
✔ Vinduer og døre 

✔ Tagarbejde

✔ Forsikringsskader

✔ Om-og tilbygninger Troels Petersen Allan Clausen

VELUDFØRT TØMRER- & 
SNEDKERARBEJDE

Din garanti for godt håndværk

Avntoftvej 2, Kværs ∙ 6300 Gråsten ∙ www.atbs.dk ∙ Tlf. 73709192
BROAGER & GRÅSTEN RADIO
Skolegade 2 · 6300 Gråsten · Tlf. 74 65 24 26 · CVR.nr. 30809831

ÅBNINGSTIDER:
Man- fredag
13.30 - 17.30

Lørdag
9.30 - 12.00Leif Henning

Vi sætter en ære i at give dig
den bedste rådgivning

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

Få forsikring 
for alle pengene

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

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

… og overskuddet tilbage!

Sct. Pauli 28, 6310 Broager • Mobil 4079 1647

Vi køber

GULD – SØLV GULD – SØLV 
PLETSØLVPLETSØLV

Skiftende åbningstider.
Ring gerne for en aftale 
på 4079 1647

Kom forbi butikken 
og få et godt tilbud

VI Å
BNER 1. SEPTEMBER

BESTIL ALLEREDE NU!

ULSNÆS 10,  6300 GRÅSTEN •  TELEFON 30563647 •  W W W. ÆKØKKEN.DK

INTRO
15%

RABAT
FREM TIL 1. JANUAR

2022

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

EFTERÅRSMESSE EFTERÅRSMESSE 
20212021 Torsdag den 23. september

kl. 19.00 - 22.00
Ahlmannsparken i Gråsten         

Billetsalg:
Matas, 2dreams, Sönnichsen Ure&Smykker, 
SuperBrugsen Gråstens pakkeudlevering. 
Guldsmed Rie Meyer, Padborg

Konferencier Lene Beier

Billetter á 150,-

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 33 18. 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
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
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!

Alle restriktioner ophævet
Fra lørdag den 14. august er 
alle Folkekirkens arealkrav og 
restriktioner ophævet. 

Alle kan nu invitere hele deres 
familie og venskabskreds med til 
dåb, kon� rmationer, bryllupper - og 
vigtigst af alt - til begravelser.

Det er en stor forløsning efter mange 
måneder med restriktioner på at dele de 
største livsbegivenheder med hinanden.

Vi er SÅ glade!!

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

133 cykelryttere gennem Gråsten
Af Gunnar Hat tesen

Der var cykelfest i Gråsten 

som optakt til, at 133 
cykelryttere og karavanen 
fra PostNord Danmark 

Rundt susede gennem 
Rinkenæs, Gråsten og 

Adsbøl på løbets anden 
etape.

På Torvet var der glad 

musik for hele familien på 
scenen, og omkring 600 
mennesker hyggede sig.  

I år var det 30. gang, 
der blev kørt PostNord 
Danmark Rundt. ■

Der var god stemning, musik 
og godt humør, da cykelryt-
terne cyklede gennem 
Gråsten. Foto Ingrid Johannsen
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STÆRKE TILBUD
FRA DIN SUPERBRUGS

Torsdag, fredag og lørdagstilbud

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

Tilbuddene gælder torsdag den 19. august til 

lørdag den 21. august 2021 eller så længe lager 

haves. Der tages forbehold for trykfejl.

DANMARKS 

BILLIGSTE

PRIS

Spar

100-,
pr. fl.

*Maks. 9 pakker. pr. kunde pr. dag

Pr. lag

10,-

Pr. stk. kun

10,-

Pr. bk.

15,-

DELIKATESSEN TILBYDER
Pålæg i lag
mange varianter

Sun Lolly
10 stk. pack

mange varianter

Morgenæg
10 stk. 

Str. L

Pr. stk.

95,-

FRIT VALG

FRIT VALG

Stor spand koldvandsrejser
1500/900 gram

Ta' 3 ps.

79,-

Rød Merrild kaffe 103
400 gram

ITALIENSK VINKUP
Poggiocaros Vino Nobile di 
Montepulciano Riserva 
fra topårgang 2013
Vino Nobile di Montalcino, Toscana

Pr. flaske

79,-
*Engangsparti

GRÅSTEN
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Agrosam ApS • Sejrsvej 108, Rinkenæs • 6300 Gråsten • Tlf. 7465 3222 • Mail: handel@agrosam.dk
Åbningstider mandag til fredag 10.00 til 17.30

Vi rafl er hele ugen om priserne
Spar min. 5% og helt op til 20%

3 ens terninger giver 20%

10 års jubilæum og 
22 års fødselsdag

Mandag den 23. august til 
og med fredag den 27. august 

Hele fredag den 27. august 
er vi vært med øl, vand, slush ice og popcorn.
samt fra kl. 15 - 18 serverer vi ringriderpølser

Ellens 
10 års 

jubilæum
af håndlavede 
kattelegetøj

Live 
underholdning 
af 4HANDS.dk 

fra kl. 15 – 17

Bestil en tid og hør nærmere 
om Park Styling universet

En nyudviklet skånsom produktserie 
med naturlige og 97% økologiske 

ingredienser, og som ikke er proppet 
med uigennemsigtige E-numre.

ÅBNINGSTIDER: Mandag, tirsdag og torsdag: kl. 9.00-17.30 • Onsdag: kl. 9.00-20.00  
 Fredag: kl. 9.00 - 18.00 • Lørdag: kl. 8.00-12.00

Hudpleje og Makeup artist

Jernbanegade 7, Gråsten · Tlf.  74 65 11 10  Onlinebooking www.husetsfrisør.dk

By Husets Frisør 

Jernbanegade-frisør bliver bæredygtig
Huset’s frisør i Gråsten 
laver et samarbejde 
med Park Styling, som 
er et dansk frisørkon-
cept, der har fokus på 
bæredygtighed. Derfor 
kommer der en helt ny 
serie af skånsomme 
produkter i salonen, som 
samtidig ændrer navn til 
’Park By Huset’s frisør’. 
Karina Hansen er fortsat 
selvstændig indehaver 
af salonen.

Karina Hansen blev 
udlært som frisør i 2004 
og blev selvstændig i 2013. 
Det første år drev hun sin 
virksomhed hjemme fra 
privaten, men i 2014 fik 
hun mulighed for at over-
tage Peters Modesalon i 
Jernbanegade i Gråsten, 
og salonen i nummer 
7 har lige siden heddet 
Huset’s frisør.

“Jeg havde lyst til at få 

mit eget, som jeg selv kun-
ne udvikle og bestemme 
over. Jeg har masser af 
energi og mange ideer, så 
derfor passer tilværelsen 
som selvstændig frisør 
mig rigtig godt,” siger 
Karina Hansen, indehaver 
af Park By Huset’s frisør.

Med sig i salonen har 
Karina de to frisørassi-
stenter Michele Jensen 
og Inge Lock samt de to 

elever Caroline Faudel og 
Benjamin Avilez Petersen. 
Nu tager Karina og hendes 
team hul på et nyt kapitel, 
idet de indleder et part-
nerskab med Park Styling, 
der er et dansk frisør-
koncept med fokus på 
bæredygtighed og faglig 
udvikling. Park Styling er 
et fællesskab af selvstæn-
dige frisører, hvor man 
deles om eksempelvis ud-

dannelse og en nyudviklet 
skånsom produktserie 
med naturlige og 97% 
økologiske ingredienser, 
og som ikke er proppet 
med uigennemsigtige 
E-numre.

