
✔ Vinduer og døre 

✔ Tagarbejde

✔ Forsikringsskader

✔ Om-og tilbygninger Troels Petersen Allan Clausen

VELUDFØRT TØMRER- & 
SNEDKERARBEJDE

Din garanti for godt håndværk

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

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

ÅBNINGSTIDER:
Man- fredag
13.30 - 17.30

Lørdag
9.30 - 12.00Leif Henning

Vi sætter en ære i at give dig
den bedste rådgivning

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

Magnum is
4-pak

vælg mellem mandel 
eller classic

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

Torsdag, fredag og lørdagstilbud

Pr. pk.

20,-

Spar

2495

FRIT VALG

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

✔ 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

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

 
Vagttelefon

Døgnbemandet for akutte henvendelser

Bestil tid på 
61 51 78 20

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

BovAvis
Tak fordi du handler lokalt

Gråsten - Broager - Ragebøl - Sundeved - Padborg - Kruså - Frøslev - Holbøl - Kollund Uge 29 21. juli 2021 13. årgang  Løssalg: 5 kr. 



Gråsten har været kongelig sommerresidens by siden 1936. Gråsten er også byen, hvor du 
kommer ned i gear, bare ved at gå en tur rundt i byen, slotshaven eller Gråsten Skovene.

I byens mange specialbutikker byder vi alle velkommen - turister som fastboende. 
Udvalget i butikkerne er stort, spændende og meget varieret fra butik til butik. En 
oplevelse går dog igen i alle butikker – og det er den gode gammeldags service.

I Gråsten har vi tid til den enkelte kunde – ved hvert besøg.
Vi glæder os over dit besøg i Gråsten. Vi håber, at slotsbyens 

indtryk vil stå i høj kurs blandt dine ferieminder.
Nyd vores skønne slotsby.

G r å s t e nG r å s t e n
Kongelig sommerresidens by siden 1936Kongelig sommerresidens by siden 1936

Gisselmann  
Kongevej 86, Gråsten · 74 65 01 70

Kjeld Faaborg

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

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

Byd foråret velkommen

Gråsten

Gråsten

TRAPPENS
HJEMMESERVICE
& SKORSTENSMONTØR

www.kvaerskro.dk
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GRÅSTEN

Områdets sommerbutik
Åbent hver dag fra 7.00-20.00

SuperBrugsen Gråsten Telefon 73 65 26 00
Ulsnæs 10, 6300 Gråsten Delikatesse: 73 65 26 09 / Slagter: 73 65 26 10

Lagkagehuset • Pølsemageri • Delikatesse • Stor specialøl-afdeling
 Betjent slagter • Nedkølet grøntafdeling • Stort udvalg af lokale varer
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Tilmelding til 
Gråsten Avis/Bov Avis
på tlf. 2116 0683
rejser@graastenavis.dk

BovAvis

19. - 22. september 2021

Efterårstur til

Bornholm
med besøg på Christiansø

AFGANG
Kl. 7.00 Ahlmannsparken i Gråsten
Kl. 7.30 Circle K i Rødekro
Kl. 7.50 OK-tanken i Hammelev
Kl. 8.20 Hotel Scandic Kolding

Fire dage på Bornholm og Christiansø, hvor vi ser alle øens skønne steder. 

Oplev Hammershus, rundkirkerne, Dueodde og Rytterknægten. 
Derudover besøg på Bornholms Kunstmuseum og Svaneke Bryghus 
samt mange andre oplevelser i det lune efterårsvejr Vi bor på 
Tines Gjestehuz i Allinge. Turen er inkl. halvpension, hvor vi bl.a. 
skal prøve Nordbornholm Røgeris berømte � skebu� et. Transport 
i egen bus, rejseleder på hele turen og entreer er inkluderet.

Søndag: Udrejse fra Gråsten. Vi gør stop i Lund i Sverige, hvor vi ser byens berømte 
domkirke og går en tur i byens hyggelige gader. Derfra videre til Ystad, hvor vi sejler til 
Rønne. Ombord på færgen serveres dagens ret med drikkevarer. Efter ankomst til Rønne 
kører vi direkte til hotellet, hvor der er mulighed for en kop ka� e i hotellets dagligstue.

Mandag: Efter morgenmaden mødes vi kl. 9.30. Vi starter dagen med at slå et 
smut forbi Olsker Rundkirke og derefter besøger vi Nyker Rundkirke, hvor vi 
får en rundvisning i kirken. Herfra kører vi til Dueodde for at opleve Danmarks 
� neste sandstrand. Derfra går turen mod Hammershus, i besøgscenteret er 
der mulighed for at købe ka� e og kage og nyde udsigten til ruinen. Tilbage til 
hotellet i Allinge og kl. 18.30 er der middag på Nordbornholms Røgeri

Tirsdag: Efter morgenmaden mødes vi kl. 9.30 og starter dagen med at køre 
ned langs østkysten. Fra Gudhjem sejler vi 350 år tilbage i tiden og sejler ud til 
Ertholmene, som består af en række små øer, hvor Christiansø er den største.

Tilbage i Gudhjem fortsætter vi i vores bus og kører langs den 
klippefulde kyst til Bornholms Kunstmuseum.  Museet udstiller mange 
af øens malere og ligger lige ned til Helligdomsklipperne.

Aftenens middag er på Svaneke Bryghus kl. 18.30

Onsdag: Efter morgenmaden tjekker vi ud fra hotellet kl. 9.30. Vi kører mod øens 
største skov Almindingen, hvor vi går tur i Ekkodalen, ser Rokkestenen og Bornholms 
højeste punkt Rytterknægten. På vej gennem Almindingen forsøger vi at få et glimt 
af de bisonokser der er blevet sat ud, herefter Østerlars Rundkirke. Vi gør stop i 
Aakirkeby, hvor vi besøger Lehnsgaard, der producerer rapsolie og sennep. Herfra går 
det mod Nylars Rundkirke og Rønne. Her besøger vi Torvehal Bornholm, hvor der er 
mulighed for at købe bornholmske specialiteter eller få sig en frokost eller kop ka� e.

Kl. 16.30 tager vi færgen til Ystad og derfra går det 
via Sverige og Sjælland tilbage til Gråsten. Ombord 
på færgen serveres dagens ret med drikkevarer.

Vi bor på *** Tines Gjestehuz i Allinge. Hotellet 
har en � ot klippefyldt have. Der serveres 
morgenmad hver dag med bl.a. hjemmelavet 
� genmarmelade fra havens egne træer. Der 
er gratis adgang til ka� e og the hele dagen 
i opholdsstuen, hvor der også er en bar 
med hø� ig selvbetjening. Værelserne 
er alle med eget bad og toilet.

Tillæg for enkeltværelse er kr. 200,-

Turen arrangeres i samarbejde 
med Quorps Busser. 
Rejsegarantifonden nr. 2799

3.995,-

Vil du også være
Favorit-kunde

i Sydbank?

FAVORIT

Et fair fordelsprogram

Det skal kunne betale sig at være kunde i Sydbank. 
Derfor har vi fordelsprogrammet Sydbank Favorit, 
hvor du kan få op til 20 % i loyalitetsrabat på 
etable ringsomkostninger, når du skal optage lån. 
Derudover får du som Favorit-kunde adgang til en 
række andre faste og valgfrie fordele.

Bo Hansen

Filialchef

Tlf. 74 37 73 50
bo.hansen@
sydbank.dk

Torvet 2 • 6300 Gråsten

Tlf. 74 37 73 70 • sydbank.dk

Tjek alle dine fordele på sydbank.dk/favorit
Du er også meget velkommen til at ringe til os på
74 37 73 50, så vi sammen kan se på
dine muligheder.

Stadeplads til Tour de France: 

Salg af føde- og drikkevarer  

 

Få viden om ansøgningsprocessen, priser, 

varetagelse af stadeplads m.m. på

sonderborg.dk/tour/stadeplads

Vil du være med på et af vores hotspots til 

Tour de France 3. juli 2022 og leje en stadeplads?
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Fiskenæsvej 2 - 6300 Gråsten - Tlf. +45 30340000 - info@ankers.restaurant - www.ankers.restaurant

Pebersteak
af lækker mør kalvefi let 

fritter + dip samt 
hjemmelavet pebersauce

Smørstegt rødspætte
med kartofl er, 

persillesovs og citron

Perlehønebryst
Farseret med sommerkål og 

blød fl øde-estragonsauce

Kom og få en snak om 
dine ønsker. Vi arrangerer 

festen præcis som 
du drømmer om.

Vi giver en skarp pris på 
hele arrangementet.

– Du skal blot nyde dagen!

Luksus 
brunchbuffet
Hver lørdag - søndag 

kl. 9.00-11.00

Se menuen på 
hjemmesiden

Børn 1/2 pris

Slut aftenen
med stempelkaffe

fra Lavazza

Ad libitum pr. person 
kun 29,-

Luksus Irish Coffee kun 79,-
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Tilmelding til 
Gråsten Avis/Bov Avis
på tlf. 2116 0683
rejser@graastenavis.dk

Efter opsamling kører vi til Hou, hvor 
vi tager med færgen til Samsø. I den 
mondæne badeby Ballen får vi middag.
Vi oplever nogle af øens væsentligste seværdigheder.
Under busturen rundt på Samsø vil 
den lokale guide fortælle en masse om 
øens historie og dens historie.
På øen ligger en perlerække af 22 hyggelige 
landsbyer med hvert sit særpræg og charme.
Vi kommer naturligvis til Nordby, som er en rigtig 
hyggelig lille by med sine små, snørklede gader, 
charmerende gamle huse og bedårende gadekær
Forventet hjemkomst ved 22-tiden.
Prisen inkluderer bus, rundstykke og 
ka� e, færgeoverfart, middagsmad, lokal 
guide, eftermiddagska� e og kage.

BovAvis

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

1-dags bustur til 1-dags bustur til 
Skønne SamsøSkønne Samsø

795,-
Fredag den 13. augustFredag den 13. august

Lej din cykel hos
FRI BikeShop...
og nyd de smukke 
omgivelser i Gråsten.
Lej på dags- og ugebasis. 
Vi har også børnecykler og 
cykeltrailere.
KIG IND

Mieten Sie Ihr Fahrrad bei
FRI BikeShop...
und genießen Sie die 
wunderschöne
Umgebung von Gråsten. 
Mieten sie auf Tages- oder 
Wochenbasis. Wir führen 
auch Kinderrader und 
Fahrradanhänger.
SCHAUEN SIE REIN

Borggade 3 · 6300 Gråsten · Tlf. 74 65 10 31 · www.fribikeshop.dk

Dronning Margrethes fest for de lokale Af Gunnar Hat tesen

For første gang i seks år 
var Dronning Margrethe 
forleden omegnsreception 
på Graasten Slot.

