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

VELUDFØRT TØMRER- & 
SNEDKERARBEJDE

hurtigt - kompetent - høfligt
Vi løser dine tekniske problemer

hos dig eller på værksted

Tlf. 25 46 00 55
Butik og værksted er åbent

efter aftale i Padborg Torvecenter

IT salg, service og support
til virksomheder og private

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

iPhone og iPad

74 43 30 00

KØRESKOLE

KØREKORT
BIL & MC

HOLDSTART GRÅSTEN
Mandag den 19. august 2021 kl. 18.00
A.D. Jørgensgade 2A, Gråsten

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

Pr. stk.

5995

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

Torsdag, fredag og lørdagstilbud

DELIKATESSEN 
TILBYDER
1/1 kogt 
Sardel pølse 
fra Als Pølser

GRÅSTEN

Agrosam ApS • Sejrsvej 108, Rinkenæs • 6300 Gråsten
 Tlf. 7465 3222 • Mail: handel@agrosam.dk

Åbningstider mandag til fredag 10.00 til 17.30

VIDSTE DU …
At du hos Agrosam får den 
7. pose GRATIS når du køber 
Carnilove til din hund eller kat?

– her får du kattens meget for en hund

Teddy’s Salon

Sommerferielukket
I Ulsnæs 

Grundet sygdom er salonen 
lukket i uge 31

Der er ledige tider i Egernsund
Tlf: 74442343

HUSK AT VI LEVERER GRATIS        www.hebru.dk

Sort metal med glaslåger 
og glas i siderne.
D/L: 40 H: 190 B: 90 cm.

2.999,-
Stærk pris

BARI 
VITRINESKAB 

H190 CM

Fiskenæsvej 2, 6300 Gråsten   

Tidsbestilling  
nødvendig på 

tlf. nr. 7365 0033

Wellness & Badeland er 
åbent Igen  - mod 

forevisning af 
Coronapas

Hvornår har du senest 
forkælet FAMILIEN ?

TA' DEM MED 
i BADELAND 
Åbent hver lørdag kl. 9-20

 og søndag kl. 9-17
Børn 0-3 år: 

1 gratis  i følge med en voksen
Børn 3-11 år: 

35,- kr. pr. person
Voksne:  

55,- kr. pr. person

BovAvis
Tak fordi du handler lokalt

Gråsten - Broager - Ragebøl - Sundeved - Padborg - Kruså - Frøslev - Holbøl - Kollund Uge 31 4. august 2021 13. årgang  Løssalg: 5 kr. 



Kirkesiden for
Gråsten og Adsbøl

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

Gudstjenester og aktiviteter i august
Tirsdag den  3. august kl. 19.00 Læsekreds

Onsdag den  4. august kl. 18.00 Aftensang i Gråsten Slotskirke

Søndag den  8. august kl.  9.30 Gudstjeneste i Gråsten Slotskirke

Søndag den  8. august kl. 11.00 Gudstjeneste i Adsbøl kirke

Onsdag den 11. august kl. 18.00 Aftensang i Adsbøl kirke

Søndag den 15. august kl. 11.00 Gudstjeneste i Gråsten Slotskirke

Søndag den 22. august kl.  9.30 Gudstjeneste i Adsbøl kirke

Søndag den 22. august kl. 11.00 Gudstjeneste i Gråsten Slotskirke

Onsdag den 25. august kl. 19.00 Menighedsrådsmøde

Søndag den 29. august kl. 11.00 Gudstjeneste i Gråsten Slotskirke

Gåtur hver onsdag
Man taler så godt sammen, når 
man går rundt i naturen, der jo 
tager sig ud på smukkeste – 
næsten uanset vejr og vind!

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

Alle er velkomne!

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

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

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

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

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

Kirken åbner en halv time før og alle er velkomne.

Vinduet i østgavlen på Adsbøl 
kirke har glasmosaik skabt 
af den lokale billedkunstner 
Martin Qvist.

Martin Qvist er født i 
Egernsund den 2.november 
1935 og uddannet maler. 
Efter læretiden blev han 
elev på Kunstakademiet i 
København fra 1954 til 1958.

Fra 1958 til 1979 opholdt 
han sig i Sverige med maler- 
og konservatorarbejde.

Tilbage fra Sverige slog han 
sig ned i hjembyen – på 
Sundgade i Egernsund.

Han var aktiv ved oprettelsen af 
Sønderjyllands Kunstakademi 
i Sønderborg, hvor han 
underviste elever, ved siden 
af sit eget kunstnerliv.

Martin Qvist døde den 
1. februar 2008 og efterlod 
mange spor i landskabet.

Vidste du, at rundt omkring på de danske kirkegårde, står der bevaringsværdige 
gravsten som bestemt er et besøg værd. På Adsbøl kirkegård � nder 
du blandt andre smukke sten, familien Ahlmanns gravsten.

Her ligger den driftige købmand Otte Frederik Ahlmann, der kom 
til byen i 1809, og som Ahlmannsparken er opkaldt efter.
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Oplev PostDanmark Rundt i Gråsten Onsdag den 11. august

Mandag-fredag kl. 10.00 - 17.30  •  Lørdag kl. 9.30 - 13.00

Borggade 4, Gråsten  •  Tlf. 5151 3678
Vi modtager mobilepay og kontanter

ÅbningstiderÅbningstider

SlutspurtSlutspurt

Slutspurtens sidste 
dag den 14. august

Frit valgs stativer 

100,- 200,- 
spar op til ÷80%

Gratis popcorn til 
alle børn og flag 
til store og små

Onsdag den 11. august 
i forbindelse med 
Danmark Rundt

Udvalgte sko/sandaler OP TIL ÷70%

Danmark Rundt suser 
gennem Gråsten
Af Gunnar Hat tesen

Cykelentusiaster i 
Gråsten, Rinkenæs og 
Adsbøl bliver ikke snydt 
for at opleve Danmarks 
største cykelløb, Post 
Danmark Rundt 2021, på 
nærmeste hold.
Feltet med de interna
tionale cykelryttere kører 
nemlig igennem Rinke
næs, Gråsten, Adsbøl og 
Nybøl på 2. etape onsdag 
11. august.

Det er 30. udgave af 
PostNord Danmark 
Rundt 2021, som cykler 
til Sønder borg, hvor 
cykelrytterne ender efter 
183 km.

I alt venter der rytterne 
780 kilometer fordelt på 
fem etaper, når PostNord 
Danmark Rundt 2021 
afvikles i august. 

Opløbet bliver ved 

Dybbøl Mølle, hvor 
Magnus Cort vandt i 2016 
sidste gang cykelløbet var 
i Sønderborg. 

Anden etape køres fra 
Ribe til Sønder borg.
Etapen starter i Ribe og 
bevæger sig sydpå mod 
Skær bæk og videre vestpå, 
hvor den følger Vade havet 
til Højer. Derefter cykles 
der til Møgel tønder, Tøn
der, og langs den dansk
tyske grænse til Pad borg 
og Kruså. Efter Kruså 
køres der langs Flens borg 
Fjord til Sønderhav.

Derefter når cykelryt
terne ind i Sønder borg 
Kommune og kommer til 
Rinkenæs kl. 16.31.

Torvet i Gråsten
Cyklisterne fortsætter til 
Gråsten, hvor de kl. 16.37 
cykler gennem byens 

centrum. På Torvet vil der 
være musik, salg af øl og 
sodavand og pølser. 

Når rytterne kommer til 
Slots bakken/Feldstedvej 
i Gråsten, så er resten af 
ruten stort den samme 
rute som Tour de France 
etapen i 2022. 

Feltet i PostNord 
Danmark Rundt 2021 
bliver på 140 ryttere fra 
20 hold med deltagelse 
af alle fire danske con
tinental hold, PostNord 
landsholdet og rigtig 
mange danske ryttere på 
World Tour holdene. Det 
betyder, at der er mange 
danske talenter og stjerner 
med i cykelløbet sammen 
med dygtige udenland
ske World Tour og Pro 
Teamsryttere, og det 
sikrer et cykelløb på aller
højste niveau. ■

Danmarks største cykelløb 
kommer til Gråsten

Onsdag den 11. august
Årets udgave af cykelløbet Post Nord Danmark Rundt kommer forbi Gråsten. 

Rinkenæs kl. 16.31
Sildekulevej kl. 16.36
Rundkørsel Ahlefeldtvej kl. 16.38
Borggade kl. 16.39
Torvet kl. 16.39
Slotsgade kl. 16.39
Slotsbakken kl. 16.39
Sønderborg Landevej kl. 16.41
Adsbøl kl. 16.42
Amtsvejen kl. 16.43
Nybøl kl. 16.47

På Torvet varmer vi op til cykelløbet allerede fra kl. 12.00 
med musik, storskærm og salg af øl, vand og pølser.
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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

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 findes mange måder at sige farvel på

Af Lise Kristensen

Fra 1. august har 
44-årige Jytte Sahl 
gjort sig selvstændig 
som Lindegaardens 
Bedemand med ud-
gangspunkt i privaten, 
og hun har tænkt 
nøje over, hvad det 
indebærer.
Et dødsfald kan slå benene 
væk under de fleste. I løbet 
af kort tid skal man tage 
afsked med et nært ståen
de menneske, som måske 
er revet brat ud af livet. 
Andre er så forberedte 
på afskeden med livet, at 
de har tilrettelagt alt ned 
i mindste detalje. Under 
alle omstændigheder er 
det afgørende at have den 
rette bedemand ved hån
den. Bedemanden er alfa 
omega for det indtryk og 
den følelse, vi står tilbage 
med i afskedens stund.

Det er 44årige Jytte Sahl 
sig fuldt bevidst, efter hun 
1. august gik solo som 
indehaver og eneste an
satte som Lindegaardens 

Bedemand fra gården 
Lindegaard på adressen 
Kværsløkke, hvor hendes 
mand Hans er 8.generati
on på slægtsgården.

“Jeg har tænkt meget 
over det og overvejet det 
længe. Jeg har ønsket at 
gøre mig selvstændig. 
Skulle det være, var det 
som bedemand. Jeg elsker 
det her job,” siger Jytte 
Sahl, der er uddannet so
cial og sundhedsassistent, 
mor til to store børn og 
landmandskone.

Tovholder
Hun har arbejdet på føde
gangen, børneafdeling og 
i psykiatrien og har været 
ansat i en lægepraksis. 
Springet til selvstændig 
bedemand kommer sig 
af, at hun har arbejdet og 
uddannet sig hos en lokal 
bedemand og der fik trå
den til det følelsesladede 
erhverv.

“Som bedemand er du 
tovholder i en begravel
se. Mange er på ukendt 
grund og uvidende om, 

hvad kan man, hvad bør 
man, og hvad gør man,” 
siger bedemanden fra 
Kværsløkke, der ikke ser 
sig selv som en gammel 
grå mand i stiv habit, som 
vi tit forbinder begravelser 
med.

Jytte Sahl ønsker at åbne 
op for de muligheder, der 
er, når man tager afsked 
med sine kære. I dag er 
samfundet præget af vidt 
forskellige trosretninger, 
og der kan være personli
ge særkender og hensyn at 
tage, for at man kan sige, 
at der fik bedstemor eller 
ægtefællen vel nok den 
helt rette afsked.

“Begravelsen skal tage 
udgangspunkt i det 
menneske, vi siger farvel 
til,” mener Jytte Sahl, der 
også finder det vigtigt at 
inddrage børnene i en 
begravelse.

“Det ukendte er værre 
end virkeligheden. Er 
børnene involverede og 
ser den afdøde bedstemor 
hvile i kisten iført pænt tøj 
og måske med en perlekæ

de, som børnene har lavet, 
er de mere med og har 
nemmere ved at forstå og 
affinde sig med situatio
nen,” siger bedemanden.

Stil og ro
Hun tilbyder kister i 
forskellige farver og 
materialer og alternative 
afskedsceremonier, hvis 
det er ønsket.

“En begravelse behøver 
ikke foregå i en kirke. 
Den kan også finde sted i 
hjemmet eller i et kapel og 
udformes, som de pårø
rende ønsker det, så cere
monien afspejler afdødes 
liv og væsen. Coronaen 
har bevirket, familien 
oftere mødes til en minde
højtidelighed omkring

urnen, når det er muligt 
at samles,” siger bede
manden, der bifalder den 
udvikling og har erfaring 
med at tilrettelægge 
begravelser og også selv 
forestår sørgeceremonien, 
hvis det er ønskeligt.

