen underholder, også med hendes dansktophit 
“Bjørnen sover”. Gæstesolist er den dansktopaktuelle Michael Korup, 
som blandt andet vil spille sit aktuelle hit “Dengang til Sankt Hans”.

Cykleklub træder 
i pedalerne
Gråsten Cykleklub har 
aktive medlemmer, og 
de arbejder på at få 
endnu flere til at træde i 
pedalerne.  

Klubben har holdt gene-
ralforsamling, og efter-
følgende har bestyrelsen 
konstitueret sig med Kjeld 
Jacobsen som formand.

Sekretær blev Lise 
Houman, mens kasserer-
posten varetages af Preben 
Kleis. 

De øvrige bestyrelses-
medlemmer er Martin 
Sigsgaard og Richard 
Hardman.

Suppleant er Susanne 
Vesperini. ■

20 raske medlemmer af Gråsten Cykleklub er parat til at træde i pedalerne.
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GRÅSTEN SLOTSKIRKE
Søndag den 20. juni kl. 11.00
ved Helle Domino Asmussen

ADSBØL KIRKE
Søndag den 20. juni 
Ingen gudstjeneste

KVÆRS KIRKE
Søndag den 20. juni kl. 9.30

ved Helle Domino Asmussen

BROAGER KIRKE
Søndag den 20. juni kl. 9.00

ved Frederik Birkler

EGERNSUND KIRKE
Søndag den 20. juni kl. 11.00

 ved Mette Carlsen

RINKENÆS KORSKIRKE
Søndag den 20. juni kl. 9.30

 ved Mette Carlsen

NYBØL KIRKE
Søndag den 20. juni 
Ingen gudstjeneste

SOTTRUP KIRKE
Søndag den 20. juni kl. 10.30

ved Karen Møldrup Rasmussen

ULLERUP KIRKE
Søndag den 20. juni
Ingen gudstjeneste

TYSK GUDSTJENESTE
Samstag, 19. Juni, 15 Uhr

Musikalischer Gottesdienst OpenAir
auf dem Knivsberg
mit Kaff eetrinken

Sonntag, 20. juni, 14 Uhr
Gottesdienst in Holebüll

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

Kære LasseKære Lasse
Hjerteligt tillykkeHjerteligt tillykke

med de 20 årmed de 20 år
HilsenHilsen

 F,T,K,K,L,M,O,J,L,F,T,M F,T,K,K,L,M,O,J,L,F,T,M

Hjertelig tak Hjertelig tak 
for opmærksomhedenfor opmærksomheden

Ved Ved 
Leander Søgård HansenLeander Søgård Hansen  

kon� rmationkon� rmation

Venlig hilsen Venlig hilsen 
Jesper og Runa Jesper og Runa 

Kære JulieKære Julie
Hjerteligt tillykkeHjerteligt tillykke

med de 20 årmed de 20 år
og din studenterhueog din studenterhue

Hilsen Hilsen 
M,M,K,K,L,O,L,T,MM,M,K,K,L,O,L,T,M

Skytteforeningen indkalder hermed til 

Ordinær Generalforsamling
Tirsdag den 29. juni 2021 kl. 19.00

På skydebanen, Ravnsbjergvej 4, Gråsten
Dagsorden i.h.t. vedtægterne.

Forslag, som ønskes behandlet på 
generalforsamlingen, skal være formanden 

i hænde senest 8 dage før.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

GRAASTEN 
SKYTTEFORENING

Skt. Hans
Onsdag den 23. juni 2021
Midsommerstemning med 

levende musik, mad & drikke 
for hele familien
Emmas Have 14

Båltaler 
Transportminister 
Benny Engelbrecht

Program
Kl. 18.00 Åbning af bar med mad og drikke
 Bålaktivitet for børn
 Prøve rotur for voksne
  Levende musik og 
 forfriskninger i bådhallen
Kl. 20.00 Båltale
Kl. 20.15 Bålet tændes

Støtteforeningen for Kværs Idrætsfriskole
indkalder til

GENERALFORSAMLING
Mandag den 28. juni 2021 kl. 18.30-19.00

på Kværs Idrætsfriskole
DAGSORDEN

1. Valg af dirigent
2. Beretning
3. Regnskab 
4. Fastsættelse af kontingent
5. Indkomne forslag
6. Valg (bestyrelsesmedlemmer skal være myndige)
7. Eventuelt 

Vel mødt
Bestyrelsen for 
Støtteforeningen for Kværs Idrætsfriskole

Der er tilmelding til ovenstående 
generalforsamlinger. Tilmelding til skolens kontor 

med opgivelse af navn og kontakt mail. 

Kværs Idrætsfriskole
Avntoftvej 10, Kværs · 6300  Gråsten

Tlf. 42307640 · kvaersfriskole@kvaersfriskole.dk

Kværs Idrætsfriskole
indkalder til

GENERALFORSAMLING
Mandag den 28. juni 2021 kl. 19.00-19.30

på Kværs Idrætsfriskole
DAGSORDEN

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsen og skoleleder a� ægger beretning
3. Bestyrelsen forelægger det reviderede 

regnskab til orientering
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer
5. Valg af suppleanter
6. Indkomne forslag
7. Eventuelt 

Vel mødt
Bestyrelsen for 
Kværs Idrætsfriskole

1 2



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,-

Dødsfald

ISO9001-certificeret

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

eksam. bedemænd

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

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

Vi træffes hele døgnet på 74 65 94 33

Gråsten&Omegns

- Steffen Jensens eftf.