“Vi glæder os rigtig 
meget til at præsentere de 
nye produkter for vores 

kunder. Vi skal alle sam-
men være med til at tage 
et bæredygtigt ansvar, 
men uden at gå på kom-
promis med kvaliteten. 
Desuden bliver vi en del 
af en professionel familie 
med dygtige frisører rundt 
om i Danmark, som vi 
kan udveksle erfaringer og 
ideer med,” siger Karina 
Hansen, indehaver af Park 
By Huset’s frisør. ■

Karina Hansen blev selv-
stændig i 2013. Nu får 
hendes salon fokus på 
bæredygtighed med blandt 
andet en skånsom produkt-
serie, der kun føres af Park 
Styling-saloner.
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–  En stemme på én af de 30 kandidater er også en 
stemme på Erik Lauritzen som borgmester.

Læs mere om vores politik på 
www.soc-sonderborgkredsen.dk

Følg Borgmester Erik Lauritzen på 
facebook.com/BorgmesterErikLauritzen  

Erik Lauritzen 
Blans

Jesper Smaling
Dybbøl

Charlotte Grau  
Guderup

Jesper Larsen
Nordborg

Svend Erik
Petersen
Vollerup

Birthe Lind
Sønderborg

Didde Lauritzen 
Nybøl

Niels Ole 
Bennedsen
Nordborg

Kristian 
Beuschau

Sydals

Morten Hansen
Nordborg

Erling
Taul Jensen

Augustenborg

Jørgen
Christensen
Sønderborg

Jan Prokopek 
Jensen

Guderup

Bjørn Allerelli 
Andersen

Ulkebøl

Mette Brudvig
Hørup

Hanne
Kliver Anker

Nordborg

Ulrick
Christiansen
Sønderborg

Desalegn Tufa
Sønderborg

Charlotte Riis 
Engelbrecht  

Adsbøl

Tom Hartvig 
Nielsen
Fynshav

Jesper Kock
Sønderborg

Henrik Sohl
Broager

Hans Jørgen 
Albrechtsen 

Kværs

Else
C. Redzepovice

 Blans

Preben Storm
Rinkenæs

Erik Lorenzen
Broager

Ganeswaran
Shanmugaratnam

Dybbøl

Karen Mølbæk
Augustenborg

Klaus Petersen
Sønderborg

Vilson Ferati
Nordborg

MØD OS FREDAG DEN 20. AUGUST PÅ RØNHAVEPLADS KL. 15.00-18.00, HVOR DER VIL VÆRE MUSIK, PØLSER OG ØL/SODAVAND.

 “SAMMEN OM TRIVSEL 
OG UDVIKLING I HELE 
KOMMUNEN” VI ER KLAR TIL AT 

FORTSÆTTE ARBEJDET, 
FOR FÆLLESSKABET!
I socialdemokratiet er vi klar til at tage 
ansvar og stå i spidsen for at fortsætte 
den gode udvikling og stærke samarbejde 
i Byrådet og imellem kommunen og lands-
bylaugene, virksomhederne fagbevægelsen, 
uddannelsesinstitutioner, foreningslivet og 
borgerne. 

VI VIL...
Trivsel
•  Styrke arbejdet mod ensomhed og sundhed 

hos ældre og handicappede.
•  Sikre god og omsorgsfuld ældre-og sygepleje, 

med veluddannet personale
•  Trygge rammer i dagtilbud i nærområderne, 

med høje normeringer og høj andel af ud-
dannet personale

•  Understøtte og fastholde kommunale skole-
tilbud i alle dele af kommunen.

•  Styrke SFO’erne som en vigtig del af  
skolernes trivsels- og dannelsesindsats

•  Styrke den tidlig indsats for børn med  
særlige udfordringer.  

•  Give ledelse og skolebestyrelser bedre  
rammer for at udvikle den enkelte skoles 
styrker og særkende.

•  Udvikle en ungeindsats med fokus på den 
enkeltes trivsel og styrker og muligheder. 
Alle unge skal i job eller uddannelse.

•  Sammen med lodsejere udlægge og give 
plads til mere og bedre natur.

Vækst og udvikling
•  Flere uddannelsestilbud i Sønderborg og 

tiltrækning af flere unge til uddannelserne.
•  Forsat udvikle og styrke erhvervsservice og 

skabe de bedste rammer for iværksættere, 
små og store virksomheder og detailhandelen

•  Sikre alsidigt udbud af boliger i alle dele af 
kommunen

•  Understøtte den udvikling som Ferieresort 
Nordals giver mulighed for.

•  Arbejde for realisering af den faste forbindelse 
Als-Fyn.

•  Intensivere arbejdet gennem Projekt ZERO 
for at nå målet om CO2-neutralitet i 2029.
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SOMMERSALG

Tilbuddet gælder kun ved køb af brille inkl. glas. 
Kan ikke kombineres med andre tilbud og rabatter. 

Gælder brillestel i butikken.

- OGSÅ DE KENDTE MÆRKER
FRA BL.A. 

GUCCI  /  BOSS  /  ESCADA

ZADIG & VOLTAIRE

TOM FORD  /  NINA RICCI

OAKLEY  /  SAINT LAURENT

ARMANI  /  PERSOL®

DAVID BECKHAM  /  RAY-BAN®

CHOPARD  /  MULBERRY

POLICE X LEWIS HAMILTON

PÅ ALLE BRILLESTEL

OP TIL70%

ALLE SOLBRILLER 
-25%

Thiele Sønderborg 
Borgen / Østergade 4 - 6400 Sønderborg

Tlf: +45 74440580 - Mail: soenderborg@thiele.dk
www.thiele.dk

Brandstation 
holdt åbent hus
Af Gunnar Hat tesen

Om man er voksen eller 
barn, så synes de fleste, 
at det er ret fascineren-
de med brandbiler og 
brandmændenes udstyr.

Normalt ser man kun 
brandbiler, når de rykker 
ud på brandsluknings-
opgaver, men søndag var 
der åbent hus hos Gråsten 
Frivillige Brandværn.