Her havde Dronningen 
inviteret 64 personlig
heder fra det lokale til 
reception.

Det var første gang siden 
2015, at der blev afholdt 
omegnsreception på 
Graasten Slot.

Gæsterne var inviteret 
til kl. 19.30, men de fleste 
var i god tid og begyndte 
allerede at komme fra om
kring klokken 19.00. ■

Dronning Margrethe og 
Prinsesse Benedikte på 
vej over i slotskirken.
 Foto Søren Gülck

Det Sønderjyske Pigekor gav 
koncert.

Naturligvis var borgmester 
Erik Lauritzen med. Han var 
flankeret af sin kone Bente.

Borgmester Thomas 
Andresen og Vivian 
Andresen.

Fhv. borgmester Bendt 
Thomas Olesen og Inge 
Margrethe Olesen.

Sognepræst Hanne 
Beierholm Christensen 
og Per Beierholm. 
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Nygade 13 - 6300 Gråsten - Tlf. 7465 3365

Hver torsdag-fredag-lørdag-søndag

Grillaften 

fra kl. 18.00 
spis hvad du kan for 125,-

Følg med på vores Facebookside  
der kommer de seneste nyheder hele tiden

Sommer 2021 på Den Gamle Skomager

Søndag den 25. juli kl. 13.00 Electrich Fish. Udendørs.

Søndag den 1. august kl. 13.00 Justin Hoe. Udendørs

Lørdag den 7. august kl. 19.00 Martin Dale. Indendørs.

Søndag den 8. august kl. 13.00 Mette Ingwersen. Udendørs.

Lørdag den 14. august kl. 13.00 Flat Bop. Udendørs.

Den Gamle Skomager er stedet hvor vi mødes i Gråsten, unge som ældre. 

Vi har den rigtige hyggestemning og en afslappet atmosfære.

Det lille køkken byder på traditionel café-mad lavet med kærlighed af kromanden selv.

Vi har vores egen lille turistinfo stander, her kan du hente diverse 
kort, cykelruter, stier, fi skesteder og meget mere.

Åbningstider

Mandag-torsdag kl.10.00-22.00
Fredag-lørdag kl. 10.00-02.00

Søndag kl. 10.00-21.00
Køkkenet er åbent alle dage kl. 11.00-21.00

Musik på Torvet i Gråsten
Michael VogensenKasper Buch

Ohein

Fredag den 23. juli . . . . . .kl. 15.30-17.30 Kasper Buch

Fredag den 30. juli . . . . . .kl. 15.30-17.30 Ohein

Fredag den 6. august . . .kl. 15.30-17.30 Michael Vogensen

Fredag den 13. august . .kl. 15.30-17.30 Cottenfields

Cotten� elds
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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

Der må fortsat graves ved biogasanlæg i Kværs
Af Lise Kristensen

Den 20. april fik Nature 
Energy et standsning-
påbud på byggeriet af 
biogasanlægget i Kværs, 
der straks blev sat i stå. 
Byggeriet var ulovligt 
påbegyndt. Miljøklage
nævnet forkastede 
miljøgodkendelsen, og 
planklagenævnet vendte 
tommelfingeren ned 
over ekspropriation til 
vejlægningen. 

Så troede folk i Kværs, al 
aktivitet på byggepladsen 
var indstillet på ubestemt 
tid, men det er ikke til
fældet. Gravetilladelsen 
gælder stadig, så Nature 
Energy kan fortsætte med 
jordarbejdet. Det fremgår 
af en information fra for
valtningen til borgerne i 
Kværs.

Sønderborg Kommune 
skriver, Nature Energy 
ifølge en juridisk vurde
ring fortsat må benytte 
sig af sine grave og 
støbetilladelse.

“Nature Energy har 
lov til at udnytte grave/
støbetilladelsen, som 
primært giver dem lov til 
at foretage gravearbejder. 
Nature Energy har haft 
et ønske om at gå i gang 
med støbearbejder, men 
det omfatter den meddelte 
tilladelse ikke og vil derfor 
kræve en ny tilladelse. 
Nature Energy har oplyst 
til kommunen, at de går 
videre med gravearbejdet 
i overensstemmelse med 
tilladelsen fra oktober 
2020. Ligesom der fortsat 
vil blive kørt allerede 
bestilte byggematerialer 
til grunden.” Det står der 

i meddelelsen til borgerne 
i Kværs.

“Vi har indkla
get den til Miljø og 
Fødevarestyrelsen, men 
sagsbehandlingstiden er 
lang,” siger Hans Jørgen 
Vaarbjerg fra Nej til bio
gas i Kværs, der forudser, 
Nature Energy kan nå at 
grave en hel del, før der 
falder en afgørelse.

“Da kommunen på
lagde Nature Energy et 
standsningsforbud på 
byggeriet, var meldingen, 
at formalia skulle være 
i orden, før arbejdet på 
pladsen blev genoptaget. 
Miljørapporten må være 
en del af formalia. Jeg 
forstår ikke, der må være 
aktiviteter på pladsen efter 
standsningspåbuddet. 
Det lugter langt væk af, 
Sønderborg kommune 
forsøger at tækkes Nature 
Energy i et misforstået 
forsøg på at være en 
erhvervsvenlig kommu
ne,” siger næstformand i 
teknik og miljøudvalget 

og viceborgmester Stefan 
Lydal, Dansk Folkeparti.

Han er modstander af 
det omstridte byggeri, 
som har bragt borgerne 
i Kværs og Snurom på 
barrikaderne. 

Projektet har dog stort 
politisk flertal, da det 
er et led i Sønderborg 
Kommunes vision om at 
være CO2neutral i 2029.

Høj silo
Den første af biogasanlæg
gets siloer – som er ulov
ligt opført – troner som 
den eneste i landskabet i 
Kværs. 

Der kommer yderligere 
seks til i samme størrelse, 
når byggeriet går i gang 
igen.

Nature Energys direktør 
for konstruktion Jesper 
Bundgaard meddeler via 
selskabets presseafdeling, 
siloen er 24,5 meter høj og 
dermed i fuld højde. 

Siloen mangler at få 
monteret isolering og 
stålplader på siderne. 

Det har dog ikke betyd
ning for tankens højde, 
forklarer direktøren for 
konstruktion. 

Den tilladte bygnings
højde er 26 meter.

Spørgsmålet er, hvornår 
byggeriet går i gang igen 
efter de overordnede 
myndigheders tilbage
visning af projektet til 
fornyet sagsbehandling. 
Høringsfasen udløber ulti
mo august.

“Den opdaterede miljør
apport er nødvendig for 
etablering af et biogasan
læg i Kværs. Selve byg
geriet vil ligeledes kræve 
fornødne byggetilladelser 
m.v. Når disse er udstedt, 
vil bygherre kunne påbe
gynde byggeriet,” skriver 
direktør for teknik og 
miljø i Sønderborg kom
mune, Bjarke Eriksen, til 
Gråsten Avis.

“Da der er politisk flertal 
for byggeriet af biogasan
lægget, er forventningen 
vel, det tages i brug i 
første halvdel af 2022 som 

planlagt med mindre, 
andet kommer i vejen,” 
siger Stefan Lydal, der 
har søgt om aktindsigt 
i hele forløbet omkring 
biogasanlægget i Kværs 
og bruger sommeren på at 
gennemlæse tusindvis af 
sagsdokumenter.

Nej fra 
naturfredningsforening
“Vi er høringsberettigede 
og har fra starten sagt, 
der ikke er behov for et 
biogasanlæg i Kværs. 
Klimaregnskabet tager sig 
ikke godt ud. Med biogas
anlæg i Glansager, Kliplev 
og Kværs bliver der lange 
transportveje for at bringe 
gyllen til anlægget. Der 
tilføres eksempelvis slag
teriaffald. Det er kostbare 
ressourcer at bruge til 
energiudvinding. Gylle er 
ingen særlig næringsrig 
energikilde. Den inde
holder en masse vand og 
skal derudover transpor
teres over store afstande. 
Biogasanlæg er med til 

at retfærdiggøre det høje 
tryk på husdyrproduktio
nen. Udviklingen går i en 
anden retning med mere 
plantebaserede fødevarer. 
Der er ikke plads til så 
mange biogasanlæg i så 
lille et område. Det er 
gårsdagens løsning på kli
maproblematikken,” siger 
formand for Danmarks 
Naturfredningsforening 
i Sønderborg, Birgitte 
Marcussen.

Der er ikke planlagt no
get borgermøde i den ny 
miljøundersøgelses hø
ringsfase, selv om den har 
kompliceret nyt indhold, 
det kan være svært for 
lægfolk at gennemskue. 

Et tidligere borgermø
de om biogasanlægget 
var stormomsust med 
højrøstede meningstil
kendegivelser. Det kan 
frastøde politikere midt i 
en kommunalvalgkamp.

Borgere har selv arrange
ret et møde søndag den 15. 
august klokken 10 i Kværs 
Hallen, hvor der over en 
kop kaffe vil blive oplyst 
om biogasanlægget. ■

Den opførte silo på biogasan-
lægget i Kværs er 24,5 meter 
høj og bliver ikke højere, 
men går det efter planerne 
kommer der seks mere til, 
når standsningspåbuddet på 
byggeriet ophæves senere 
på året.
- Foreløbig må der dog ifølge 
et kommunalt juridisk 
responsum fortsat til nogens 
overraskelse graves på 
byggepladsen.
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INDRET DIN BOLIG MED NYE ØJNE

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

.

Drømmer du om at forny dit hjem? Måske mang-
ler der noget i din indretning? Så kan det være 
en god ide at få andre til at kigge med, når du 
leder efter inspiration. 

Der findes mange gode eksempler på smukke 
hjem, men ofte kan mange muligheder gøre os 
mere i tvivl – du vil jo helst gerne vælge det 
helt rigtige. Vi designer løsninger der tager ud-
gangspunkt i dig og din bolig. Vi spørger ind til 
dine tanker og ideer, så dit hjem udstråler din 
personlighed og smag.

inspiration
Bolig

D E S I G N  O G 
H Å N D VÆ R K
hos køkkeneksperten på Ellegårdvej

Områdets ældste og største 
ejendomsmæglerbutik

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

v/ Peter Philipsen

FRYDENDAL ISMEJERI, DYBBØL
Flensborg Landevej 5 * 6400 Sønderborg * Tlf.: +45 51 62 07 02

www.frydendal-ismejeri.dk * info@frydendalismejeri.dk 

ÅBENT:
April - maj: Fredag - søndag kl. 11.00-17.00 /  Helligdage fra 11.00-17.00

Juni - oktober: Dagligt kl. 10.00-18.00 (enkelte uger lukket mandag)
November - marts: Fredag kl. 13.00-17.00 / Lørdag kl. 11.00-15.00

EM-semifinale på storskærm var et hit Af Gunnar Hat tesen

Flere hundrede tilhæn-
gere så EM-semifinalen 
mellem Danmark og 
England på storskærm 
på Torvet i Gråsten.
Der var en sindsyg god 
stemning. Alle var gla
de. Endnu bedre blev 
stemningen, da Mikkel 
Damsgaard scorede mål.