Felstedvej 34
Gråsten

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

Rabøl Jørgensens Begravelsesforretning

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

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

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

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

Svend HedegaardRie Rabøl Jørgensen Martin Good

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

 

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

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

Gråsten Bedemandsforretning
– en del af Rabøl Jørgensens Begravelsesforretninger

Rie Rabøl Jørgensen Martin GoodGunnar Petersen

Tak fordi du handler lokalt 

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

Vor kære mor, svigermor og bedstemor

Aase Petersen
* 29. oktober 1927    † 9. juni 2021

er stille sovet ind

På familiens vegne

Ole, Vivian og Mogens

Bisættelsen finder sted i Rinkenæs Korskirke
onsdag den 16. juni kl. 13.00

Min kære hustru, 
vores kære mor, svigermor, mormor, farmor og oldemor

Annelise Lorenzen
* 1. august 1935    † 9. juni 2021

er stille sovet ind efter kort tids sygdom

Tak for alt

Hans Christian, Annegrethe og Jens Peter
svigerbørn, børnebørn og oldebørn

Begravelsen har fundet sted i stilhed

Vor elskede mor, svigermor, bedstemor og oldemor

Marta Haarder
Rønshoveds norske højskolemor

er stille sovet ind

* 21. marts 1933    † 11. juni 2021

Elsket og savnet

På familiens vegne

Kari, Anders og Hannah
børnebørn, svigerbørn og oldebarn

Bisættelsen finder sted i Rinkenæs Korskirke
lørdag den 19. juni kl. 13.00

Lisbeth Hansen, Egernsund, er død, 86 år. ■

Aase Petersen, Gråsten, er død, 93 år. ■

Børge Frank Andresen, Broager, er død, 90 år. ■

Fodboldtalent 
bliver konfirmeret
Af Gunnar Hat tesen

14-årige Benjamin 
Bruhn Rasmussen, 
Hvedemarken 58 i 
Rinkenæs er et storta-
lent i fodbold. 
Stor dedikation, passion 
og ikke mindst hårdt ar-
bejde er årsagen til, at han 
i 7. klasse blev optaget i 

elitetruppen i SønderjyskE 
Fodbold.

Til daglig spiller han på 
deres U15 Elitehold, og 
efter sommerferien be-
gynder han på deres U17 
Elitehold.

På søndag den 20. juni 
skal han konfirmeres i 
Haderslev Domkirke.

Benjamin Bruhn 

Rasmussen har gået i 
Børnehuset i Rinkenæs og 
efterfølgende i Rinkenæs 
Skole fra 0. til 6. klasse.

Da han forlod Rinkenæs 
Skole begyndte han i 
7. klasse i Talentklasse 
på Kløvermarkskolen i 
Haderslev. 

I Haderslev Kommune 
bliver man først konfir-
meret i 8. klasse, og derfor 
bliver han først nu konfir-
meret, trods det at han er 
årgang 2006 og dermed  
fylder 15 år den 25. juni.

Festen holdes på 
Providence i Stranderød. ■

Glæden ved fodbold fik 
Benjamin Bruhn Rasmussen 
i Rinkenæs. Det var en 
drengedrøm, der gik i opfyl-
delse, da han blev optaget 
i elitetruppen i SønderjyskE 
Fodbold.

Brand
Rinkenæs Frivillige 
Brandværn rykkede for-
leden ud til en anmeldt 
brand på Buskmosevej.

Det viste sig at være en 

kontrolleret afbrænding i 
en have. ■
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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

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,-

Fællesspisning
Fællesspisning i Egernsund for dem, 

der har billetter, begynder 

Torsdag den 24. juni kl. 18.00

Husk coronapas eller test

Styregruppen

90-års fødselsdag i Egernsund 
Gerhardt Jepsen i 
Egernsund kan 15. 
juni fejre sin 90-års 
fødselsdag. 
Han blev født i 1931 
på et landmandssted i 
Phillipsborgmark, Vester 
Snogbæk i daværende 
Ullerup Kommune. 

I 1936 kom Gerhardt i 
skole i Ullerup, hvor nogle 

af hans 7 søskende allere-
de gik. 

Efter konfirmationen 
i 1946 i Marie kirke i 
Sønderborg kom den unge 
landmandssøn i slagterlæ-
re i Avnbøl. 

Som udlært slagters-
vend arbejdede han fra 
1951 først på slagteriet 
i Gråsten, derefter hos 

Vollstedt i Haderslev og til 
sidst hos Schlachter Fasse i 
Flensborg. 

Herfra blev han i 1952 
kaldt til Egernsund, for 
at hjælpe sin moster med 
at køre sin bedstefars 
slagterforretning på 
Storegade videre efter 
dennes død. Snart indså 
den unge slagter, at han 
ville være selvstændig og 
overtog forretningen, som 
han førte videre alene, 
indtil han i 1954 mødte 
Ingeborg, sin nuværende 
ægtefælle igennem 65 år. 
Ingeborg arbejdede på det 
tidspunkt meget passende 
i en af Sønderborgs slag-
terforretninger. De blev 
gift i 1955 og sammen 
udviklede de bedstefarens 
slagerforretning med eget 
pølsemageri, hjemmelave-
de specialiteter og smørre-
brød ud af huset.

Efter lavkonjunkturen i 
slutningen af 70’erne førte 
Inge Jepsen slagterbutik-
ken videre, mens Gerhardt 

fandt arbejde hos FDM. 
Snart blev han ansat so 
assurandør i Falck, hvor 
han arbejdede i mange år. 

I 1977 besluttede parret 
at lukke den traditions-
rige slagterforretning i 
Egernsund, mens fød-
selaren fortsatte med at 
arbejde for Falck. Dette 
job holdt han rigtig meget 
af og det gjorde det også 
muligt for ham at gå pen-
sion allerede som 59-årig 
i 1990. 

Rejser til Asien
Den tidlige pensionsalder 
gav også mulighed for 
at rejse til Asien, hvor to 
af parrets tre børn har 
boet siden 80’erne. Det 
blev til utallige rejser til 
Hong Kong og også en 3 
måneders tur sammen 
med sønnen igennem 
Australiens enestående 
natur. Også hverdagen 
i Egernsund har siden 
pensionsalderen været 
fyldt med mange gøremål, 

f.eks. sørgede Gerhardt 
Jepsen i mere end 25 år 
for, at der var brænde til 
husets fyr ved at skove 
mange rummeter træ 
hvert år. Fødselaren har 
hele sit liv været ivrig jæ-
ger i Skodsbøl-Egernsund 
Jagtforening og har i de 
seneste år stadig været 
med til nogle jagter om 
året som observatør. 