Og det blev noget af et 

tilløbsstykke, for hvem 
ville ikke gerne ind og se 
en ægte brandstation og 
komme helt tæt på de dyg-
tige brandmænd. ■

Børnene fik mulighed for at 
sprøjte med brandslange, 
komme ind og sidde bag 
rattet i brandbilerne 
og lege i hoppeborg.
 Foto Ingrid Johannsen 
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MARINA FISKENÆS
BADELAND

MARINA FISKENÆS
WELLNESS, UDE

MARINA FISKENÆS

MARINA FISKENÆS
WELLNESS, INDE

... se alle faciliteter og aktiviteter på www.enjoyresorts.dk

Fiskenæsvej 2, DK-6300 Gråsten •  Tlf. +45 7365 0033

EFTERÅR OPSTART I UGE 35 

SVØMMEHOLD
Børn... Tid Ledige 
Mandag  Nybegynder   kl. 16.00-16.50 OPTAGET
Mandag  Begynder   kl. 17.00-17.50 OPTAGET
Mandag  Øvede  kl. 18.00-18.50 4 af 15
Onsdag  Babysvømning 1  kl. 8.00-8.25 12 af 12
Onsdag  Babysvømning 2,  kl. 8.30-8.55 12 af 12
Onsdag  Babysvømning 3,  kl. 9.00-9.25 5 af 12
Onsdag  Babysvømning 4,  kl. 9.30-9.55 5 af 12
Onsdag  Babysvømning 5,  kl. 10.00-10.25 2 af 12 
Onsdag  Babysvømning 6,  kl. 10.30-10.55 5 af 12
Onsdag  Babysvømning 7,  kl. 11.00-11.25 12 af 12
Onsdag  Babysvømning 8,  kl. 11.30-11.55 12 af 12
Onsdag  Baby 9, (”Søstjerne”) kl. 17.00-17.25 4 af 12
Onsdag  Baby 10, (”Søstjerne”) kl. 17.35-18.00 9 af 12
Onsdag  Baby 11, (”Søhest”) kl. 18.10-18.35 9 af 12
Onsdag Plask & Leg, 2 år+ kl. 16.00-16.30 2 af 15
Onsdag Nybegynder kl. 17.00-17.50 OPTAGET
Onsdag  Begynder   kl. 18.00-18.50 2 af 15

Voksne... Tid Ledige 
Mandag AquaGym 1 kl. 17.00-17.50 1 af 15
Mandag AquaGym 2  kl. 18.00-18.50  9 af 15
Mandag  AquaGym 3  kl. 19.00-19.50  9 af 15
Tirsdag  AquaGym 1  kl. 17.00-17.50  OPTAGET
Tirsdag AquaGym 2  kl. 18.00-18.50  OPTAGET
Torsdag AquaGym 1  kl. 17.00-17.50  3 af 15
Torsdag AquaGym 2  kl. 18.00-18.50  4 af 15
Torsdag AquaGym 3  kl. 19.00-19.50  11 af 15

Senior... Tid Ledige 
Mandag Enjoy Senior kl. 08.00-08.50 10 af 15
Tirsdag Enjoy Senior 1 kl. 08.00-08.50 4 af 15
Tirsdag  Enjoy Senior 2 kl. 09.00-09.50 OPTAGET 
Torsdag Enjoy Senior 1 kl. 08.00-08.50 OPTAGET 
Torsdag Enjoy Senior 2 kl. 09.00-09.50 1 af 15
Fredag Enjoy Senior  kl. 08.00-08.50 14 af 15
Fredag Enjoy Senior  kl. 11.00-11.50 13 af 15

BOOK SVØMMEHOLD PÅ 
WWW.ENJOYRESORTS.DK

BABYSVØMNING
ONSDAGE

UDLEJNING

Havkajak
Depositum, kr. 300,-

4 timer, kr. 150,-

Pr. dag, kr. 250,-

SUP board
Pr. stk. i 2 timer, kr. 150,-

Båd med motor 
Depositum, kr. 500,-

½ dag, kr. 450,-

1 dag, kr. 700,- 

1.900 m2 
WELLNESS

Enestående udsigt over havnen og alle lyst-bådene. Urte- og lyssauna samt Hammam-bad og saunagus.  Varmtvandsbassin med tilhørende udendørsspa og koldtvandskar samt finske saunaer.  ENTRÈ:  Fredag til søndag (inkl. badekåbe & tøfler)  
kr.  175,- 

Adgang: +14 år

NYHED 2021
6 x SUP BOARDS

Book på
forhånd

på telefon
7365 0033 

NB!Skynd dig...Over 150tilmeldingerpå 2 dage
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Fiskenæsvej 2 - 6300 Gråsten - Tlf. +45 30340000
info@ankers.restaurant - www.ankers.restaurant

Merrys er kåret til 
verdens bedste

Kun
199,-

Børn 1/2 pris

Stor luksusbuffet                                            

1 Lavazza stempelkande
1 Merrys Irish creme

Til kun 49,-

Lavazza stempelkaffe 
29,- pr. pers

Ring eller kom forbi til en god og uforpligtende snak 
om dit selskab i vores hyggelige lokaler.

4-5 lækre forretter i portionsskåle

Min. 4-5 hovedretter og altid 
oksemørbrad eller kalvefi let med 

passende tilbehør og saucer 
og min. 3 lækre desserter

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 sidde på.

G R Å S T E N

VA N D R I N G  PÅ 
K VÆ R S  H E D E

Tak fordi du handler lokalt 

Vi har plads til � ere!
Kunne du tænke dig, at spille bridge i Gråsten?

Den nye sæson starter den 2. september 
og vi har plads til � ere medlemmer.

Du kan møde os i Ahlmannsparken til 
“Det store Åbningsarrangement”

søndag den 29. august
eller kontakte formand Helle Blindbæk 

på mail: hebl@privat.dk

130 til biogasmøde i Kværs

Af Lise Kristensen

Hvor langt kan man 
komme med byggeriet 
af et biogasanlæg uden 
vished for at være på 
lovmæssigt grund? 
Det spørgsmål stillede 130 
borgere sig selv og andre 
på et informationsmøde 
søndag i Kværs Hallen. 

Ingen medlemmer af 
byrådet var til stede. 
Kommunen og forvaltnin-
gen deltager ikke offentligt 
i oplysning af borgerne 
om, hvad der foregår på 
marken mellem Snurom 
og motorvejen. 

Der er opført en silo og 
lavet fundament og støbe-
arbejde – uden byggetil-
ladelse og uden støbetilla-
delse og nu også uden mil-
jøgodkendelse og vejfø-
ring, da Miljøklagenævn 
og Planklagenævn har 
forkaste de kommunale 
tilladelser. Biogasanlægget 
i Kværs er således uden 
for lovmæssig grund 
med undtagelse af en 
gravetilladelse.

“Der er indført et stop 
for tilskud til biogas, så 
anlægget skal være i drift 
med gas i hanerne inden 
udgangen af 2022. Det er 

skæringsdatoen. Så fik de 
rigtig travlt i kommunen, 
da de fandt ud af det. Lige 
nu har de ingen bygge- og 
støbetilladelse. Det bety-
der, størstedelen af det, der 
er på grunden, er opført 
ulovligt tilsyneladende 
uden konsekvenser, sagde 
Hans Jørgen Vaarbjerg 
fra styregruppen i Nej tak 
til biogas ved Kværs på 
informationsmødet.

Ekspropriation
Borgere påklager den 
nye ekspropriation efter 
åstedsforretningen, som 
fandt sted sidste uge. 
Spørgsmålet er, om kla-
ger over miljøvurdering 
og ekspropriation har 
opsættende virkning 
på byggeriet, eller om 
det kan fortsætte, mens 
klagesagerne behandles. 
De varer ofte op til over 

et år. Bliver der bygget, 
risikerer kommune og 
bygherre Nature Energy at 
stå med et ulovligt opført 
byggeri, når det er færdigt, 
hvis klagerne får med-
hold i diverse instanser. 
Samtidig verserer to sager 
i Ankeklagenævnet.