“Selvfølgelig kommer 
vi ud til akutte dødsfald, 

hvor familien er i chok. 
Jeg ønsker at udstråle stil 
og ro. Selv om tingene kan 
gøres anderledes, skal det 
ikke være farven på be
demandens tøj eller ved
kommendes adfærd, der 
står tilbage efter det sidste 
farvel. Vi kommer også 
ud for at mægle i splittede 
familier, der måske ikke 
har set hinanden længe, 
men skal finde sammen 

om begravelsen af en på
rørende,” siger Jytte Sahl, 
der føler sig godt klædt på 
til opgaven.

Rustvogn
Hun har rustvogn, kister, 
urner og udstyr hjemme 
på Lindegaarden, og så 
har hun sin mand Hans. 
Han giver en hånd med i 
de situationer, hustruen 
ikke kan klare alt selv. 
Springet ud i at blive selv
stændig er drøftet grun
digt med hele familien. 
Det er meget vigtigt.

“Jeg ville ikke kunne 
klare at komme hjem til 
sure ansigter på grund af 
mit arbejde. Vi har mange 
hjælpemidler, så jeg kan 
klare det meste selv, og 
det er godt at vide, fami
lien er indstillet på skæve 
arbejdstider,” siger be
demanden, der findes på 
lindegaardensbedemand.dk ■

Jytte Sahl har sikret sig, at 
arbejdet som Lindegaardens 
Bedemand hænger sammen 
med familielivet, inden hun 
etablerede sig som selvstæn-
dig 1. august.

De nære omgivelser omkring Gråsten og Kværs bliver Jytte 
Sahls arbejdsområde, og hun ønsker på alle måder at bidrage 
til, afskedens stund bliver en harmonisk og mindeværdig 
oplevelse.
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ÅBNINGSTIDER
Mandag 9.30 - 17.30 
Tirsdag 9.30 - 17.30
Onsdag 9.30 - 17.30
Torsdag 9.30 - 17.30
Fredag 9.30 - 18.00
Lørdag 9.00 - 13.00

Slotsgade 7 • 6300 Gråsten
Tlf.: 74 65 30 31

www.toejeksperten.dk

JAKKER - BLAZERE

HALV PRIS

Vi rydder op!

SLUTUDSALG
VI GIVER  20%  RABAT PÅ 

IKKE NEDSATTE VARER 
TORSDAG FREDAG LØRDAG

MASSER AF VARER  HALV PRIS 

SKJORTER - LANG ÆRME
Normalpris
600,- 

NU 300,-
HALV 
PRIS

SHORTS LÅRLOMMER
Normalpris
299,-

NU 199,-
SPAR
33%

LÆRREDSBUKSER
Normalpris
800,- 

NU 400,-
HALV 
PRIS

VINDJAKKER

HALV PRIS

SKJORTER - STRIK
Normalpris
399,- / 499,-

NU 199,-/249,-
HALV 
PRIS

SKJORTER - STRIK
Normalpris
499,- 

NU 249,-
HALV 
PRIS

henderson
SKJORTER - KORT ÆRME
Normalpris
299,- 

NU 199,-
SPAR
33%

Skatspil i Gråsten
Gråsten Skatklub har holdt klubaften med 37 deltagere.

1. runde
1. Lorenz Jefsen
Aabenraa 1421 point
2. Finn Lorenzen
Gråsten 1394 point
3. Rainer Hugger
Flensborg 1342 point
4. Hans Peter Steffensen
Gråsten 1266 point
5. Torben Ries
Padborg 1207 point
6. Jens Zachariassen
Felsted 1188 point

2. runde
1. Dieter Klein
Kliplev 1449 point
2. Luke Petersen
Gråsten 1312 point
3. Christian Skousen
Holbøl 1296 point
4. Kjeld Petersen
Egernsund 1220 point
5. Torben Ries
Padborg 1216 point
6. Viggo Hansen
Skelde 1086 point

Hærværk i Alnor 
Strandpark
Frivillige kræfter har lagt 
mange timers arbejde i at 
grave det gamle bålsted 
frem i Alnor Strandpark. 

Det er til glæde for de 

mange, men desværre blev 
baderne forleden mødt af 
det triste syn, at det ene 
bordbænke sæt var blevet 
brændt af. ■

 Foto Ingrid Johannsen
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Gråsten Boldklub

Fodboldtræning
Efterår 2021
Fodbold for alle

Årgang/køn Trænere Telefon Tidspunkt Start

Boldbanden
mix. – årg. 2018 og 2017 
m. forælder

Morten Faarbæk med 
hjælp fra de øvrige voksne 2427 6090 Onsdag 

17.00 – 17.30
Onsdag 
den 11. august 

U6, U7 og U8 drenge
årg. 2016, 2015 og 2014 

Mads Elkjær Höck
Simon Andersen
m.� .

2330 9517
2677 1124 Onsdag

17.00 – 17.50
Onsdag 
den 11. august

U6, U7 og U8 piger
årg. 2016, 2015 og 2014

Stine Eilersen
Amalie Rasmussen
Caroline Franson

2015 9507 Onsdag
17.00 – 18.00

Onsdag 
den 11. august

U9 og U10 drenge
årg. 2012 og 2013

John Madsen
Michael Jessen
Luke og Daniel

2577 0290
2252 4610

Tirsdag og 
torsdag
17.00 – 18.15

Tirsdag
den 10. august

U9, U10 og U11 piger
årg. 2013, 2012 og 2011

Thomas Hallund Christensen
Carsten Nielsen
Thomas Jørgensen
Birgitte E. Lorenzen
Martin Holm
Ida Jørgensen

5127 1050
4087 0681
2177 1966 Mandag og 

onsdag 
17.30 – 18.30

Mandag
den 9. august  

U11, U12 og U13 drenge
årg. 2009, 2010 og 2011

Thomas Kleinschmidt
Christoffer Mortensen
Keno Lange
Jakob Lauritzen

2168 6067
2678 4600
5321 9700
2424 0601

Tirsdag og 
torsdag
17.00 - 18.30

Tirsdag 
den 10. august

U12 og U13 piger 
årg. 2009 og 2010 Svend Erik Jørgensen 3125 1630

Mandag og 
onsdag
17.15 – 18.30

Mandag 
den 9. august

U14, U15 og U16 drenge
årg. 2006, 2007 og 2008

Kenneth Hansen
Søren Sønderbye

2614 2204
4058 2819

Tirsdag og 
torsdag
17.15 – 18.45

Tirsdag 
den 10. august

U14, U15 og U16 piger
årg. 2006, 2007 og 2008
sammen med BUI og 
Varnæs

Martin Tambor
Kim Steg (BUI)
Isabell Jacobsen
Claus Kramer Hansen

5151 3789
2086 7831

2778 5351

Mandag og 
onsdag
17.00 – 18.30

Mandag 
den 2. august

PARASPORT- mix
årg. 2013-2004
Spillere med specielle 
behov

Malene Dinesen
Christine Mortensen
Søren Jonasson

2888 2210
4216 2661 Mandag 

16.30 – 17.30
Mandag
den 9. august

U16 og U18 piger
årg. 2002, 2003, 2004 
og 2005

Mogens Hansen 6131 6142
Mandag  og 
torsdag 
17.00 – 18.30 

Mandag 
den 2. august

Seniordamer
årg. 2001 og ældre
7- mands-hold

Mogens Hansen 6131 6142 Mandag 
19.15– 20.45

Mandag 
den 2. august

U17 o U19 drenge
årg. 2005 og 2003 

Henrik Olesen
(med seniorerne) 2569 8016

Tirsdag og 
torsdag
19.00 – 20.45

Er startet

Seniorherrer
årg. 2002 og ældre

S.3 - Elmedin Kasumovic
S.3 - Torben Petersen
S.4 - Bo Hagge
S.4 - Henrik Olesen
S.6 - Timmo Gundel/Anders 
7 - mands - Mikkel Hansen

7399 7373
2292 2897
2569 8016
3150 4510
4245 5822

Tirsdag og 
torsdag
19.00 – 20.45

Er i gang

Old boys +32 år
11- mands
Superveteraner + 40 år
7- mands

Steffan Matthiesen
Thomas T. Jørgensen

2042 4670
2177 1966

Søndag 
10.00 – 11.15
Kamp torsdag 
og onsdag

Træner hele året

+60 år herrer Mogens Hansen 6131 6142 Onsdag 
10.15 – 12.00 Spiller hele året

Al træning foregår på Årsbjerg, Buskmosevej 2, Gråsten 

Til evt. nye medlemmer.
Det er gratis at træne med i 14 dage for at se, om klubben/ holdet er no-
get for dig. Ring til en af årgangens trænere og aftal 1. besøg.

På klubbens vegne:
Mogens Hansen – formand – 6131 6142 
Henrik Ege Olesen – ungdomskonsulent – 2569 8016

HSV – fodboldskole i efterårsferien. Torsdag og fredag den 21. og 22. 
oktober 9.30 – 15.30. for U9- U16 drenge og piger. 1040,- kr. inkl. frokost, 
frugt samt komplet Adidas spillersæt og fodbold.

Kontakt Henrik Olesen for yderligere informationer.

Rinkenæs får nyt 
vartegn ved Agrosam

Af Ingrid Johannsen

Når man begiver 
sig vest på ud ad 
Rinkenæs på Sejrsvej, 
mødes man af den 
imposante træskulptur 
“Latterfuglen”.
Skulpturen har tidlige
re stået ved Avifauna i 
Kollund. 

Da det kom frem, at 
Ole og Jytte Schmidt 
ville lukke deres livs
værk, Avifauna, var Ellen 
Rotman og Jan Fjordbæk 
på besøg. 

De aftalte at købe den 
flotte skulptur, fordi begge 
par kunne se synergien 
i, at latterfuglen fulgte 

med til dyrefoderfirmaet i 
Rinkenæs.

“Vi synes ligesom, den 
kom hjem ved at følge 
med os til Rinkenæs”, 
siger Ellen Rotman. 

Latterfuglen imponerer
Jytte og Ole Schmidt 
opdrættede latterfugle 
gennem 10 år.

“Det er helt tilbage til 
dengang, vi betalte med 
Dmark, hvor jeg måtte 
slippe 5.000 mark for 
latterfuglene, dvs. 20.000 
kroner. Det var rigtig 
mange penge dengang. Jeg 
er stadig dybt fascineret af 
latterfuglens lydløshed og 
elegance.

Det var den lokal fødte 

kunstner, Fredrik Grube, 
der lavede den første 
fugl og den blev også 
malet. Desværre gik 
der råd i den, men Jytte 
og Ole Schmidt tog til 
Højers Internationale 
Træskulptur Symposium i 
2016. Her fik den russiske 
kunstner Gleb Dusavitskiy 
til at lave den anden 
skulptur. 

Den nye latterfugl har bi
beholdt den hårde struk
tur og rustikke udtryk. 

Op til den officielle 
afsløring af fuglens nuvæ
rende placering har Ellens 
datter, Pernille Schmoldt, 
malet fuglen op i dens 
karakteristiske farver. ■

Ole og Jytte Schmidt, der var indehave-
re af Avifauna fra 1975- 2000 og 
ægteparret Ellen Rotman og Jan 
Fjordbæk fra Agrosam ved den officielle 
indvielse af Latterfuglens nye placering 
i Rinkenæs. Foto Ingrid Johannsen

Fakta
Frederik Grube laver den første skulptur til en skulpturpark med mange figurer af 
mennesker og dyr skåret ved hjælp af sin motorsav.

Flere steder i Tinglev kan man i dag se andre imponerende træskulpturer af sam
me kunstner.

Kunstneren Frederik Grube, der blev født i Hokkerup i 1922, var søn af skrædder
mester Grube. Frederik Grube blev uddannet skrædder. Han startede med at snitte i 
et stykke bøgetræ med en lommekniv, og derved var kunstens flamme tændt i ham. 
Det blev til en lang række flotte træfigurer og 1954 blev det hans levebrød. 
Figurerne blev solgt til hele Danmark og mange til Tyskland, England, Italien, 
Indonesien og USA. I 1994 deltog han i det Internationale Skulptur Symposium i 
Højer, hvor figurerne blev til med motorsav, og det fortsatte han med at deltage i 
hvert år indtil sin død i 2011
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Sejrsvej 101 • Rinkenæs • 6300 Gråsten • 73 11 58 45 • info@benniksgaardbutik.dk • www.benniksgaardbutik.dk

Sønderjyske 
Ringrider

& 
Fadøl

M A R K E D S D A G E 

50% 
på udvalgte varer

Gælder ikke 
i forvejen nedsatte varer

6. & 7. 
AUGUST

Nygade 9, Gråsten  ·  Telefon 7465 0670

Hår · Mode · Hudpleje

til Annette Iversen
 der starter som assistent 3. august 
Velkommen til dig, vi glæder os til at arbejde sammen med dig. 