Det traditionelle søn-
derjyske skatspil har 
altid hørt til Gerhardts 
fritidsinteresse og han 

spiller stadig en gang om 
ugen på Broagerhus. Det 
vigtigste, som Gerhardt 
Jepsen har taget med sig 
fra alle sine gøremål og 
rejser er, er han har lært at 
“omgås mennesker”, som 
han siger. Og han elsker 
at være sammen med 
andre mennesker. Derfor 
glæder hans sig meget til 
at kunne fejre sin 90-års 
fødselsdag sammen med 
venner, børn, svigerbørn, 
børnebørn og oldebarn. ■

Et kendt ansigt, Gerhardt Jepsen, fylder 90 år.
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BROAGER AUTOHANDEL

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

Renault Clio 0,9 Turbo - Årg 6/2013
km 99000, Klima, sædevarmer, træk m.m  . . . . . . . . 78.500,-
Citroen C3 1,0 Attraction - Årg 12/2014
km 74000, A/C, sædevarmer, fartpilot . . . . . . . . . . . . 58.500,-
Fiat Panda 0,9 TwinAir - Årg 7/2013
Km 58000, A/C, citystyring, træk . . . . . . . . . . . . . . . . 49.500,-

Alle biler leveres nysynet og nyserviceret

Renault Twingo 1,2 Expression - Årg 7/2013
km 72000, 3dørs, træk  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38.500,-

FRIT VALG

TA' 3 PK.

8900

1 KG

500

GÆLDER KUN TORSDAG - FREDAG - LØRDAG
TINGLEFF GULD KAFFE
500 gr STEVNINGGÅRD KARTOFLER

bk a' 500 gram

ALBANI ØL

*Maks. 3 kasser pr. kunde

30 STK.

7900
+ pant.

SUKKER

PR. BK.

8900

PR. BK.

2500

BAGERENS MØLLEHJUL

1 STK.

1500

SLAGTERENS GRILLBAKKE
4 stk. hjemmelavet ringridder

4 stk. nakkekoteletter 

4 stk. kyllingespyd

Broager

Butikken tlf. 73 44 15 00 · Delikatessen tlf. 73 44 15 16 · Slagter tlf. 73 44 15 17
Se også SuperBrugsens udsendte avis. Tilbudene gælder kun torsdag den 17. til lørdag den 19. juni. Forbehold mod trykfejl og udsolgt

WWW.BROAGERKIRKE.DK

Søndag den 20. juni kl. 16.00
Gratis adgang

SommerkoncertSommerkoncert
med Broager Kirkekormed Broager Kirkekor

Skelde betalte
Skelde GF gav forleden 
gavekurve til de frivil-
lige. Foreningen havde 
et fint samarbejde med 

SuperBrugsen, men for-
eningen betalte gaven til 
de frivillihe. ■

Teglværksbaron blev hyldet
Teglværksejer Christian 
A. Petersen fyldte 8. juni 
80 år og blev på dagen 
hyldet af medarbejder-
ne, som overrakte ham 
en gavecheck på 25.000 
kroner, der blev doneret 
til Julemærkehjemmet i 
Kollund.
Han er 7. generation i 
en nu 230 år gammel 
teglværksvirksomhed 
og hele hans liv har stort 
set handlet om mursten. 
Særlig den nu 20 år gamle 
Kolumba - verdens dy-
reste mursten, som har 
bragt succes og glans over 
Petersen Tegl.

Ved en uformel recep-
tion deltog også hans to 
døtre, Vibeke Thomsen og 
Anette Petersen. De ejer til 
sammen 49 procent, mens 
han selv er hovedaktio-
nær. Det ene barnebarn - 
dem er der seks af -  Felix 
Thomsen, er også ansat.

Vibeke og Anette er fra 
Christian Petersen første 
ægteskab med Christa, 

som døde i 1992. I dag 
er han gift med Marion, 
som han har kendt i over 
25 år. ■

Medarbejderne på Petersen 
Tegl i Egernsund hyldene 
Christian A. Petersen på 
hans 80 års fødselsdag.
 Foto Ingrid Johannsen 
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Kreativ Røde Kors-butik fandt vej i nedlukning
Af Esben Cronbach

Restriktionerne begræn-
sede aktiviteterne i Røde 

Kors Sundeved, men det 
forhindrede ikke forenin-
gen i at holde reglerne og 
hygge sig samtidigt.

Kan man have det 
sjovt samtidigt med 
at man overholder 
restriktionerne? 

Spørger man Røde Kors 
i Sundeved, er svaret et 
rungende ja. 

Selvom genbrugsbutik-
ken og flere af aktiviteter-
ne var lukket ned i samlet 
4,5 måned, fandt de nye 
måder at omgås hinanden.

Alternativ julefrokost
Hvert år holder Røde Kors 
Sundeved en julefrokost 
for alle medlemmer, der 
vil med. 

I 2020 kunne de, på 
grund af nedlukningen, 
ikke mødes, som de plejer. 

Derfor lavede et ægtepar 

i foreningen portions-
anrettet julefrokost, som 
de deltagende medlem-
mer hentede i bedste 
take-away-stil. 

Nogle fejrede det selv el-
ler med en partner, andre 
i mindre bobler af tætte 
venner.

Alle mand om bord 
Ifølge formand for Røde 
Kors Sundeved, Bodil 
Jacobsen, er fællesskabet 
en stor del af grunden til, 
at medlemmerne er en 
del af Røde Kors. Det kan 
være en del af grunden 
til, at formanden ikke er 
bekendt med, at nogen 
frivillige har forladt butik-
ken på grund af corona.

“Jeg tror, det har noget 
at gøre med det sociale 
netværk og hyggen, man 
har der. Det er en stor del 
af funktionen derhenne,” 
siger hun. ■

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

Sommeren i Sottrup & Nybøl Kirker
Fortællestund

Fredag den 18. juni er der historier på spil i menighedshuset. Præsten 
læser historier, vi synger og vender livets gang over en kop kaffe.