“Kan man politianmelde 
det ulovlige byggeri?” blev 
der spurgt på mødet.

Det kan man overveje, 
men spørgsmålet er, 
om det får nogen effekt. 
Nature Energy og kom-
munen risikerer også at 
stå med et biogasanlæg 
uden vejforbindelse, hvis 
klagere igen får medhold 
over ekspropriationen.

“Vi savner at høre et sid-
dende byrådsmedlem rejse 
de her spørgsmål,” sagde 
Hans Jørgen Vaarbjerg.

Møgsager
Flere borgere gjorde op-
mærksom på de møgsager, 
der verserer i Sønderborg 
kommune med luksus-
sommerhuse og solceller 
på Als, det ny renseanlæg 
på Kær og vindmøller i 
Lillebælt. Alle steder kla-
ger forargede borgere over 
manglende inddragelse 
og en ikke eksisterende 
demokratisk proces.

En kvinde spurgte i 
Kværs, om det kan betale 
sig at blive ved med at 
kæmpe og klage, for det 
nytter ikke noget alligevel. 
Hun blev opfordret til at 
holde ud. Blandt udeståen-
derne i ekspropriationen 
er, Snur Om vil få fjernet 
en stor del af beplantnin-
gen ud mod Felstedvej, 
som bliver endnu mere 
befærdet, når lastbiler 
kører til og fra biogasan-
lægget. Ekspropriations-
lovgivningen giver dog 
ikke borgere i en omkreds 
på omkring godt 500 
meter klageret, så den 
tabte grønne afskærmning 
falder uden for regelsættet.

Tine Brodersen fortalte, 
myndighederne på grund 
af den øgede trafik vil for-
byde trafikanter at cykle 
på et stykke af Søndertoft. 
På spørgsmålet om, hvor-
dan man kommer til og 
fra har borgerne der fået 
at vide, ”at så må I trække 
ude i rabatten”. ■

Søndag formiddag mødte 130 
mennesker op til bio-
gasmøde i Kværshallen.
 Foto Ingrid Johannsen
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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@rs-aps.dk

Heidi – Mobil 29 67 12 25
Mail: hj@rs-aps.dk

CVR 38682318

tømrer / snedker
Knud Møller Paulsen

Bækken 10 · Rinkenæs
DK-6300 Gråsten

info@godthaandvaerk.dk

telefon 74 65 01 10
mobil 40 34 80 08
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GRÅSTEN SLOTSKIRKE
Søndag den 22. august kl. 11.00
ved Helle Domino Asmussen

ADSBØL KIRKE
Søndag den 22. august kl. 9.30
ved Helle Domino Asmussen

KVÆRS KIRKE
Søndag den 22. august 

Ingen gudstjeneste

BROAGER KIRKE
Søndag den 22. august kl. 10.30

ved Henrik Bo Jacobsen med dåb

EGERNSUND KIRKE
Torsdag den 19. august kl. 19.00

Aftengudstjeneste ved Karen Møldrup Rasmussen 
Søndag den 22. august 

Ingen gudstjeneste

RINKENÆS KORSKIRKE
Søndag den 22. august kl. 11.00

ved Marianne Østergård Petersen

NYBØL KIRKE
Søndag den 22. august kl. 9.00

ved Lis-Ann Rotem

SOTTRUP KIRKE
Søndag den 22. august

Ingen gudstjeneste

ULLERUP KIRKE
Søndag den 22. august kl. 10.30

ved Lis-Ann Rotem

TYSK GUDSTJENESTE
Sonntag, 22. august 14 Uhr,

Gottesdienst in Bau

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

Flere af de sønderjyske skove skal fremover 
være urørte. Rinkenæs Skov og Gråsten 
Dyrehave bliver en del af dem. 

Skovrider Inge Gillesberg vil sammen med flere 
medarbejdere fortælle om rammerne for udlæg-
ning til urørt skov. Der vil være mulighed for, at 
komme med idéer og input samt drøfte de tiltag, 
som forventes at blive iværksat i skoven.
Vi går en rundtur på ca. 2-3 km.

Mandag d. 23/8 fra kl. 19-21
Mødestedet er maskinhuset, Felstedvej 13, Gråsten

Borgermøde om urørt 
skov i Rinkenæs Skov 
og Gråsten Dyrehave

Læs mere 
på nst.dk

Hej MilleHej Mille

Hjertelig tillykkeHjertelig tillykke
med kon� rmationenmed kon� rmationen

den 21. augustden 21. august
KnusKnus

Mike, morMike, mor
og farog far

Vores søde, smukke barnebarn Vores søde, smukke barnebarn 
LauraLaura  

fylder 11 år den 19. august.fylder 11 år den 19. august.
Hun et Hun et 

stort tillykke stort tillykke 
skal have.skal have.

Vi elsker dig alleVi elsker dig alle
Knus fra moster m/familie i NorgeKnus fra moster m/familie i Norge

Mormor og bedstefarMormor og bedstefar

Stort tillykke 
Endelig skal chefen giftes og på 

lørdag siger I ja til hinanden. 
Alle medarbejdere på avisen 

ønsker
STORT TILLYKKE

og alt godt
fremover

starter 

LOTTOSPIL 
op søndag den 5. september 2021 

kl. 14:00 i Multisalen i Ahlmannsparken
Derefter hver anden søndag. Døren åbnes kl. 13:00.

Mad og drikke må IKKE medbringes. 
Ka� e og vand kan købes for 20,-

Husk coronapas / negativ test (stikprøver).
Med venlig hilsen bestyrelsen

MODESHOW
Fredag den 3. september kl. 10:00 
i idrætslokale 3 i Ahlmannsparken

Fri entre og alle er velkomne.
Husk coronapas / negativ test (stikprøver)

Med venlig hilsen bestyrelsen

FODBOLD– live– live
Så starter lokalfodbolden igen

SERIE 3 – RAVSTED 
Lørdag den 21. august kl. 13.00

Øvrige kampe
Tirsdag 17. august  kl. 18.30 U 15 drenge – Skærbæk UB
Fredag 20. august kl. 17.00 U 18 piger – Bramming efterskole
Lørdag 21. august kl.15.00 SERIE 4 – Broager UI
Søndag 22. august kl. 11.00 U 15 piger – Vamdrup IF
Mandag 23. august kl. 19.00 Kvinder C1 – Egen UI
Mandag 23. august kl. 19.15 Kvinder C2 – Harreslev
Tirsdag 24. august kl. 19.00 SERIE 3 – Dybbøl
Onsdag 25. august kl. 18.45 U 15 piger – Tønder SF
Onsdag 25. august  kl. 19.00 Serie 6 – Broager UI
Tordag 26. august kl. 19.00 + 32 herrer – Hørup

Alle kampe spilles på Årsbjerg og der er gratis adgang til 
alle kampe. Endvidere spilles der 5 – og 8- mandskampe 

stort set hver aften fra kl. 18.00.

GENERALFORSAMLING
Onsdag den 1. september kl. 19.30

i klubhuset
Mød op og giv bestyrelsen ideer til 

deres fremtidige arbejde.

Tusind, tusind takTusind, tusind tak
for al opmærksomhed ved vores Guldbryllup.for al opmærksomhed ved vores Guldbryllup.

