Tak fordi du handler lokalt

Gråsten - Broager - Ragebøl - Sundeved - Padborg - Kruså - Frøslev - Holbøl - Kollund

Uge 30

GRÅSTEN
Torsdag, fredag og lørdagstilbud

28. juli 2021

13. årgang   Løssalg: 5 kr.

VI RYKKER UD,
NÅR STRØMMEN
GÅR UD

Cirkel kaffe

Egernsund og Kværs El-service

500 g
blå eller guld

Nyvej 5 - 6320 Egernsund
Tlf. 20 40 75 80 · ees@egernsund-el.dk

En god forbindelse

ta’ 4 pakker

HOLD PÅ FACONEN
– SPIS PÅ PERRONEN

100,*Maks. 8 pakker pr kunde pr. dag

ÅBNINGSTIDER

Åben:

Telefon 73 65 26 00

Kongevej 75, 6300 Gråsten

Alle dage kl. 7.00 - 20.00
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Alle dage er fra
11.00 – 20.00
•

Tlf. 74 65 35 70

IL
Audi A5
2,0 TDi 143
Sportback Multitr.
12/2012
km 168.000
Diesel
Koksmetal

Pæne biler til nettopriser

Forsvarsadvokater

189.400,-

Bistandsadvokater

tlf. 7060 2033

Råd om strafferet

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

Sundsnæs 2 · Gråsten · kjems.dk
Telefon 7465 1140

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

GULV- & GARDINBUSSEN

Vi sætter en ære i at give dig
den bedste rådgivning

Vagttelefon
Døgnbemandet for akutte henvendelser

BOOK EN TID

for personlig
rådgivning i butikken
eller hjemme hos dig.

Vi kan mere …
Leif

ÅBNINGSTIDER:
Man- fredag
13.30 - 17.30
Lørdag
9.30 - 12.00

TLF. 74 67 19 54

… end Kong Fiddes livret

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

Henning

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

Restaurant

COLOSSEUM

Sdr. Havnegade 24, 6400 Sønderborg ∙ Telefon: 7442 2306
Se menukortet på www.restaurantcolosseum.dk

Garant Sisseck boligudstyr ApS
Nørregade 37-39 - 6330 Padborg Tlf. 74 67 19 54
Mandag - tirsdag - onsdag 9.30 - 16
torsdag 9.30 - 17.30 og lørdag 9.30 - 12.30
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Efterårstur til

Bornholm
med besøg på Christiansø

AFGANG

19. - 22. september 2021

Kl. 7.00
Kl. 7.30
Kl. 7.50
Kl. 8.20

Ahlmannsparken i Gråsten
Circle K i Rødekro
OK-tanken i Hammelev
Hotel Scandic Kolding

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 fiskebuffet. Transport
i egen bus, rejseleder på hele turen og entreer er inkluderet.

Foto Ingrid Johannsen



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

3.995,-

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 kaffe 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
fineste sandstrand. Derfra går turen mod Hammershus, i besøgscenteret er
der mulighed for at købe kaffe 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.

Musik på Torvet i Gråsten
Det er efterhånden blevet
en tradition, der har eksi-

steret i mange år, at der er
musik på Torvet i Gråsten.
Programmet er blevet

udvidet i år til glæde for
de lokale og slotsbyens
mange turister. ■
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Soulmate, Marta du Chateau,
Love Sophy, Studio og Zoey

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 kaffe.
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 flot klippefyldt have. Der serveres
morgenmad hver dag med bl.a. hjemmelavet
figenmarmelade fra havens egne træer. Der
er gratis adgang til kaff e og the hele dagen
i opholdsstuen, hvor der også er en bar
med høflig selvbetjening. Værelserne
er alle med eget bad og toilet.

Spar op til

Tillæg for enkeltværelse er kr. 200,Turen arrangeres i samarbejde
med Quorps Busser.
Rejsegarantifonden nr. 2799
Tilmelding til
Gråsten Avis/Bov Avis
på tlf. 2116 0683
rejser@graastenavis.dk

BovAvis

70% på halvdelen af butikken
Åbningstider

Str. 36 -56

Mandag-fredag kl. 10.00 - 17.30 • Lørdag kl. 9.30 - 13.00
Borggade 4, Gråsten • Tlf. 5151 3678
Vi modtager mobilepay og kontanter
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MARINA FISKENÆS
BADELAND MED

NYHED 2021
SUP BOARDS

MARINA FISKENÆS
WELLNESS, UDE

MARINA FISKENÆS
MARINA FISKENÆS
WELLNESS, INDE

Tid til leg
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ENJOY FAMILY TIME

Glade børn
leger bedst
På ENJOY RESORTS MARINA FISKENÆS i Gråsten er der
noget at komme efter for alle. Bare et par timer eller en
enkelt dag væk fra hverdagen, men alligevel ikke langt væk.
Her finder du forkælelse til både krop og sjæl med
mange aktiviteter, som badeland, wellness, spa,
aktivitetsrum for børnene, fitness, restaurant og
marina. Enjoy Resorts Marina Fiskenæs ligger midt
i naturen, tæt på vandet og med højt til himlen. Så
der er god plads til masser af samvær med
dine nærmeste.

Der er altid en anledning...

Fiskenæsvej 2
DK-6300 Gråsten
Tlf. +45 6913 7911
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på telefon
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... se alle faciliteter og aktiviteter på www.enjoyresorts.dk
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92 til krolfstævne i Gråsten
Af Erling Nissen

Der var høje scorer ved
krolfstævne på banen
ved Ahlmannsparken.
Aarrangør var Gråsten
Krolf, der er en af aktiviteterne i Ældre Sagen i
Gråsten.
Stævnet samlede 92
deltagere fra Nordals,
Sønderborg og Gråsten,

som dystede på den tørre
bane
Vinder hos damerne blev
Sonja Bang fra Nordals,
også hos herrerne var det
en fra Nordals, der vandt
nemlig Aage Nielsen.
Et helt igennem vellykket
stævne under kyndig ledelse af Orla Kulby. ■

Det var en god krolf dag med stort
fremmøde.
Foto Erling Nissen
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BRUNSNÆ
IGAU
LANGBALL
Vi sejler fra 25. juni - 15. august. Begrænset antal pladser.
Book nu på: www.cykelfaergen.info

STORE OPLEVELSER I KONCERTSALEN ALSION
... hele Sønderjyllands koncertsal i Sønderborg

KONCERTSALEN ALSION
SERGEI NAKARIAKOV
- TROMPETIST -

SCHLESWIG-HOLSTEIN
FESTIVAL ORCHESTER
Ton Koopmann, dirigent
Svend Brinkmann
2. september 2021

Thomas Warberg
17. september 2021

Jan Gintberg
1. oktober 2021

Eske Willerslev
14. oktober 2021

Heino Hansen
11. november 2021

Harry Potter in Concert
27. november 2021

PROGRAM

Franz Schubert:
5. symfoni i B-dur
W.A. Mozart:
40. symfoni i g-mol
Johann Nepomuk Hummel:
Trompetkoncert i Es-dur

16. JULI 2021 KL. 20
BILLETTER: WWW.SHMF.DE - WWW.KONCERTSALEN-ALSION.DK

The Music of Les Miserables
3. februar 2022

Andrew Lloyd Webber Galla
4. februar 2022

Den russiske Nationalballet
9. februar 2022

Riddersalen,
Sønderborg Slot

BUSCH TRIO
Schubert: Klavertrio 2 i Es-dur
Smetana: Klavertrio i g-mol

7. AUGUST 2021 KL. 20
Blake & Ann-Mette Elten
11. marts 2022

Tobias Dybvad
12. marts 2022

Se mere på www.koncertsalen-alsion.dk

One Night of Queen
23. september 2022

Estate Kjeld Faaborg fordobler salget
Af Esben Cronbach

På et halvt år har den
lokale ejendomsmægler
fordoblet salget af huse.
Hos Estate Kjeld Faaborg
går det forrygende.
I alt 127 indgået handler
er det blevet til siden årets
begyndelse. Omsætningen
er derefter. På lidt over et

halvt år har ejendomsmægleren omsat for det,
de normalt ville omsætte
på et helt år.
Gode team i gode tider
Et hold, der fungerer
sammen, er ifølge Kjeld
Faaborg grunden til, at det
går så godt med salget.
”Vi er skruet godt sam-

men. Vi har Henrik, der
er rigtig god til det byggetekniske. Så har vi de to
ildsjæle, Tobias og Jonas,
der er friske med nyt
input, og Vivienne, der
klarer sagsbehandlingen
før og efter salgene rigtig
godt,” siger han.
Samlet set mener Kjeld
Faaborg, at de har et

”godt team med hver sine
kvaliteter”.
”Vi laver selvfølgelig også
fejl, men vi lærer samtidigt af dem, og så lytter
vi til købers og sælgers
behov.”

ikke er nogen salgsklare
byggegrunde. Man burde
have set behovet, inden vi

Mangel på byggegrunde
Estate Kjeld Faaborg sælger lige nu adskillige huse,
men om det kan fortsætte
resten af året, er Kjeld
Faaborg usikker på.
Han holder sine forventninger positiver, men er
alligevel skeptisk. Én af
grundene, til at han ikke
ved, om det kan fortsætte,
er, at der er mangel på
byggegrunde.
”Det undrer mig, at der

5

kom så vidt,” siger Kjeld
Faaborg.
Han mener, at nye
udstykninger er en
mangelvare, og at kommunen er bagefter med
udstykningerne. ■

SLUTSPURT
PÅ UDSALG

÷50%
på de sidste udsalgsvarer
Garn og tøjbutikken med det store udvalg

Kjeld Faaborg har forrygende
travlt med at sælge huse.