Vi mødes i Nybøl Menighedshus kl. 10.00 til en hyggelig formiddag.

Kon� rmandindskrivning 
Torsdag den 17. juni kl. 17.00 er der konfi rmandindskrivning i Sottrup 
Kirke for de unge mennesker fra Sottrup og Nybøl sogne, som skal 
konfi rmeres i 2022.

Sensommergudstjeneste
Søndag den 29. august kl. 10.30 er der sensommergudstje-
neste i præstegårdshaven.

Kom og vær’ med til en hyggelig formiddag ude i det fri. Efter gudstje-
nesten er menighedsrådet vært med lidt til mave og gane.

Sogneud� ugt
Sæt allerede nu kryds i kalenderen, for det er ganske vist, onsdag den 
1. september drager vi på sogneudfl ugt.

Gudstjenesteliste

Søndag den 20. juni kl. 10.30 ved Karen Møldrup Rasmussen Sottrup

Søndag den 27. juni kl.  9.30 ved Lis-Ann Rotem Nybøl

Søndag den  4. juli kl. 11.00 ved Helle Domino Asmussen Sottrup

Søndag den 11. juli kl.  9.30 ved Lis-Ann Rotem Nybøl

Søndag den 18.juli kl.  9.30 ved Lis-Ann Rotem Sottrup

Søndag den 25. juli kl. 10.30 ved Karen Møldrup Rasmussen Sottrup

Søndag den  1. august kl. 11.00 ved Karen Møldrup Rasmussen Nybøl

Søndag den  8. august kl. 11.00 ved Karen Møldrup Rasmussen Sottrup

Søndag den 15. august kl. 11.00 ved Karen Møldrup Rasmussen Sottrup

Søndag den 22. august kl.  9.00 ved Lis-Ann Rotem Nybøl

Søndag den 29. august kl. 10.30 ved Karen Møldrup Rasmussen Præstegårdshaven

Se mere på kirkernes hjemmeside: www.sottrup-kirke.dk eller på facebook.
Kom og vær’ med i fællesskabet i din kirke!

Nyvalg af tre be sty relses med lem mer
Røde Kors Sundeved 
holdt forleden general-
forsamling i Sognehuset 
Vester Sottrup. 
Her valgte de Robert 

Johansen, Bodil 
Mikkelsen og Anne 
Schmidt som nye med-
lemmer af bestyrelsen. 

Helen Neumann, tidli-

gere menigt medlem, og 
Birgit Asmussen, tidligere 
næstformand, er trådt ud. 

Røde Kors Sundeved 
har endnu ikke kon-

stitueret sig efter 
generalforsamlingen. 

Derfor er det endnu ikke 
besluttet, hvem der bliver 
ny næstformand ■

Butikschef Margit Schlosser 
foran Genbrugsbutikken i 
Vester Sottrup var lukket 
ned i fire en halv måned, 
men kører atter på fuld kraft.
 Arkiv foto

BNS holdt 
Brizze dag
Fodboldklubben BNS 
holdt forleden "Brizze 
dag" på banerne ved 
Nydamskolen i Vester 
Sottrup. 

Brian “Brizze” Mengel 
har tidligere spillet på 
futsall landsholdet og er 
nu en kendt youtuber, der 
er kendt for sine fodbold-

tricks og for at spille fod-
bold på alternative måder.

I alt var 36 forventnings-
fulde børn tilmeldt even-
tet, hvor Brizze og hans 
hjælpere lærte børnene en 
masse fodboldtricks, ud-
over selvfølgelig at møde 
deres store idol. ■
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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

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 –

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 og 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

Deadlines
Deadline for annoncer til 
udarbejdelse er torsdag kl. 12.00 
ugen inden indrykning. 
Deadline for reproklare-annoncer, 
reserveres inden fredag kl. 12.00 
ugen inden indrykning, og afleveres 
senest mandag kl. 12.00

Udebliver ugeavisen efter torsdag kl. 21:00.
Kontakt da 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. 8:30-16:00 og fredag 8:30-14:30.

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

DIN LOKALE HÅNDVÆRKER

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

tømrer / snedker
Knud Møller Paulsen

Bækken 10 · Rinkenæs
DK-6300 Gråsten

info@godthaandvaerk.dk

telefon 74 65 01 10
mobil 40 34 80 08
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Tak fordi du handler lokalt

Hørt i byen
Julie Jensen, Rinkenæs, 
er blevet landsdelsme-
ster i skydning.

Frisør Ulla Petersen, 
Salon Garagen, fyldte 
forleden 40 år.

Gråsten Cykleklub årli-
ge klubtur gik til Thurø 
i det sydfynske øhav. I 
alt cyklede cykelrytter-
ne 192 km. Færgeturen 
fra Fynshav til Bøjden 
gav et fint afbræk både 
hen og hjem.

Carl Jürgen Bock, der 
er formand for Garder-
husarforeningen i 
Syd- og Sønderjylland, 
deltog søndag i fejrin-
gen af Genforeningen 
på Dybbøl Banke.

Forleden kunne man 
opleve to storke i Kværs 
og i mosen kan man nu 
se en Tranefamilie.

Rikke Thomsen spil-
lede søndag i Møl le  par-
ken i forbindelse med 
Genforeningsfesten.

75-årige frisørmester 
Peter Christensen, 
Gråsten, gik forleden 
bridgewalking på Den 
Gamle Lillebæltsbro. 
Det foregik i 60 meters 
højde, og med en fan-
tastisk udsigt ud over 
Lillebælt. 

Forleden gik det galt på 
Sønderborgmotorvejen 
for en 54-årig kvinde 
fra Tønder, da hun var 
på vej i retning mod 
Sønderborg. Kvinden 
mistede af uransagelige 
årsager herredømmet 
over bilen og påkørte 
autoværnet ved afkør-
sel 12 Vester Sottrup. 
Der skete ingen per-
sonskade, og bilen har 
kun taget ringe skade. ■

Boliger

LEJLIGHED 
UDLEJES

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

uden husdyr og børn.