Tak for kransen om døren og morgensang med Tak for kransen om døren og morgensang med 
musik, hilsner, gaver og blomster.musik, hilsner, gaver og blomster.

Det var helt overvældende og glædede os utroligt meget.Det var helt overvældende og glædede os utroligt meget.
Venlig hilsenVenlig hilsen

Asta og Kresten BøttgerAsta og Kresten Bøttger
AlnorAlnor
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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 tak 

for deltagelse ved min kære mand 
 Gerhardt Jepsens  

død og bisættelse 
Inge Jepsen og familie 

Ny formand for Gråsten Billard
Gråsten Billard Club har 
fået ny formand.
Det blev Henning 
Nielsen, der er en habil 
billardspiller.

Han afløser Lars 
Rasmussen, der trak sig på 
grund af sygdom.

Næstformand blev Paw 
Andersen, mens Jens Skøtt 
blev kasserer.

De to øvrige bestyrelses-
medlemmer er Henning 
Kaad og Steen Sørensen.

Klubben har knap 30 
medlemmer og fejrede 
tidligere på året 40-års 
jubilæum. ■

Fra venstre bagerst ses Henning Kaad og Paw Andersen. Forrest ses Jens Skøtt, Henning 
Nielsen og Steen Sørensen.

Dansk-Tysk venskabsforening 
for kirkeligt samarbejde

indbyder til

Generalforsamling
og efterfølgende sang ved 

Kværs Familiekor
under ledelse af Antonia Blaser
Tirsdag d. 7. september 2021 kl. 19.30 
på Förde-Schule, Bomhusvej, Gråsten

Dagsorden ifølge vedtægter.

Årskontingent 100 kr. betales ved mødet 
eller på konto 5953-1132658

Alle er velkomne

Jacob Ellemann kommer 
til Rinkenæs
Tirsdag den 17. august 
farves Sønderborg blå, 
når Venstres formand 
Jakob Ellemann Jensen, 
Venstres borgmester-
kandidat Ellen Trane 
Nørby og en række af 
venstres kommunal-
valgskandidater er til at 
træffe på gåtur og besøg 
rundt i Sønderborg. 
Besøget markerer 
også, at der præcis er 3 
måneder til kommunal-
valget, tirsdag den 16. 
november.
“Vi maler symbolsk 
Sønderborg blå her præ-
cis tre måneder inden 
kommunalvalget. Der 
er nemlig brug for et nyt 
politisk styre og en ny 
borgmester i Sønder borg, 
der kan genskabe Sønder-
borg som en attraktiv 
tilflytterkommune.” 
siger Ellen Trane Nørby, 
borgmesterkandidat.

“Vi skal styrke vores 
skoler, og sikre tid til børn 
og bedre muligheder for 
unge. Løfte ældreområdet 
med frit valg og mulig-
heder. Og så skal vi stille 
krav om, at de mange ud-
lændinge med ikke vestlig 
baggrund, der i dag er på 
passiv forsørgelse, kom-
mer i arbejde og bidrager 
til vores område. I Venstre 
vil vi også skære ned på 
det kommunale bureau-
krati, så pengene i stedet 
kan bruges på kernevel-
færd og på at skabe private 
arbejdspladser og vækst 
og udvikling i alle dele af 
vores skønne kommune.”

Udvikle turisme
Jakob Ellemann Jensen, 
flankeret af Venstres 

borgmesterkandidat, 
Ellen Trane Nørby, og 
byrådskandidat, Ingrid 
Johannsen, besøger sidst 
på dagen Benniksgaard 

Hotel Rinkenæs, hvor ejer 
Mads Friis viser rundt og 
fortæller om virksomhe-
den, der nu er Sønder-
jyllands største målt på 
antallet af senge. Også her 
vil coronakrisen og hvor-
dan vi kan styrke turisme 
være i fokus. ■
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B R O A G E R

Træningstider 2021/2022
for Egernsund KIF Håndbold 
Egernsund Kultur- og Idrætsforening

Dag og tidspunkt Hold Trænere Start Kontingent pr. sæson

Tirsdag 14.00-16.00 Petanque Majbrit Clausen 31. august 200,00

Tirsdag 18.00-19.00 Power yoga for alle Matina Johannsen 24. august 500,00

Tirsdag 19.30-21.00 Senior damer Sanne Kludt 24. august
1.050,00

klip-kontingent 850,00*

Onsdag 9.00-10.00
Leg og motion 
for de helt små

Forældre selv 4. august 150,00

Onsdag 16.30-17.30 U4-6 Kirsten Christensen 15. september 300,00

Onsdag 17.30-19.00
Styrk din krop med 
motion og dans

Kirsten Christensen 11. august 500,00

Onsdag 19.00-21.00 Senior Herrer Karsten Petersen 25. august
1.050,00

klip-kontingent 850,00*

Lørdag 10.00-11.00 Power Yoga Matina Johannsen 28. august 500,00

Søndag 9.00-9.45 Stimulastik 0 - 2 år Christina Petersen 19. september 200,00

Søndag 10.00-11.00 Stimulastik 2,1 - 4 år Christina Petersen 19. september 200,00

*For yderligere information om klip-kontingent, kontakt formand
 Susan Diana Jacobsen på tlf. 26 17 07 60

Spejder blev konfirmeret 
i sin uniform

Af Gunnar Hat tesen

14-årige Lucas Klaastad 
blev lørdag konfirmeret 
i sin spejderuniform i 
Broager Kirke.
Lucas Klaastad har væ-

ret spejder ved Broager 
Drenge de sidste 6 år, 
og han havde selv valgt 
at blive konfirmeret i 
spejderuniform. 

For når man er spejder 
og er vild med det, så er 

det helt naturligt at tage 
sin uniform på. 

Det udløste et helt spe-
cielt mærke til uniformen, 
som kun meget få spejdere 
har. ■

Lucas Klaastad (i midten) blev konfirmeret i sin spejderuniform.

Unge drenge 
blev konfirmeret

Ni smarte drenge blev lørdag 
konfirmeret i Broager Kirke.
 Foto Jimmy Christensen

Piger blev konfirmeret

I Broager Kirke blev lørdag 10 piger med det rette look konfirmeret. Foto Jimmy Christensen

Gendarmløbet er 
tilbage i Broager
Af Gunnar Hat tesen

BUI–Motion byder søn-
dag den 5. september 
velkommen til det popu-
lære motions-arrange-
ment på Gendarmstien 
på Broagerland.
For de mindste er der 
2 km Maliq børneløb. Her 
må man ikke være ældre 
end 10 år på løbsdagen. 
Alle løber med startnum-
mer og alle får den flotte 
Gendarmløbsmedalje i 

brændt ler hængt om hal-
sen, når de kommer i mål.

For de voksne er der føl-
gende at vælge mellem:
• 5 km løbe- eller gåtur
• 10 km løbe- eller gåtur
• 21 km halvmaraton
• 29 km Power Trail

I start- og målområdet 
ved Broager Hallen er der 
sædvanen tro god stem-
ning. Deltagere kan varme 
op til turen og få en snak 
med andre motionister.