Foto Ingrid Johannsen

ULSNÆS CENTRET · Tlf. 74 65 43 44

e
n
D
G
å
a
p
mle Skom
1
2
0
2
r
e
a
m
g
m
er
o
S
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, fiskesteder og meget mere.

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.
Hver torsdag-fredag-lørdag-søndag

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

Åbningstider

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

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

Nygade 13 - 6300 Gråsten - Tlf. 7465 3365
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1-dags bustur til

Skønne Samsø
795,Fredag den 13. august
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
kaffe, færgeoverfart, middagsmad, lokal
guide, eftermiddagskaffe og kage.

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

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

BovAvis
Kværs Kirke
– også din kirke

Af Ingrid Johannsen

Høsten er i fuld gang.
Mejetærskerne arbejder
til langt ud på aftenen.

Kvaliteten af årets
vinterbyg er fin. Det
siger gårdejer Christian
Wildenschild, der driver
gården Buskmose.

AKTIVITETER EFTERÅR
OG VINTER 2021

SOGNEUDFLUGT
TIL SLESVIG
DOMKIRKE
OG
DANNEVIRKE

Aktivitetsudvalget har planlagt aktiviteterne for efterår og vinter
2021. Program vil blive husstandsomdelt. Der vil ligeledes
ligge programmer i Kværs kirke. De der ønsker et program
kan henvende sig til formand Lilian Jensen tlf. 2963 5350.

Søndag den 15. august kl. 09.30
11. s. e. Trinitatis
ved Helle D. Asmussen

Lørdag den 11. september
kl. 9.00

KIRKEGÅRDSVANDRING
OG SOGNEMØDE

Søndag den 5. september kl. 09.30
14 s. e. Trinitatis
ved Helle D. Asmussen

Han har allerede kørt
1.500 baller vinterbyg ind
i laden. ■

Kværs Sogn
– også dit sogn

K

Søndag den 1. august kl. 11.00
9. s. e. Trinitatis
ved Helle D. Asmussen

Foto Ingrid Johannsen

Høsten tegner godt for
landmændene

irkesiden for
Kværs sogn

GUDSTJENESTER

Torsdag den 19.august
kl. 18.30

AKTIVITETER

Program:
Kl. 18.30-19.10 “Tur på kirkegården” med fokuspunkter –
hvordan skal kirkegården se ud i fremtiden.
Kl. 19.15-19.45 Lidt godt til ganen.
Kl. 19.45-20.45 Oplæg med tema: Hvad vil vi med kirken. Oplæg ved
bl.a. biskop Marianne Christensen og formand for
Kværs MR Lilian Jensen.
Kværs kirke skal renoveres indvendigt
– skal der ske andre fornyelser – det vil
vi gerne drøfte med menigheden.
Kl. 20.45-21.00 Kaffe og kage - afslutning

Torsdag den 12. august kl. 19.00
Menighedsrådsmøde
Torsdag den 19. august 2021 kl. 18.30
Kirkegårdsvandring og sognemøde
Torsdag den 26. august kl. 19.00
Menighedsrådsmøde
Lørdag den 11. september kl. 9.00
Sogneudflugt

KONTAKT

På Buskmose er man i gang med at presse bigballer.

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

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

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

MENIGHEDSRÅDSMØDER
Menighedsrådet holder møde torsdag den 12. august
kl. 19.00 i mødelokalet i Kværs præstegård.
Menighedsrådsmøde torsdag den 26. august kl. 19.00
i mødelokalet i Kværs præstegård.
HUSK menighedsrådsmøderne er offentlige,
så du er altid velkommen.

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

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

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

Bygningskonstruktør
Murermester
Bygningskonstruktør
og Murermester
aut. kloakmester
og aut. kloakmester

SKADESANALYSE
-gode råd er
ikke dyre!
TILSTANDSRAPPORTER

KØBER- ELLER BYGGETEKNISK RÅDGIVNING

ENERGIMÆRKER

Andr. Petersen & Søn ApS
Planetvej 2 • 6300 Gråsten
Tlf. 7465 2416 - Bil. 4019 2416
www.apos-eftf.dk
Planetvej
2 • 6300 Gråsten

Tlf. 23 71 58 59

+45 40 20 25 53

Dyrehegnet 14
6300 Gråsten
www.graasten-murerforretning.dk
Bygningskonstruktør, murermester
post@graasten-murerforretning.dkNybygningPlanetvej
• Tilbygning
Tagarbejde
• Badeværelser
2 •• 6300
Gråsten

6300@factum2.dk
factum2 Gråsten ApS
Emmas Have 9, 6300 Gråsten

- din lokale fagmand

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

og aut. kloakmester
Belægning
Reparationer med;
Vi udfører
opgaver•i totalenterprise
Nybygningmurer,
• Tilbygning
•
Tagarbejde
• Badeværelser
tømrer, snedker, el, vvs og maler.
Belægning
• Reparationer
Vi gennemfører
opgaverne
Ingen
opgave
er
for lille.
med seriøsitet og præcision
Vi gennemfører opgaverne
med seriøsitet og præcision

TRANSPORT

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

Hvis din bil
kunne vælge

Annonce.indd 1

Tlf: 22 30 05 Annonce.indd
05
Alle former for transport udføres

1

Reparation og service
af alle bilmærker
Hans
Henrik
Fischer

Heidi
Waldemar
Østergaard

- Erhvervsret
- Erstatningsret
- Testamenter
- Skilsmisseret

Nicole
Schünemann
-Føh

Kioskvarer og gaveartikler
mv.

Alt i anlæg & vedligehold

Gisselmann

Kongevej 86, Gråsten · 74 65 01 70

- Ejendomsoverdragelse
- Strafferetsager
- Bobehandling
- Retssagsbehandling

Dit værksted og servicebutik på vejen

Belægning

Hækklipning
Vedligehold

Beskæring

Beplantning
Græsplæner
Tak fordi
du handler
lokalt

Ringgade 3, 6300 Gråsten | Telefon 7463 0800 | www.fischer-advokatfirma.com

Kosmoshus Træfældning
www.el-teknik.dk

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
Oplag: 13.430 eks. ugentlig
Tryk: OTM Avistryk A/S
Følg os på Facebook

Alt i træfældning
• Topkapning
• Beskæring
• Risikofældning
• Flishugning og
rodfræsning

tømrer / snedker
Knud Møller Paulsen
Bækken 10 · Rinkenæs
DK-6300 Gråsten
info@godthaandvaerk.dk

telefon 74 65 01 10
mobil 40 34 80 08

Kontor:
Nygade 8 · 6300 Gråsten
Åbningstider: Tirsdag kl. 10.00 - 12.00
onsdag og torsdag kl. 13.00 ‑ 15.00
eller efter aftale

Artikelmateriale sendes til
redaktion@graastenavis.dk
Annoncemateriale sendes til
annonce@graastenavis.dk

– Kort fortalt, vi fælder alt –
Ring eller skriv og få et godt tilbud
30 26 35 57 / kosmoshus@gmail.com
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.

Grafisk tilrettelæggelse
Ansv. redaktør

Mediechef

Gunnar Hattesen

Ingrid Johannsen

Reporter

Reporter

Telefon 21 16 06 83

Telefon 21 19 02 80

Esben Cronbach

Marie Beierholm Christensen

redaktion@graastenavis.dk

isj@graastenavis.dk

Telefon 26 77 22 72

marie.j.christensen@gmail.com

Bogholder
Journalist
Fotograf

Lise Kristensen

Reporter

Jimmy Christensen

Telefon 20 75 79 12

Søren Thygesen Kristensen

Telefon 29 25 95 50

lik@graastenavis.dk

Telefon 27 36 04 12

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

Hans-Ole Nielsen
Graphos Grafisk
Industrial Produktion
www.graphos.dk
Telefon 36 95 99 36
graasten-avis@graphos.dk

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

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

28-01

28-01-2
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Tre kongelige søstre på slottet

Tillykke

Ikke siden 2019 har de
tre søstre, Dronning
Margrethe, 81, Prinsesse
Benedikte, 77, og
Dronning Anne-Marie,
74, været samlet på
Graasten Slot.
Så glæden var stor, da de
kongelige søstre forleden
igen kunne holde ferie
sammen på Graasten
Slot. ■