På mindre end to døgn 
lykkedes det Morten 
Latter, Leif Hansen, 
Henning Christensen og 
Søren Tygesen Kristensen 
at få fat i en storskærm, 
skaffe tilladelser fra kom
munen og politi og få 

stablet arrangementet på 
benene.

Og det blev den fedeste 
aften i mands minde i 
Gråsten. ■

Fodboldglade mennesker var 
samlet foran en storskærm 
på Torvet i Gråsten.
 Fotos Palle Bo Schmidt
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GRÅSTEN SLOTSKIRKE
Søndag den 25. juli kl. 9.30

ved Frederik Birkler

ADSBØL KIRKE
Søndag den 25. juli kl. 19.00

ved Karen Møldrup Rasmussen

KVÆRS KIRKE
Søndag den 25. juli 
Ingen gudstjeneste

BROAGER KIRKE
Søndag den 25. juli kl. 10.30

ved Esbern Gaur Vernersen med dåb

EGERNSUND KIRKE
Søndag den 25. juli 
Ingen gudstjeneste

RINKENÆS KORSKIRKE
Søndag den 25. juli kl. 11.00

ved Frederik Birkler

NYBØL KIRKE
Søndag den 25. juli
Ingen gudstjeneste

SOTTRUP KIRKE
Søndag den 25. juli kl. 10.30

ved Karen Møldrup Rasmussen

ULLERUP KIRKE
Søndag den 25. juli
Ingen gudstjeneste

TYSK GUDSTJENESTE
Sonntag, 25. Juli

kein Gottesdienst

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 jerLÆGE ANNEMETTE ALS
holder ferie i ugerne 29 – 30 - 31

Ved akut eller uopsætteligt behov for lægehjælp
ring kl. 8.00 - 9.00.

Uge 29
mandag 19. juli til og med fredag 23. juli

Lægernes Hus Gråsten 
Ulsnæs 6., 1., -3, 6300 Gråsten

tlf. 7465 1010

Uge 30
mandag 26. juli til og med fredag 30. juli

Familielægerne i Gråsten
Ulsnæs 6, 1., -4, 6300 Gråsten

tlf. 7465 1144

Uge 31
mandag 2. august til og med fredag 6. august

Lægehuset i V. Sottrup 
Lindevej 12, V. Sottrup, 6400 Sønderborg

tlf. 7446 7380

& 
Lægerne i Broager 

Vestergade 21, 6310 Broager
tlf. 7344 2080

HUSK SYGESIKRINGSKORT
Hav altid emballagen ved dig

ved medicinbestilling

Husk medicinbestilling senest fredag 16. juli

✁

✁

Gråsten

Tur til Rendsborg
Onsdag den 11. august 2021

Bus fra Ahlmannsparken kl. 8.30
I selskab med vores guide Chr. Kronika besøger vi 
Rendsborg, der er beliggende ved Kielerkanalen 

og er verdens mest befærdede vandvej.
Rendsborg har været en dansk garnisonsby og guiden 
fører os rundt og fortæller. Frokost i Brückenterrassen 

Caferestaurant unter der Schwebefähre. 
Kaffe på lokal café. Hjemkomst kl. 17.00-17.30.

Pris: 450 kr. for medlemmer
                 500 kr. for ikke-medlemmer

Prisen er inkl. frokost, kaffe og kage.
Beløbet bedes indbetalt senest 4. august 

med navn til Sydbank 8060-1750229

Tilmelding på vores hjemmeside 
www.aeldresagen.dk/Gråsten eller til Erling Nissen 

tlf. 21 74 94 85 og mail se-nissen@post.tele.dk 
senest onsdag den 4. august 2021

Gældende Coronarestriktioner skal overholdes

Den Gamle Stald Kegnæs ApS
Den Gamle Stald Kegnæs er en 200 m2 
hyggelig butik beliggende på den dejlige halvø 
Kegnæs på Sydals. Her � nder du anderledes 
brugskunst, udsøgte delikatesser, lys og 
spændende gaveartikler fra ind- og udland.

Åbningstider
September-juni: Ons-fre: 10-17.30 • Lør-søn: 10-16 
Juli-august: Man-fre: 10-17.30 • Lør-søn: 10-16

Følg os på Facebook, Instagram og 
på www.dengamlestald.dk 

Nørrelandevej 31 Kegnæs • 6470 Sydals
Tlf: +45 74 40 52 72 • info@dengamlestald.dk

Borggade 2 | 6300 Gråsten | www.imerco.dk

Velkommen | Willkommen |  Welcome

Bringen Sie Dänisches Design mit Zuhause 
Take danish design with you home

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
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Dødsfald

ISO9001-certificeret

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

eksam. bedemænd

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

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

Vi træffes hele døgnet på 74 65 94 33

Gråsten&Omegns

- Steffen Jensens eftf.

Felstedvej 34
Gråsten

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

Rabøl Jørgensens Begravelsesforretning

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

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

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

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

Svend HedegaardRie Rabøl Jørgensen Martin Good

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

 

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

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

Gråsten Bedemandsforretning
– en del af Rabøl Jørgensens Begravelsesforretninger

Rie Rabøl Jørgensen Martin GoodGunnar Petersen

Guderup  Bakken 23 Tlf. 74 45 80 11
Broager  Kirkegade 2 Tlf. 74 44 95 29
Nordborg  Storegade 39 Tlf. 74 45 11 45

Husk vi holder lukket om søndagen. 

Steen Kristensen
Eksam. bedemand

Als- &
Broager-Sundeved Begravelsesforretning
v/ Steen Kristensen

Bakken 23 · Guderup · Telefon 74 45 80 11

Storegade 39 · Nordborg · Telefon 74 45 11 45

Kirkegade 2 · Broager · Telefon 74 44 95 29

Alsgade 3 · Sønderborg · Telefon 74 43 45 40 · Telefon 74 47 12 00

www.als-begravelse.dk

Vi holder
Traditionen tro
Hos Als- & Broager-Sundeved Begravelses- 
forretning sætter vi en stor ære i at holde 
traditionerne i hævd.

Vi har mange års erfaring og vores forretning  
er tilpasset tiden, så vi på den bedst 
mulige måde får taget en smuk afsked.
 

Vores kister er danskproduceret med 
fokus på bæredygtighed.

Gitte J.J. Kristensen
Eksam. bedemand

Poul Erik Kjærgaard
Eksam. bedemand

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

Gråsten blomster
Ulsnæs Centret, Sundsnæs 17A

Telefon 74 65 03 03

Min kære mand

Per Mikkelsen
er stille sovet ind

Dalsmark Rinkenæs, den 14. juli 2021

Bisættelsen har fundet sted
Hjertelig tak for venlig deltagelse

En specielt tak til Plejecenter Dalsmark
for kærlig omsorg og pleje

På familiens vegne
Else

Taksigelser

Hjertelig takHjertelig tak
for venlig deltagelse ved for venlig deltagelse ved 
Kaja Karstensens Kaja Karstensens 

bisættelsebisættelse
Tak for hver en blomst og varme tankerTak for hver en blomst og varme tanker

En særlig tak til hjemmeplejen i Broager for god og kærlig plejeEn særlig tak til hjemmeplejen i Broager for god og kærlig pleje
Tak til præst Stefan Klit Søndergaard Tak til præst Stefan Klit Søndergaard 

for den � ne mindetale i kirkenfor den � ne mindetale i kirken
På familiens vegnePå familiens vegne

HansHans

TakTak
Vi er dybt taknemmelige for varme hilsner Vi er dybt taknemmelige for varme hilsner 

og smukke blomster ved minog smukke blomster ved min

kære Karinkære Karin
vores mor, mormor og svigermors død og begravelsevores mor, mormor og svigermors død og begravelse

Kærlig hilsen Kai, børn, børnebørn og svigerbørnKærlig hilsen Kai, børn, børnebørn og svigerbørn

Trivedes godt med børn
Lis Johansen, Gråsten, er 
død, 78 år.
Lis var glad for at komme 
tilbage til sin fødeegn i 
2003. Hun var født i Løjt 
Kirkeby og opvokset i 
Sønderborg. 

I et år hvor forældrene 
flyttede til Grenå, kom 
hun til sin moster i 
Gråsten og gik på Gråsten 
Skole. Da hun kom tilbage 
til Gråsten, flyttede hun 
ind på Kystvej og fik snart 
arbejde som specialpæda
gog ved Ravsted skole. 

Hun trivedes godt med 
børn, lyttede til dem lod 
dem udfolde sig, men gav 
dem også en forståelse for 
ansvar og god opførsel.

Som pensionist var 
hun aktiv i Ældre Sagens 
malergruppe hver tirsdag. 
Onsdag formiddag brugte 
hun på Kirkens Korshærs 
butik, her kunne hun 
lide det lille kaffebord, 
hvor man hyggede sig 
med stamkunder. Og 
endelig gik hun til fransk 
på konversationsniveau i 
Flensborg hver mandag. 
Hun gik også til vand
gymnastik, så hun var en 
travl pensionist, der nød 
tilværelsen og den lille 
hund Hector.

Inden hun flyttede til 
hjemegnen, havde hun 
boet 30 år i Hørsholm, 
dog med et 2 års ophold i 
Paris og 4 år i Stockholm. 
Derved havde hun og 
børnene lært sig fransk og 
i Stockholm på Lidingø 

var hun glad for at være 
børnehavepædagog.

Hun fik sin studenter
eksamen på Statsskolen 

i Sønderborg og læste 
til korrespondent i 
København. Her blev hun 
gift med Ebbe Johansen 
og sammen med sin mand 
tog hun og datteren til 
Zanzibar på et Danida 
projekt for et to års 
ophold.

Ved hjemkomsten købte 
de hus i Hørsholm og her
fra fungerede de. Da bør
nene var små, en pige og 
en dreng, blev hun hjem
megående og fik så lyst til 
at tage en uddannelse som 
børnehavepædagog. Det 
blev til 11 år i den lokale 
børnehave suppleret med 
en et års uddannelse som 
specialpædagog.

Hendes talent for at lytte 
og observere og huske 
gjorde hende til en an
kerperson, hvor hun end 
virkede. 