Efter 7 dejlige år har Susanne valgt at søge nye udfordringer.

Vi takker for mange gode år og hyggelige stunder sammen 
med dig. Ønsker dig al mulig held og lykke i fremtiden. 

Velkommen

Træningstider HK Egene 2021/2022 Alt træning foregår i Ahlmannsparken

Årgang Hold Tider Træner Start

2016 og senere U3 -U5 Mandag 16.45 - 17.30 Melanie Grohnheit 6. september

2010, 2011 og 2012 U9/11 drenge Mandag 18.00 - 19.00 Hans Heissel 16. august

2010, 2011 og 2012 U9/11 piger Mandag 18.00 - 19.00 Hans Heissel 16. august

2008 og 2009 U13 drenge Mandag 19.00 - 20.00 Kent Ballhorn, Rasmus og Silas 16. august

2001 og tidligere Senior dame Mandag 20.00 - 21.30 16. august

2006 og 2007 U15 piger Tirsdag og torsdag 17.30 - 19.00 Annette Sølbek Fink, Lena Steenholdt, Mogens Hansen 17. august

2004 og 2005 U17 piger Tirsdag og torsdag 19.00 - 20.30 Mogens Hansen og Kirsten T. Matzen 10. august

2003 og 2002 U19 piger Tirsdag og torsdag 19.00 - 20.30 Mogens Hansen og Kirsten T. Matzen 10. august

2013, 2014 og 2015 U6 / U8 Mix Onsdag 17.00 - 18.00 Laura Jørgensen og Signe Steenholdt 1. september

2010, 2011 og 2012 U9/11 drenge Onsdag 18.00 - 19.00 Hans Heissel 18. august

2010, 2011 og 2012 U9/11 piger Onsdag 18.00 - 19.00 Hans Heissel 18. august

2008 og 2009 U13 drenge Onsdag 19.00 - 20.00 Kent Ballhorn, Rasmus og Silas 18. august

2001 og tidligere Senior herre Onsdag 20.00 - 21.30 18. august

2006 og 2007 U15 piger Tirsdag og torsdag 17.30 - 19.00 Annette Sølbek Fink, Lena Steenholdt, Mogens Hansen 19. august

2004 og 2005 U17 piger Tirsdag og torsdag 19.00 - 20.30 Mogens Hansen og Kirsten T. Matzen 12. august

2003 og 2002 U19 piger Tirsdag og torsdag 19.00 - 20.30 Mogens Hansen og Kirsten T. Matzen 12. august

* Hvis man har spørgsmål eller andet til ovenstående kan man kontakte Annette Jørgensen på tlf. 28 45 35 26.

HÅNDBOLDKLUBBEN  GRÅSTEN
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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,-

Bustur til Kongeågrænsen
Af Hanne Næsborg-Andersen

Historisk Forening for 
Graasten By og Egn 
indbyder til bustur til 
Kongeågrænsen, et 
arrangement, der måtte 
aflyses sidste år. Turen 
finder sted lørdag den 
28. august med start fra 
Slotsbakken i Gråsten 
præcis kl. 9.00.
Temaet for turen er selv
følgelig Genforeningen, 
men især tiden fra 1864
1920, hvor Kongeåen 
dannede grænsen mellem 
Danmark og Tyskland. 

Vi besøger Skibelund 
Krat, hvor en engageret 
foredragsholder, Jørgen 
Kloppenborg Skrumsager, 
viser rundt.

Skibelund krat var i den 
tyske tid samlingspunkt 

for møder for dansksinde
de, og i krattet står mange 
mindesmærker over per
soner, der kæmpede for 
danskheden. 

Blandt dem er ét især 
interessant for Gråsten, 
nemlig det monument, 
der hedder Modersmålet. 
Her er nemlig Gråstens 
bysbarn, historikeren 
A.D. Jørgensen, afbildet 
sammen med digteren 
Edvard Lembcke og Mor 
Danmark. Fra Kongeå
grænsen kunne man se 
monumentet.

Efter Skibelund Krat kø
rer vi til Askov Højskole, 
hvor vi indtager frokosten, 
en buffet med små, lune 
retter. 

Askov Højskole blev un
der den tyske tid central 
for danskheden i Sønder

jylland, og historien om 
dette fortæller højskolelæ
rer Ulla Henningsen. Vi 
bliver også vist rundt på 
højskolen. 

Dagen slutter med kaffe 
og kage samme sted, hvor
efter bussen kører mod 
Gråsten. Vi ankommer ca. 
kl. 16.15 til Slots bakken.

Prisen for busturen er 
200 kr. pr. person, en pris, 
der er mulig på grund af 
tilskud fra Lokalhistoriske 
Arkiver og Samlinger i 
Sønderjylland.

Tilmelding sker efter 
førsttilmølle princippet, 
da antallet af pladser 
er begrænset, til for
mand Bodil Gregersen, 
tlf. 24 23 70 79, mail 
bodilgreg@gmail.com. 
Sidste frist for tilmelding 
er den 16. august. ■

Guldbryllup i Alnor Af Gunnar Hat tesen

Asta og Kresten Bøttger, 
Fjordvænget 3, Alnor, 
kan lørdag den 7. august 
fejre guldbryllup.
De kan begge se tilbage 
på mange aktive år i for
eningslivet. hvor de har 
hjulpet vidt og bredt, og 
har gjort en forskel.

Asta er født i Rinkenæs, 
mens Kresten stammer fra 
Bjerndrup ved Kliplev.

Både Asta og Kresten har 
gjort en stor frivillig ind
sats i Gråsten Garden og 
Gråsten Gardens Venner. 
Hvert år var ægteparret 
tovholdere for det lop
pemarked i hallerne ved 
skibsværftet i i Toft, som 
tusindvis af købelystne 
mennesker valfartede til.

Asta gjorde også en stor 
indsats i Gråsten Gardens 
tombola.

Kresten er uddannet 
smed, men blev senere an
sat ved postvæsenet, hvor 
han kørte post fra Gråsten 
Postkontor

Asta har været i hus i 
Gråsten og derefter i ba
gerforretning, hvor hun 
mødte sin senere mand.

Alder er kun et tal,  og 
et imponerende et af slag
sen for 75årige Kresten 

og 73årige Asta, som 
stadig er i fuld vigør.

Kresten har altid gået på 
jagt, han er stadig ivrig 
jæger og har lige været på 
jagttur med fem venner til 
Tjekkiet. Det er en man
geårig tradition.

“Jeg er nødt til at hol
de mig i gang”, griner 
Kresten , der i over 20 år 

spillede på jagthorn. Asta 
går stadig til jagthornsspil 
i Blans.

I det gæstfrie hjem er der 
opvokset to døtre, som 
begge har været aktive i 
Gråsten Garden. Dorthe 
bor i Vester Sottrup, og 
Maria bor i Hørning ved 
Aarhus. ■

Asta og Kresten Bøttger er et kendt og respekteret par, som 
på lørdag fejrer guldbryllup.
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Tak fordi du handler lokalt

DIN LOKALE HÅNDVÆRKER

Borggade 3, 6300 Gråsten
Telefon 7465 1031 · FriBikeShop.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

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

Kosmoshus Træfældning

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

rodfræsning

Ring eller skriv og få et godt tilbud 
30 26 35 57 / kosmoshus@gmail.com

– Kort fortalt, vi fælder alt –

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

Regnar Pedersen • Autoriseret VVS-installatør
Sundsnæs 21 • DK-6300 Gråsten • Telefon 7465 1865
Mobil 2028 0865 • Fax. 7465 1067 • Mail: r.pedersen-vvs@mail.tele.dk

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-� 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

CVR 34 22 35 72

Bred VVS ApS / Gråsten VVS
Ahlmannsvej 12 b · 6300 Gråsten

Tlf. 74 67 15 12 · vvs@bred.dk

Bred VVS ApS

HGHG
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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Et kendt ansigt i Gråsten fylder 90 år
Mange, der er opvokset i 
Gråsten, har haft fornø-
jelsen af Ulla Krüger i 
deres opvækst.
Ulla har nemlig været 
leder af Børnehaven på 
Ringgade i mange år og 

fortsatte i Dybbølsten 
Børnehave.

Ulla Krüger fyldte søn
dag den 1. august 90 år. 
Hun er et yderst aktivt 
menneske!

Morgenbader i Alnor, 

flittigt medlem af 
Nørklerne, strikker, bro
derer, medlem af diverse 
foreninger,

deltager gerne i forskel
lige kulturelle arrange
menter i lokalområdet 
med en forkærlighed for 

Christiansminde; ja, listen 
er lang!

Ulla fejrede sin 90 års 
fødselsdag med familien, 
der var på besøg i Den 
Kongelige Køkkenhave og 
middag på Værftet. ■

GRÅSTEN SLOTSKIRKE
Søndag den 8. august kl. 9.30

ved ved Helle Domino Asmussen

ADSBØL KIRKE
Søndag den 8. august kl. 11.00

ved ved Helle Domino Asmussen

KVÆRS KIRKE
Søndag den 8. august 

Ingen gudstjeneste

BROAGER KIRKE
Søndag den 8. august kl. 10.30

ved Henrik Bo Jacobsen

EGERNSUND KIRKE
Søndag den 8. august kl. 11.00

ved Mette Carlsen

RINKENÆS KORSKIRKE
Søndag den 8. august kl. 9.30

ved Mette Carlsen

NYBØL KIRKE
Søndag den 8. august

Ingen gudstjeneste

SOTTRUP KIRKE
Søndag den 8. august kl. 11.00

ved Karen Møldrup Rasmussen

ULLERUP KIRKE
Søndag den 8. august kl. 9.30

ved Karen Møldrup Rasmussen

TYSK GUDSTJENESTE
Sonntag, 8. August
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

Kære mor og farKære mor og far

Hjertelig tillykke Hjertelig tillykke 
med guldbrulluppet med guldbrulluppet 
den 7. august 2021den 7. august 2021

Der er morgensang kl. 8.00 hos Der er morgensang kl. 8.00 hos 
Asta og Kresten BøttgerAsta og Kresten Bøttger

Kærlige knusKærlige knus
Børn, Børnebørn og svigerbørn  Børn, Børnebørn og svigerbørn  

Historisk Forening for 
Graasten By og Egn

indbyder til 

BUSTUR til 
Kongeågrænsen

Lørdag den 28. august fra kl. 9-16.15
Turen går først til Skibelund Krat med 

rundvisning. Derefter til Askov Højskole, hvor 
vi hører om skolens historie og dens betydning 

for de dansksindede i årene 1864-1920. 

Turens pris inkluderer frokost og kaffe med kage. 
Pris pr. person: 200 kr. Turen er støttet af LASS.

Afgang fra Slotsbakken.

Tilmelding efter først-til-mølle princippet 
til Bodil Gregersen, tlf. 24 23 70 79, 

mail: bodilgreg@gmail.com senest den 16. august

Venlig hilsen 
Bestyrelsen 

Historisk Forening for 
Graasten By og Egn

Generalforsamling
Tirsdag den 24. august kl. 19.30 

Benniksgaard, Sejersvej 101, Rinkenæs
Dagsorden i henhold til vedtægterne.
Inden generalforsamlingen fortæller 

Mads Friis om Benniksgaards historie.
Venlig hilsen 
Bestyrelsen

Gråsten

Grillaften ved E'Arnstej
Onsdag den 25. august kl. 17.30 – ca. 21.30

Traditionen tro er der fest med grillpølser, 
kartoffelsalat, musik og dans.
Husk at medbringe bestik.

Grillaftenen arrangeres med midler fra 
Sommerpakken. Begrænset antal deltagere.

Tilmelding fra 5. august og senest 18. august til 
Anne Köcks, tlf. 23 34 09 05 gerne via SMS

ENDELIG 
Malergrupperne starter op igen den 31. august 2021

 som sædvanlig i Dansehuset
Kl. 10.00 – 13.00 og kl. 13.00 – 16.00. 