Tillykke uden foto max. 25 ord ...............................125 ,Tillykke med foto max. 25 ord ................................150 ,Udover 25 ord, 1,- pr. ord.
Frankeret kuvert vedlagt
..............kr. indbetales på reg. nr. 7931 kontonr. 1195949
eller
356495
Skriv teksten i BLOKBOGSTAVER på nedenstående linier:
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
Vigtigt! Skal udfyldes (kommer ikke i avisen)
Indsenders navn og adresse samt evt. tlf.
________________________________________
________________________________________
Skal være os i hænde senest torsdag kl. 18.00 før indrykningen.
Kuponen kan udfyldes på www.graastenavis.dk,
postafdelingen i SuperBrugsen i Gråsten.
Postkassen tømmes hver torsdag kl. 18.00

Hjertelig tillykke

ADVOKATVAGTEN

Kære Michaela og Poul “Skelde”
Vi ønsker jer tillykke med sølvbrylluppet den 3. august
Håber I får en dejlig dag

Lukket i juli og august

Knus mor og far

Starter torsdag den 2. september 2021

VA N D R I N G PÅ
K VÆ R S H E D E

Advokaterne i Gråsten og Padborg

Indkaldelse til
Gråsten Forums ordinære
generalforsamling

TORSDAG DEN 19. AUGUST KL .18.30
Vi mødes ved Stenparken ved Kværs Kirke.
Her vil fhv. skoleinspektør Gerd Conradsen,
Kværs Skole, tage os med på en oplysende
tur, hvor vi bliver ført med gennem historien
omkring stenparken, Degnegården,
Plantagen, heden og ”æ Flyvsand”.

Tirsdag den 17 august kl. 19:00
i Ahlmannsparkens store mødelokale
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Dagsorden ifølge vedtægterne:
Valg af dirigent, stemmetællere og referent.
Bestyrelsens beretning ved formanden.
Beretning fra de enkelte nedsatte grupper.
Visioner for det kommende år.
Behandling af indkomne forslag.
Regnskab for det forløbne år til godkendelse.
Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Valg af revisor og suppleant.
Eventuelt.
Gråsten

0

www.graastenforum.dk

Først hører vi om Stenparken og Degnegårdens
historie. Derefter kører vi til plantagen,
hvor vi går de ca. 700 meter til æ Flyvsand.
Her vil Gerd Conradsen berige os med sin
store viden om etableringen af plantagen,
og den unikke natur på Kværs Hede.
Gråsten Venstre er vært ved kaffe
og kaffe i plantagen. Medbring
gerne selv en pude af side på.

Dit eget lille kongerige

Sølvbryllup
Vores dejlige forældre, svigerforældre og bedsteforældre

Michaela og Poul

har sølvbryllup, og i den anledning vil vi ønske hjertelig tillykke
Vi fejrer det med morgensang og morgenmad
den 3. august kl. 7 på Overballe 7 i Skelde.
Alle, der skulle få lyst, er velkomne til at kigge forbi.
Efterfølgende vil der være åbent hus,
hvor vi serverer lidt godt til ganen.
Kærlig hilsen
Morten, Kristina, Karoline og Camilla

Tak fordi du handler lokalt

G Rog
Å fællesskab
STEN
Frihed

GUDSTJENESTER
GRÅSTEN SLOTSKIRKE

BROAGER KIRKE

Søndag den 1. august kl. 9.30
ved ved Helle Domino Asmussen

Søndag den 1. august kl. 10.30
ved Frederik Birkler med 3 dåb

ADSBØL KIRKE

EGERNSUND KIRKE

KVÆRS KIRKE

RINKENÆS KORSKIRKE

Søndag den 1. august
Ingen gudstjeneste
Søndag den 1. august kl. 11.00
ved Helle Domino Asmussen

Søndag den 1. august
Ingen gudstjeneste
Søndag den 1. august
Ingen gudstjeneste

NYBØL KIRKE

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

SOTTRUP KIRKE

Søndag den 1. august
Ingen gudstjeneste

ULLERUP KIRKE

Søndag den 1. august kl. 9.30
ved Karen Møldrup Rasmussen

TYSK GUDSTJENESTE
Sonntag, 1. August
kein Gottesdienst

Nye Borgerlige-kandidat vil have
mindre papirnusseri
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Taksigelser
Hjertelig tak
for venlig deltagelse ved

Tom Hoecks
Af Esben Cronbach

Der er for meget bureaukrati og papirnusseri i
Sønderborg Kommune,
og det skal der laves om
på.
Det fastslår Svenja
Karstensen, Tørsbøl, der
er kandidat til kommunalvalget 16. november for
Nye Borgerlige.
Der skal mere fokus
på borgerne og mindre
bureaukrati i kommunen.
Dét er, hvad Sønderborg
Kommune har brug for,
hvis man spørger Svenja
Karstensen, som gerne
vil være med til at ændre
arbejdsgangen.
Skal man pege på en rød
tråd i Svenja Karstensens
budskab, er det, at kommunen skal have større
fokus på borgerne.
Hun mener, at Nye
Borgerlige opfylder netop
det behov.
“Mit hjerte har brændt
for Nye Borgerlige de
sidste tre år. Mange ting
er vigtige for mig, men
det vigtigste er, at Nye
Borgerlige er borgernære,”
siger hun.
Det mener hun, fordi
hun synes, at hun hurtigt
er blevet integreret i partiet, som hun i et halvt år
har været en del af. Hun
har haft bl.a. haft møder
med sundhedsordføreren,
Lars Boje Mathiesen,

og formanden, Pernille
Vermund.
Svenja Karstensen vil
være med til at ændre de
nuværende arbejdsgange,
fordi hun mener, det er for
bureaukratisk og ikke borgernært nok, som det er.
“Der er for meget administrativt arbejde med
papirer og paragraffer, og
der er for meget papirarbejde og papirnusseri.
Det skal der være mindre
af. Der skal være mindre
bureaukrati.”
Kommunerne er den del
af det offentlige, der har
flest forskelligartede opgaver, og man må derfor
prioritere, hvor meget der
skal bruges på de mange
forskellige områder – på
bekostning af andre.
Svenja Karstensen er
klar over, at det ser rodet
ud udefra, og at hun, hvis
hun bliver valgt, kan få et
andet syn på kommunen.
“Jeg ved, at de har mange
penge, og at de kan bruges
på mange forskellige ting.
Jeg kan blive bagklog og
lære mange ting, når først
jeg kommer derind. Lige
nu har jeg ingen idé om,
hvordan det fungerer,
men jeg forestiller mig, at
pengene kan bruges bedre.
Kernevelfærden – især de
ældre – er det vigtigste.”
Det lokale i fokus
I godt 10 år har Svenja
Karstensen været aktiv i

Svenja Karstensen opstiller
til kommunalvalget for Nye
Borgerlige.

bisættelse i Rinkenæs Korskirke
Wilma

Gråsten blomster
Ulsnæs Centret, Sundsnæs 17A
Telefon 74 65 03 03

lokalsamfundet i Kværs
og Tørsbøl. Hun har været
med i fem bestyrelser og
har været formand i to.
Grunden til at hun deltager i adskillige foreninger,
er, at hun ønsker at understøtte lokalsamfundet.
“Jeg brænder for at
hjælpe fællesskabet, hvor
jeg kan. Jeg elsker, at vi er
her ude på landet, hvor vi
ingenting har, og nu skal
i gang med noget, så det
bliver godt for børnene,”
siger hun.
Et eksempel, hun nævner, er Tørsbøl Klubhus,
der skulle rives ned, hvis
ikke der kom en ny bestyrelse. I den forbindelse
hjalp hun med at søge
penge ved forskellige
fonde, så stedet nu har fået
en legeplads, et shelter, et
bålsted og en svævebane.
Hendes engagement i
lokalsamfundet er vokset,
fordi hun mener, at der
fra kommunal side ikke
er tilstrækkelig fokus
på de mindre byer og
lokalsamfund.

Nygade 1, 6300 Gråsten · Telefon 41 10 10 85 · 4649@interflora.dk
Åbent mandag - fredag 9.30 - 17.00 samt lørdage 9.00 - 12.30

“Det tog tre år at få
gadelamper til en cykelsti. Sådan skal det ikke
være. Afslagene fik vi,
fordi cykelstien ligger i en
landzone. Det viser, at der
er for meget fokus på de
større byer.”, siger Svenja
Karstensen. ■

− Vi hjælper med alle praktiske og
uvante opgaver og hjælper med at søge begravelseshjælp
• Kiste (hvid )

• Honorar-samtale i hjemmet

• Miljøurne

• Dokumentarbejde inkl.

• Polstring af kiste

• Intet weekendtillæg
Pris fra kr. 10.995,-

• Fri kørsel i Sønderjylland

Alice Tørøk Bedemand Kontakt 71 78 76 22
− I samarbejde med en Clairvoyant tilbyder vi en afsked
med afdøde der giver afklaring og ro i sindet

Hos Als- & Broager-Sundeved Begravelsesforretning 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.

Dødsfald

Vores kister er danskproduceret med
fokus på bæredygtighed.