Opvarmning til Royal Run
Normalt ligger Gendarm-
løbet på den 2. søndag 
i september, men i år er 
Royal Run blevet flyt-
tet til netop den dato. 
Gendarmløbet er derfor 
flyttet, så det ligger en uge 
før Royal Run.

Selv om løbet ikke 
blev afviklet sidste 
år, har vi ikke ligget 
stille i BUI – Motions 
Gendarmløbsgruppe.

Nordea Fonden har valgt 
at støtte løbet med 450 
løbe-t-shirts. De vil blive 
uddelt efter først-til-møl-
le-princippet. ■
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B R O A G E R

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

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

Egernsund
Kystvej 5

Flot 1-plans villa i gode rammer
Huset er velbeliggende på den popu-
lære "Kystvej" i Egernsund. Ikke langt
fra villaen findes den smukkeste natur -
her er både skov og strand og skal man
en tur ud med hunden, kan man ligele-

des bevæge sig ned på Gendarmstien.
Få hundrede meter fra ejendommen
findes desuden Lågmaj-strand, hvor en
dukkert kan tages i ny og næ.

NYHED
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d
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E
Energi

VILLA

Kontantpris 1.125.000
Ejerudgifter pr. md. 1.749
Udbetaling 60.000
Brutto/netto
ekskl. ejerudgifter 4.410/3.822
Sag: 7030000393 Tlf: 74441698

Gråsten - Rinkenæs
Nederbyvej 170

Utrolig flot moderniseret villa!
Går du efter en spændende ejendom,
som ikke er som de andre og dog har
alt hvad du skal bruge, så se lige nær-
mere på Nederbyvej 170 i Rinkenæs.
 

Ejendommen fremstår i en aldeles god
stand med bl.a. nymalede vandskure-
de facader og flot glaseret tegltag. Det
spændende ved ejendommen er, at
den er i 3 plan og alt er integreret.

SKØN UDSIGT
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E
Energi

VILLA

Kontantpris 2.495.000
Ejerudgifter pr. md. 2.050
Udbetaling 125.000
Brutto/netto
ekskl. ejerudgifter 9.752/8.454
Sag: 7030000345 Tlf: 74441698

Gråsten
Østersøvej 4, 1. tv.

Super lækker ejerlejlighed ved Gråsten Havnefront
Attraktivt beliggende i Gråsten, findes
denne flotte lejlighed. Lejligheden kan
både bruges som helårsbolig, fritidsbo-
lig eller den kan

lejes ud og købes med henblik på en
investering. Lejligheden ligger i et flot
rødt og hvidt byggeri fra 2007, hvorfor
standen også er helt i top.

MULIGHED FOR
FLEXBOLIG
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LEJLIGHED

Kontantpris 1.975.000
Ejerudgifter pr. md. 2.917
Udbetaling 100.000
Brutto/netto
ekskl. ejerudgifter 7.708/6.681
Sag: 7030000325 Tlf: 74441698

Broager - Brunsnæs
Højtoften 4

Velbeliggende sommerhus med udsigt til Flensborg Fjord.
Er i til et hyggeligt lokalsamfund i et at-
traktivt sommerhusområde, og kan i
både lide hav og grønne områder - så
er Højtoften 4 lige noget for Jer. Øver-
ste oppe på plateauet findes dette hyg-

gelige og enormt charmerende fritids-
hus, med pæn facade og dejlig stor ha-
ve. Fritidshuset er bygget i 1965 og
fremstår i gode rammer hele vejen
rundt.

NYHED
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500

FRITIDSHUS

Kontantpris 1.095.000
Ejerudgifter pr. md. 3.033
Udbetaling 55.000
Brutto/netto
ekskl. ejerudgifter 4.448/3.812
Sag: 7030000389 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 farvande "Flensborg
Fjord". Udsigten kan nydes fra stuen,
gildesalen over garagen eller fra en af
de 2 store terrasser.

BELIGGENDE I
1. RÆKKE

K
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Energi

VILLA

Kontantpris 3.795.000
Ejerudgifter pr. md. 1.731
Udbetaling 190.000
Brutto/netto
ekskl. ejerudgifter 14.798/12.830
Sag: 7030000335 Tlf: 74441698

“ Hun er 
helt klar. 
Men det 
er vi ikke.”

Det er en stor ting, når det store 
barn fl yver fra reden. Vi har samlet 
de bedste råd og erfaringer og 
en guide til jer. Bogen er gratis 
og kan hentes i din lokale home 
forretning.
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Borgermøde i Broager
Broager Udviklingsforum 
holder borgermøde 
onsdag den 25. august 
kl. 19.30 på Broagerhus. 
Her vil man sætte fokus 
på behovet for boliger i 
Broager.
“Byrådet vedtog tilbage 
i 2018 en bystrategi for 
Broager. Den beskriver en 
målsætning, som kom-
munen hidtil har undladt 
at følge op. Vi har nemlig 
ikke det udbud af boliger, 

som lever op til, at vi 
kan tilbyde tidssvarende 
boligtyper til tilflyttere og 
andre, som gerne (fortsat) 
vil bo i området”, siger 
formanden for Broager 
Udviklingsforum, Christel 
Leiendecker.

Hun bekymrer sig om, at 
prognoserne ikke er gode. 
Befolkningstallet i Broager 
står til at falde med 5 pro-
cent over de kommende 
år, mens f.eks. Nybøl står 

til at få 5 procent flere 
indbyggere.

På borgermødet vil 
Udviklingsforum derfor 
sætte fokus på by- og bo-
ligudviklingen. Og det er 
boliggruppen, der lægger 
op til debatten. 

Boligtyper
Formanden for boliggrup-
pen, Erik Krogh, appelle-

rer til, at borgerne nu er 
med til at pege på mulige 
løsninger.

Hvilke boligtyper mang-
ler vi? Hvor bør de nye 
boliger placeres? Hvem 
har ideer til projekter, der 
kan lykkes?

“I flere år har kommu-
nen set bort fra vores 
ønsker om et bredere 
boligudbud i Broager. 
Sådan bør det ikke fort-
sætte. Boliggruppen vil 
derfor bruge alle input fra 

borgermødet til en dialog 
med kommunen i tide til, 
at næste revision af kom-
muneplanen gør det mu-
ligt for Broager at udbyde 
attraktive boligtilbud til 
alle livets faser”, siger Erik 
Krogh.

I borgermødet deltager 
udover Boliggruppen 
også en repræsentant for 
ejendomsbranchen, en 
sagkyndig i bo-former og 
kommunens forvaltning.

Boliggrupen i Broager 

Udviklingsforum er med 
en række mails og møder 
med kommunen ikke 
kommet videre med til-
sagn om, at også Broager 
kan få opbakning til at 
udstykke nye grunde 
til boligtyper, der kan 
imødekomme behovet for 
tidssvarende boligtyper til 
tilflyttere og andre, som 
gerne vil bo i området. ■

Christa Leiendecker Erik Krogh

Broager 
Udviklingsforum

Borgermøde
om by- og boligudvikling i Broager på 

Broagerhus onsdag den 25. august kl. 19.30
ALLE ER VELKOMMEN

Broager Udviklingsforum er vært 
ved kaffe og kage.