Håber vi ses igen

VANDGYMNASTIK
Start igen uge 35 i varmtvandsbassin 

på Enjoy Resorts Marina Fiskenæs
Der er ledige pladser på hold 5, 

som er mandag fra kl. 11.00 til 11.50

Kontakt Anne Nygaard for tilmelding på 
tlf. 74 65 09 46 eller mail: annenygaard@hotmail.dk

Frihed og fællesskab

OBS! NY DATO
ONSDAG DEN 18. 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”.

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 ka� e 

og kage i plantagen. Medbring 
gerne selv en pude af side på.

G R Å S T E N

VA N D R I N G  PÅ 
K VÆ R S  H E D E

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

1 0



John har fanget sin sidste fisk
Af Søren Gülck

Gråsten-fisker, John 
Mikkelsen er gået bort, 
72 år. John afgik ved 
døden efter en kortere 
sygdomsperiode.
John Mikkelsen fik 
i 2009 tilladelse af 
Fiskerimyndighederne til 
at fiske og lande og sælge 
fisk fra Gråsten Havn.

John Mikkelsen var sin 
egen, og havde sin menin
ger om det meste. Mange 
af hans faste kunder nød 
godt af at få en snak med 
ham, mens han rensede 
fisk.

Han solgte ofte fisk til 
Prins Henrik, når den 
kongelige familie opholdt 
sig på Graasten Slot. Han 
havde mange gode minder 

om sin kongelige kunde, 
som han måtte give kredit 
ved den første handel på 
havnen.

“Jeg har nemlig ikke 
en krone”, spøgte Prins 
Henrik, som kom dagen 
efter og betalte for sine 
fisk og blev derefter en 
trofast kunde.  

John Mikkelsens helbred 

led en del de sidste år men 
han nægtede at give op. 
Han fiskede til det sidste.

John var stabil som et 
urværk, næsten på slaget 
kl. 09.30 kunne man 
se John stævne inde i 
Gråsten Havn med sin blå 
kutter lastet med fisk. ■

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

Taksigelser
Hjertelig takHjertelig tak

for venlig deltagelse ved vores morfor venlig deltagelse ved vores mor
Selma Elsa ChristensensSelma Elsa Christensens

begravelse den 23. juli 2021begravelse den 23. juli 2021
Tak for blomster og kranse.Tak for blomster og kranse.

Tak til præst Esbern Gaur Vernersen for den � ne mindetale ogTak til præst Esbern Gaur Vernersen for den � ne mindetale og
tak til bedemand Gitte Kristensen for stor støtte og hjælptak til bedemand Gitte Kristensen for stor støtte og hjælp

Mona og AndersMona og Anders
Jan og LisJan og Lis

Vor kære mor og svigermor
bedste, mormor og oldemor

Ruth Ludvigsen
* 19. maj 1942

er stille sovet ind efter kort tids sygdom

Egernsund, den 21. juli 2021

På familiens vegne

Ejvind, Bjarne og Solvej

Bisættelsen har fundet sted

Tak for venlig deltagelse
i forbindelse med dødsfaldet og bisættelsen

John Mikkelsen solgte i 12 år fisk på Gråsten Havn. Arkiv foto Søren Gülck

Sonja Paulsen, Broager, er 
død, 83 år. ■

Alfred J. Wagner, Gråsten, er 
død, 83 år

Han var en glad, venlig 
og flittig mand, og vellidt 
på alle måder.
Han var født og opvokset 
i Bov.

Efter skolegangen arbej
dede han i nogle år ved 
landbruget og ved banen.

I 28 år var han chauf

før hos vognmand Uwe 
Jochimsen i Gråsten. Han 
var en meget dygtig og 
bestemt chauffør.

Efter sin pensionering 
keglede han og tog på 
udflugter.

Han efterlader sig fire 
sønner, to i Padborg, én i 
Kliplev og én i Esbjerg ■
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B R O A G E R

Tak fordi du handler lokalt 

EGERNSUND SENIORER
indkalder medlemmerne til 

ORDINÆR 
GENERALFORSAMLING
Onsdag den 1. september 2021 kl. 14.00

på Den Gamle Skole
Dagsorden i henhold til vedtægterne.

1. Valg af dirigent
2. Beretning ved formanden
3. Regnskab ved kassereren
4. Indkomne forslag. Skal være formanden i 

hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
5. Valg. På valg er følgende:

Formand Kaj Andersen
Best. Else Clausen
Best. Tove Haussmann
Der skal vælges ny suppleant
Revisor Sten Pedersen

6. Eventuelt
Efter generalforsamlingen er 

foreningen vært ved ka� e og kage.
Herefter spiller vi et halvt lottospil.

EFTERÅRETS AKTIVITETER
LOTTOSPIL

11. august, 8. september, 13. oktober, 
10. november, 8. december

Hver gang kl. 14.

SANGCAFE
22. august, 26. september, 24. oktober, 

21. november, 19. december
Halvvejs er der ka� e og kage pris kr. 50

Mød op senest kl. 13.45

KAFFE MED KURT
Onsdag den 15. september 

Foredrag ved KURT LEHT
Halvvejs er der ka� e og kage

Medlemspris: kr. 50,00
ikke medlem: kr. 100,00

Tilmelding senest den 8. september 
til Kaj Andersen tlf. 29 36 04 01. 

Beløbet betales ved indgangen.

JULEFROKOST 
Søndag den 28. november
på Den Gamle Skole kl. 13

Venlig hilsen
Bestyrelsen

KLIP UD OG GEM

D E B AT M Ø D E 
O M  B U D G E T  2 0 2 2
MANDAG DEN 23. AUGUST KL. 19.00

PÅ BROAGERHUS
Venstre-medlemmer i 

Sønderborg Kommune inviteres til møde 
om det kommunale budget for 2022

Borgmesterkandidat Ellen Trane Nørby 
og byrådsmedlem Daniel Staugaard 
orienterer og kommer med oplæg.
Kom og deltag i debatten om det 

kommunale ”husholdningsbudget”
Venstre-vælgerforeningerne Gråsten, Sundeved 

og Broagerland er vært ved ka� e og kage.
Tilmelding ikke nødvendig.

Spørgsmål kan rettes til Valdemar Moldt:
valdemarmoldt@gmail.com – eller 21245342

Frihed og fællesskabB R O A G E R
S U N D E V E D
G R Å S T E N

EGERNSUND 
VANDVÆRK A.M.B.A.

afholder

ordinær 
Generalforsamling

Onsdag den 25. august 2021 kl. 19:00
 i Gildesalen på DGS (Den Gl. Skole) 

Egernsund

Generalforsamlingen var oprindeligt varslet til afholdelse 
i marts måned, men udsat pga. Coronna.

DAGSORDEN IFLG. VEDTÆGTERNE:

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

6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen

7. Valg af revisor

8. Eventuelt

Vandværket indbyder til en let spisning kl. 18.00
Se mere og tilmelding på vores hjemmeside

www.egernsundvand.dk

Bestyrelsen

Ny naturskøn cykelrute binder Grænselandet sammen
Ambitionerne i Sønder
jylland om at blive en af 
Danmarks bedste cykelde
stinationer er store og der 
kan nu præsentere endnu 
en cykelrute, der binder 

Danmark og Tyskland 
sammen. 

En naturskøn cykelrute 
med en spændende histo
rie der går igennem det 
østlige Grænse land – forbi 
smukke blomsterhaver, 

slotte, børnevenlige op
levelser og en enestående 
natur.

Flensborg Fjord Route er 
en ny grænseoverskriden
de cykelrute på 307 kilo
meter, der går langs den 
danske og tyske østkyst 
– forbi det smukke land
skab omkring Flensborg, 
Glücks burg, Gråsten, 

Egern sund, Broager, 
Sønder borg og Nordborg. 

Cykelruten tager dig 
med igennem små hygge
lige landsbyer, store åbne 
landskaber, op ad høj
derygge, gennem skove og 
langs fjorde med de flotte 
kyststrækninger. Ruten 
er planlagt således at man 
undervejs kommer forbi 
attraktioner for både børn 

og voksne, såsom slotte, 
blomsterrige haver, Dyb
bøl Mølle og mange flere 
oplevelser, der sørger for 
at man kommer helt tæt 
på den spændende historie 
om Grænseområdet.

Ruten er opdelt i seks 
etaper, så ruten kan for
kortes eller forlænges – alt 
efter behov. Der vil være 
etaper der er særdeles 
børnevenlige og som tager 
familier med forbi fami
lievenlige oplevelser som 
for eksempel Universe 
Science Park.

Cykler du alle 307 kilo
meter kommer du blandt 
andet til at køre dels 
på Øs tersø ru ten, Hær
vejen, Okse vej og dels på 
Ostsee küstenRad weg i 
Tysk land. Cykel ruten er 
udkommet som cykelbog 
og der er udarbejdet 
forskellige pakkeforslag 
til ruten som et tillæg til 
cykelbogen, hvor man 
kan finde inspiration til 
oplevelser og overnatning 
i området.

Udviklingen af cykelru
ten samt udgivelsen af cy
kelbogen “Flens borg Fjord 
Route” vækker glæde hos 
viceborgmester Stephan 
Kleinschmidt, der også 
er formand for Udvalget 
for Kultur, Idræt, Handel 
& Turisme i Sønder borg 
kommune:

“Den nye grænseover
skridende cykelrute bin
der sløjfen om en fælles og 

ikke mindst bæredygtig 
turisme indsats på tværs 
af grænser. Udover udvik
lingen af cykelruten har 
vi i projektet også åbnet 
tre formidlingshaver i 
henholdsvis Aabenraa, 
Gråsten og Flens borg, 
der skal være med til at 
synliggøre de grønne ople
velser og tilgængeligheden 
af naturen og kulturen i 
grænselandet”.

Cykelbogen er produce
ret på 4 sprog; dansk, tysk, 
engelsk og hollandsk og 
kan afhentes ved henven
delse i dit lokale turistbu
reau i Aabenraa, Sønder
borg eller Flensburg. En 
onlineversion af cykel
bogen og pakkeforslag 
(PDF) kan hentes her: 
visitsonderjylland.dk

Blomster bygger broer
Ruten er opstået som 
en del af Interreg 5A 
projektet “Blumen bauen 
Brücken – Blomster byg
ger broer. Eine grenzüber
schreitende Gartenschau“. 
Pro jektet har til formål, i 
fællesskab, at markedsføre 
eksisterende aktiviteter og 
nye oplevelser på begge si
der af grænsen og dermed 
øge regionens synlighed 
som én samlet destina
tion, ved at kombinere 
elementer fra det tyske 
GartenschauKonzept og 
det danske “aktiv turisme” 
koncept. ■

Skatkort på 
bordet
Annas Minde Skatklub har afholdt præmiepokalskat 
med følgende vindere:

Nr. 1 Preben Jensen  2220 point
Nr. 2 Arne Mylin  1956 point
Nr. 3 Tage B. Jørgensen  1948 point
Nr. 4 Flemming Marschall  1568 point
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B R O A G E R

Vi sælger utroligt godt i øjeblikket. Skal din bolig være den næste? Kontakt os for en gratis salgsvurdering!

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

Gråsten - Rinkenæs
Nederbyvej 170

Spændende og meget flot moderniseret villa
Ejendommen fremstår i flot stand med
bl.a. nymalede vandskurede facader
samt flot glaseret tegltag. Ejendom-
men byder på 3 plan og alt er integre-
ret. 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.

NYHED
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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 9.777/8.476
Sag: 7030000345 Tlf: 74441698

Gråsten - Rinkenæs
Nederbyvej 11

Smuk udsigtsvilla i 1. række til Flensborg Fjord
I den østlige ene af den idylliske "Ne-
derbyvej" lige sydvest for Gråsten, med
kort afstand til vandet, ligger denne
smukke villa med en helt enestående
udsigt ud over, det altid livlige farvan-

de "Flensborg Fjord".Udsigten kan ny-
des fra stuen, gildesalen over garagen
eller fra en af de 2 store terrasser. Der
er også på sydsiden af villaen flere hyg-
gelige terrasser.