Hans-Eduard Küseler,
Gråsten, er død, 90 år. ■
Per Mikkelsen,
Dalsmark Plejehjem,
Rinkenæs, er død, 79 år. ■

Steen Kristensen

Gitte J.J. Kristensen Poul Erik Kjærgaard

Eksam. bedemand

Eksam. bedemand

Guderup
Broager
Nordborg

Bakken 23
Kirkegade 2
Storegade 39

Eksam. bedemand

Tlf. 74 45 80 11
Tlf. 74 44 95 29
Tlf. 74 45 11 45

Rabøl Jørgensens Begravelsesforretning

Selma Else Christensen,
Broager, er død, 91 år. ■

Husk vi holder lukket om søndagen.

Als- &
Broager-Sundeved Begravelsesforretning
www.als-begravelse.dk

En værdig og smuk afsked
• Afdødes ønsker i centrum
Gråsten
Bedemandsforretning
• Erfaren hjælp
til det praktiske
– en del af Rabøl Jørgensens Begravelsesforretninger
• Respektfuld hjælp til det svære
v/ Steen Kristensen

•

• Erfaren hjælp til det praktiske
Tlf.: 74 62 20 12 - Døgnvagt 70 12 20 12
Rie Rabøl Jørgensen
Martin Good
Svend H
• Respektfuld
hjælp til-det
svære
www.rabol-jorgensen.dk
mail:
post@rabol-jorgensen.dk
• Økonomisk vejledning
H. G. Jørgensens Begravelsesforretning - Rødekro Begravelsesforretning
- en del af Rabøl
Jørgensens Begravelsesforretninger
• Gratis juridisk rådgivning
(advokat)

Rabøl Jørgensens Begravelsesforretning
Gunnar Petersen

Rie Rabøl Jørgensen

En Tlf.:
værdig
70og
12smuk
20 12afsked
– Døgnvagt
www.rabol-jorgensen.dk
post@rabol-jorgensen.dk
• Afdødes ønsker· imail:
centrum
• Erfaren hjælp til det praktiske
• Respektfuld hjælp til det svære

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

Vi holder
Traditionen tro

Martin Good

•

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

Rie Rabøl Jørgensen

Martin Good

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

ISO9001-certificeret

eksam. bedemænd

Vi træffes hele døgnet på 74 65 94 33
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

Gråsten&Omegns
- Steffen Jensens eftf.

Felstedvej 34
Gråsten
Tlf: 74 65 94 33

Thomas Helmich

Bent Petersen

Vivi Clemmensen
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Cathrinesminde
Teglværk blev levende
Af Søren Gülck

Publikum kunne
i fire dage opleve
masser af aktiviteter
på Cathrinesminde
Teglværk.
Her blev gæsterne sat tilbage i tiden, hvor arbejdet
som teglværksarbejder var
hårdt og ofte nedslidende.

Folk kunne opleve livet i
de gamle arbejderboliger.
Her var der ild i komfuret,
hvor der blev lavet snysk
og bagt goe raj.
Publikum kunne prøve
de gamle spil og lege fra
dengang, blandt andet
tøndebånd og stylter.
Udenfor var mutter
i gang med at vaske,

og pludselig brød teglværksarbejderne ud i
dans, da musikken begyndte at spille.

BROAGER HALLEN
indkalder hermed til

Ordinær
Generalforsamling
Onsdag den 18. august kl. 19.30
i Broager Hallen
1.
2.
3.
4.
5.
6.

DAGSORDEN
Valg af dirigent og protokolfører
Årsberetning ved formand,
Ulrik Franke Andersen og revideret regnskab
Valg af medlemmer til repræsentantskab,
valg af 2 suppleanter
Valg af eksternt revisionsﬁrma
Indkomne forslag
Eventuelt
Forslag, der ønskes behandlet på
generalforsamlingen skal være formanden
i hænde senest onsdag 11. august 2021
Bestyrelsen

Aktører gjorde i fire dage
Cathrinesminde Teglværk
levende, hvor de optrådte i
historiske dragter og lærte
børnene at lave teglsten.


Foto Søren Gülck

De besøgende børn
kunne trække i gammelt
tøj og lære at stryge deres
egne sten.
Tilbuddene var populært
hos de fleste, og for en
stund var både mobiltelefon og alverdens tekniske
isenkram glemt. ■

BROAGER 11

Cykelringridning for børn i
børnehuset
Af Tina Bang Wolf

Det var en festlig dag
forleden i Broager
Private Børnehus.
Mange børn kom udklædte og med flot pyntede
cykler i bedste Broagercykelringridning-stil.
Støtteforeningen for
børnehaven havde været
rundt og samle flotte

præmier ind, så alle børn
vandt en flot præmie for
deres præstation.
Der var stor koncentration blandt de mange børn,
som klarede ringridningen til UG.
Ringridningen blev selvfølgelig sluttet af i bedste
ringridere stil med pølser
til alle børnene. ■

Klip i kørekort
Det kneb for en 21-årig
mand fra Fyn at holde
afstand, da han forleden
kom kørende ad Brovej i
Broager.
Foran kørte en 74-årig
mand fra Gråsten. Den
21-årige mand kørte alt

Det var en festdag, da Broager Private Børnehus forleden
holdt cykelringridning.
Foto Tina Bang Wolf

for tæt på, og bilerne endte
i et uheld. Der skete ingen
personskade, men den
21-årige kan alligevel se
frem til en bøde og et klip
i kørekortet. ■

1-dags tur til Ærø
Perlen i det Sydfynske Øhav

Torsdag den 26. august
Efter opsamling kører vi til Fynshav, hvor
vi stiger om bord på færgen til Søby.
Ærø er indbegrebet af romantik, smuk natur,
nostalgi og spændende historie. En frodig og
helt igennem ”grøn ø”, som byder på smukke
oplevelser, storslåede udsigter til Østersøen og
Øhavet og idylliske landsbyer. Ikke mindst er
øen berømt for sin værdifulde kulturarv.

795,-

...til privat og erhverv

OPSAMLINGSSTEDER

Samkørselspladsen ved Hammelev kl. 6.35
Circle K, Rødekro........................ kl. 6.55
Samkørselspladsen ved Kliplev .... kl. 7.15
Circle K, Padborg ........................ kl. 7.30
Vi kører til Søbygård med den genopfyldte voldgrav Bov Kirke..................................... kl. 7.35
og Voderup Klint med den smukke udsigt.
Kruså Bankocenter ...................... kl. 7.40
Vi kører til Ærøskøbing, som er Danmarks bedst
Elektrikeren, Kollund .................. kl. 7.45
bevarede 1700-tals by. Her kan vi ikke undgå at
Annies Kiosk, Sønderhav ............. kl. 7.50
føle historiens vingesus, når vi går bytur i byens
Bageren, Rinkeræs ....................... kl. 8.00
gader med de toppede brosten og de idylliske
Ahlmannsparken, Gråsten ........... kl. 8.10
stokroser foran de gamle, smukke og velholdte huse.
Elektrikeren, Egernsund .............. kl. 8.15
Under besøget i Marstal får vi indblik i
Broager Kirke............................... kl. 8.20
øens betydningsfulde maritime periode.
Nybøl Kirke ................................. kl. 8.25
Prisen inkluderer bus, rundstykke og
Alsion, Sønderborg ...................... kl. 8.40
kaffe, middagsmad, eftermiddagskaffe,
OK-Tanken i Augustenborg ......... kl. 8.55
guide, sejltur Fynshav-Søby tur/retur.
Guderup Aktivitetscenter............. kl. 9.10
Vi er hjemme ved 20-tiden.

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

VOGNMAND / ENTREPRENØR
/ NEDBRYDNING

BovAvis

Selvtningsen
h
af
d
la
p s med
sand og grus
24/7

SKODSBØL – SKODSBØLVEJ 90 · 6310 BROAGER · TLF. 74 44 16 57
www.pchristensenogsønner.dk – Følg os på
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Hørt i byen
Linet Songest, Rinke
næs, overværede
forleden Sønderborg
Sommer Revy og var
meget begejstret. Hun
gav den 6 velfortjente
stjerner for den meget
muntre og dybt professionelle revy.
Grillaftener på Den
Gamle Skomager bød
på fuldt hus både
torsdag og fredag. I
weekenden var der
også godt besøgt. Det
er en ydmyg og meget
arbejdsom krofatter,
Morten Latter, der gør
alt for at give lokale og
turisterne i slotbyen
gode oplevelser.

Flot slotshave i Gråsten

Gråsten Slotshave er en af Danmarks smukkeste haver, og hver dag besøger hundredvis af
gæster en ægte perle af havekunst med flotte blomster og planter, en yndig sø og et springvand.
Foto Ingrid Johannsen

Ellen Trane til folkefest

Daniel Staugaard og familie havde fornøjelige
timer på det levende
museum, Cathrines
minde Teglværk.
Byrådspolitikeren
og hustruen Lene
Neumann Jepsen er
meget begejstret for
navnet Cathrine, som
har navnesammenfald
med deres krøltop
datter.

Byggeriet af Ahlmannsparken med sportshal, bibliotek,
cafeområde og mødelokaler blev forleden indviet ved et
lukket arrangement for 24 inviterede gæster.