Vi ses - Boliggruppen i 
Broager Udviklingsforum

Frisør bliver selvstændig

Af Ingrid Johannsen

43-årige Susanne Petz 
åbner 1. september 
Salon Nørskov hjemme 
på ejendommen Nørskov 
15 i Varnæshoved.
Den smilende og vellidte 
frisør, Susanne Petz, blev 
udlært i 1999 i Sønderborg 
og i 20 år har hun troligt 
kørt til Gråsten for at klip-
pe, farve og permanente 
kunderne.

Først hos Bente Kraag i 
Salon Hårtotten og de sid-

ste 7 år hos Salon Sanne i 
Nygade.

“Faktisk var det under 
corona-hjemsendelsen, 
at jeg blev klar over, hvor 
megen ro, det gav i vores 
familieliv, at jeg ikke 
skulle ud ad døren”, siger 
Susanne Petz, der glæder 
sig over at kunne forene 
moderskabet og sit fag. 
Det er en drøm, der går i 
opfyldelse.

“Jeg håber, at både nye og 
mine trofaste kunder gen-
nem alle årene følger med 

mig, selvom der et stykke 
vej at køre”, siger Susanne 
Petz, som bor sammen 
Jens Veng Pedersen, der er 
selvstændig landmand. 

Sammen med sin kom-
pagnon har han flere 
gårde, hvor de producerer 
60.000 smågrise, 35.000 
slagtesvin og 1.500 søer og 
dyrker 720 hektar jord. 

Deres to børn, Sara på 
4 år går i børnehave i 
Bovrup og 6-årige Jonas 
er lige startet i 0. klasse på 
Varnæs Skole. ■

Frisør Susanne Petz foran gården, der ligger naturskønt ved Varnæshoved og med en lille 
kilometer til vandet.  Foto Ingrid Johannsen

ÅBNER ONSDAG DEN 1. SEPTEMBER
Glæder mig til at se nye og gamle kunder 

i min lille hyggelige salon

V. Susanne Petz
Nørskov 15, Varnæs
6200 Aabenraa
Tlf. 93 95 10 11

ÅBNINGSTIDER:
Mandag: kl. 16 - 22

Onsdag og fredag: kl.  9 - 14
Tirsdag og torsdag: Lukket

Dameklip 250,-
Herreklip 185,-
Børneklip fra 100-150,-
Farver fra 200-550,-
Permanent fra 600-800,-

Bestil tid allerede nu ring/sms på 

Tlf. 93 95 10 11
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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

Sundeved 
Husholdningsforening

Inviterer til

ENKE PÅ HARLEY
(udsat fra 2020)

Mandag den 20. september 2021 kl. 19.00 på
Forsamlingsgaarden Sundeved.

Eventyrer Esther Jensen, Aulum fortæller 
om at være kromutter - tage kørekort til 

motorcykel - og tage på langfart i verden.

Der serveres kaffe/kage. Pris pr. person 100,-

Alle er velkomne.

Tilmelding senest den 13. september 2021 til Jytte  
tlf. 3035 7967 - eller mail: boysenjytte@icloud.com

FRA HAUSFRAU TIL HUSMOR
da de varme hænder sad på 
husmødrene (udsat fra 2020)

Mandag den 4. oktober 2021 kl. 19.00 - Sottrup 
Sognehus, Kirkeagervej 1D, Vester Sottrup.

Foredrag ved journalist og forfatter Helle Juhl, Bjert.

Med udgangspunkt om sin bedstemor, Marie 
Fangel Jensen, der var fra Vester Sottrup og som 
ved Genforeningen forvandledes fra hausfrau til 
husmor – Træk fra husmødrenes historie fra ca 
1920 og frem. Foredraget bygger på erindringer 
fra bedste moderen samt bogen Husmødre – 

historier fra landets største arbejdsplads.

Der serveres kaffe/kage - Pris pr. person 50,- 

Alle er velkomne.

Tilmelding senest den 27. september 2021 til Jytte 
tlf. 3035 7967 eller mail: boysenjytte@icloud.com

Gennemføres med støtte fra Sønderborg Kommune

Mulighed for nye 
boliger i Blans
Teknik- og Miljøudvalget 
i Sønderborg Kommune 
har netop godkendt, at 
et projekt i Blans sendes 
i høring.
Det drejer det sig om et 
område ved Smedegade, 
hvor der tidligere lå et 
gartneri og en plantage 

med pyntegrønt. Her har 
udvalget godkendt, at 
en lokalplan, som giver 
mulighed for at bygge syv 
til ni nye såkaldt åben-lave 
boliger, sendes i offentlig 
høring i fire uger. ■

Cykelryttere susede gennem Nybøl
Af Søren Gülck

Godt 80 mennesker 
var mødt op i god tid i 
Nybøl, for at se PostNord 
Danmark Rundt suse 
forbi Nybøl.
Selv om cykelløbet kun 
kunne opleves i ca.  20 
sekunder, var det som et 
festfyrværkeri i farver. 

Publikum mærkede be-
stemt suset, da feltet med 
50 kilometer i timen kørte 
gennem byen. ■

 Foto Søren Gülck
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Tak fordi du handler lokalt

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

Hørt i byen
Både byrådsmedlem 
Charlotte Engelbrecht 
(S) og transportmini-
ster Benny Engelbrecht 
(S) var søndag med til 
at skyde kommunens 
projekt “delebus” i 
gang i Kværs.

Lis Lykke Christensen 
fra butikken Garn & 
Tøj var i weekenden 
på messe i Vejle. Hun 
udvider nu butik-
kens sortiment med 
broderi-varer.

I den kommende 
weekend afvikles 
Danmarks mester skabet 
i bueskydning fra hest i 
Rinkenæs.

Trods regn i lørdags 
afholdt Tinsoldaten et 
Mini-cykelringridning 
for Herrer på Torvet i 
Gråsten med efterføl-
gende frokost. Michael 
F Kubiak blev kåret 
som vinder.

Gråsten Rideklub 
hyldede søndag aften 
deres EM-sølvvinder, 
14-årige Selma 
Ludvigsen. Hun kom 
hjem fra EM i Polen, 
hvor hun vandt EM-
sølv med sin pony, 
Fetto.

Gråsten Æblefestivals 
styregruppe har beslut-
tet, at der ikke bliver 
æblefestival i år og i 
stedet vil æblefestival-
len deltage med en 
stand ved Høst marked 
i Den Kongelige 
Køkken have den 24. 
og 25. september. 
Der bliver Gråsten 
Æblefestival igen i 
2022.

En kvinde fra Broager 
holdt forleden for rødt 
lys i krydset Brovej/
Sildekulevej i Gråsten. 
Her blev hun påkørt 
bagfra af en mand fra 
Gråsten, som kørte 
med lav fart. Der skete 
ingen personskader 
ved uheldet og manden 
fra Gråsten er sigtet i 
sagen. ■

SUZUKI 
Vitara
1,6 Exclusive
 5 dørs
06/2015
km 63.000
Benzin

169.400,-

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 ELLER 
LILLE HUS SØGES

til køb eller leje 

(Maks. kr. 3600,- uden forbrug) i Gråsten eller 
omgivelser eftersøgt af pensionist uden kæledyr.

Så hurtigt som muligt. 