FANTASTISK
BELIGGENHED
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VILLA

Kontantpris 3.795.000
Ejerudgifter pr. md. 1.731
Udbetaling 190.000
Brutto/netto
ekskl. ejerudgifter 14.816/12.846
Sag: 7030000335 Tlf: 74441698

Gråsten
Bocks Bjerg 29

Velbeliggende bolig med søudsigt
Velbeliggende ejerbolig med unik ud-
sigt til sø og grønt sivområde. Boligen
ligger på en god beliggenhed ved Grå-
sten centrum, med kort afstand til det
meste.

Boligen er super godt disponeret og
fordeler sig henholdsvis over kælder,
stueplan samt 1. sal. Til lejligheden
medfølger ligeledes en fin carport.

KORT AFSATND
TIL CENTRUM
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C
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LEJLIGHED

Kontantpris 1.145.000
Ejerudgifter pr. md. 1.262
Udbetaling 60.000
Brutto/netto
ekskl. ejerudgifter 4.504/3.903
Sag: 7030000309 Tlf: 74441698

Egernsund
Lågmajvej 5

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

At fremhæve af denne renovering er
bl.a. nyt tag i 2011, efterisolering af vil-
laen og karnappen på førstesalen.

NY PRIS
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VILLA

Kontantpris 1.099.000
Ejerudgifter pr. md. 1.679
Udbetaling 55.000
Brutto/netto
ekskl. ejerudgifter 4.342/3.761
Sag: 703-01203 Tlf: 74441698

Egernsund - Rendbjerg
Teglbakken 34C

Sommerhusgrund med udsigt!
Beliggende i det naturskønne "Rend-
bjerg" ved Flensborg Fjord Engang
imellem kan man som ejendomsmæg-
ler skrive om at en sjældenhed er kom-
met til salg. Her kan det virkelig tages

bogstaveligt - En sommerhusgrund i
naturskønne Rendbjerg er kommet til
salg og så endda med udsigt til vandet.

SJÆLDENT
UDBUDT GRUND

f
930

i
3700

j
5100

l
450

L
200

FRITIDSGRUND

Kontantpris 795.000
Ejerudgifter pr. md. 1.045
Udbetaling 40.000
Brutto/netto
ekskl. ejerudgifter 3.755/3.091
Sag: 7030000330 Tlf: 74441698

Flytter du med børn - eller 
skal dit voksne barn fl ytte 
hjemmefra? Så er der hjælp, 
erfaring og råd at hente hos 
home: Bøgerne er gratis 
og kan hentes i din lokale 
home forretning. 

Skal der fl yttes børn eller unge? 
Vi har bøger til både små og store.
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B R O A G E R

SKELDE GF

Vintersæsonen 2021/2022
OPSTART I UGE 37

DAG TID HOLD KONTAKTPERSON
Mandag 17.30 -19.00 Badminton Kim tlf. 40501643

Tirsdag 17.00-18.00 Turbofræs. Børnehave - 2. klasse Thomas tlf. 26140710

Tirsdag 18.30-19.30 GYMCROSS Christina tlf. 40743597 

Onsdag 17.30-19.00 Volleyball Eva tlf. 23443479

Torsdag 17.00-18.00 Mini spring. 2 - 4 klasse Thomas tlf. 26140710

Torsdag 18.00-19.30 Juniorspring. 4. klasse og opefter Thomas tlf. 26140710

Søndag 10.00-11.00 Forældre/barn. 0 - 3 år Thomas tlf. 26140710

Søndag 11.00-12.00 Vildbasserne. 3 - 5 år Thomas tlf. 26140710

Gymnastikopvisningen er den 13. marts 2022. Sæt allerede nu X i kalenderen!

Pris pr. barn 250,- og pr. voksen 300,- for vintersæsonen

Kortspil i klubhuset
START UGE 37

DAG TID HOLD KONTAKTPERSON

Mandag 13.30 - 17.30
Kanasta
kun for damer

Vera Christiansen tlf. 53281801

Torsdag 19.00 -22.30
Præmieskat
for begyndere og øvede

Viggo Hansen tlf. 74440416 
Kim Paulsen tlf. 31167419

Pris pr. hold ved kortspil 100,-

Vel mødt
SKELDE GYMNASTIKFORENING

 

 

 

11994411--22002211  
Tirsdag den 10. august 2021 fylder vores børnehus 80 år! 

Denne dag vil vi gerne fejre med netop dig. 

Derfor vil det glæde os at se dig til 

ååbbeenntt  hhuuss  mmeelllleemm  kkll..  1144--1188..  

Vestergade 14, 6310 Broager. 

Børnehuset tilbyder sønderjysk kaffebord samt andre godter.  
 

PPrrooggrraamm::    

Kl. 14 velkomst ved Heidi Karstensen, daglig leder. 

Kl. 14.15 velkomst ved nuværende bestyrelse. 

Kl. 14.30-15.00 mulighed for gæstetalere.  

I løbet af eftermiddagen er der mulighed for rundvisning og 
tilbageblik på gammeltid via vores helt eget museum. 

Vi glæder os til en festlig eftermiddag!  

Kærlig hilsen personalet i Broager Private Børnehus. 

 

 

Mandskoret søger nye sangere
Som optakt til sit 100 års 
jubilæum i november 
inviterer Mands koret 
alle mænd, der kan 
lide at synge, til åbent 
hus den tirsdag 10. 
august kl. 18.45 på 
Alssundgymnasiet i 
Sønderborg. Man får 
mulighed for at følge en 
øveaften og få en snak 
med korets dirigent og 
medlemmer.
Med sine 100 år på bagen 
har Mands koret Sønder
borg en lang tradition, 
som et af landsdelens 
respekterede kor, der ud 
over at optræde både 
herhjemme og i udlandet 
også selv arrangerer en del 
koncerter i lokalområdet.

“Det kræver, at der 

altid er medlemmer nok 
til rådighed, så vi kan 
stille med et fuldtalligt 
kor”, fortæller Carsten 
Hauerberg, der er for
mand for Mands koret. 

“Med de nuværende ca. 
30 aktive sangere, er der 
i øjeblikket heller ingen 
problemer med dette”, si
ger formanden, men vi vil 

gerne være på forkant og 
kunne således godt tænke 
os nye sangere i koret.

Efter en prøvetid på fire 
uger, får de nye sangere 
mulighed for at deltage 
i korets koncert og fæl
lessangaften: “Syng som
meren og genforeningen 
ud” på Cathrines minde 

Teglværks museum: den 7. 
september kl. 18.30

“Vi sang med fryd” 
Fælles sang  hver for sig” 
med Johannes Langkilde 

og Katrine Muff. Nu kan 
vi gøre det sammen igen, 
efter at restriktionerne 
omkring Coronaen er 
blevet lempet.

Man skal hverken være 
en Pavarotti eller Stig 
Rossen for at kunne 
være med, ligesom man 
heller ikke behøver at 
kunne læse noder. Langt 
de fleste mennesker er 
ifølge Carsten Hauerberg 
født med en udmærket 
sangstemme og langt de 
fleste kan synge, blot de 
får lidt træning under 
kyndig vejledning og det 
er jo netop det, der sker i 
Mands koret, siger han.

Aftenen vil den første 
times tid foregå som en 
almindelig øveaften, hvor 
der vil blive mulighed 
for lytte eller synge med. 
Herefter vil der blive 
serveret en forfriskning 
og blive mulighed for at 
stille spørgsmål og få en 
snak med korets øvrige 
medlemmer.

Der er ingen aldersbe
grænsninger. Man kan 
tilmelde sig til korets for
mand Carsten Hauerberg 
på tlf. 20 18 68 72, men 
man er også velkom
men til bare at møde 
op. Der skal fremvises 
coronapas. ■

Indbrud i Storegade
Der har i weekenden væ
ret indbrud i en bolig på 
Storegade i Broager.
Gerningsmanden har 

sparket en træplade ind i 
hoveddøren. Dermed har 
indbrudstyven kunnet nå 
dørlåsen og åbne.

Der blev stjålet et 65 
tommer Samsung og et 
32 tommer tv af ukendt 
mærke. Der blev også stjå
let parfume fra boligen. ■

Mandskoret består i dag af 
ca. 30 modne mænd, som 
gerne vil have nogle nye 
sangere med i sammenhol-
det. Efter 4 uger får de nye 
sangere mulighed for at 
synge med ved korets arran-
gement på Cathrinesminde 
Teglværksmuseum den 
7. september.

Broager Brandværnsorkestre 
mangler medlemmer
Af Gunnar Hat tesen

For 50 år siden var der 85 
medlemmer af Broager 
Brandværnsorkester. I dag 
er der 44 musikere i de 
fem forskellige orkestre.

Nedgangen bekymrer 
formanden, Ove Petersen, 
der har spillet med siden 
1972.

“Det er vigtigt, vi får 
tilgang af nye medlem

mer”, sagde Ove Petersen 
på generalforsamlingen.

Ove Petersen nævnte, at 
der har været 48 aflyste 
arrangementer under 
coronakrisen. Det har 
medført, at man har 
mistet 120.000 kroner i 
indtægter.

Genvalgt til bestyrelsen 
blev Carsten Jespersen, 
der er kasserer. Ud trådte 

Poul Erik Sørensen, der i 
37 år har været sekretær.

Nyvalgt som sekre
tær blev Britta Bruhn 
Vestergaard.

Ny suppleant er Villy 
Petersen, Egernsund.

I festudvalget blev Vivi 
Ryborg nyt medlem.

Broager Brandværns
orkester har godt 120 år 
på bagen. ■
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S U N D E V E D

Besøg genbrugsbutikken i

VESTER SOTTRUP

MØBLER – TING – TØJ
og gør et godt køb

Stationsgade 3, Vester Sottrup, 6400 Sønderborg
ÅBNINGSTIDER: Man.-tirs.-ons.-tors. kl. 15-17.30, lørdag kl. 10-13

Tlf. 40 76 22 36 i åbningstiden

VI MODTAGER GERNE BRUGBARE MØBLER OG ANDRE TING
DØDSBOER AFHENTES EFTER AFTALE

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

Mindeord over 
jagtkammerat
Forleden sov Hans Eduard 
Küseler, Gråsten, tidligere 
Bøjskov, stille ind, 90 år 

gammel; et langt og aktivt 
liv var dermed slut. 

Hans Eduard var indtil 

sin død medlem af Avnbøl 
Jagtforening, et medlem
skab som kom til at vare i 
52 år. 

I forbindelse med hans 
50 års medlemsjubilæum 
blev han udnævnt til æres
medlem af foreningen, 
som påskønnelse for hans 
mangeårige indsats som 
aktiv formand og bestyrel
sesmedlem i foreningen. 

Selvom bøssen var hængt 
på knagen for år tilbage, 
fulgte Hans Eduard sta
dig levende og interes
seret med i foreningens 
aktiviteter. 

Æret være Hans Eduard 
Küselers minde.

Lorens Peter Lorenzen 

Avnbøl Jagt forening

Hans Eduard Küseler var i 16 
år formand for Avnbøl 
Jagtforening. Her ses han 
ved sit 50-års jubilæum med 
formanden Lorens Peter 
Lorenzen.

Nybølfrisør rykker til Gråsten
Af Ingrid Johannsen

Efter 27 år som selv-
stændig frisør i Nybøl 
rykker 53-årige Annette 
Iversen til Gråsten.
Hun er begyndt hos 
salon Sanne, og Annette 
Iversen er glad for igen at 

være tilbage hos Susanne 
Vesperini.

“Det er jo nogle år 
tilbage siden sidst” siger 
hun, da de to frisører 
regner sig frem til, at det 
må være i slutningen af 
1980'erne, hun var ansat i 
et barselvikariat. 

Annette Iversen er ud
dannet hos modefrisør 
Verner Jessen i Aabenraa. 

Siden drev hun Salon 
Beebob i Nybøl. 

Annette Iversen bor i 
Blans sammen med Jens 
Thomsen, der er selvstæn
dig. Han er daglejer og 
har mange faste gårde på 

Sundeved, hvor han hjæl
per til. 

Når der ikke er brug 
for ham i landbruget, er 
han fast tilknyttet nogle 
håndværkere.