Byrådskandidat
Rasmus Banke (V) nyder nogle feriedage på
Færøerne. Han måtte
bare op til Nordat
lanten for at se den nye
20 kilometerlange tunnel med en rundkørsel
i midten. Tunnelen
ligger 20 meter under
havets overflade. ■

Fotos Søren Gülck

Spritkørsel i
Gråsten

The Wedding Dress i
Slotsgade i Gråsten har
åbnet dørene for sidste
gang.
Waterfun i Vemming
bund har stor succes
med udlejning af SUP
boards.

Kulturhus blev
indviet

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

Venstres borgmesterkandidat, Ellen Trane Nørby, er
inkarneret fodboldfan, og
var forleden til folkefest på
Torvet i Gråsten. Her er hun
flankeret af byrådsmedlem
Daniel Staugaard.

En 54-årig mand fra
Gråsten-egnen kørte
søndag ved 16-tiden bil i
spirituspåvirket tilstand.
På Felstedvej mistede
herredømmet over bilen
i et kryds. Bilen rullede rundt og endte i et
buskads.

Boliger
Dokumenteret godt
salg i området.
DIN LOKALE EJENDOMSMÆGLER

Estate Kjeld Faaborg

Centralt beliggende i Gråsten,
50 m2, udlejes til rolig lejer
uden husdyr og børn.

Husleje kr. 3.800,- inkl. forbrug.

HENVENDELSE
TLF. 7465 2653

Tak fordi du
handler lokalt
7465 0933

E J E N D O M S M Æ G L E R & VA L U A R M D E

Sundsnæs 19, Ulsnæscentret, 6300 Gråsten

LEJLIGHED
UDLEJES

6300@estate.dk www.estate.dk

Der var ingen tegn på
bremsespor, og da politiet
nåede frem, var der ingen
i bilen. I en busk opdagede
de dog, at manden gemte
sig.
Han var ikke synlig
skadet og ville heller ikke
med på sygehuset for at
blive tilset.
Han slipper dog ikke
for et retsligt efterspil på
grund af spirituskørslen. ■

Bil
påkørt
En 30-årig kvinde fik forleden påkørt sin bil.
Det skete mens hendes
bil holdt parkeret på Johs
Kochsvej i Gråsten. Intet
på stedet afslørede, hvilken bil der havde ramt
hendes. ■

Tak fordi du handler lokalt
Padborg - Kruså - Frøslev - Holbøl - Kollund – Gråsten - Broager - Sundeved - Ragebøl

Uge 30

28. juli 2021

13. årgang

Nyt iværksætterfirma i Padborg med specialøl
Af Gunnar Hattesen

To unge fyre har stiftet
deres eget iværksætterfirma, som sælger 27
forskellige specialøl.

De sælger nu ud af øllene
under navnet Tasters, og
bag firmaet står vennerne
24-årige Jacob Krogh
Jørgensen og 24-årige
Andreas Christian

Jørgensen, der begge
stammer fra Kollund.

importerer også specialøl
fra Ungarn og Estland”,
nævner Jacob Krogh
Jørgensen, som er stolt
over, at firmaet allerede
har solgt næsten 3.000
flasker øl.
“Salget er gået over vort
mål”, fastslår Jacob Krogh
Jørgensen.

Øllene kan nydes lokalt
“Vi sælger specialøl til
barer og restauranter
og private. Blandt vores
første kunder er Fox &
Hounds og Torvehallerne
i Sønderborg. De kan
også købes hos Klokke
blomsten i Padborg”,
fortæller Jacob Krogh
Jørgensen, som ikke lægger skjul på, at ambitionen
er at sparke øllet ud til
hele Danmark.
“Vi opkøber specialøllene på økologiske bryggerier i Danmark, men

Lagersalg
Det nye firma holder
lagersalg lørdag den 31.
juli kl. 10-16 fra lageret på
Odinsvej 2 i Padborg. ■

Andreas Christian Jørgensen
er co-founder af Tasters.

Jacob Krogh Jørgensen er
co-founder af Tasters.

Privatfoto

Privatfoto

Dagens ret kl. 11.00-21.00
ONSDAG den 28.

Fynsk gullash med ris

TORSDAG den 29.

Paneret stegt flæsk med persillesovs

FREDAG

den 30.

Mørbradbøf med champignonsovs og grøntsager

LØRDAG

den 31.

Dansk bøf med rødbeder

SØNDAG den 1.

Burger med pommes frites

MANDAG den 2.

Stegt fisk med aspargessovs og grøntsager

TIRSDAG den 3.

Gyros med Tzaziki, ris og salat

Kun

69,-

700,-

SPARTEL

Op til 450 kvm

Metal

18750

A la carte menu kl. 7.00 - 21.00
• Truckersteak
• Æggekage
• Stjerneskud

• Wienerschnitzel
• Tarteletter
• Osv.

Algebehandling

Alt frisklavet til dig
DØGNÅBEN

Industrivej 20 • 6330 PADBORG • 7467 1203

SALG AF
Køkkener
Vinduer
Døre

Tømrerarbejde
Hovedentreprenør
Tilbygninger
Tagarbejde
Telefon: 74 67 14 93 · info@byggemester.dk
Industrivej 16, 6330 Padborg
Se mere på www.byggemester.dk

Telefon: 61 80 61 61

info@krusellsmultiservice.dk

DÆK TIL ALLE BEHOV

Glas

14375

ALT I MURERARBEJDE
•
•
•
•

Småreparationer
Om- og tilbygning
Nybyggeri
Hoverentreprenør

Industrivej 14,
6330 Padborg
(+45) 3080 8086
pdc@pdc-as.dk

125,-

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

KONTAKT DIN LOKALE
DÆKSPECIALIST

www.padborg-dækcenter.dk

Polyester

Industrivej 7 | 6330 Padborg
Tlf. 74 67 04 56 | info@rudebeck-byg.dk
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Ny leder af Frøslevlejrens Museum

Taksigelser
Tak

Af Gunnar Hattesen

for venlig opmærksomhed ved

Kamma Bonnichsens

Frøslevlejrens Museums
mangeårige leder,
Henrik Skov Kristensen,
er gået på pension
efter mere end 30 år på
posten.

bisættelse den 15. juli 2021
På familiens vegne
Hanne Iversen

v/ Kirsten Pedersen Madsen

Ny konstitueret leder
er museumschef på
Kongernes Jelling, Morten
Teilmann-Jørgensen, som
overtager ledelsen frem til
1. oktober, hvor en permanent løsning skal findes.
Frøslevlejrens Museum
fortæller historien om
en af Europas bedst
bevarede fangelejre fra
2. Verdenskrig og havde

Valg af
bedemand er
et spørgsmål
om tillid

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

Gratis samtale med en erfaren advokat om skifte- og arveforholdende

Folkekirken Bov Sogn
UDFYLDNINGSVALG TIL BOV MENIGHEDSRÅD

Menigheds- og orienteringsmøde
Bov Menighedsråd har besluttet at gennemføre udfyldningsvalg, for at supplere
op på de ledige pladser i Menighedsrådet såvel som stedfortrædere.
Forinden valget afholdes der derfor menigheds- og orienteringsmøde:

Torsdag den 19. august 2021 kl. 19.00 på Bov Kro

sidste sommer en stor
stigning i besøgstallet.
Denne sommer håber
man også på et stort rykind af danske turister,
der er på opdagelse i deres
eget land.
Nyt spil om fangeflugt
Selvom lejren nærmer sig
80 år, er der i år nyheder
for både nye og gamle gæster. Blandt andet et helt
nyt spil for børn og bedsteforældre. I Flugten fra
Frøslev skal gæsten hjælpe
en fange med flugten fra
lejren og får gennem spillet en masse spændende
historier om stedet.
Skudt ved hegnet
Der er også premiere på
en ny lydguide, hvor man
som gæst kommer helt tæt
på en af fangerne. Preben
Andersen blev skudt ved
lejrens hegn i 1944, og

Børn og unge i krig
Et godt eksempel er udstillingen “Børn og unge i
krig”. Udstillingen åbnede
i efteråret kort før den anden corona-nedlukning,
så for mange besøgende
vil denne udstilling også
være en nyhed. Den sætter
fokus på konsekvenserne

Din daglige samarbejdspartner
i erhvervs- og privatspørgsmål

ADVOKATFIRMAET BIRGIT THOMSEN

ved at være barn og ung
i Danmark i 1940-45.
Udstillingen består af et
omfattende digitalt materiale med ambitionen
om at vække til eftertanke
og gøre 2. Verdenskrig
nærværende. ■

Fakta om ny leder
Morten TeilmannJørgensen kender det
sønderjyske område.
Han er født ved Rinke
næs, opvokset på Als,
stået i boghandlerlære
og gået i skole i Sønder
borg. Efter journalistuddannelsen i Århus gik
turen til DR Radio Syd i
Aabenraa, hvor han formidlede historier fra hele
det sønderjyske område i
radioen fra 1996 til 2000.
Morten TeilmannJørgensen bliver ny
konstitueret leder af
Frøslevlejrens Museum
og Kommandørgården
på Rømø, imens han
fortsætter som chef for
Kongernes Jelling.