Hun var vidende og 
spændende at tale med, og 
det har givet hende mange 
nære kontakter, som vil 
savne hende. ■

Lis Johansen fik en bred berøringskreds i Gråsten. Arkiv foto

Birthe Bjerre,  
Gråsten, er død, 97 år. ■

Søren F. Johanning,  
Gråsten, er død, 73 år. ■

Lise Leonore de Lorenzi,  
Dalsmark Plejehjem, 
Rinkenæs, er død, 86 år. ■

Kaja Karstensen,  
Broager, er død, 82 år. ■

Agnes Meienburg,  
Broager, er død, 83 år. ■

Hæder til rotaryanere
På det sidste møde i 
Gråsten Rotary Klub ud
delte den afgående præ
sident, Helle Blindbæk, 
hædersbevisninger med 

tilhørende emblemer og 
nåle.

Peter Jørgensen Jensen, 
Kolund, og Arne Jensen, 

Gråsten, modtog en Poul 
Harris Fellownål.

Desuden uddelte hun 
en Poul Harris Fellow 
med safir til Niels 

Johansen, Gråsten, og 
HansHeinrich Hansen, 
Egernsund.

Anerkendelserne blev til
delt for det store frivillige 
arbejde, som modtagerne 
har ydet i årenes løb. ■
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B R O A G E R

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

DIN LOKALE HÅNDVÆRKER

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

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

HLC
GULVSERVICE

V/Henrik Lehmann Christensen 
Gammelmark 3B, 6310 Broager 

Mobil 2166 7694 | hlcgulve@gmail.com

GULVAFSLIBNING
Når det kniber –kommer vi og sliber…

Salg og montering af:
 · Vinyl
 · Tæpper
 · Linoleum
 · Mindre snedker opgaver
 · Montering af:
 · Klinker og trægulve

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-fi rma-skole og koncertkørsel

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.

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

tømrer / snedker
Knud Møller Paulsen

Bækken 10 · Rinkenæs
DK-6300 Gråsten

info@godthaandvaerk.dk

telefon 74 65 01 10
mobil 40 34 80 08

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 ApSHGHG
Regnskabsservice

Regnskabsservice ApS
Sejrsvej 123,1 – Rinkenæs – 6300 Gråsten

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

Mail: gi@rsaps.dk

Heidi – Mobil 29 67 12 25
Mail: hj@rsaps.dk

CVR 38682318
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Broager

DANMARK SPISER SAMMEN

På Broagerhus søndag den 8. august 2021 kl. 12.00. Dørene åbnes kl. 11.15.
Menu: Snysk med tilbehør
Kaj Østergård vil komme og fortælle om gåture på Broagerland.
Pris: Kr. 50.00
Tilmelding til Glendi Hvidkilde på mail: glendihvid@yahoo.dk fra søndag den 25. juli 
og på tlf. 5135 9550 onsdag den 28. juli kl. 10 - 14 og torsdag den 29. juli kl. 14 - 16.

AFTENTUR TIL UNIVERSES HAVER INKL. BITTENS HAVE

Turen er et kør-selv arrangement onsdag den 11. august. 
Mødetid kl. 17.15 ved Broager Kirke. 
Vi kører til Danfoss Universe, hvor gartner Gert Jensen sammen med 
kollega kl. 18.00 vil guide os rundt. Efter rundvisningen kører vi til 
Fjordhotellet i Augustenborg, hvor vi får aftenkaffe/te med lagkage.
Pris: Gratis (betales af “sommerpakken”)
Tilmelding efter “først til mølle” princippet til Glendi Hvidkilde på mail: 
glendihvid@yahoo.dk fra søndag den 25. juli og på tlf. 5135 9550 onsdag 
den 28. juli kl. 10 - 14 og torsdag den 29. juli kl. 14 - 16.  Oplys om du 
kommer med bil, og hvor mange passagerer du evt. kan have med. 

OBS!!  Busturen til Sydhavsøerne - Lolland, Falster, Møn samt Sydsjælland 
15. – 17. september bliver gennemført, men der er stadig ledige pladser.

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

www.hebru.dk

Sundsnæs 4
6300 Gråsten

Norgesvej 24
6100 Haderslev

Mail
mobler@hebru.dk

Telefon 
7460 8351

Sundsnæs 4,
6300 Gråsten

Norgesvej 24, 
6100 Haderslev

Telefon
7460 8351

Mail
mobler@hebru.dk

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.

Broagerland i finale til 
Årets Landsby
Af Gunnar Hat tesen

Nye bo- og arbejds-
fællesskaber, digital 
kirkekaffe og grønne 
handleplaner sikrede 
en finaleplads til 
Broagerland, Skovsgård 
og Stjær i Årets Landsby 
2021
Prisen Årets Landsby ud
deles under temaet ‘Den 
nytænkende landsby’, som 
har formået at omsætte 
coronakrisen til positi
ve muligheder for sine 
indbyggere.

Landsbyklyngen 
Broagerland sikrede sig en 
finaleplads, fordi de kom 
med forskellige bud på, 
hvordan udvikling, bære
dygtighed og fællesskab 
kan gå hånd i hånd.

“I år har vi ledt efter en 
nytænkende landsby, der 
kan vise vejen for udvik
ling i landsbyer landet 
over. Og det er nogle umå
deligt imponerende lands
byfællesskaber, vi skal in
troduceres til i år. Alle tre 
landsbyer i finalefeltet har 
iværksat tiltag og formået 
at skabe rammer, som 
kan efterfølges og gøre en 

forskel for andre landsbyer 
i hele Danmark”, lyder det 
fra formanden for bedøm
melseskomitéen, Carsten 
Hansen, der er tidligere 
minister for by, bolig 
og landdistrikter. Han 
fortsætter:

 Stjær, Skovsgård og 
Broagerland er tre vidt 
forskellige landsbyer og 
klynger, der repræsente

rer den udfordring, som 
landsbyer landet over har 
stået ansigt til ansigt med 
det seneste halvandet år: 
Hvordan undgår man, at 
coronakrisen sætter en 
stopper for udviklingen? 
På sin vis repræsenterer 
landsbyerne også løsnin
gen – udtrykt via blandt 
andet bo og arbejdsfæl
lesskaber, bynær biodiver
sitet og vilde havevandrin
ger. Jeg glæder mig til at 
dykke ned i tiltagene ét for 
ét”, tilføjer formanden for 
bedømmelseskomitéen. ■

Fakta
I ansøgningen repræsenterer Broagerland ikke én landsby, men flere mindre 
småsamfund, der samles i fem landsbylaug. Broagerland har blandt andet brugt 
coronapandemien til at videreudvikle deres stilleområde – komplet med stilleru
ter, fordybelsesbænke, vandposter hos private osv. Derudover har de taget de før
ste skridt mod etableringen af nye bo og arbejdsfællesskaber, som bliver lejemål 
for både erhverv og private og ejes i fællesskab.

Komitéen faldt pladask for Broagerlands nytænkende sammensætning, som 
de både kalder stærk og vejen frem. Desuden lagde komitéen vægt på områdets 
mange fælles funktioner og forsøget på at styrke nye livsstile – båret frem af vil
jen til at samarbejde om en ny erhvervsdrivende fond.

Årets Landsby er en historisk pris, som blev oprettet i 1995 af Landsforeningen 
Landsbyerne i Danmark. I år uddeles den for 25. gang. 

Komitéen tager på besøg på Broagerland 13. august.38.000 høns blev aflivet
Fødevarestyrelsen har 
aflivet 38.000 høns på en 
gård i Iller. Det skete, fordi 
der blev konstateret fugle
influenza på gården. Også 

æggene måtte destrueres 
af hensyn til smittefaren.

De døde høns blev efter 
aflivningen kørt væk fra 
gården til destruering hos 

Daka, som håndterer døde 
dyr.

Desuden er der gen
nemført desinfektion af 
ejendommen. ■

Affaldssæk
En 52årig mand fra 
Sønderborg får en bøde, 
efter han forleden smed 
en stor affaldssæk med 
fiskerester og andet affald 
fra sig på Brovej mellem 
Egernsund og Broager.

Her så en forbipasse
rende, hvordan manden 
stoppede op i bil, løftede 
sækken ud af bagagerum
met og dumpede den ved 
et busskur.

Vidnet noterede bilens 
registreringsnummer, og 
kort tid efter blev bilisten 
kontaktet af politiet. ■

Narkokørsel
Politiet standsede forle
den en 38årig bilist fra 
Broager i Sønderborg.

Manden pustede i et nar
kometer og der var udslag.

Derfor blev manden 

anholdt og der er taget en 
blodprøve.

Udover sigtelsen for 
narkokørsel, blev bilisten 
noteret for at være i besid
delse af fire gram hash og 
et boldtræ. ■

Kortspil i Broager
Ældre Sagens kortspil har afholdt præmieskat.
Følgende opnåede placering:

Nr.1 Herluf Jørgensen, Broager 2316 point
Nr.2 Arne Mylin, Broager 1713 point
Nr.3 Jens Clausen, Broager 1513 point
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Broue kirketidende

SOGNEPRÆSTER
Stefan Klit Søndergaard
(studieorlov aug., sept. og okt.)
Vestergade 36, Broager
Telefon 22 19 33 28
skls@km.dk 
Mandag er fridag

Henrik Bo Jacobsen 
(vikar for S.K.S. aug., sept. og okt.)
Varnæsvigvej 13, Varnæs
6200 Aabenraa
Tlf. 30 72 46 52
pastor.h.b.jacobsen@gmail.
com eller hbja@km.dk
Mandag er fridag

Malene Freksen
Ringgade 44
6400 Sønderborg
Tlf. 2892 0782
mf@km.dk
Mandag er fridag

ORGANIST
Jørgen Kaad
Nejs Møllevej 5, Skodsbøl
Telefon 28 73 61 81
organist@broagerkirke.dk

KIRKEKONTOR
Jette Stenkjær Hansen
Storegade 1, 6310 Broager
Telefon 74 44 07 55
broager.sogn@km.dk
tirsdag-fredag kl. 11-13
torsdag tillige 15-17
Her bestilles dåb og ordnes papirer, 
samt bryllup og gravstedslegater.

KIRKEGÅRDSLEDER
Jan Hjortshøj
Kirkegårdstelefon: 74 44 06 00
Mandag–torsdag 9.00-9.30
& 12.00-12.30
Fredag 9.00-9.30
Mobil: 60 64 08 34
janhj@km.dk

KIRKETJENER
Kirketjenerfunktionen 
varetages af medarbejdere på 
kirkegården: Lars Hvedemose 
og Birthe Jensen, afløserne 
Helle Jacobsen og Lene Berthing, 
samt kirkegårdslederen.