Annette Iversen er fami
liemenneske og glæder sig 
over samværet med sine 
2 børn, svigerbørn og 3 
børnebørn. ■

Efter 27 år som selvstændig 
frisør i Salon Beebob i 
Nybøl er Annette Iversen 
netop begyndt som frisør 
hos Salon Sanne i Gråsten.
 Foto Ingrid Johannsen

BovAvis

Heldagstur til Heldagstur til 
HelgolandHelgoland

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

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

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

795,-

Nygifte
I Nybøl Kirke blev Mette 
Bohm, datter af Henny og 

Uwe Bohm, Kruså, lørdag 
viet til Steffan Backmann, 
søn af Sanne og Flemming 
Backmann, Tandslet. ■

Bil i uheld i Nybøl
En 55-årig mand fra 
Sønderborg overtrådte 
sin vigepligt forleden 
i krydset Nybølvej og 
Bøgevej i Nybøl.
Bilisten kom kørende ad 
Bøgevej, kørte ud i krydset 
uden at overholde sin 

vigepligt og ramte en 20
årig bilist.

Der skete store materielle 
skader, men der var ingen 
personskader.

Den 55årige bilist bliver 
sigtet for overtrædelse af 
færdselsloven. ■

Påsatte brande 
er opklaret
Syd- og Sønderjyllands 
politi har opklaret bran-
den ved Nydamskolen 
i Vester Sottrup, hvor 
der var sat ild til nogle 
træpaller.
Branden medførte, at der 
kom sod og røgskader 
både udvendigt og indven
digt på skolen.

Der er tale om en min
dreårig dreng, som også 
er blevet sigtet for at have 
påsat yderligere to brande 
i området.

Drengen har under 
afhøring indrømmet, 
at det var ham, der var 
gerningsmanden.

Drengen blev sigtet og 
efterfølgende løsladt. 
Anklagemyndigheden vil 
senere tage stilling til, om 
drengen skal tiltales.

Sønderborg Kommune 
er blevet involveret i sagen 
som følge af, at drenge 
er mindreårig og kom
munen sørger for, at han 
bliver tilbudt professionel 
hjælp. ■
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Hørt i byen
Søndag aften ved 
23.30tiden var der 
brand i et græsareal 
ved Kob ber holm vej 
i Ads bøl. Ilden blev 
hurtigt slukket. 
 Il den skyldtes enten 
grillgløder eller en 
ukrudtsbrænder.

Lærer på Gråsten 
Skole, Jens Jørgensen, 
fejrede 1. august 40års 
jubilæum.

Frisør Teddy Petersen, 
Egern sund, deltog 
forleden i lykkehjuls
golf på golfbanen ved 
Benniksgaard.

Conni Schleth Nielsen 
og Martin Nielsen nød 
forleden en hyggelig 
gourmetmiddag på 
restaurant Syttende på 
Alsik.

Andreas Johnsen, 
Stjerne vej har syet et 
flot Nabo hjælps flag og 
er med som finalist i 
konkurrencen, der lø
ber indtil den 4. august.

Erling Nissen fyldte 
forleden 75 år. Han er 
tidligere formand for 
Gråsten og Omegns 
Brugs forening, næst
formand i Ældre Sagen 
i Gråsten og tidligere 
byrådsmedlem.

Frisør Karina Hansen 
har været på telttur på 
Djursland.

Restaurant Ankers har 
den seneste uge haft 
fuldt hus. Det er både 
turister og lokale, der 
har taget godt imod 
den nye restauratør 
og hans maritime 
koncept.

Birgitte Bille 
Schiønning, der er 
forretningsudvikler i 
Syd bank og formand 
for Super Brugsen 
i Gråsten, kunne 
forleden fejre 40års 
jubilæum i banken. ■

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

189.400,-

Hovednummer tlf. 7060 2033
Afdelinger i 

Kollund  / Sønderborg / Vojens
Se mere på www.thomsens-auto.dk

Pæne biler til nettopriser 

UGENS BIL

ALTID 300 BILER PÅ LAGER

Boliger
LEJLIGHED 
UDLEJES

Centralt beliggende i gråsten, 
80 m2, udlejes til rolig lejer. 

uden husdyr og børn.

Husleje 3.400 kr + forbrug.

HENVENDELSE 
TLF. 7465 2653

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

1-dags tur til Ærø1-dags tur til Ærø
Perlen i det Sydfynske ØhavPerlen i det Sydfynske Øhav

OPSAMLINGSSTEDER

Samkørselspladsen ved Hammelev kl. 6.35
McDonald’s, Rødekro ................. kl. 6.55
Samkørselspladsen ved Kliplev .... kl. 7.15
Circle K, Padborg ........................ kl. 7.30
Bov Kirke ..................................... kl. 7.35
Kruså Bankocenter ...................... kl. 7.40
Elektrikeren, Kollund .................. kl. 7.45
Annies Kiosk, Sønderhav ............. kl. 7.50
Bageren, Rinkeræs ....................... kl. 8.00
Ahlmannsparken, Gråsten ........... kl. 8.10
Elektrikeren, Egernsund .............. kl. 8.15
Broager Kirke............................... kl. 8.20
Nybøl Kirke ................................. kl. 8.25
Alsion, Sønderborg ...................... kl. 8.40
OK-Tanken i Augustenborg ......... kl. 8.55
Guderup Aktivitetscenter ............. kl. 9.10

Efter opsamling kører vi til Fynshav, hvor Efter opsamling kører vi til Fynshav, hvor 
vi stiger om bord på færgen til Søby. vi stiger om bord på færgen til Søby. 

Ærø er indbegrebet af romantik, smuk natur, Ærø er indbegrebet af romantik, smuk natur, 
nostalgi og spændende historie. En frodig og nostalgi og spændende historie. En frodig og 
helt igennem ”grøn ø”, som byder på smukke helt igennem ”grøn ø”, som byder på smukke 
oplevelser, storslåede udsigter til Øster søen og oplevelser, storslåede udsigter til Øster søen og 
Ø havet og idylliske landsbyer. Ikke mindst er Ø havet og idylliske landsbyer. Ikke mindst er 
øen berømt for sin værdifulde kulturarv.øen berømt for sin værdifulde kulturarv.

Vi kører til Søbygård med den genopfyldte voldgrav Vi kører til Søbygård med den genopfyldte voldgrav 
og Voderup Klint med den smukke udsigt.og Voderup Klint med den smukke udsigt.

Vi kører til Ærøskøbing, som er Danmarks bedst Vi kører til Ærøskøbing, som er Danmarks bedst 
bevarede 1700-tals by. Her kan vi ikke undgå at bevarede 1700-tals by. Her kan vi ikke undgå at 
føle historiens vingesus, når vi går bytur i byens føle historiens vingesus, når vi går bytur i byens 
gader med de toppede brosten og de idylliske gader med de toppede brosten og de idylliske 
stokroser foran de gamle, smukke og velholdte huse. stokroser foran de gamle, smukke og velholdte huse. 

Under besøget i Marstal får vi indblik i Under besøget i Marstal får vi indblik i 
øens betydningsfulde maritime periode.øens betydningsfulde maritime periode.

Prisen inkluderer bus, rundstykke og Prisen inkluderer bus, rundstykke og 
ka� e, middagsmad, eftermiddagska� e, ka� e, middagsmad, eftermiddagska� e, 
guide, sejltur Fynshav-Søby tur/retur.guide, sejltur Fynshav-Søby tur/retur.

Vi er hjemme ved 20-tiden.Vi er hjemme ved 20-tiden.

Torsdag den 26. august
795,- Stenager 15A, 6400 Sønderborg Tlf: 51 96 13 92

Åbningstider: Mandag-fredag kl. 10-17 · Lørdag kl. 10-14

Nyrenoveret butik
Møbler-dame-herre og børnetøj.
Stor bogafdeling. Kæmpe udvalg 

i nye og gamle bøger. 
Stor brugskunstafdeling. El-og lampeafdeling

Vi glæder os til at se jer

Garvet ejendomsmægler slutter 
sig til Estate Kjeld Faaborg

Af Esben Cronbach

Efter mange år i 
branchen, har Henrik 
Lindskou nu sluttet sig 
til Estate Kjeld Faaborg.
En stor del af grunden til 
at Estate Kjeld Faaborg 
lige nu klarer sig umaner
ligt godt, er, ifølge Kjeld 

Faaborg, at de har et rigtig 
godt hold. 

Holdet er blevet styrket 
med endnu en garvet 
ejendomsmægler, nemlig 
Henrik Lindskou, som 
blev uddannet ejendoms
mægler i 2004, og efter 
17 år i branchen, har han 
nu sluttet sig til Estate 
Kjeld Faaborg.

Vidt omkring
Henrik Lindskou blev 
først uddannet håndvær
ker i 1990. I ni år arbejde
de han som håndværker, 
indtil han kom ud for et 
færdselsuheld, der betød, 
at han ikke kunne fortsæt
te som håndværker. Det 
skulle dog ikke forhindre 
ham i at arbejde videre 
med huse. I 2004 blev han 
nemlig uddannet ejen
domsmægler. Det meste af 
tiden siden har han brugt 
som mægler, mens han i 
fem af årene har arbejdet 
med salg af nye huse.

“I fem år arbejdede jeg 
med at designe og sælge 
husene. Vi starter helt 

fra bunden, tegner huset, 
bygger det og sælger det. 
Så jeg var rundt om hele 
processen,” siger Henrik 
Lindskou.

Kompetencer i brug
De ting, han lærte ved at 
arbejde med hele proces
sen, bruger han endnu ved 
Estate Kjeld Faaborg. Han 
mener, at det gør det nem
mere for ham at se mu
lighederne og udfordrin
gerne ved et byggeri. På 
den måde kan han rådgive 
køber og sælger om, hvad 
der kan gøres for at op
fylde begge parters behov 
bedst muligt. At han både 
kan bruge sine kompeten
cer fra sit tidligere job, og 
samtidigt være mægler i 
lige præcis Gråsten, er han 
glad for.

“Det er fantastisk at være 
her, og at det bare funge
rer. Jeg synes, det er dejligt 
at være i Gråsten, for byen 
har alt, der skal til,” siger 
han, der nævner stranden 
og skovene som eksempler 
på det, han godt kan lide 
ved Gråsten. ■

Henrik Lindskou er ansat hos 
Estate Kjeld Faaborg. Han har 
været ejendomsmægler si-
den 2004. Foto Ingrid Johannsen
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Tømrerarbejde 
Hovedentreprenør
Tilbygninger
Tagarbejde

Telefon: 74 67 14 93  ·  info@byggemester.dk
Industrivej 16, 6330 Padborg

Se mere på www.byggemester.dk

SALG AF
 Køkkener
 Vinduer
 Døre

Algebehandling

700,-
Op til 450 kvm

Telefon: 61 80 61 61 info@krusellsmultiservice.dk

Nyt inventar giver mersalg 
hos Kirkens Korshær
Af Dit te Vennits Nielsen

Kirkens Korshær i 
Padborg Torvecenter har 
fået nyt inventar. 
Kunderne har taget godt 
imod ansigtsløftet. Det 
har betydet, at der bliver 

solgt ekstra meget, da tøjet 
bliver præsenteret pænere.

“Vi har også fået mere 
fokus på nips og isen
kram. Det er der nemlig 
rigtig meget salg i”, fortæl
ler Annelise Følster, der er 
en af de fem butiksledere. 

Der er blevet opsat flotte 
hylder og ny disk og bu
tikken er blevet malet. 

Kirkens Korshær åbnede 
butikken i Torvecentret i 
2003 og kan således fejre 
18 års fødselsdag. 

Det kommer kunderne 

til gode med 50% rabat 
på stort set alle varer i 
butikken.

“Det er vigtigt at poin
tere, at vores overskud 
går til hjemløse og ud
satte samt varmestuer i 
Danmark”, siger Annelise 
Følster.

Butikken har 23 frivillige 
men mangler stadig nogle 
mennesker, der kan afse 
nogle timer om ugen i den 
gode sags tjeneste. ■

Annelise Følster, Vibeke Klausen, Heidi Petersen og kasserer Lene Kindberg er glade for den nye flotte butik  
med en helt ny disk. Foto Dit te Vennits Nielsen

Tøjet kommer mere til dets rette og kunderne finder ofte nogle gode loppefund.

Tak fordi du handler lokalt

Padborg - Kruså - Frøslev - Holbøl - Kollund – Gråsten - Broager - Sundeved - Ragebøl Uge 31 4. august 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  4. Karbonade med stu. ærter og gulerødder

TORSDAG den  5. Paneret stegt fl æsk med persillesovs

FREDAG den  6. Marineret nakkesteg med salat 

LØRDAG den  7. Dansk bøf med rødbeder

SØNDAG den  8. Burger med pommes frites

MANDAG den  9. Millionbøf med mos

TIRSDAG den 10. Kyllingbryst 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



KOLLUND KOLLUND 
KIRKEKIRKE

BOV BOV 
KIRKEKIRKE

Søndag den 8. august kl. 11.00
ved Helle Frimann Hansen

HOLBØL HOLBØL 
KIRKEKIRKE

Søndag den 8. august
Ingen gudstjeneste

Søndag den 8. august 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.