Din daglige samarbejdspartner
i erhvervs- og privatspørgsmål

Dødsfald
Rabøl Jørgensens Begravelsesforretning

ADVOKATFIRMAET BIRGIT THOMSEN

På mødet informeres der om menighedsrådets arbejde i den
forløbne funktionsperiode, om kommende opgaver og visioner,
samt om rammerne for det forestående valg mv.

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

Husk at der ifølge nuværende retningslinjer skal fremvises coronapas.

Kontoret er ferielukket fra den 12. juli til den 30. juli, begge dage inkl.
Vi ønsker
god afsked
sommer.
• En værdig og
smuk

Chresten Henriksen,
Kruså, er død, 86 år. ■

Afdødes ønsker i centrum

Bov-Padborg
Begravelsesforretning
• Erfaren hjælp til det
praktiske
•

Udfyldningsvalg

– en del af Rabøl Jørgensens Begravelsesforretninger
• Respektfuld hjælp til det svære

Torsdag den 16. september 2021 kl. 18.30
i Multihuset ved Grænsehallerne i Kruså

• Erfaren hjælp til det praktiske
Tlf.: 74 62 20 12 - Døgnvagt 70 12 20 12
Rie Rabøl Jørgensen
Martin Good
Svend H
• Respektfuld
hjælp til-det
svære
www.rabol-jorgensen.dk
mail:
post@rabol-jorgensen.dk
• Økonomisk vejledning
H. G. Jørgensens Begravelsesforretning - Rødekro Begravelsesforretning
- en del af Rabøl
Jørgensens Begravelsesforretninger
• Gratis juridisk rådgivning
(advokat)

Rabøl Jørgensens Begravelsesforretning

Mulige kandidater, stedfortrædere og andre interesserede
kan rette henvendelse til formanden for valgbestyrelsen
Erik Secher på tlf.: 31 35 41 90 eller mail: ese@km.dk

Gunnar Petersen

BOV
KIRKE
Tlf. 7467 0917

www.bovsogn.dk

Rie Rabøl Jørgensen

En Tlf.:
værdig
74og
67smuk
35 15afsked
– Døgnvagt
www.rabol-jorgensen.dk
post@rabol-jorgensen.dk
• Afdødes ønsker· imail:
centrum
• Erfaren hjælp til det praktiske
• Respektfuld hjælp til det svære

Martin Good

•

Husk at der ifølge nuværende retningslinjer skal fremvises coronapas.

Kirkekontoret, Padborgvej 40a, 6330 Padborg

med lydguiden kan man
følge den tragiske historie
på mobilen.
“Frøslevlejrens Museum
rummer en helt særlig
historie, som endnu flere
besøgende skal kende.
Med dygtige og engagerede medarbejdere har
stedet endnu større potentiale til at tiltrække flere
besøgsgrupper. Historien
om Frøslevlejren er relevant - også for børn og
unge i dag,” siger Morten
Teilmann-Jørgensen.

Søndag den 1. august
Ingen gudstjeneste

KOLLUND
KIRKE

Søndag den 1. august kl. 9.30
ved Helle Frimann Hansen

HOLBØL
KIRKE

Rie Rabøl Jørgensen

Søndag den 1. august
Ingen gudstjeneste

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

Varnæs
Bovrup
Felsted

Vester Sottrup

redaktion@bovavis.dk
OPLAG: 13.430

Kliplev

Bjerndrup

Kværs

Ragebøl

Gråsten
Egernsund

LEVERING:

FK Distribution
TRYK:

OTM Avistryk A/S
Følg os på Facebook

Holbøl
Fårhus
Frøslev

Bov

Kruså

Rinkenæs

Dybbøl

Broager

Kollund

Padborg

Avisen er i din postkasse
onsdag/torsdag

Ansvarshavende redaktør
Lokalredaktør
Mediechef
Grafisk tilrettelæggelse Grafisk tilrettelæggelse
Gunnar Hattesen
Ditte Vennits Nielsen
Ingrid Johannsen
Hans-Ole Nielsen
Marta Serrano Sánchez
Telefon 21 16 06 83
Telefon 25 98 91 80
Telefon 21 19 02 80
Telefon 36 95 99 36
bovavis@graphos.dk
gh@bovavis.dk
dvn@bovavis.dk
isj@bovavis.dk
bovavis@graphos.dk
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.

Martin Good
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Udvalgte
nu
tasker og
smykker

÷25%

÷30%

Tæpperester

ask lokE
3-stavs hv

÷50%
÷
4
0
%
Øvrige
udsalgsvarer
nu

Konstrueret
Stærk gulvlak
30 års garant

træGu

pr. M2 kun

129,-

r
n på lager vare
KuNU!!
er det forår - LUk
SoLeN iNd
spar
70,-

÷50%


- men lad dig ikke blænde

Eg hv
plank

ÅBNINGSTIDER:
MAN- TIRS-ONSDAG og FREDAG KL. 9.30 - 16.00
TORSDAG KL. 9.30 -17.30 • LØRDAG KL. 9.30 -12.30
Eller efter aftale

Sisseck
Boligudstyr

Torvegade 9-11
6330 Padborg
tlf. 5352 1858 ∙
www.bentesshop.dk

Se deN N
i ga

ask plan

rustikke plank
Stærk hvidpig
Limfrit kliksys

normalpr
249,- pr.

KLinKer
Vi kommer
i dit hjem
HELT GRATIS
Sisseck Boligudstyr ApS v/ Claus Sisseck ∙ Nørregade 37-39 ∙ 6330 Padborg ∙ Tlf. 74 67 19
54 nset par
Begræ
og giver professionel
rådgivning til
Pr. m2 nu ku
husets nye
solgardiner.

ÅBNINGSTIDER: MANDAG- FREDAG 10-17.30, LØRDAG 10-12.30

ØY APPOINTMENT TO
HER MAJESTY TH( Ql.llEN OF OENMARK

GEORG JENSEN

væG-

W
a

Vi har alle
løsninger indenfor

fv

Solgardiner

Pr. m2
nu kun

EgE Cantana plain jubi

Dansk produceret tæppe i Cantana fibre med 10 års boliggaranti mod gennemslid, falmning og pletter. Permanent antistatisk og antismudsbehandlet.
Dansk produceret gummibagside. Fås i grå. Bredde 400 cm. Vejl. pr. m2 199,-

MEtEor X

Glaseret genn
nato klinke i X
Str. 40 x 80 c

Stort udvalg i tæpper, trægulve, linoleum, vinyl og SolafSkærmning. vi udfø

DAISY ØRESTIKKER
FRA 795,-

HÅndVærkEr

garant XXXXXX by
Hf sdljfsd flsdkjfldskfj
Xxxxxx vej 00
Xxxx Postnr · 00 00 00 00

fradrag
Lad os lægge gulvet og få
tilskud til arbejdslønnen.
Spørg gerne for mere info.

www.garant .nu

1.495,-

1.595,-

1.495,-

1791788
Vandbeskyttet

1710432
Vandtæt til 5 bar

1791837
Vandtæt til 5 bar

DAISY HALSKÆDE
FRA 995,-

Jensen

DAISY PENDANT
PRICE XXX

ÅbningstidEr:
ManDaG - FreDaG: 00.00 - 00.00
LørDaG: 0.00 - 00.00

inspired by arctic beauty

URE - GULD - SØLV

Landsdækkende bytteservice

Torvegade 23 - Padborg - Tlf. 74 67 32 74
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Gælder til og med
nn butik. Pr. Kunde
6500 Vojens, optik-h
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ns ApS Rådhus
Optik Hallmann Voje

Aabenraa, Søndergade 6,

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

74 67 30 70

Ny livsmesterlinje på Fjordskolen

Tillykke

På Fjordskolen har der været
indvielse af indvielse
af Livsmesterlinjen.
Eleverne er i gang med
de forskellige aktiviteter.

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



Foto Ditte Vennits Nielsen

Skriv teksten i BLOKBOGSTAVER på nedenstående linier:
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
Vigtigt! Skal udfyldes (kommer ikke i avisen)
Indsenders navn og adresse samt evt. tlf.
________________________________________
________________________________________
Skal være os i hænde senest torsdag kl. 18.00 før indrykningen.
Kuponen kan udfyldes på www.graastenavis.dk,
sendes som e-mail på: annonce@bovavis.dk.
Den kan også afleveres i postkassen på: Bovvej 45 i Padborg.

Af Ditte Vennits Nielsen

JOHNS FODINDLÆG

ved John Christiansen
Specialfremstillede
indlæg til:

Derudover:
• Skoforhøjelser
• Gængefunktion

•
•
•
•

Hælsporer
Nedsunket forfod
Hammertæer
Knyster

Tlf. 60 69 26 27 · Mail: kontakt@johnsfodindlaeg.dk
GRATIS Konsultation efter aftale:
Peerløkke 65, Vester Sottrup 6400 Sønderborg

Nye låger
Nye låger
låger
Nye
– monteret på 1 dag

monteretpå
på11dag
dag
– –monteret

En perle er født i naturen
tæt ved Fjordskolen i
Kruså.
Her er der etableret en
lejr med shelter, bålsted,
lavvu, snitteværksted og
drivhus.
Den nye livsmesterlinje som er etableret til
eleverne på Fjordskolen,
skal give et pusterum i
hverdagen.