Husleje kr. 3.800,- inkl. forbrug.

HENVENDELSE 
TLF. 7465 2653

Audi A6
2,0 TDi 136 
Avant Multitr.
07/2012
Km. 165.000
Diesel
Sortmetal

219.400,-

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

LEJLIGHED
-udlejes til enlig pr. 15. juli 2021

Lejligheden er på 120m2.
Månedlig husleje er kr. 4.500,- plus forbrug.

Lukket garage kan tillejes.

HENVENDELSE PÅ TELF. 4087 1048

BovAvis

Heldagstur til Heldagstur til 
HelgolandHelgoland

AFGANG
Guderup aktivitetscenter . . . . . . . . . . . .kl. 5.45
OK-tanken, Augustenborg . . . . . . . . . . . kl. 5.55
Alsion, Sønderborg  . . . . . . . . . . . . . . . . kl. 6.15
P-pladsen ved Nybøl Kirke  . . . . . . . . . .kl. 6.30
Broager Kirke  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .kl. 6.35
Elektrikeren, Egernsund  . . . . . . . . . . . .kl. 6.40
Ahlmannsparken, Gråsten . . . . . . . . . . .kl. 6.50
Bageren, Rinkenæs  . . . . . . . . . . . . . . . .kl. 7.00
Annies Kiosk, Sønderhav . . . . . . . . . . . . kl. 7.05
Bindzus, Kollund . . . . . . . . . . . . . . . . . . kl. 7.10
Bankocenter, Kruså . . . . . . . . . . . . . . . .kl. 7.20
Bov Kirke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kl. 7.25
Circle K -tanken, Padborg . . . . . . . . . . .kl. 7.30

Lørdag den 7. augustVi kører i bus over Husum til Büsum på den 
tyske vestkyst. Herfra sejler vi ud til klippeøen 
Helgoland, der ligger 72 km ude i Nordsøen.
På Helgoland drager vi på en lille vandring, 
hvor der fortælles om øens spændende historie, 
rige fugleliv og toldfrie butikker. Helgoland 
har tilhørt Danmark frem til 1807, hvor 
englænderne erobrede den.
Efter rundturen er der tid til på egen hånd at 
gå på café eller shoppe i de over 400 toldfrie 
butikker. Opholdet på øen varer 5 timer. 
Husk pas.
Vi er hjemme ved 22-tiden.
Prisen inkluderer bus, sejlads, guide, rundstykker og ka� e

Tilmelding på
tlf. 2116 0683 eller 
rejser@graastenavis.dk

795,-

Gråsten Handel
Bestyrelsen for Gråsten 
Handel har konstitueret 
sig med Gunnar Hattesen 
som formand, Kim 
Stokholm som næstfor-
mand, Bo Hansen som 

kasserer og Lene Kock 
som sekretær.

De øvrige bestyrelses-
medlemmer er Benny 
Gisselmann, Jonna 
Seemann og Henning 
Christensen. ■

Ung fyr bygger modelbiler Af Gunnar Hat tesen

Det kan virkelig være 
hyggeligt at bygge 
modelbiler.
Det mener 25-årige Lasse 
Andersen fra Rinkenæs, 
som er vild med at bygge 
biler.

“Modsat mange af mine 
jævnalderne spiller jeg 
ikke computer, men 
bruger alt min fritid på 
at bygge miniature mo-
delbiler i den store skala 
1/18.  Jeg laver det, der 
hedder “Weathering”. Det 
vil sige, at jeg bygger dem 
realistisk op med rust og 
patina”, fortæller Lasse 
Andersen, som har en 
særlig evne til at bygge 
modelbiler.

Han bruger cirka 100 
arbejdstimer af sin fritid 
på hver enkel bil. 

“Målet er at skabe en så 
realistisk model, at når 

man ser den i øjeperspek-
tiv, vil man ikke kunne se, 
om det er virkelighed eller 
en 30 cm lang model”, 
fortæller Lasse Andersen, 
som omkring ombygning 
er den førende i landet. 

Han har stået i spidsen 
for at udvikle mange af de 
teknikker, der bruges til 
dette. 

Fra nær og fjern
Folk kommer fra nær og 
fjern for at se hans store 
diorama landskab i 1/18 
- det er Danmarks største 
landskab i den størrelse.

På Facebook er der 
live videoer med fif til 
andre, der vil igang og 
Lasse Andersen er lidt af 
en kendt person blandt 
Danmarks modelbils 
eutusiaster. 

Han har samlet og 
ombygget modelbiler 
i over 10 år og sit hus 
på Sejrsvej 5 er fyldt til 
renden med amerikanske 
auto memobiliaer, foruden 
en flot samling af alle 
modellerne.

Hans store modelbils 
landskab tager udgangs-
punkt i en sydvest ameri-
kansk bilkirkegård på flere 
kvadratmeter. ■

25-årige Lasse Andersen i 
Rinkenæs er et kendt 
navn blandt Danmarks 
modelbil entusiaster.
 Foto Ingrid Johannsen
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KliPlev NATursTeN
entreprenør & vognmandsfirma

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

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

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

BovAvisBovAvis

KliPlev NATursTeN
entreprenør & vognmandsfirma

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

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

BovAvis

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

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

20 24 76 14
www.kliplevnatursten.dk

Bjerndrupvej 8a
6200 Aabenraa 

KliPlev NATursTeN
entreprenør & vognmandsfirma

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

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

BovAvis

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

NU OGSÅ NUMMERPLADESALG

OG OMREGISTRERING I 

PADBORG OG TØNDER

Havremarken 85
Holbøl, 6340 Kruså

ihle@post.tdcadsl.dkDANSKE MALERMESTRE

v/ malermester

Per Møller Ihle

Vi lægger vægt på 
folks tilfredshed

Vejbump giver gener ved testcenter i Kruså
Af Esben Cronbach

Et midlertidigt vejbump 
på Madeskovvej ved 
testcentret i Kruså har 
i længere tid generet 
beboerne på vejen.
Da testcenteret blev op-
ført, skulle der også vand 
til teltet. Derfor trak man 

et rør fra toiletbygningen 
over vejen til centret. 