HJEMMESIDE
www.broagerkirke.dk

Adresser

Vi synger højskolesangbogen
i Broager Sognegård følgende fredage fra kl. 10.00 - 11.30

den 8. oktober
den 5. november

19. november
3. december

Søndag den 18. juli kl. 9.00
7. s.e. trinitatis. Luk 19, 1-10
Zakæus betaler tilbage  E.G.V.

Søndag den 25. juli kl. 10.30
8. s.e. trinitatis. Matt 7, 15-21
Gode og dårlige frugter  E.G.V.

Søndag den 1. august kl. 10.30
9. s.e. trinitatis. Luk 16, 1-9
Den utro godsforvalter  F.B.

Søndag den 8. august kl. 10.30
10. s.e. trinitatis. Luk 19,41-48
Jesus græder over Jerusalem H.B.J.

Søndag den 15. august kl. 10.30
11. s.e. trinitatis. Luk 18,9-14
Den, der ophøjer sig selv, skal 
ydmyges M.F.

Søndag den 22. august kl. 10.30
12. s.e. trinitatis. Mark 7,31-37
Jesus får døve til at høre og stumme 
til at tale H.B.J.

Søndag den 29. august kl. 10.30
13. s.e. trinitatis. Luk 10,23-37
Den barmhjertige samaritaner H.B.J.

Søndag den 5. september kl. 10:30
14. s.e. trinitatis. Luk 17,11-19
En ud af ti takkede Gud  H.B.J.

Søndag den 12. september kl. 9.00
15. s.e. trinitatis. Matt 6,24-34
Vær ikke bekymrede H.B.J.

Søndag den 19. september kl. 10.30
Høstgudstjeneste
16. s.e. trinitatis. Luk 7,11-17
Jesus oprejser enkens søn M.F.

Søndag den 26. september kl. 10.30
17. s.e. trinitatis. Luk 14,1-11
Er det tilladt at helbrede på 
sabbatten? M.F.

Søndag den 3. oktober kl. 10.30
18. s.e. trinitatis. Matt 22,34-46
Det største bud i loven H.B.J.

Søndag den 10. oktober kl. 10.30
19. s.e. trinitatis. Mark 2,1-12
Helbredelse og syndstilgivelse H.B.J.

Søndag den 17. oktober kl. 10.30
20. s.e. trinitatis. Matt 22,1-14
Det store gæstebud M.F.

Søndag den 24. oktober kl. 10.30
21. s.e. trinitatis. Joh 4,46-53
Den kongelige embedsmands søn
 H.B.J.

Søndag den 31. oktober kl. 10.30
22. s.e. trinitatis. Matt 18,21-35
Den gældbundne tjener H.B.J.

Søndag den 7. november kl. 10.30
Allehelgens søndag
Den store hvide flok/
Saligprisningerne S.K.S.

Søndag den 14. november kl. 10.30
24. s.e. trinitatis. Matt 9,18-26
Kvinden, der rørte Jesu kappe S.K.S.

Søndag den 21. november kl. 10.30
Sidste s. i kirkeåret. Matt 25,31-46
Fårene og bukkene S.K.S.

GUDSTJENESTER

Sogneaftener i Sognegården
Torsdag den 23. september kl. 17:30

Kim Fupz Aakeson
Torsdag den 7. oktober kl. 19:00 

Karsten Skov
Torsdag den 4. november kl. 19:00

Karin Pagh og Jørgen Hjorth
Torsdag den 25. november kl. 19:00 

Jens Lyster

Sognecafe
Fredage kl. 14.30-16.30

den 24. september
den 29. oktober

den 26. november
den 17. december

Udsætning af 13.000 ål i 
Flensborg Fjord
Af Gunnar Hat tesen

Der blev forleden udsat 
13.000 ål i Flensborg 
Fjord ved molen i 
Egernsund. 

Årets udsætning af ål for
løb rig godt. 

Det fortæller formand 
for Als og Sundeved 
Fritidsfiskerforening, 
John Christiansen, Vester 
Sottrup.

Ålen har været i kraftig 
tilbagegang. Foreningen 
hjælper bestanden ved 
at de udsatte glasål ind
fanges i havet på vej mod 
vandløbene og opfostres i 
dambrug til de har opnået 

en vægt på 34 gram, hvor 
deres chance for overlevel
se er markant forbedret.

De næste 48 år skal de 
vokse sig store og stærke i 
Flensborg Fjord, hvorefter 
deres rejse mod havet 
begynder, hvis de da ikke 
er blevet fanget af en lyst
fisker inden da.

De rusindvis af ål er 
blevet købt for nogle af 
alle de penge, som kom
mer ind, når man køber 

det statslige fisketegn. 
Desuden bidrager EU også 
til en stor del af beløbet til 
åleudsætningen. 

Klar til at hjælpe med 
udsætningen var Tim 
Bennetsen og John 
Gregersen, som stod klar 
med hver deres fiskerbåd. 
Den ene båd sejlede ud i 
fjorden og den anden sej
lede ind i Nybøl Nor for at 
udsætte ålene. ■

Fra molen i Egernsund blev 
der udsat ål, som i de næste 
4-8 år skal vokse sig store og 
stærke i Flensborg Fjord.
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Broager
Industrivej 11

Stor familievilla på 272 m2 med mulighed for hele 8 værelser
Pæn og nydelig villa fra 1976, der er li-
ge til at flytte ind i for familien, der øn-
sker god plads og en villa i nærhed til
skole, indkøbsmuligheder, daginstituti-
oner samt Lodden Mose og idrætscen-

teret. Huset er omkranset af en
dejlig stor have med flere bede og
skøn køkkenhave. Ønsker I at opleve
boligen, så kontakt os for at se denne
herlighed af en villa.

K
272

f
1217

n
4

h
3

d
1976

D
Energi

VILLA

Kontantpris 2.495.000
Ejerudgifter pr. md. 2.031
Udbetaling 125.000
Brutto/netto
ekskl. ejerudgifter 10.054/8.557
Sag: 7030000344 Tlf: 74441698

NY PRIS

Gråsten - Rinkenæs
Nederbyvej 11

Smuk udsigtsvilla i 1. række til Flensborg Fjord - Opført i gode kvalitetsmaterialer
Smuk villa med en helt enestående ud-
sigt ud over, det altid livlige farvande
"Flensborg Fjord". Udsigten kan nydes
fra stuen, gildesalen over garagen eller
fra en af de 2 store terrasser. Der er

også på sydsiden af villaen flere hygge-
lige terrasser. Her på Nederbyvej 11 er
der stilhed og udsigt for alle pengene.
Villaen har en tidsvarende indretning
og fremstår indflytningsklar.

K
179

f
700

n
5

d
1862

C
2

D
Energi

VILLA

Kontantpris 3.795.000
Ejerudgifter pr. md. 1.731
Udbetaling 190.000
Brutto/netto
ekskl. ejerudgifter 15.289/13.015
Sag: 7030000335 Tlf: 74441698

Gråsten
Østersøvej 4, 1. tv.

Super lækker ejerlejlighed ved Gråsten Havnefront
Attraktivt beliggende i Gråsten, findes
denne flotte lejlighed. Lejligheden kan
både bruges som helårsbolig,
fritidsbolig eller den kan lejes ud og
købes med henblik på en investering.

Lejligheden ligger i et flot rødt og hvidt
byggeri fra 2007, hvorfor standen også
er i top, og fremstår både pæn og ny-
delig ude såvel som inde.

MULIGHED FOR
FLEXBOLIG

K
124

n
4

F
2

d
2007

C
2

C
Energi

LEJLIGHED

Kontantpris 1.975.000
Ejerudgifter pr. md. 2.917
Udbetaling 100.000
Brutto/netto
ekskl. ejerudgifter 8.009/6.817
Sag: 7030000325 Tlf: 74441698

Gråsten
Østersøvej 2, 1. th.

Spændende og yderst velindrettet bolig ved Gråsten havnefront
Denne spændende bolig på 135 m2
super velbeliggende tæt på vandet,
skoven og Gråsten centrum med gode
indkøbsmulighed. Der er fra boligen
kort afstand til god offentlig transport.

Boligen, som er opført i 2007,
fremstår i pæn stand og har en spæn-
dende indretning i 2 plan. Lige fra det
øjeblik man træder ind, mærker man
hyggen i det flotte køkkenalrum.

MULIGHED FOR
FLEXBOLIG

K
135

n
4

F
2

d
2007

i
800

C
Energi

LEJLIGHED

Kontantpris 1.995.000
Ejerudgifter pr. md. 2.906
Udbetaling 100.000
Brutto/netto
ekskl. ejerudgifter 8.067/6.865
Sag: 7030000338 Tlf: 74441698

Gråsten - Rinkenæs
Nederbyvej 170

Spændende og meget flot moderniseret villa med integreret dobbelt garage
Ejendommen fremstår i en aldeles god
stand med bl.a. nymalede vandskure-
de facader og flot glaseret tegltag.
Hele stueetagen består af en stor
dobbelt garage med opvarmet gulv og

mange super praktiske rum. Herfra går
man op i "boligen" og det at man er
på 1.sal og tagetagen giver en helt
speciel følelse.

K
252

f
1386

n
5

d
1912

C
3

E
Energi

VILLA

Kontantpris 2.495.000
Ejerudgifter pr. md. 2.050
Udbetaling 125.000
Brutto/netto
ekskl. ejerudgifter 10.074/8.574
Sag: 7030000345 Tlf: 74441698

NYHED

Broager
Nejs Bjerg 57

Indflytningsklar familievilla fra 2006 - Beliggende i eftertragtede "Nejs Bjerg"
Villaen fra 2006 er opført i
kvalitetsmaterialer med flotte mursten
og pænt betontag. Huset fremstår
i god stand - lige til at flytte ind i.
Solceller samt gulvvarme i hele huset,

er blot få af de goder, man finder i
denne dejlige bolig. Udenfor har
sælger anlagt den smukkeste private
familiehave med stor terrasse og
pæn græsplæne.

NYHED

K
163

f
990

n
6

h
5

d
2006

C
Energi

VILLA

Kontantpris 2.295.000
Ejerudgifter pr. md. 2.337
Udbetaling 115.000
Brutto/netto
ekskl. ejerudgifter 9.255/7.876
Sag: 7030000333 Tlf: 74441698

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

Vi sælger utroligt godt i øjeblikket. Skal din bolig være den næste? Kontakt os for en gratis salgsvurdering!
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Hørt i byen
Kronprins Frederik, 
Kronprinsesse Mary og 
deres fire børn, Prins 
Christian, Prinsesse 
Isabella, Prins Vincent 
og Prinsesse Josephine 
hyggede sig, da de et 
par dage var gæster hos 
Dronning Margrethe 
på Graasten Slot.