Padborg

Kruså
Kollund

Holbøl
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Telefon 25 98 91 80

dvn@bovavis.dk
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Ingrid Johannsen

Telefon 21 19 02 80
isj@bovavis.dk

Grafisk tilrettelæggelse
Hans-Ole Nielsen
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Marta Serrano Sánchez

bovavis@graphos.dk
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OPLAG: 13.430

LEVERING:

FK Distribution

TRYK:
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 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

Kirkekontoret, Padborgvej 40a, 6330 Padborg  Tlf. 7467 0917   www.bovsogn.dk

Folkekirken Bov Sogn
Biskopper på cykeltur over grænsen 
i anledning af Genforeningen 2020

Biskop over Haderslev Stift, 
Marianne Christiansen, 

biskop over Ribe Stift, Elof Westergaard 
og biskop Gothart Magaard, Slesvig tager 
på cykeltur i grænseregionen, og lægger 

vejen forbi Bov kirke til en andagt:

Lørdag den 14. august kl. 11.15
ved Maria Louise Odgaard Møller

Alle er velkomne til at deltage

Se mere om cykelturen og dagens program 
på www.haderslevstift.dk 

Syng solen ned
Vi samles udenfor Kollund kirke og synger solen ned

Tirsdag den 17. august kl. 19.30
Ved aftenens arrangement 

medvirker provst Kirsten Sønderby 
og skoleleder Jon Sønderby.

Der serveres vin, vand og snacks. 

Alle er velkomne til et par hyggelige 
timer, hvor sangglæden får frit løb. 

Dødsfald
Af hjertet tak

til alle dem der var med til at sende
min kære kone og vores kære mor, 

Gerda Thielsen
godt af sted på hendes sidste rejse,

ved bisættelsen lørdag den 24.7. fra Holbøl Kirke.
Tak til Helle Frimann Hansen for støtte og den smukke

prædiken, tak til HFIF for fanevagt
og tak for hjertevarme taler til mindesamværet bagefter.

Ligeledes stor tak til alle jer der besøgte mor
både hjemme og på Riseparken. 

En særlig tak til Æblegårdens personale for kærlig
pleje og omsorg i den tid mor boede hos jer.
Tak til alle for blomster og bidrag til HFIF,

personlige opkald og trøstende ord.

På familiens vegne

Svend Åge, Gunnar, Eva, Charlotte og Helle

Taksigelser
Vores allerkæreste

Lizzi Nielsen
* 12. marts 1936    †  25. juli 2021

Livet er dejligt for den der forstår
Kunsten at bruge de tilmeldte år
Leve i hvert lille kostbart minut

Så man kan smile den dag det er slut

På familiens vegne

Kaj
Henrik Og Dorte

Bisættelsen har fundet sted

Kaj
Henrik og Dorte

Bov IF fodbold skal tilbage i Serie 1
Af Dit te Vennits Nielsen

Cheftræner i Bov 
IF Fodbold, Jacob 
Damsgaard Nielsen, 
er fast besluttet på, at 
1. holdet skal tilbage i 
serie 1.
Jacob Damsgaard Nielsen 
begyndte selv med at 

spille fodbold, da han blot 
var 56 år gammel i Bov 
IF. Det er siden blevet til 
godt 35 års fodboldspil for 
klubben.

“Jeg syntes min karriere 
som aktiv fodboldspiller 
på højt niveau var ved at 
rinde ud. Derfor sagde jeg 
ja, da 1. holdet manglede 
en træner til indeværende 
sæson”, fortæller Jacob 
Damsgaard Nielsen, der i 
godt 4 år trænede U6U10 
drenge i Bov IF.

Selvom han aldrig har 
taget uddannelsen som 
træner, er det ikke noget 
problem at være en god 
træner.  Han mener, at 
muskler og udholdenhed 
er vejen til succes. Han 
har en stor fordel, da hans 
kone er træner og ejer af 
Fit n‘Fun i Padborg.

“Igennem hende har 
jeg fået nogle gode tips 
til at udvikle spillernes 
muskler, og herved bliver 
de meget stærkere i nær

kampene. Vi kan se, at vi 
næsten altid trækker fra 
modspillerne i 2. halvleg, 
da vores fysik er bedre”, 
siger Jacob Damsgaard 
Nielsen.

For år tilbage var man 
sikker på en plads på 1. 
holdet, da der ikke var 
mange spillere at gøre 
godt med. I dag er der 
mellem 2225 spillere, 
der træner hver tirsdag 
og torsdag. Det bevirker, 
at der skal kæmpes om 
pladserne.

“Vi har et utroligt godt 
sammenhold i Bov IF, og 
det vil jeg ikke undvære. 
Derfor er det rart stadig at 
være med. Min ambition 
er helt klart, at vi rykker 
op i serie 1 igen, for der 
hører vi hjemme”, siger 
Jacob Damsgaard Nielsen, 
der er glad for, at have gar
vede Claus Grevsen med 
ved sin side som hjælpe 
og målmandstræner. ■

Cheftræner Jacob Damsgaard 
Nielsen satser på, at Bov 
IF atter rykker op i serie 1.
 Arkiv foto
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Nybolig Padborg
Ole Jepsen & Lena Dahlgaard
Torvegade 1 · 6330 Padborg
6330@nybolig.dk · nybolig.dk · Tlf: 74671902

Nybolig Gråsten
Ole Jepsen & Lena Dahlgaard
Nygade 11 · 6300 Gråsten
6300@nybolig.dk · www.nybolig.dk · Tlf: 73115180

Til alle tider. Til alle hjem.

Hvor meget
er din bolig

steget i pris?
Prisstigningerne på boligmarkedet
har haft stor betydning her i Pad-

borg, og vi oplever fortsat stor efter-
spørgsel på boliger.

Ta’ fat i os og få en gratis og
uforpligtende salgsvurdering.

Så kan du se, hvad prisstigningerne
har gjort for dig.

NYHED

Villa, 1 fam.Kruså - Søglimt 24
Kontantpris: 995.000
Ejerudgift pr. md: 1.304
Udbetaling: 50.000
Brt/nt excl. ejerudg: 4.246/3.636
Sag: 14302

117 m2 2/2 1 902 m2 D 1960/92

NY PRIS

Villa, 1 fam.Bov - Hærvejen 15D
Kontantpris: 295.000
Ejerudgift pr. md: 1.787
Udbetaling: 25.000
Brt/nt excl. ejerudg: 1.251/1.073
Sag: 14002

121 m2 1/3 2 769 m2 1785

NYHED

Villa, 1 fam.Holbøl - Kongenshøj 5
Kontantpris: 725.000
Ejerudgift pr. md: 925
Udbetaling: 40.000
Brt/nt excl. ejerudg: 3.092/2.648
Sag: 10021

104/11 m2 1/2 2 1.038 m2 E 1900

Villa, 1 fam.Holbøl - Skolegade 21
Kontantpris: 975.000
Ejerudgift pr. md: 1.173
Udbetaling: 50.000
Brt/nt excl. ejerudg: 4.163/3.567
Sag: 09921

116 m2 1/3 1 890 m2 E 1968

Villa, 1 fam.Fårhus - Rolighedsvej 2A
Kontantpris: 775.000
Ejerudgift pr. md: 1.372
Udbetaling: 40.000
Brt/nt excl. ejerudg: 3.257/2.840
Sag: 08921

150 m2 1/3 2 1.846 m2 C 1900/85

FritidshusKegnæs - Østerbyvej 84
Kontantpris: 875.000
Ejerudgift pr. md: 2.019
Udbetaling: 45.000
Brt/nt excl. ejerudg: 3.826/3.250
Sag: 08621

57 m2 1/3 1 1.270 m2 - 1967/92
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 Tillykke uden foto max. 25 ord ...............................125 ,-
 Tillykke med foto max. 25 ord ................................150 ,-

    Udover 25 ord, 1,-  pr. ord.

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

    eller
  

356495

Skriv teksten i BLOKBOGSTAVER på nedenstående linier:
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

Vigtigt! Skal udfyldes (kommer ikke i avisen)
Indsenders navn og adresse samt evt. tlf.
________________________________________
________________________________________

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

Kuponen kan udfyldes på www.graastenavis.dk, 
sendes som e-mail på: annonce@bovavis.dk.

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

TillykkeTillykke

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

Gælder til og med d. 31.08.2021 i alle Hallmann butikker, fra et minimumskøb på 1.500,– kr. Klip ud og  

aflever i din Hallmann butik. Pr. Kunde kun et gavekort. Ingen kontanter. Gælder kun nybestillinger.  

Optik Hallmann Vojens ApS Rådhuscentret 21 st.tv, 6500 Vojens, optik-hallmann.com

  KUN I KORT TID

   Stort udvalg  

af brillestel 

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

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 

Tak fordi du handler lokalt 

Nomineret til Årets Vinduespudser
Af Dit te Vennits Nielsen

Peter Krusell startede 
for 5 år siden sit firma 
Krusells Multiservice op 
i Padborg. 
Firmaet er et multiser
vicefirma og beskæftiger 

sig med algebehandlinger 
på tage og facader, fliseaf
rensninger, solcellevask, 
facadeafrensninger samt 
vinduespudsning. 

Udover Peter Krusell 
selv råder firmaet over to 
ansatte. 

“Vi dækker et stort om
råde, og specielt alge samt 
fliseafrensninger foregår 
over hele Sønderjylland 
samt Midtjylland. Vores 
vinduespudsning ligger 
mere lokalt, men vi dæk
ker et bredt område i hele 
Sønderjylland”, fortæller 
Peter Krusell.

Firmaet Krusells Multi
service er for 3. år i træk 
blevet nomineret til Årets 
Vinduespudser. 

“Det er jeg faktisk meget 
stolt over. Det er nemlig 
kunderne, der nominerer 
firmaerne. Det er et tegn 
på, at kunderne er tilfred
se. Tilfredse kunder giver 
super god reklame, og er 
guld værd”, siger Peter 
Krusell.

Selvom Krusells Multi
service er blevet nomi
neret tre gange, er det 
ikke lykkedes at vinde 
den eftertragtede pris 
endnu. Men der er håb 
til august igen, og Peter 

Krusell tager gerne vejen 
til Cirkusbygningen i 
København for at se, om 
det denne gang lykkes at 
vinde prisen som Årets 
Vinduespudser. ■

Peter Krusell er blevet 
nomineret til Årets 
Vinduespudser. Arkiv foto

Godt lagersalg i specialøl Af Dit te Vennits Nielsen

Det nyetablerede firma 
“Tasters” havde godt 
gang i lagersalget af 
specialøl. 
“Det er i hvert fald ikke 
sidste gang vi afholder 
lagersalg, for der har nok 
været omkring 300 kun
der”, fortæller cofounder 
Jacob Krogh Jørgensen. 

De 27 forskellige slags øl 
spænder fra helt mørkt til 
lyst og med frugtsmag. 

Specialøllet kan købes 
på firmaets hjemmeside 
og hos Klokkeblomsten i 
Padborg Torvecenter. ■

Andreas Christian Jørgensen er ved at betjene nogle af de mange kunder, mens Jacob Krogh 
Jørgensen er i gang med at fylde op på hylderne, der hurtigt blev tømt. Foto Dit te Vennits Nielsen
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DSI Valdemarshus sundheds- og aktivitetscenter
Valdemarsgade 11, 6330 Padborg

Den selvejende Institution VALDEMARSHUS

Generalforsamling
Onsdag den 25. august 2021

kl. 13.00 på Valdemarshus
DAGSORDEN

1. Valg af dirigent, protokolfører og stemmetællere
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab
4. Indkomne forslag
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen i Brugerrådet og DSI.
6. Valg af suppleanter
7. Valg af revisor
8. Eventuelt

EFTERFØLGENDE:
Kaff e med boller/ost

Lille bankospil - kortpris kr. 5,00

Krone Fleet investerer massivt
Af Dit te Vennits Nielsen

Investeringer og trans-
port går hånd i hånd, 
og derfor investerer 
Krone Fleet på livet løs 
i en udvidelse af kort-
tidsflåden for at dække 
det stigende behov for 
den populære allround 
gardintrailer.
“Vi oplevede en markant 
stigende efterspørgsel alle
rede i slutningen af 2020, 
og ud fra den betragtning 
fokuserede vi på en udvi
delse”, siger Søren Outzen, 
direktør i Krone Fleet 
Danmark.