Et vejbump beskytter rø-
ret, der i lang tid ikke var 
en gene. Men da vinteren 
kom, og vandet i rørene 
frøs til, blev røret udvidet 
og bumpet forhøjet. Det 
skete i begyndelsen af 

2021, og er fortsat en gene 
for beboerne.

Martha Küpper er for-
mand for ejerforeningen 
på Madeskovvej. Hun 
siger, at hun flere gange 
har ringet til Aabenraa 
Kommune, dog uden 
at få et konkret svar på, 

hvorfor bumpet ikke gøres 
mindre. 

På Madeskovvej ligger 
fem ejerlejligheder. Trafik 
til og fra flere virk-
somheder på vejen skal 
også over bumpet. Det 
samme gælder gæsterne 
fra bingohallen på vejen. 
Ejerforeningen er de ene-

ste, der har givet udtryk 
for problemet, men de 
mener, at alle brugere af 
vejen er generet af det.

“Vi kører over parke-
ringspladsen, så vi undgår 
bumpet. Det kan man 
godt, men det kan jo 
ikke være rigtigt, at vi 
kører en anden vej. Det er 

princippet i, at det bump 
skal laves mindre,” siger 
Martha Küpper.

Bov Avis har forsøgt 
at kontakte Aabenraa 
Kommune for en udtalel-
se, hvilket ikke har været 
muligt at få. ■

Formand for eje4rforeningen 
på Madeskovvej i Kruså, 
Martha Küpper, er util-
freds med højt vejbump.
 Foto Ingrid Johannsen 

Tak fordi du handler lokalt

Padborg - Kruså - Frøslev - Holbøl - Kollund – Gråsten - Broager - Sundeved - Ragebøl Uge 24 16. 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 16. Svinekotelet med grøntsager

TORSDAG den 17. Paneret stegt fl æsk med persillesovs

FREDAG den 18. Rullesteg med rødkål

LØRDAG den 19. Dansk bøf med rødbeder

SØNDAG den 20. Burger med pommes frites

MANDAG den 21. Hamburgerryg med fl ødekartofl er og salat

TIRSDAG den 22. Frikadeller med stuvede ærter og gulerødder

Kun 69,-

UGENS HUG

Åbent alle 
ugens dage

7-21

Harkærvej 3 • 6340 Kruså

10.-
50,00 pr. kg

Lurpak smør 
eller smørbar
200 g

Gælder fra torsdag den 17. juni til og med lørdag den 19. juni



KOLLUND KOLLUND 
KIRKEKIRKE

BOV BOV 
KIRKEKIRKE

Søndag den 20. juni kl. 11.00
ved Maria Louise Odgaard Møller

HOLBØL HOLBØL 
KIRKEKIRKE

Søndag den 20. juni kl. 9.30
ved Maria Louise Odgaard Møller

Søndag den 20. juni kl. 9.30
ved Helle Frimann Hansen
Søndag den 20. juni kl. 14.00
Tysk gudstjeneste ved 
Conelia Simon

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

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

 Følg os på Facebook
Udebliver ugeavisen efter torsdag kl. 21:00. Kontakt da 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. 8:30-16:00 og fredag 8:30-14:30.
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

Min elskede kæreste
vores elskede far, svigerfar og morfar

Flemming Jørgensen
* 14. april 1948

er alt for tidligt taget fra os

Bov, den 8. juni 2021

Tak for alt

På familiens vegne

Tove
Lydia, Diana og Mai-Britt

Bisættelsen finder sted fra Bov Kirke
torsdag den 17. juni kl. 12.30

I stedet for evt. blomster kan man betænke
Kræftens Bekæmpelse, reg. 3001 konto 0001155

mrk. Flemming Jørgensen

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

Tusind takTusind tak
for al opmærksomhed ved vor kære morfor al opmærksomhed ved vor kære mor

Jenny Marie � ielsensJenny Marie � ielsens
sygdom, død og bisættelsesygdom, død og bisættelse

Tak til hjemmeplejen, sygehuset og ikke mindst Tak til hjemmeplejen, sygehuset og ikke mindst 
Hospice Sønderjylland for kærlig plejeHospice Sønderjylland for kærlig pleje

Venlig hilsenVenlig hilsen
 Joan, Flemming, Hans Chr. og Kirsten. Joan, Flemming, Hans Chr. og Kirsten.

Jenny Marie Thielsen, 
Holbøl, er død, 81 år. ■

Flemming Jørgensen,  
Bov, er død, 73 år. ■

Niels Dahl Thomsen, 
Padborg, er død, 88 år. ■

Hund bed person
En hund bed forleden en 
32-årig mand i benet ved 
Haraldsdalvej i Padborg.
Manden fik kun overfla-
diske skader, som ikke 
kræver nogen form for 
behandling.

Grundet skadernes milde 
karakter har politiet ikke 
haft grund til at indfange 
hunden, som et par dage 
løb frit rundt. ■

Løb og Motion har 
90 medlemmer
Af Dit te Vennits Nielsen

Bov IF Løb og Motion 
er kommet rimeligt 

igennem tiden med 
corona, da klubben er en 
udendørssportsgren.

“Trænerne har vist stort 
engagement og været gode 
til at opdele medlemmer-
ne i mindre grupper, når 
forsamlingsforbuddet 
har påbudt det. Det har 
været en af grundene til, 
at vi har kunnet dyrke 
vores sport igennem hele 
coronaperioden”, sagde 
formanden Bo Thomsen 

på generalforsamlingen, 
som samlede 15 deltagere.

Der var genvalg til besty-
relsen, som består af Bo 
Thomsen som formand 
og Morten Allerelli som 
næstformand.