Dronning Margrethe 
er flittig kirkegænger. 
Under det tre uger 
lange sommerophold 
på Graasten Slot deltog 
hun hver søndag i 
gudstjenesten i Gråsten 
Slotskirke.

TrygFonden har fokus 
på ulykker på, i og ved 
vand, og har doneret 
3.000 kr. til Gråsten 
Ro og Kajakklub.

Sven Jensen, Tørsbøl, 
har gennemført 1.200 
km cykling med Team 
Rynkeby Sønder
jylland. De 7 dage 
Dan mark Rundt blev 
tilbage lagt i højt hu
mør. Anderledes endte 
turen for Rynkeby 
rytteren Mogens Mau, 
Egern sund, der efter 
et meget slemt styrt 
måtte ende touren på 
Aabenraa Syge hus med 
punkteret lunge og 
brækkede ribben.

Sognepræst Hanne 
Beierholm Christensen 
og datteren Marie 
benyttede det gode vejr 
til en sejltur med cy
kelfærgen Rød sand. På 
den 45 kilometer lange 
tur fra Langballigau via 
Flens borg og hjem til 
Gråsten var der indlagt 
flere badestop og en 
god frokost.

Bygmester Kaj Nielsen, 
Rinkenæs, kunne 
forleden fejre sin 70 års 
fødselsdag. ■

Audi A4
2,0 TDi 143 
04/2008
Km. 198.000
Diesel
Sortmetal

99.400,-

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

Stillinger

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

Ki
m

m
o 

Ka
rs

to
ft

Moden selvstændig 
person søges til rengøring i 
tandlægepraksis Gråsten.

Timer 5 stk. pr. uge - fordelt 
på 1 time hver dag fra 

mandag til fredag.
Tidlig morgen eller efter lukketid.
Rengøringserfaring foretrækkes.

Henvendelse på tlf. 74651015

Rengøring

Ulsnæs 6, 1.1, 6300 Gråsten

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

Indbrud i Kværs
Kværs Auto havde natten 
mellem onsdag og torsdag 
besøg af en indbrudstyv, 
som af listede en rude.

Fra autoværkstedet blev 
der stjålet kontanter, som 
lå i en pengekasse. ■

Faisal er ny radikal 
spidskandidat
Af Gunnar Hat tesen

32-årige Faisal Shojai er 
valgt til ny spidskandi-
dat for Radikale Venstre 
i Sønderborg. 
Han afløser Emil 
Wismann Kirkebæk
Jensen, der har meldt sig 
ud af partiet.

Faisal er uddannet byg
ningsingeniør. Han er født 
i Kabul, Afghanistan og 
kom til Augustenborg for 
20 år siden, hvor han bor 
i dag. 

Sønderborgs Radikale 
Venstre ser frem til et 
brag af en valgkamp, hvor 

Faisals navn og mærke
sager skal gøres kendt på 
rekordtid. ■

Faisal Shojai er ny radikal 
spidskandidat.

Skatkort på bordet
Gråsten Skatklub sam
lede 33 medlemmer til 
klubaften.

1. runde
1. Kjeld Petersen
Egernsund 1536 point
2. Frede Hansen
Sønderborg 1330 point
3. Dieter Klein
Kliplev 1225 point
4. Herbert Jürgensen
Broager 1069 point
5. Udo Heinz
Flensborg 1055 point
6. Jes Midtgaard
Gråsten 1000 point

2. runde
1. Udo Heinz
Flensborg 1583 point
2. Preben Paulsen
Aabenraa 1342 point
3. Kjeld Petersen
Egernsund 1205 point
4. Christian Skousen
Holbøl 1205 point
5. Gerd Sørensen
Gråsten 1090 point
6. Frede Jørgensen
Gråsten 1079 point

Gråsten Rotary Klub lukker
Af Gunnar Hat tesen

Gråsten Rotary Klub 
har efter længere tids 
faldende medlemstal 
besluttet at nedlægge 
sig selv.
Klubbens indestående på 
60.000 kroner har klub
bens medlemmer valgt at 
tildele til fire foreninger.

Den afgående præsident, 
Helle Blindbæk, er ked af 
beslutningen om at lukke 
klubben, der blev stiftet i 
1963.

“Det er en trist beslut
ning efter 58 år, men 
medlemstallet var nedad
gående og der var ingen 
udsigt til,

at vi kunne hverve 
nye medlemmer under 
Coronakrisen”, siger 
Helle Blindbæk.

Et enkelt medlem, Niels 
Johansen, stod til at skulle 
modtage 50års medlems
tegn ved årets udgang.

Gråsten Rotary Klub har 
i mange år været et stort 
aktiv for slotsbyen. 

Klubben har holdt 

ugentlige møder på 
Benniksgaard Hotel og 
har stået for bekæmpelse 
af Polio på verdensplan 
og har haft et fantastisk 
udvekslingsprogram, hvor 
mange lokale unge men
nesker har været sendt ud 
i hele verden. ■

Gråsten Rotary Klub lukker, fordi medlemstallet er støt faldende.

Fakta
Gråsten Rotary Klub donerer følgende beløb:
Kr 10.000 til Vennekredsen for Gråsten Plejecenter
Kr 10.000 til Dalsmark Plejehjems Vennekreds
Kr 20.000 til Veteranforeningen Sønderborg
Kr 20.000 til Støtteforeningen for børnehjemmet 
Nepal Shrijanhil
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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

Tak fordi du handler lokalt

Padborg - Kruså - Frøslev - Holbøl - Kollund – Gråsten - Broager - Sundeved - Ragebøl Uge 29 21. juli 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 21. Gullash med asier 

TORSDAG den 22. Paneret stegt fl æsk med persillesovs

FREDAG den 23. Kalvesteg med bønner

LØRDAG den 24. Dansk bøf med rødbeder

SØNDAG den 25. Burger med pommes frites

MANDAG den 26. Medister med rødkål

TIRSDAG den 27. Hamburgerryg 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

Masser af biler til hr. og fru Jensen

Af Dit te Vennits Nielsen

Thomsens Auto har 
fået nyt hovedsæde i 
det tidligere Avifauna i 
Kollund.
Firmaet sælger hen ved 
1.000 biler om året, og 

ejeren hedder Henrik 
Thomsen.

Han har interesseret sig 
for biler siden han var lil
le. For 15 år siden gik hans 
drøm om at beskæftige sig 
med biler i opfyldelse, da 
han etablerede Thomsens 
Auto i Felsted.

“Jeg er udlært automatik 
mekaniker på Sønderborg 
Sygehus, men da biler 
altid har været min store 
passion, kastede jeg mig i 
stedet over bilsalg”, fortæl
ler Henrik Thomsen.

I 2013 flyttede firmaet på 
grund af pladsmangel til 

Lundsbjerg ved Aabenraa 
og i 2018 blev adressen 
byttet ud med større loka
ler på Tømrersvinget 21 i 
Tinglev.

Thomsens Auto er vokset 
støt, og i dag er der udover 
hovedsædet på Egelund i 
Kollund også afdelinger 
i Tinglev, Sønderborg, 
Vojens og Rinkenæs.

“Vores nye hovedsæde 
i Kollund har en helt 
perfekt placering. Vi har 

købt grunden, hvor det 
gamle Avifauna lå, og vi 
har rigtigt mange kun
der fra et stort område. 
Kunderne kan nemt finde 
os dér”, fortæller Henrik 
Thomsen.

Brugte biler
Thomsens Auto har lagt 
sig fast på at sælge og købe 
brugte biler til Hr. og Fru 

Jensen, Danmark. Det er 
en god niche, og firmaet 
beskæftiger 12 ansatte. 

Fremadrettet er det 
planen, at det meste salg 
af erhvervsbiler skal 
foregå fra afdelingen i 
Rinkenæs. ■

Bilforhandler Henrik Thomsen 
i den lyse og venlige hal 
i Kollund, hvor Avifauna 
tidligere havde til huse.
 Foto Ingrid Johannsen

Thomsens Auto er inde i en rivende udvikling og har fået nyt 
hovedsæde i Kollund.



KOLLUND KOLLUND 
KIRKEKIRKE

BOV BOV 
KIRKEKIRKE

Søndag den 25. juli kl. 11.00
ved Helle Frimann Hansen

HOLBØL HOLBØL 
KIRKEKIRKE

Søndag den 25. juli 
Ingen gudstjeneste

Søndag den 25. juli kl. 9.30 
ved Helle Frimann 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.

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

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

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

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

Kontoret er ferielukket fra den 12. juli til den 30. juli, begge dage inkl.
Vi ønsker god sommer.

Din daglige samarbejdspartner
i erhvervs- og privatspørgsmål

ADVOKATFIRMAET BIRGIT THOMSEN

Din daglige samarbejdspartner
i erhvervs- og privatspørgsmål

ADVOKATFIRMAET BIRGIT THOMSEN

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

Min kære mand, vor kære far, svigerfar og bedstefar.Min kære mand, vor kære far, svigerfar og bedstefar.

Jens-Ole SchmidtJens-Ole Schmidt
*1. december 1949 †1. juli 2021*1. december 1949 †1. juli 2021

Er brat taget fra os.Er brat taget fra os.
I dyb sorgI dyb sorg

SolvejSolvej
Maj-Britt, Jan, Silvia, Stiven, svigerbørn & børnebørn.Maj-Britt, Jan, Silvia, Stiven, svigerbørn & børnebørn.

Begravelsen har fundet sted i stilhedBegravelsen har fundet sted i stilhed

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

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

Gerda Thielsen
er stille sovet ind

Rise Plejecenter, den 17. juli 2021

Tak for alt

Svend Aage
Helle og Bent, Charlotte og Jørgen,

Eva og Tommi, Gunnar og Bisi
Børnebørn og oldebørn

Bisættelsen finder sted fra Holbøl Kirke
lørdag den 24. juli kl. 11.00

I stedet for blomster kan man, i Gerdas ånd, betænke
HFIF med et bidrag til foreningens konto i Sydbank,

reg. 8065 kto.  1103949 eller på MobilPay nr. 66072 -
mærket ”Gerda Thielsen”

Gurli Hilda Pedersen, 
Padborg, er død, 89 år. ■

Annemarie Terp,  
Padborg, er død, 86 år. ■

Vor dejlige far og morfar

Svend Aage Mørk
* 20. februar 1953

er alt for tidligt taget fra os

Aabenraa, den 17. juli 2021

På familiens vegne

Jette og Carsten

Bisættelsen finder sted fredag den 23. juli
kl. 12.30 fra Bov Kirke

Morgenbrød i Kollund
Borgerne i Kollund har 
lidt langt efter morgenbrø
det i weekenderne.

Det er baggrunden for, 
at Kollund Borger og 
Ungdomsforening, KBU, 
har indledt et samarbejde 
med Bageriet Kock og 
BeaMii om morgenbrøds

bestilling og betaling via 
www.bagerietkock.dk til 
afhentning på den gamle 
brandstation i Kollund.