“Det var en god beslut
ning, vi tog i efteråret, 
som vores kunder kan 
drage fordel af lige nu. De 
første 100 gardintrailere 
med huckepack er nemlig 
allerede produceret, leve
ret og lejet ud. De næste 
200 gardintrailere med 
hævetag er på vej, og der 

er stor efterspørgsel efter 
netop denne type”.

Oveni i gardintrailerkø
bet er Krone Fleets kort
tidsflåde optimeret med 
forskellige udstyrsvarian
ter af helt nye køletrailere. 
320 køletrailere ruller i 
den kommende tid ud 
fra fabrikken i Lübtheen 
i Tyskland. Trailerne er 
udstyret forskelligt og 
supporterer branchen med 
en moderne trailer, der 
kan klare de særlige krav 
rundt om i verden.

Som en del af den 
grønne omstilling er 
alle Krone Fleets trailere 
udstyret med Telematics. 
Det er et populært online 
program hos kunderne, 
bl.a. fordi det er meget 
brugervenligt. Derudover 
er det driftssikkert og i 
sidste ende med til at gøre 
hverdagen lettere for både 
disponenter og chauffører.

Danmark. “Det var en 
god beslutning, vi tog i 

efteråret, som vores kun
der kan drage fordel af lige 
nu. De første 100 gardin
trailere med huckepack er 
nemlig allerede produce
ret, leveret og lejet ud. De 
næste 200 gardintrailere 
med hævetag er på vej, og 
der er stor efterspørgsel 
efter netop denne type”.

Oveni i gardintrailerkø
bet er Krone Fleets kort
tidsflåde optimeret med 
forskellige udstyrsvarian
ter af helt nye køletrailere. 
320 køletrailere ruller i 
den kommende tid ud 
fra fabrikken i Lübtheen 
i Tyskland. Trailerne er 
udstyret forskelligt og 
supporterer branchen med 
en moderne trailer, der 
kan klare de særlige krav 
rundt om i verden.

Som en del af den grøn
ne omstilling er alle Krone 
Fleets trailere udstyret 
med Telematics. Det er et 
populært online program 
hos kunderne, bl.a. fordi 

det er meget brugerven
ligt. Derudover er det 
driftssikkert og i sidste 
ende med til at gøre hver
dagen lettere for både dis
ponenter og chauffører. ■

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

Padborg Genbrugsbutik
Overskudet går Julmærkehjemmet i Kollund

Tværgade 1B, 6330Padborg

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

Vi afhenter møbler og tømmer dødsboerGRATIS
Vi mangler frivillige

ONSDAG DEN 18. AUGUST KL. 17 - 19
Velkomst ved borgmester Thomas Andresen
Hør om Hummelbyggeriet v/Kenneth Hansen
Hør om udviklingsplanerne for hele området 

v/borgmester Thomas Andresen
Mød jeres fem lokale venstre byrådspolitikere og -kandidater

Vi er vært ved en grillpølse og øl/vand
Med venlig hilsen bestyrelsen for Venstre Bov 

v/formand Leif Andersen, tlf. 53552992
ALLE interesserede er velkomne!

Frihed og fællesskabB O V

Å B E N T  A R R A N G E M E N T 
V E D  H U M M E L BYG G E R I E T 

Ø S T  F O R  M O T O R V E J E N

Torvegade 3, 6330 Padborg Tlf: 74 67 01 60
Åbningstider: Mandag-fredag kl. 10-17 · Lørdag kl. 10-12.30

PADBORG

Nyrenoveret butik
Dame-, herre- og børnetøj, fodtøj og tasker. 

Brugskunst, porcelæn og glas.
Bøger og blade samt kassebånd, 

CD'er og DVD'er.
Vi glæder os til at se jer.

2 1



Hørt ved Lyren
Byrådsmedlemmerne 
i Aabenraa Kommune 
skal i den nærmere tid 
beslutte, hvad der skal 
ske med den gamle 
Krus å Møl le. Den 
er fyldt med råd og 
svamp, og står ikke til 
at redde på trods af den 
er bevaringsværdig. 

Det tidligere Kruså
gaard er revet ned, og 
der er fyldt nyt jord 
på grunden. De gamle 
værelsesfløje står 
frie og kan nu ses fra 
Flens borgvej.

Bov Kirkegård har væ
ret udsat for hærværk, 
hvor der blandt andet 
er blevet smidt ting 
rundt om på kirkegår
den og tændt for van
det. Efter en opfordring 
om at melde sig, er de 
ansvarlige nu fundet og 
sagen er herved lukket. 

På Den Tyske Skole i 
Pad borg har der været 
hærværk i løbet af 
sommeren. Flere ting 
er blevet smadret og 
der er kastet rundt 
med genstande i skole
gården. De ansvarlige 
er ikke fundne, men 
viceskoleforstander 
Birgit Pedersen appel
lerer til, at der er nogle 
ansvarlige, der får 
dårlig samvittighed og 
selv melder sig.

Beboerne på Nørre
gade er generet af, at 
der bliver kørt alt for 
stærkt på strækningen. 
Det til trods for at der 
er skiltet med 40 km.

Nuværende og tidligere 
kræftpatienter søges 
til fighterrunden i 
forbindelse med Stafet 
for Livet den 28. august 
ved Græn se hal lerne i 
Krus å. Runderne star
ter kl. 10, og man kan 
henvende sig til Sussi 
Gellett.

De sidste plantekasser i 
Padborg Torve center er 
færdigpyntede med et 
flot resultatet. ■

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

KRUSÅ HUSMODERFORENING
inviterer på udfl ugt til

Kongernes Jelling og 
Bindeballe Købmandsgård

Onsdag den 1. september 2021 kl. 8.00 
med afgang fra Grænsehallerne

Efter stop ved Fårup Sø, hvor der nydes en kop kaffe og et 
rundstykke, vil 2 guider vise os rundt i Kongernes Jelling.

Frokosten indtages ved Hopballe Mølle, hvorefter 
turen går videre til Bindeballe Købmandsgård, 

hvor kaffe og lagkage nydes.
Forventer hjemkomst kl. ca. 18.30.

Pris kr. 500,00 som indbetales ved tilmelding på konto 
8065-1057665 i Sydbank eller mobilepay 29444916

Tilmelding til Giesela Paulsen på mobil nr. 40571607 fra 
fredag den 6. august kl. 12.00 til tirsdag den 10. august.

På bestyrelsens vegne
Giesela Paulsen

KRUSÅ HUSMODERFORENING
indkalder til den årlige

GENERALFORSAMLING
Onsdag den 25. august 2021 kl. 19.00

i Grænsehallernes Multisal
Dagsorden ifl g. vedtægterne.

Evt. forslag skal være formanden i 
hænde senest 7 dage før.

Efter generalforsamlingen er foreningen 
vært ved en kop kaffe.

Derefter er der lottospil til medbragte 
gevinster til min. kr 35,-

Der opkræves ingen kontingent for 2021
På bestyrelsens vegne

Giesela Paulsen

Sommerfest 
under halvtag
Af Dit te Vennits Nielsen

Regnen stod ned i 
stride strømme, da 
Handicapforeningen LAH 
Bov holdt deres som-
merfest, som blev rykket 
ind under halvtaget ved 
Smedeby Kro. 
Trods regnvejr blev det 
nogle hyggelige timer med 

lykkehjul og salg af gril
lpølser og slik.

Der var godt gang i snak
ken ved bordene, og de 
sidste folk gik først hjem 
ved 19tiden. ■

Folk hyggede sig ved 
bordene til sommerfesten i 
LAH. Foto Dit te Vennits Nielsen

Et par stolte piger fik hver en præmie, da de havde spillet i lykkehjulet.

HUS TIL SALG
på Nørregade 13, Padborg

Pris kr. 575.000 – evt. leje kr. 4.050 + forbrug

Mægler kan medvirke.

Egnet til pensionistbolig.

HENVENDELSE TLF. 22370343

Tak fordi du 
handler lokalt

Post Danmark 
Rundt
Cykelløbet kommer ons-
dag den 11. august su-
sende gennem Padbog 
og Kruså.
Rutebeskrivelsen og tids
punkterne er således:
Sofiedal 15,37
Industrivej 15,57
Nørregade 15,58
Padborgvej igennem Bov 
16,00

Forbindelsesvej op til 
Tøndervej 16,04
Korsvejen 16,05
Fjordvejen 16,07
Kollund 16,09
Sønderhavvej 16,16
Rønshovedvej 16,23
Fjordvejen mod Bækken 
16,26/28
Krusåvej mod Rinkenæs 
16,29 ■
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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

Havremarken 85
Holbøl, 6340 Kruså

ihle@post.tdcadsl.dkDANSKE MALERMESTRE

Vi lægger vægt på folks tilfredshed

v/ malermester

Per Møller Ihle

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,  Tæ  pper,  Tr  ægu l  v  e  ,  F  l i s  er  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

Tak fordi du handler lokalt 

Mindeord over Henning Hansen
Opringningen jeg havde 
ventet, kom så i dag. 
Det var sygehuset, der op
lyste, at min ven Henning 
Hansen var afgået ved 
døden. Det var ingen 
overraskelse, men ven
tet. Henning var kraftig 
angrebet af sygdommen 
KOL og var indenfor de 
sidste par måneder flere 
gange indlagt. 

Den fremskredne syg
dom, og sommerens høje 
temperaturer, havde gjort 
det sidste. Henning var 
selv klar over, hvor det bar 
hen og under mit besøg 
på sygehuset for nu godt 
en uge siden gav han ud
tryk for, at han ikke ville 
mere og vi tog afsked med 
hinanden. 

Hennings sidste ord var, 
at vi næste gang kunne ses 
på golfbanen, hvor vi så 
kunne få nogle øl sammen 

med PG og Bjarne og 
efter kort tid kom det fra 
Henning et “Undskyld”. 

Jeg tror, at jeg vidste, 
hvad dette undskyld skulle 
betyde. Henning var født 
i Køben havn var enebarn 
og begge forældre var nu 
borte. Han havde ikke 
nogen familie i Køben
havn og fortalte mig om 
sine personlige forhold, 
at baggrunden til, at han 
var endt i Sønder jylland 
egentlig var et overfald, 
som han i sine unge dage 
havde været udsat for. 

Han var uddannet skat
terevisor på Råd huset i 
Køben havn i 1970erne 
og i den egenskab var 
han dengang kommet i 
forbindelse med sangeren 
Otto Branden burg. Efter 
uddannelsen havde han, 
som han sagde, tjent styr
tende med penge, da det 

var tiden, hvor en stor del 
af byens ejendomme blev 
lavet om til andelsboliger. 

Han arbejde ved et ad
vokatfirma og pengene 
gjorde det mulig for ham, 
at blive en del af dem, der 
turede rundt i byen sam
men med blandt andet 
Otto og Vivi Bak og hvor 
stamværtshuset hed Hotel 
Mercur. 

Han blev dog enig med 
sig selv, efter at være blevet 
overfaldet under en tur i 
byen, at Køben havn skulle 
være fortid for ham. Med 
hjælp af en kammerat 
endte han i Sønder jyl
land og her nærmere i 
 Bolders lev. Han faldt godt 
til og kom i et parforhold 
og blev far til en søn. 

Tiden i overhalingsbanen 
havde dog givet ham nogle 
uheldige vaner, der var 
svær at slippe, hvilket også 

over tid satte sig sine spor 
på helbredet. 

Mit venskab med 
Henning opstod over 
udfærdigelsen af en selv
angivelse med ham som 
pennefører. Henning var 
en god kammerat, men 
man kunne mærke, at han 
slæbte rund med noget i 
bagagen. Jeg forsøgte, men 
kom dog aldrig helt tæt på 
ham. Henning var intelli
gent med en klæbehjerne 
og en hukommelse som en 
elefant, men af gemyt var 
Henning stædig og ikke 
til at rokke selv om for
nuften tilsagde det og jeg 
tror, at det er her vi skal 
finde meningen med hans 
“Undskyld”.

Calli Voller tsen 

Kruså
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