Kasserer er Ina Kramerm 
nens Yvonne Thomsen 
er Webmaster og Pia 
Pedersen er sekretær.

Ulrik Jepsen ønskede 
ikke genvalg som supple-
ant. Nyvalgt blev Rene 
Kalager, mens Heidi Hald 
blev genvalgt.

Klubben har 90 med-
lemmer, og der har været 
tilgang af nye medlemmer, 
fordi der er startet et ny-
begynderhold op. ■

2 0



SKT. HANS AFTEN 
på 

Frøslev-Padborg Fritidspark

Det forventes at alle overholder gældende regler omkring 
COVID-19 såsom afstand, coronapas, test og hensyn til alle.

Arrangeret af Frøslev Ringridderforening og 
Lokalforeningen Frøslev-Padborg

Båltale: Jan Riber
Du kan også
• Besøge spejderne
• Prøve at spille Krolf
• Lære at spille Diskgolf
• Gå en tur i Frugthaven
• Spørge til planerne for parken 

Mulighed for at købe øl, vand
-og pølser

Bålet tændes 
klokken 20.00

Kom i god tid og 
deltag i aktiviteterne

Salg af 
grillpølser, 
øl og vand, 

ka� e og 
hjemmebag

Sankt Hans
i Fårhus og omegn

Onsdag den 23. juni kl. 19.00
på sportspladsen

ved Forsamlingshuset
Årets båltale holdes af:

Lasse Ovesen
Nytiltrådt forstander for Frøslevlejrens Efterskole

Bålet tændes
kl. 19.30

Herefter socialt samvær
Vi opfordrer alle til at møde op, 

til denne festlige aften

Fårhus Borger & Ungdomsforening
www.faarhus.com

Hele arrangementet afholdes udendørs med 
respekt for alle Covid-19 forholdsregler.

Coronapas medbringes. Ingen mundbind påkrævet

Boliger

Få en gratis salgsvurdering. 
Måske er vi billigere 

end du tror.

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

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

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!
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bordplader med videre... 
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Unge spiller rundbold i Padborg

En flok unge nyder det gode vejr og spiller rundbold i Padborg Fritidspark. Stedet er blevet populært, of mange sætter pris på, 
de kan dyrke forskellige spil i det fri. Foto Dit te Vennits Nielsen

Vilsbækhuset får underskud
Af Dit te Vennits Nielsen

For første gang i dets 
22-årige historie har 
Vilsbækhuset fået 
underskud på årets 
resultat. 
Det oplyste forsamlings-
husets formand, Hans B. 
Asmussen, på generalfor-
samlingen. Formanden 
håber, det er både første og 
sidste gang.

Året 2020 bar præg af 
mange aflysninger, og 
forsamlingshuset har kun 
været udlejet 10 gange 
mod normalt ca. 45. 

Der blev afholdt et lille 
loppemarked over en 
lørdag med et salg på 
38.000 kr. Det var alt for 
lidt i forhold til de andre 
år med normale forhold. 

Coronaåret er blevet 
brugt til en gennem-
gribende renovering 
og udbygning af husets 
køkken. Ud giften var på 
132.000 kr. med mange 
frivillige arbejdstimer og 
et rigtigt fint og flot resul-
tat til følge.

Herud over har kom-
munens renoveringspulje 
bidraget med 30.000 kr. 

til udskiftning af en del af 
taget, som var utæt.

“Årets resultat med de 
to renoveringer og stort 
set ingen aktivitet har 
betydet et underskud på 
82.000 kr., men alligevel 
har Vilsbæk huset fortsat 
en god og stabil økono-
mi”, bedyrede formanden 
Hans B. Asmussen i sin 
beretning.

Bestyrelsen blev gen-
valgt, og den består af 
Hans B. Asmussen som 
formand, Kurt Wolter 
som næstformand, Fedder 
Asmussen, som kasserer, 
Tina Jakobsen, som se-
kretær og Jette Widding, 
Ronni Larsen og Tommy 
Palmholt som menige 
bestyrelsesmedlemmer. ■

60 år
Bjarne Jørgensen, Toften 
122, Padborg har netop 
rundet de 60 år. 

Han er ansat på Padborg 
Park og styrer events, la-
ver lydprøver og kurser. ■

Street Sport
Street Sport Padborg Park 
har søgt kommunen om 
tilskud til husleje. Det kan 
først imødekommes, når 
forholdene ved skaterba-

nen bliver renoveret og 
godkendt. 

Det har et enigt Kultur- 
og Fritidsudvalg bestemt 
med formanden Lars 
Kristensen i spidsen. ■
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Hørt ved Lyren
Sydbank oplever for 
øjeblikket, at kunder 
modtager en mail, 
hvori der står, at 
kundernes net bank 
er blevet suspenderet. 
Det er en fupmail, som 
man ikke skal åbne, 
da det er svindlere, der 
står bag mailen.

Vækstudvalget for 
Land og By har været 
på besøg hos Pad borg 
Transport center for at 
høre om ny helheds-
plan for området. Den 
skal vedtages i byrådet 
til efteråret.

Ninna Schrum har 
henvendt sig til Natur-
styrelsen for at bede 
dem kigge på forhol-
dende på P-pladsen 
ved hundeskoven i 
Frøslev lejren. Der er 
efterhånden så store 
huller, at det er umuligt 
at køre udenom dem. 
Der er placeret en stor 
stak grus i den ene side 
af p-pladsen, som hun 
foreslår bliver brugt til 
at udbedre skaderne 
med. 

Trinke og Herluf 
Jørgensen har i 40 år 
kørt Toyota og været 
kunder hos Bil & Co. i 
Aabenraa. Den første 
bil var en kassevogn, 
der blev købt tilbage i 
1983. Den nyeste bil er 
en Yaris og blev leveret 
med en stor rød sløjfe 
på til ægteparret fra 
Frøslev.