På den måde kan bilen 
blive stående og man kan 
tage cyklen eller gå efter 
morgenbrødet i weeken
derne og miljøet skånes. ■
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Høstfest og Høstfest og 
koncerterkoncerter

 i Padborg skov i Padborg skov

Billetten til høstfesten incl. 
grillpølse og en øl el. en vand

Der kan som altid købes grillpølser, 
øl, vand og vin, kaff e, the og kage.

Koncerterne er støttes af:

Høstfest med Banditterne
Fredag den 13. august fra kl. 18.30

billetter bestilles på Place2book: 
bit.ly/Banditterne2021

Entré 50,-Grillen tændes kl. 17.30
Koncerten starter kl. 18.30 

Allan Olsen koncert
Lørdag den 14. august fra kl. 19.00

billetter bestilles på Place2book: 
bit.ly/AllanOlsen2021

Entré 300,-Grillen tændes kl. 18.00
Koncerten starter kl. 19.00 

Vi glæder os til at se dig i Padborg skov

 

 

 

 
LØRDAG 31. JULI 10.00-16.00 

 
Adresse: 

 
Odinsvej 2, 6330 Padborg 

(Følg skiltningen til øllageret) 
 

SPECIALØL FRA IND- OG UDLAND TIL 
SKARPE PRISER! 

 
OP TIL 50% RABAT! 

 

SOMMER-LAGERSALG! 
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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

Mio Mondo

SPORT, FRITID OG MODE
 TIL HELE FAMILIEN!

KENDTE MÆRKER

i butikken

ALTID

LLEEGGEELLAANNDD
HER FINDER DU OS
Flensborgvej 22 - 6340 Kruså - Tlf: 74 67 58 93

Flensborgvej 22 - 6340 Kruså - Tlf: 74 67 58 93
ÅBNINGSTIDER: Man - Søn 10.00 - 19.00

ENTRÉ
BØRN 50,-
VOKSEN 20,-

1000 M2 FYLDT MED SJOVE 

AKTIVITETER FOR BØRN

ÅBNINGSTIDER LEGELAND
MANDAG - SØNDAG 
10.00 - 17.30

Telefon: 61 80 61 61 info@krusellsmultiservice.dk

Algebehandling

700,-
Op til 450 kvm

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

www.hebru.dk

Sundsnæs 4
6300 Gråsten

Norgesvej 24
6100 Haderslev

Mail
mobler@hebru.dk

Telefon 
7460 8351

Sundsnæs 4,
6300 Gråsten

Norgesvej 24, 
6100 Haderslev

Telefon
7460 8351

Mail
mobler@hebru.dk

Bov

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

www.hebru.dk

Sundsnæs 4
6300 Gråsten

Norgesvej 24
6100 Haderslev

Mail
mobler@hebru.dk

Telefon 
7460 8351

Sundsnæs 4,
6300 Gråsten

Norgesvej 24, 
6100 Haderslev

Telefon
7460 8351

Mail
mobler@hebru.dk

Bov

ÆldreSagen Bov arrangerer

Højskoledag på 
Løgumkloster Refugium

23. august 2021 fra kl. 10.00 – 16.30 
Refugievej 1, 6240 Løgumkloster

MØDESTED Sydbank, Padborg kl. 8.45
Samkørsel i private biler. Der betales 20 kr. for at køre med.

Pris kr. 350,00 som Indbetales på mobilePay 64334 
eller Sydbank konto 8065-1010870 

TILMELDING til Grethe Petz mobil 40426686 
fra den 26. juli – 30. juli

For alle

På vej til OL i Japan
Af Dit te Vennits Nielsen

Kai Johannsen fra 
Kollund er kommet til 
Japan, hvor han deltager 
i OL som holdleder for 
det danske herrelands-
hold i håndbold.
Inden afrejsen var de 
nykårede verdensme
stre i træningslejr på 
Marienlyst. 

I Japan var landsholdet 

først indlogeret på en lille 
ø for at blive akklimatise
rede og træne under andre 
forhold.

Holdet ankommer 
onsdag den 21. juli til OL 
byen, hvor de skal opholde 
sig under legene. 

Kai Johannsen fortæller, 
at der er meget skrappe 
regler under OL i forbin
delse med både corona og 
bespisning. 

Ved VM slutrunden i 
Egypten led mange af spil
lerne af maveforgiftninger, 
og nogle fik konstateret 
corona.

Reglerne er skærpede, og 

derfor regner holdlederen 
ikke med nogle problemer 
af den art denne gang. ■

Kai Johannsen fra Kollund er 

holdleder for det danske 
herrelandshold i håndbold 
under OL i Japan. Arkiv foto

Mindeord

Mindeord om en frivillig der 
dedikerede livet til frivilligheden
Det er med stor sorg, at 
vi lørdag fik beskeden 
om, at Holbøls største 
ildsjæl er gået bort.
Gerda Thielsen viede sit 
liv til idrætten og var for
kæmper for ungdommen 

i det syd og sønderjyske. 
Især i Holbøl sogn var hun 
foregangskvinde. Altid 
klar på at tage stafetten og 
gå forrest, så længe hun 
vidste, at hun kunne være 
med til at gøre en forskel.

Flere sportsgrene har 
haft Gerdas fokus igen
nem tiden, men især 
håndbold, badminton og 
volleyball var hendes store 
passion. 

En af Gerdas store mær
kesager var at aktivere 
ungdommen. Hun sagde 
gentagne gange “De unge 
skal ikke hænge ud eller 
søge dårligt selskab, men 
føle de har værdi og blive 
værdsat”. Senere blev det 
aktiviteter for seniorer 
med krolf, petanque og 
senioridræt. Så sent som 
i foråret spurgte hun, 
hvornår vi igen kunne 

komme i gang med 
senioridrætten.

Efter 50 år som aktiv i 
bestyrelsesarbejde, DGI 
regi og kommunal ud
vikling, er det tydeligt at 
se og høre, hvor stor en 
person Gerda var. Hvor 
end man kommer hen i 
foreningsregi og nævner 
Holbøl, så bliver man med 
stor entusiasme spurgt ind 
til Gerda.

I disse svære dage skal 
tankerne gå til Svend 
Aage, børn, svigerbørn, 
børnebørn og oldebørn.

I stedet for blomster har 
familien i Gerdas ånd 
valgt at betænke HFIF 
med et bidrag til forenin
gens konto i Sydbank, 
reg. 8065 kto. 1103949 
eller Mobilepay nr. 66072 
mærket “Gerda Thielsen”

Idrætsforeningen har 
valgt at bidragene skal gå 
til Gerdas mærkesager

Gerda Thielsen sov stille 
ind den 17. juli og bisæt
telsen vil foregå i Holbøl 
Kirke lørdag den 24. juli 
kl. 11.00

Æret være Gerdas minde 

Bestyrelsen for Holbøl Foredrags 

og Idrætsforening 

Charlot te Duus 

Formand

Lørdag den 31. juli kl. 12.00Lørdag den 31. juli kl. 12.00
på Smedeby Kropå Smedeby Kro

• • Lykkehjul, dåsekast og div. sommerspilLykkehjul, dåsekast og div. sommerspil
• • I år har vi en hoppepude til rådighed.I år har vi en hoppepude til rådighed.
Kom og få nogle hyggelige timer, vi Kom og få nogle hyggelige timer, vi 
vil selvfølgelig tage coronahensyn vil selvfølgelig tage coronahensyn 
så godt som vi formår. så godt som vi formår. 
Vel mødtVel mødt
Med venlig hilsen LAHMed venlig hilsen LAH

Vi tænder grillen og der 
kan købes følgende:
• Grillpølser med 

kartoff elsalat eller brød
• Frikadeller med kartoff elsalat.
• Kaff e, the, vin, øl og vand.
• Der vil være is og slik til de mindste
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“Fænomenal service” 

“Super butik”

“Rigtig � n webshop og butik”

Trustpilot

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

Kvalitet? Vi har kun kvalitetscykler: Højest

Service? Vi yder den bedste service: Bedst

Pris? Vi er Danmarks billigste: Billigst

Transport? Vi henter og bringer: Gratis

Stemning? Vi er søde: Positiv 

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

Besøg vores
youtubekanal
 
CYKELBLOGGEN

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

www.aktivaabenraa.dk  

GRATIS SVØMNING  
  I SOMMERFERIEN 

BOV UGE 26-31 

Mandag  kl. 10-16 
Tirsdag  kl. 10-16 
Onsdag  kl. 10-22 
Torsdag  kl. 10-16 
Fredag   lukket  
Lørdag  lukket 
Søndag   kl. 8-12 

 

RØDEKRO UGE 26-28 

Mandag  kl. 10-16 
Tirsdag kl. 10-16 
Onsdag  kl. 10-22 
Torsdag kl. 10-16 
Fredag  lukket  
Lørdag  kl. 8-12 
Søndag  lukket 

 

 

TINGLEV UGE 26-28  

Mandag  kl. 6-8, 10-16 
Tirsdag  kl. 10-16 
Onsdag  kl. 6-8, 10-16 
Torsdag  kl. 10-16 
Fredag  kl. 6-8 
Lørdag  lukket 
Søndag  kl. 8-12 

 

ÅBNINGSTIDER 
 

 

Vær med når Aktiv Aabenraa åbner dørene og tilbyder gratis svømning i hele 
sommerferien. Vi har badedyr i vandet, og vi glæder os til at tage imod dig.  

Coronapas er nødvendigt for besøgende over 18 år. Find øvrige retningslinjer 
og aktiviteter i svømmehallerne på www.aktivaabenraa.dk 
   
 

SENIORFODBOLDEN SENIORFODBOLDEN 
BEGYNDER AT BEGYNDER AT 
RULLE IGENRULLE IGEN

Træning frem mod efteråret starter
tirsdag i uge 29 ved Grænsestadion

Er du 16+ og har lyst til at spille fodbold i et godt fælleskab, 
hvor der er plads til alle, så er du mere end velkommen.

Vi træner hver tirsdag og torsdag, og du skal være omklædt på 
træningsbanen fra kl. 19.00, her i opstarten trænes frem til kl. 21.00

I dette efterår har vi serie 2 og 5, så der er plads både til 
det seriøse og også til det lidt mere afslappede.

Du er naturligvis velkommen til at kontakte Du er naturligvis velkommen til at kontakte 
vore trænere for nærmere informationer. vore trænere for nærmere informationer. 