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

Ring og bestil tid til et gratis hjemmebesøg!
Ring og bestil tid til et gratis hjemmebesøg!
Ring og bestil tid KØKKENtil et gratis hjemmebesøg!
HEINRICH
T: 2941
1470
HEINRICH
HEINRICH
T:
2941 1470
T: 2941 1470

OK RENOVERING
KØKKENKØKKENOK · BAD
RENOVERING
KØKKEN
· GARDEROBE
OK
RENOVERING
KØKKEN · BAD · GARDEROBE
Se hvor vi udstiller på facebook

eller
www.okkr.dk
KØKKEN
BAD
· GARDEROBE
Se hvor
vi·på
udstiller
på facebook
eller på www.okkr.dk

MORTEN
T:MORTEN
2683 6790
MORTEN
T: 2683
6790
T: 2683 6790

Se hvor vi udstiller
Danmarks eneste landsdækkende
kæde –på
dinfacebook
garanti for tryghed og kvalitet
eller på kæde
www.okkr.dk
Danmarks eneste landsdækkende
– din garanti for tryghed og kvalitet

Danmarks eneste landsdækkende kæde – din garanti for tryghed og kvalitet

Det foregår i naturlige
omgivelser med en lejr
som fælles ramme.
Eleverne får mulighed
for at tanke op, restituere
sig, mærke efter og blive
inspirerede, styrkede og
oplivede.
“Naturen er en effektiv
modgift til stress, angst
og depression, og sollyset
samt den friske luft har
en masse gode effekter
til gavn for eleverne på
skolen. “Batteriet” bliver
hurtigt tømt, men genoplades nemt i de ting, som
naturen tilbyder. Derfor
har vi etableret en lejr
med shelter, bålsted, lavvu
(telt), snitteværksted, drivhus, klatretræ, insektbolig,
sansehave med blomster
og urter samt en bane med
mooncars”, fortæller lærer
Søren Kruse, som også er
en af drivkræfterne bag
livsmesterlinjen.
Eleverne får undervisning i snitning, klatring,
smedning og madlavning.

Aktiviteter såsom kløvning af brænde, udlægning af flis, opbygning
og vedligeholdelse af hele
lejren samt lugning indgår
også i undervisningen,
som er afsat til 8 timer om
ugen fordelt på flere dage.
Eleverne må frit bevæge sig rundt og blive
inspireret af hinandens

aktiviteter. De skal alle
bidrage til fællesskabet og
rette sig efter aftaler og
have en ansvarlig tilgang
til aktiviteterne.
Stedet er tiltænkt at
kunne benyttes af lokalbefolkningen i weekender og
ferier. ■
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Præmieregn
over skoleelever
Den Tyske Skole i
Padborg er den stolte
vinder af 4 ud af 6 priser
i forbindelse med en
konkurrence udskrevet
af Aabenraa Kommune.
Temaet var “Gå sommeren i møde”, som skulle få

eleverne til at bevæge sig,
og klasser fra hele kommunen deltog.
Eleverne fra Den tyske
Skole gik, løb, cyklede,
dyrkede aerobic, fitness,
yoga eller dansede. ■

6. klasse blev nr. 2 med
288 km
5. klasse vandt i kategorien 4.-7. klasse med 326 km

Til alle tider. Til alle hjem.
NYHED

NY PRIS

er. Til alle hjem.
NYHED

3. klasse viste deresVilla,
dans,
1 fam. men projektansvarlig fra Aabenraa Kommune Lea Kølby så på.

3. klasse blev nr. 3 med 233 km

Kollund Østerskov - Fjordvejen 33

139/40

Kollund Østerskov - Fjordvejen 33

139/40 m2 1/4

1.000 m2

2

F

1959/73

m2

1/4

2

1.000

m2

F

1959/73

Kontantpris:
Ejerudgift pr. md:
Udbetaling:
Brt/nt excl. ejerudg:
Sag:

1.275.000
1.571
65.000
5.522/4.733
13791

Villa, 1 fam.

NYHED
1.275.000

Kontantpris:
Ejerudgift pr. md:
Udbetaling:
Brt/nt excl. ejerudg:
Sag:

1.571
65.000
5.522/4.733
13791

NYHED

Kruså - Dalglimt 5
Padborg - Jernbanegade 57

93/93

m2

1/1

2

ade 57

E

1950

682

m2

E

1950

Villa, 1 fam.

Kontantpris:
Ejerudgift pr. md:
Udbetaling:
Brt/nt excl. ejerudg:
Sag:

895.000
1.193
45.000
3.867/3.312
14991

NYHED

Villa, 1 fam.

Villa, 1 fam.

180
2/4
1
1.218 m2
D
1965/01
Udfyld annoncetekst 1, for at få
Kontantpris:
895.000
Kontantpris:
1.350.000
tekst på denne skabelon. Hvis du
Ejerudgift pr. md:
1.193
Ejerudgift pr. md:
1.727
trykke ok til denne skabelon nu,
fam.
Kruså
- Dalglimt 5
Udbetaling:
45.000
Udbetaling:
70.000
kommer tekstenVilla,
ikke1automatisk
på
Brt/nt excl. ejerudg:
3.867/3.312
Brt/nt excl. ejerudg:
5.793/4.966
denne skabelon.
Hokkerup
- Nederbyvej 15
Sag: annoncetekst 1, for at få 14991180 m2 2/4
Sag:
07502
1
1.218 m2
D
1965/01
Udfyld

tekst på denne skabelon. Hvis du
trykke ok til denne skabelon nu,
kommer teksten ikke automatisk på
denne skabelon.

m2

Kontantpris:
Ejerudgift pr. md:
Udbetaling:
Brt/nt excl. ejerudg:
Sag:

1.350.000
1.727
70.000
5.793/4.966
07502

122 m2

2/2

NY PRIS
3.033 m2

1

G

Hokkerup - Nederbyvej 15

122

2/2

1

3.033

m2

G

1700

Villa, 1 fam.

Kontantpris:
Ejerudgift pr. md:
Udbetaling:
Brt/nt excl. ejerudg:
Sag:

1700

m2

Villa, 1 fam.

1.295.000
1.394
65.000
5.578/4.781
07721

1.295.000
1.394
65.000
5.578/4.781
07721

SOMMER-LAGERSALG!

NY PRIS

ED

Kontantpris:
Ejerudgift pr. md:
Udbetaling:
Brt/nt excl. ejerudg:
Sag:

1. klasse i kategorien 0.-3. klasse var den absolutte vinder med 291 km
Til alle tider. Til alle hjem.

Padborg - Fornbyvej 6
Padborg - Fornbyvej 6

Villa, 1 fam.
2

158 m2

1/4

1

905 m2

Villa, 1 fam.

D

1969/76

Kontantpris:158 m
Ejerudgift pr. md:
Udbetaling:
Brt/nt excl. ejerudg:
Sag:

1/4

2

1
905 m
650.000
1.769
35.000
2.838/2.431
09902

D

1969/76

Kontantpris:
Ejerudgift pr. md:
Udbetaling:
Brt/nt excl. ejerudg:
Sag:

650.000
1.769
35.000
2.838/2.431
09902

OP TIL 50% RABAT!
LØRDAG 31. JULI 10.00-16.00

Kontakt os og få rådgivning både,
når du vil sælge, og når du vil købe.

en 79

C

Sønderhav - Fjordvejen
79
Villa, 1 fam.

Kontantpris:
4.950.000
Ejerudgift pr. md:
3.992
Udbetaling:
250.000
2
3
1.455 m2
C
1904/99
1904/99 297/107 m 3/3
Brt/nt excl. ejerudg: 21.071/18.072
Sag:
11071

Kragelund
- Skyttehusvej 12
Lystejendom

Villa, 1 fam.

Kragelund - Skyttehusvej 12

Kontantpris:
4.950.000
Ejerudgift pr. md:
3.992
Udbetaling:
250.000
233/10 m2
Brt/nt excl. ejerudg: 21.071/18.072
Sag:
11071

2/5

3

26.000 m2

F

1914/63

Kontantpris:
Ejerudgift pr. md:
Udbetaling: 233/10 m2
Brt/nt excl. ejerudg:
Sag:

borg Nybolig Padborg
Nybolig Gråsten
Nybolig Gråsten
Lena Dahlgaard
Ole Jepsen & Lena Dahlgaard

Ole Jepsen & Lena Dahlgaard

Ole Jepsen & Lena Dahlgaard

6330@nybolig.dk · nybolig.dk · Tlf: 74671902

6300@nybolig.dk · www.nybolig.dk · Tlf: 73115180

Padborg
Nygade 11 · 6300 Gråsten
Torvegade
11 · 6300 Gråsten
nybolig.dk · Tlf:
746719021 · 6330 Padborg
6300@nybolig.dk · www.nybolig.dk · Tlf:Nygade
73115180

2.099.000
2.877
105.000
2/5
3 26.000 m2
8.981/7.699
00921

SPECIALØL FRA IND- OG UDLAND TIL
SKARPE PRISER!