I forbindelse med 
Gen  foreningen deltog 
spillere fra Bov IF Fod-
bold i et arrangement 
sammen med den dan-
ske klub, HKUF, i Syd-
slesvig. Der blev spillet 
fodbold hen over græn-
sen ved Rønsdam. ■

SKRÆNTEN 26, 6340 KRUSÅ TLF. 74672010

ÅBNINGSTIDER
Mandag .................. kl.  8.30-17.00
Tirsdag .................. kl. 12.00-20.00
Onsdag................... kl.  8.30-16.00
Torsdag .................. kl.  8.30-14.00
Fredag ................... kl.  8.30-efter aftale

Stort tillykkeStort tillykke
Kære � eaKære � ea

Så kan du godt få regntøjet af Så kan du godt få regntøjet af 
og kon� rmationskjolen påog kon� rmationskjolen på

Vi glæder os til din kon� rmation Vi glæder os til din kon� rmation 
i Sct. Nicolai Kirke på i Sct. Nicolai Kirke på 

søndag den 20. juni kl. 10.00søndag den 20. juni kl. 10.00
Kram Barbar og mormorKram Barbar og mormor

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

Musik Musik 
weekendweekend

på Padborg Friluftsscenepå Padborg Friluftsscene

Der kan som altid købes grillpølser, øl, vand og vin, kaff e, 
the og kage. Billetpriserne er inkl. grillpølse + 1 øl/vand.

Vi glæder os til at se dig i Padborg skov.

Koncerterne er støttet af

Southern Cross
Fredag den 25. juni fra kl. 17.30

billetter bestilles på Place2book: 
bit.ly/3fXIdHW

Entré 100,-Grillen tændes kl. 17.30
Koncerten starter kl. 18.30 

John Mogensen Live Duo
Lørdag den 26. juni fra kl. 17.30

billetter bestilles på Place2book: 
bit.ly/3iqhjtY

Entré 150,-Grillen tændes kl. 17.30
Koncerten starter kl. 18.30 

Stillingsannoncer
HAVEMAND SØGES

Havemand søges omgående

HENVENDELSE HURTIGST 
MULIGT PÅ  TLF. 5026 324

RENGØRINGSHJÆLP 
søges til privat hjem i 
Padborg centrum, ca. 3 timer 
hver anden uge.

TEL. 74 67 10 41

15 spillede kort
Padborg Skatklub har 
afholdt klubaften på 
Valdemarshus med 15 
deltagere.

1. runde
Nr 1 Chr. Skovsen,  
Holbøl 1329 point
Nr 2 Carl Erik Petz, 
Padborg 1125 point
Nr 3 Jan Petersen,  
Fårhus 1081 point
Nr 4 Robert Everhan, 
Padborg 1000 point

2. runde
Nr 1 A. C. Petersen, 
Padborg 1308 point
Nr 2 Konrad Hesse, 
Padborg 956 point
Nr 3 Jes Peter Hansen, 
Gejlå 869 point
Nr 4 Svend Aage Thielsen, 
Holbøl 840 point

Badminton gør 
klar til ny sæson
Bov IF Badminton star-
ter den nye sæson op til 
september.

Det nævnte formanden, 
Kim Kjær, på foreningens 
generalforsamkling.

Kim Kjær nævnte i sin 
beretning, at man ingen 
kontingentindtægter hav-
de haft, men heller ingen 
udgifter, så man er sluppet 
billigt.

“Vi valgte derfor at se 

fremad mod den nye 
sæson, som starter til sep-
tember. Allerede nu har vi 
gang i sommer badmin-
ton, idet vi i samarbejde 
med Grænsehallerne har 
fået tider i maj og juni, så 
alle kan spille disse 2 må-
neder gratis

På generalforsamlingen 

blev Kim Kjær genvalgt 
som formand.

Næstformand og ung-
domsformand er Casper 
Andersen, mens Jeppe 
Nielsen er kasserer.

Desuden sidder 
Daniel Otzen, Allen W 
Christiansen og Helga 
Hansen i bestyrelsen.

Suppleant er Svend O 
Lindbæk. 

Badmintonafdelingen 
håber, at man til novem-
ber kan afholde deres 
Grænsecup. ■

Ny bro på 
gangsti i Kruså

Aabenraa Kommune har etableret en ny bro på gangstien ved 
Gruben i Kruså. Arbejdet er udført af Søren Nielsen.
 Foto Dit te Vennits Nielsen
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Olympia 
Restaurant

Købmands-
gården 
Flensborg
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Bauer landstraße

Der er vejarbejde 
i området. Find 
alligevel frem til 
vores restaurant 

som vist her

Telefon: +49 461 43197 
Alter Kupfermühlenweg 31, 24939 Flensburg

Græske 
specialiteter
Også mad ud af huset

ÅBNINGSTIDER:
Tirs- søndag ..17.00-23.00
Søn- & helligdage 
til ...................12.30-14.30
Mandag: ................ Lukket

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 uafhængige rejsebureau

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

 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 

Krusågaard bliver revet ned

Af Dit te Vennits Nielsen

Vækstudvalget for 
Land og By i Aabenraa 
Kommune har givet tilla-
delse til, at den forfaldne 
Krusågaard bliver revet 
ned. 
Forvaltningen vurde-
rer, at bygningen er i 
så dårlig forfatning, 
at den ikke længere er 
bevaringsværdig. 

Ejeren Ole Nissen fra 

Kliplev vil indenfor kort 
tid gå i gang med at fjerne 
den gamle hovedbygning. 

Planen er, at der skal 
opføres nye byggegrunde. 
En investor skal stå for 
den side af sagen, mens 
Ole Nissen vil renovere 
den nyere værelsesfløj bag 
hovedbygningen og leje 
dem ud. 

Byrådsmedlem Michael 
Christensen (SF), Kollund, 
stemte imod sammen 

med socialdemokraternes 
borgmesterkandidat Erik 

Uldahl på grund af byg-
ningens historiske værdi.

Det øvrige udvalg var 
enig i, at bygningen var i 
så dårlig stand, at den ikke 
længere stod til at redde. ■

Den forfaldne Krusågaard 
bliver revet ned. Arkiv foto 
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