Kontakt serie 2 Jacob Damsgaard Nielsen på 2348 1248 Kontakt serie 2 Jacob Damsgaard Nielsen på 2348 1248 
og serie 5 Nikolaj Gram på 2679 2960og serie 5 Nikolaj Gram på 2679 2960

Med sportslig hilsenMed sportslig hilsen

Bov IF FodboldBov IF Fodbold
Frank ThietjeFrank Thietje
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Gerda Thielsen var ildsjæl i Holbøl
Af Gunnar Hat tesen

Ildsjæle er Guds gave 
til folket. Ildsjæle går 
forrest, viser vejen og 
tør tage ansvar.
Holbøls store ildsjæl, 

Gerda Thielsen, er død, 
82 år.

Hun var i den grad 
forkæmper for, at ung
dommen i mange år 
havde gode idrætslige 
udfordringer.

Det var hendes opfattel
se, at de unge ikke skulle 
hænge ud eller søge dår
ligt selskab, men de skulle 
føle, de havde værdi og 
blev værdsat.

Gerda Thielsen var 
en rigtig idræts pige, 
som brændte for hånd
boldsporten og siden 
volleyball.

Gennem årene trænede 
hun utallige hold  også 
dengang idræt udeluk
kende var en udendørs 
aktivitet. Hun var hård, 
men retfærdig og krævede 
disciplin af sine spillere.

Og de kunne lide det. 
Gerda Thielsen var i over 
50 år aktiv i Holbøl Fore
drags og Idræts Forening, 
HFIF. I 2015 blev hun 
udnævnt til foreningens 
første æresmedlem.

Hun trænede otte for

skellige idrætsgrene, hvor 
de største var håndbold 
og volleyball. Siden var 
hun aktiv i senioridræt 
samt trænede børn i 
badminton.

I henved 20 år var hun 
foreningens dygtige 
formand. Medlemstallet 
voksede, men det gjorde 
kravet om, at der blev 
bygget en idrætshal, så der 
også kunne dyrkes idræt i 
vinterhalvåret.

Grænsehallerne
Også dengang var de 
kommunale midler små, 
så skulle der bygges en 
hal, måtte det ske på fri
villig basis.

Som en anden hoveden
treprenør styrede Gerda 

Thielsen byggeriet med 
fast hånd. Hun bookede 
timer og mandskab og 
efter nogen tid, kunne 
man indvie en ny idræts
hal i Kruså, der siden blev 
til det, vi i dag kender som 
Grænsehallerne.

Gerda kunne aldrig 
lade være med at opdrage 
børnene i forbindelse 
med træningen. Børnene 
måtte ikke smide papir i 
naturen, og at man skulle 
rydde op efter sig selv. 

Hun spillede selvsagt 
bold med børnebørnene, 
når de var på besøg på den 
gård på Holbøl Mark, hvor 
Gerda i en hel menneske
alder boede sammen med 
sin mand. 

Gerda var født og opvok
set på en gård i Lund toft, 
som hendes datter Helle i 
dag driver. Som barn var 
Gerda mere “staldkarl” 
end husmor, men de husli
ge pligter blev hun nødt til 
at lære, da hun fik sin egen 
store familie. 

Selv om hun gerne ville 
have været lærer, blev hun 
uddannet på kontor, men 
det blev landbruget og 
Hol bøl F.I.F., som fik hen
des store opmærksomhed. 
Hun satte meget i gang. 
Hun spillede foruden 
håndbold også petanque 
og krolf og var plads
mand. Det var hende, 
der holdt øje med Holbøl 
Stadion. Det lå hende også 
meget på sinde, at få den 
ældre generation til at røre 
sig, og hun var næstfor
mand i senioridræt. 

Gerda efterlader sig 
ægtemanden Svend Aage, 
4 døtre, 8 børnebørn og 3 
oldebørn. ■

Hørt ved Lyren
Uwe Asmussen, Hol
bøl, havde forleden 
laden fyldt med glade 
gæster til sønderjysk 
kaffebord og efter
følgende grillmad 
for at fejre sin 60års 
fødselsdag. 

Godsejer Hans 
Christian Nissen 
holder for tiden som
merferie på Kold moos 
sammen med sin fami
lie. Han har til daglig 
sit virke i Letland med 
landbrug og hoteldrift.

Rønshave Plejecenter 
nyder godt af en place
ring tæt ved naturen. 
Hver aften er der besøg 
af en Bambi, som godt 
nok spiser blomsterne, 
men som giver beboer
ne stor glæde, da den 
kommer tæt på.

Stafet for Livet, som 
løber af stablen 
den 28. august ved 
 Grænse hal lerne i 
Kruså, mangler frivil
lige, der har lyst til at 
underholde i løbet af 
dagen. Det kan f.eks. 
være en tryllekunstner, 
dans, musik eller noget 
helt andet. 

Hvis man vil besøge St. 
Okseø kan man booke 
en lille turbåd fra nu af 
og frem til 15. august. 
Det er Natur styrelsen 
i samarbejde med 
Aabenraa Kommune, 
der har lavet et forsøgs
projekt for at give folk 
mulighed for at opleve 
den mangeartede og 
afvekslende natur på 
den 8 hektar store ø. 

Det har været nødven
digt at sætte et skilt 
op ved Bov Bibliotek, 
således af borgerne kan 
se, at der er åbent. Den 
omfattende ombygning 
med presenninger og 
stilladser har fået folk 
til at tro, at der var luk
ket. Derfor står der nu 
et stort skilt ved vejen 
med åbningstiderne. ■

Padborg Vandværk A.m.b.a.

Der afholdes

Generalforsamling
i Padborg Vandværk A.m.b.a.

Onsdag den 18. august på Bov Kro kl. 19.00
DAGSORDEN:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
4. Budget for det kommende år forelægges til godkendelse.
5. Behandling af indkomne forslag, 

herunder forslag fra bestyrelsen.
6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.
7. Valg af revisorer.
8. Eventuelt.

På valg til bestyrelsen er Monika Jensen, 
Jes F. Petersen og Børge V. Nielsen.

På valg er tillige suppleanterne Bjarne Hermansen og 
Kim Klintø samt revisionsfirmaet Sønderjyllands Revision.

Eventuelle forslag til behandling på generalforsamlingen 
skal indsendes til Padborg Vandværk A.m.b.a., 

Toldbodvej 1, 6330 Padborg senest den 12. august 2021.
Efter afholdelse af generalforsamlingen er 

vandværket vært ved en Pariserbøf.
Regnskab, budget og takstblad til behandling på 

generalforsamlingen bliver udleveret under mødet og kan 
tillige ses på vandværkets hjemmeside: www.padborgvand.dk

Coronapas eller negativ test medbringes.

Bestyrelsen

SØGER HUS
Sygeplejerske 50 år, med 3 teenagere i alderen 14-20 år, 
søger hus til leje i længere tid grundet salg af eget hus.

Minimum to børneværelser, husdyr tilladt samt 
mulighed for skolebus til Bov. 

RING GERNE 51 88 54 55 
FOR MERE INFO

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

Gerda Thielsen elskede livet 
på gården på Holbøl Mark. I 
en menneskealder var hun en 
hjørnesten i Holbøl og var i 
over 50 år en dygtig ambas-
sadør for HFFIF. Arkiv foto

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 

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

Telefon 7467 8067
info@bindzus-el.dk · www.bindzus-el.dk

Enigma 545
Design: Shoichi Uchiyama

Hos os er kvalitet og service i Højsæde

Danske Malermestre

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

tlf. 20 47 85 63

Hos os er kvalitet og service i Højsæde

Danske Malermestre

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

tlf. 20 47 85 63

Hos os er kvalitet og service i Højsæde

Danske Malermestre

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

tlf. 20 47 85 63

Hos os er kvalitet og service i Højsæde

Danske Malermestre

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

tlf. 20 47 85 63

Hos os er kvalitet og service i Højsæde

Danske Malermestre

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

tlf. 20 47 85 63

Hos os er kvalitet og service i Højsæde

Danske Malermestre

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

tlf. 20 47 85 63

Hos os er kvalitet og service i Højsæde

Danske Malermestre

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

tlf. 20 47 85 63

…Lys over by og land
det klarer fru Jensens mand!

Salg & service
af hårde hvidevarer

Rolighedsvej 2 B, Fårhus
6330 Padborg
Tlf. 74 67 33 22

Se elis.dk for aktuelle tilbud
Alt i servicesalg •

Elis’ hvidevarer
ved Norman Rudbeck

Alt indenfor hårde hvidevarer
Salg-Service-Reparationer

Telefon 7467 8799
Mobil 4082 4939

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

• El-installationer

• Reparationer 

• Industriservice

• IHC/wireless

• Tyverisikring

• Varmepumpeservice

• Parabol/antenneanlæg

• Tele/data installationer

• Energirådgivning

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

Norman 
Rudbeck

Jernbanegade 11
6330 Padborg

H.S. Gardiner & Tæpper 
v/ Claus Sisseck - Nørregade 37-39 - 6330 Padborg - Tlf. 74 67 19 54 - Fax 74 67 52 06

G ar d i ner,  Tæpper,  Tr ægu l v e ,  F l i s e r  og  M a l i ng

Lad os gøre det grove og give dit trægulv nyt liv. 

Kom ind eller ring og få et uforbindende tilbud.

Gulvafslibning
Oliering - lakering

Sisseck boligudstyr ApSSisseck boligudstyr ApS

DIN LOKALE HÅNDVÆRKER BovAvis

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

Ældre vandrede på Gendarmstien Af Dit te Vennits Nielsen

Ældre Sagen Bov har 
hen over sommeren 
arrangeret vandrings-
ture på Gendarmstien 
fordelt på ni etaper over 
fem uger.
Den afsluttende vandring 
på godt 10 km blev afslut
tet igennem Padborg skov. 

Det var nogle glade 
og let svedige vandre

re, der vendte tilbage 
til de parkerede biler 
i Gendarmhaven på 
Nørregade. Her blev 
dagens 12 deltagere budt 
velkommen med cham
pagne, kransekage og 
friske jordbær arrangeret 
af Benta Tønder. 

Der var i alt 25 deltagere 
fordelt på de forskellige 
etaper, og heraf var der 
4, der gik alle ni etaper. 
Det var Dorit Steffensen, 
Padborg, Niels Kristensen, 
Kollund, Lars Larsen, 
Padborg og Bente 
Honnens, Rødekro, som 
modtog et diplom.

Desuden fik Herbert 
Johansen og Niels 
Kristensen hver 3 flasker 
vin som tak for kørsel. ■

Dorit Steffensen (tv) var en ud af fire, der gik alle ni etaper på 
Gendarmstien.

Kasserer i Ældre Sagen Bov, Rita Clausen, jublede over at 
komme i mål.

 Benta Tønder sørgede for 
champagne og kransekage til 
deltagerne efter den sidste 
etape. Foto Dit te Vennits Nielsen
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