F

1914/63

Lystejendom

Kontantpris:
Ejerudgift pr. md:
Udbetaling:
Brt/nt excl. ejerudg:
Sag:

2.099.000
2.877
105.000
8.981/7.699
00921

Adresse:
Odinsvej 2, 6330 Padborg
(Følg skiltningen til øllageret)
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Hørt ved Lyren
Padborg Frivillige
Brandværn rykkede
forleden ud til en
brand, som var opstået
i førerhuset på en
lastbil. Lastbilen holdt
parkeret på en parkeringsplads i Padborg,
da branden opstod.
Chaufføren fra lastbilen kom ikke noget til
ved branden. Han var
til stede men i sikkerhed, da brandvæsenet
ankom. Også brandfolkene fra Holbøl Fri
villige Brandværn blev
tilkaldt til branden,
men blev dog sendt
hjem igen, da der ikke
var brug for dem.

Genvalg i lokalforening
Af Ditte Vennits Nielsen

Der var genvalg til bestyrelsen, da der var

generalforsamling i Lokal
foreningen for Frøslev
Padborg.
Efter generalforsamlin-

BESTIL
MORGENBRØD
på Bagerietkock.dk

gen består bestyrelsen af
Ninna Schrum, som er
formand, Henrik Hansen,
som er sekretær, Yvonne
Jespersen, som er kasserer
samt bestyrelsesmedlemmer Hans Bruun
Kristensen og Steen
Jørgensen
Ingelise Tourbier blev
genvalgt som suppleant, mens Margrethe
Ocksen Asmussen blev
nyvalgt. Ud trådte Preben
Mikkelsen.
Revisorer blev Benta
Tønder og Else Schroll
med Bente Roost som
suppleant. ■

HERREFRISØR/
BARBERSHOP

Carsten Vammen,
Kruså, havde forleden
10-års jubilæum som
kontorassistent ved
Region SønderjyllandSchleswig.
Der har været tyve på
spil på Kilen i Padborg.
Det gik ud over to
transportfirmaer, der
fik flere trailere skåret
op. Der blev ikke konstateret noget stjålet.
Efter 16 år på Told
boden i Padborg, deraf
de sidste tre år som
ejer, har Charlotte
Larsen valgt at lukke
den kendte bodega.
Politiet fik forleden
en anmeldelse om, at
der var en udenlandsk
mand, der ikke ville
forlade campingpladsen i Kruså. Da betjentene ankom, kunne
de konstatere, at den
rumænske mand havde
indrejseforbud.
Dagplejebørn fra
Aabenraa Kommune
Syd har været på besøg
på brandstationen i
Bov. Brandbilerne var
kørt ud af garagen og
stod med blå blink på,
da børnene ankom.
Børnene fik lov til at
kravle rundt i brandbilerne og sprøjte med
vand. ■

i Nørregade 38, Padborg
Klip . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150,Maskinklip. . . . . . . . . . . . . . 100,Retning af skæg. . . . . . . . . . . 75,Hår og skæg . . . . . . . . . . . . . 200,Hårfjerning i næse og
ører med voks . . . . . . . . . . . . 50,Klip, næse og ører . . . . . . . . 175,Med og uden tidsbestilling

Tlf. 51 43 97 75

Torvet 5, Centrum · 6300 Gråsten · Tlf. 74 65 34 15
Åben Hverdage kl. 6.00-17.00 · Lør/søndage kl. 6.00-16.00

TIRS.-FREDAG kl. 9.00 -17.30
LØRDAG kl. 9.00 -13.00
1. MANDAG i hver måned
kl. 9.00 -17.30

SENIORFODBOLDEN
BEGYNDER AT
RULLE 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
vore trænere for nærmere informationer.



Foto Ditte Vennits Nielsen

Dyr blev behandlet
Frynseklinikken under
Dyrenes Beskyttelse
har været forbi Padborg
Torvecenter.
Her var det muligt for
mindre bemidlede at få
deres kæledyr undersøgt
og behandlet.
Betalingen for behand-

lingen blev givet som et
tilskud til foreningen, og
det var op til den enkelte
at bestemme, hvor meget
de ville give.
Frynseklinikken besøger
Torvecentret igen efter
sommerferien. ■

Skatkort på
bordet i Holbøl
Holbøl Skatklub har spillet på Holbøl Landbohjem
med 21 deltagere.
1. Orla Rodenberg
2319 point
2. Lorens Jefsen
2155 point
3. Ernst Jessen
1926 point
4. Chr. Skousen
1885 point
5. Robert Petersen
1858 point
Holbøl Skatklub spiller torsdage kl. 19.00 i ulige uger.

25 ÅRS JUBILÆUM
HOS NAGEL DANMARK A/S
Speditør Rikke Johnsen har den
1. august 2021 25-års jubilæum hos
Nagel Danmark A/S i Padborg
Rikke Johnsen blev udlært
som speditør hos Andreas
Andresen A/S 31. juli 1998,
hvor hun fortsatte efter endt
elevtid. Rikke har flere gange
i løbet af de 25 år “skiftet
vognbane” i virksomheden
og har således beskæftiget
sig med en bred vifte af
opgaver inden for såvel
disponering af transporter
som de administrative,
speditionelle opgaver.
Vognbaneskiftene har givet
Rikke indgående viden til stor
værdig for virksomheden.

Kontakt serie 2 Jacob Damsgaard Nielsen på 2348 1248
og serie 5 Nikolaj Gram på 2679 2960
Med sportslig hilsen
Bov IF Fodbold
Frank Thietje

Thorsvej 19, 6330 Padborg • Tlf. 74 30 74 30
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Lokal hjælp på vej fra Vejbæk til
oversvømmelsesområder
Af Ingrid Johannsen

Der er lokal hjælp på
vej efter at den vestlige del af Tyskland,
Luxembourg, Belgien og
Holland er blevet ramt af
voldsomme og ødelæggende oversvømmelser.
Det er Betina og Jerker
Bruun, Vejbæk, som har
indsamlet foder til de
overlevende dyr.
Meldgaard donerede
straks en palle foder til
initiativet, og der er også
kommet private donationer fra hele Sønderjylland.
Efter at have fyldt både

en hestetrailer og en
varebil med foder, kørte
Betina og Jerker Bruun
mandag til det fælles
opsamlingssted i Tarp syd
for Flensborg.
Her blev foderet bragt op
på en lastbil, som tirsdag
kørte ned til katastrofeområderne med 40 tons
foder. ■

Personlig service

Dansk
service
med tyske
priser

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

HUSK! Hvad du finder på nettet,
får du også ved os!

Betina og Jerker Bruun har
indsamlet foder til de
overlevende dyr i katastrofeområderne i den vestlige del
af Tyskland.

Dit uafhængige rejsebureau

Langberger Weg 4, 24941 Flensburg
Tlf. 0049 461 5003694 • mail: uwe@rbv-fl.de • www.rbv-fl.de
Reisebüro im Citti Park

ÅBNINGSTIDER Mandag-Lørdag kl. 9-20

DIN LOKALE HÅNDVÆRKER
Gulvafslibning

Vognmandsﬁrmaet

Kenneth Jacobsen

Oliering - lakering

Kørsel med kran og grab
Containerkørsel
Entreprenørkørsel
Kørsel m. tipsættervogn
Lev. af sand - sten - grus
Skærver · Pyntesten
Egen grusgrav

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

Salg & service
af hårde hvidevarer

Kom ind eller ring og få et uforbindende tilbud.

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

G a r d i n e r, Tæ p p e r, Tr æ g u l v e , F l i s e r o g M a l i n g

Elis’ hvidevarer

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

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

Selv-afhenter-plads
Skovglimt 1, 6340 Kruså
n.dk
obse
t h-jac obsen.dk
e
n
n
kj@ke nnet h-jac
.ke
www

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

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

Se elis.dk for aktuelle tilbud

Alt i servicesalg •

• El-installationer • Varmepumpeservice
• Reparationer

• Parabol/antenneanlæg

• Industriservice

• Tele/data installationer

• IHC/wireless

• Energirådgivning

• Tyverisikring

Bred VVS ApS

CVR 34 22 35 72

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

Norman
Rudbeck

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

Vi er
specialister
i haver:
• Nyanlæg og design
EJENDOMSSERVICE APS
• Vedligeholdelse
• Beskæring
• Hækklipning
• Træfældning
• Stubbe fræsning
• Topkapning
• Algerens og imprægnering
Murer- samt tømrerafdeling: kontakt os for mere info

LT NATUR &

Enigma 545
Design: Shoichi Uchiyama

Aut. el-installatør · Peter Bindzus A/S
Fjordvejen 12, Kollund, 6340 Kruså
Telefon 7467 8067
info@bindzus-el.dk · www.bindzus-el.dk

Jernbanegade 11
6330 Padborg

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
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