TELEFON 60 90 62 04

Gråsten

Årsmøde
På grund af  Corona restriktionerne kan vi først 

gennemføre Ældre Sagen Gråstens årsmøde 

Onsdag den 8. september kl. 14.30 – ca. 16.30
i BHJ salen, Ahlmannsparken

Dagsorden efter Ældre Sagens vedtægter med valg 
af bestyrelsesmedlemmer. Medlemmer, der ønsker 
at være frivillige, kan melde sig til vore aktiviteter. 

Der er stort gratis kaffebord
Årsmødet er kun for medlemmer, husk medlemskort

Gældende regler og restriktioner skal overholdes. 

Tilmelding via bookingsystemet eller til Anne Köcks 
tlf. 23 34 09 05 gerne SMS fra den 19. august efter 

kl. 8.00 til senest onsdag den 1. september.

Fra dårlig hukommelse 
til klæbehjerne

Onsdag den 22. september kl. 14.30 – 16.30 
i BHJ salen, Ahlmannsparken

Værdifulde tips til enkle husketeknikker, som kan 
anvendes med det samme. Man bliver i stand til 

at holde fokus og huske bedre. Ole Larsen står for 
denne lærerige og humoristiske eftermiddag.

Pris: 50,-  for medlemmer,
 70,-  for ikke-medlemmer

Priserne er inkl. kaffe og kage

Tilmelding via bookingsystemet eller til Anne Köcks 
tlf. 23 34 09 05 gerne SMS fra den 9. september 

efter kl. 8.00 og senest onsdag den 15. september

VANDGYMNASTIK
Husk Coronapas

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

www.hebru.dk

Sundsnæs 4
6300 Gråsten

Norgesvej 24
6100 Haderslev

Mail
mobler@hebru.dk

Telefon 
7460 8351

Sundsnæs 4,
6300 Gråsten

Norgesvej 24, 
6100 Haderslev

Telefon
7460 8351

Mail
mobler@hebru.dk

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

Skatkort 
på bordet
Gråsten Skatklub sam-
lede 36 kortspillere til 
klubaften.

1. runde
1. Verner Hansen
Broager 1632 point
2. Robert Petersen
Gråsten 1325 point
3. Kjeld Petersen
Egernsund 1305 point
4. Werner Clausen
Felsted 1271 point
5. Preben Jensen
Broager 1265 point
6. Udo Heinz
Flensborg 1202 point
2. runde
1. Luke Petersen
Gråsten 1351 point
2. Lorenz Jefsen
Aabenraa 1329 point
3. Rainer Hugger
Flensborg 1153 point
4. Herbert Jürgensen
Broager 1086 point
5. Jes Midtgaard
Gråsten 1047 point
6. Udo Heinz
Flensborg 993 point

BovAvis

Torsdag den 9. september
Vi kører ad den gamle hærvej til Slesvig, hvor vi ser 
Dannevirke og Valdemarsmuren, som blev opført, 
da Valdemar den Store var Danmarks konge.

Frokosten indtager vi i hollænderbyen 
Frederiksstad, der blev grundlagt i 1621. Byen 
har 400 års jubilæum i år. Vi får en guided 
rundvisning, og nyder bagefter en farisær.

Hjemkomst ved 18-tiden.

Prisen inkluderer bus, guide, rundstykker, frokost 
og en farisær.

AFGANG
Alsion, Sønderborg ............. kl. 8.15
Nybøl Kirke  .......................kl. 8.30
Broager Kirke ..................... kl. 8.35
Elektrikeren, Egernsund .....kl. 8.40
Ahlmannsparken, Gråsten .. kl. 8.45
Bageren Rinkenæs .............. kl. 8.55
Annies Kiosk, Sønderhav ....kl. 9.00
Elektrikeren, Kollund ......... kl. 9.05
Kruså Bankocenter ............. kl. 9.10
Bov Kirke  ............................kl. 9.15
Circle K i Padborg ..............kl. 9.20

695,-

1-dags ud� ugt til

FrederiksstadFrederiksstad

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

Tak fordi du handler lokalt

Padborg - Kruså - Frøslev - Holbøl - Kollund – Gråsten - Broager - Sundeved - Ragebøl Uge 33 18. 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 18. Gullash med asier

TORSDAG den 19. Paneret stegt fl æsk med persillesovs

FREDAG den 20. Kalvesteg med bønner

LØRDAG den 21. Dansk bøf med rødbeder

SØNDAG den 22. Burger med pommes frites

MANDAG den 23. Medister med rødkål

TIRSDAG den 24. Hamburgerryg med fl ødekartofl er og salat

Kun 69,-

Dr. Bent Borg · Tandlæge
Waldstrasse 13-15 • D-24939 Flensburg

Tlf: 0049 461 144050 • Fax: 0049 461 17885
www.bentborg.com • mail: bb@bentborg.com

Krone- brobehandlinger,
Implantater og
Narkosebehandling

Musikere trykkede den af på 
scenen i Padborg Skov Af Dit te Vennits Nielsen

Padborg Friluftsscene 
havde husorkeresteret 
"Banditterne" på besøg 
fredag aften i skoven. 
Her nød 130 deltagere den 

gode musik, hvor der blev 
sunget med af fuld hals. 

Det var 6. gang 
Banditterne optrådte og 
de samler hver gang mas-

ser af folk. Ikke et øje var 
tørt, da John Mogensens 
"Ninna, kære Ninna" blev 
spillet, og sangen blev de-
dikeret til ildsjælen 
Ninna Schrum. 

Sangeren Allan 
Olsen spille-
de lørdag på 
Friluftsscenen for 

150 mennesker. Der var 
ikke blot lokale, men også 
fans udefra, som hørte 
koncerten. ■



KOLLUND KOLLUND 
KIRKEKIRKE

BOV BOV 
KIRKEKIRKE

Søndag den 22. august kl. 11.00
ved Jakob Bruhn Hansen

HOLBØL HOLBØL 
KIRKEKIRKE

Søndag den 22. august 
Ingen gudstjeneste

Søndag den 22. august kl. 9.30
ved Jakob Bruhn Hansen

Er det muligt at tidspunkterne står med fed skrift? Klokkeslættet 
i Kollund er nemlig et andet end det plejer, så derfor skal 
det gerne være tydeligt at det er kl. 14.00.

Padborg

Kruså
Kollund

Holbøl

Kliplev Kværs Gråsten
Egernsund

Rinkenæs Broager

Dybbøl

Ragebøl

Varnæs

Bovrup

Vester Sottrup
Felsted

Bjerndrup

Fårhus

Frøslev Bov

Ansvarshavende redaktør
Gunnar Hattesen

Telefon 21 16 06 83
gh@bovavis.dk

Lokalredaktør
Ditte Vennits Nielsen
Telefon 25 98 91 80

dvn@bovavis.dk

Mediechef
Ingrid Johannsen

Telefon 21 19 02 80
isj@bovavis.dk

Grafisk tilrettelæggelse
Hans-Ole Nielsen

Telefon 36 95 99 36
bovavis@graphos.dk

Grafisk tilrettelæggelse
Marta Serrano Sánchez

bovavis@graphos.dk

redaktion@bovavis.dk

OPLAG: 13.430

LEVERING:

FK Distribution

TRYK:

OTM Avistryk A/S

 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

Dinosauruser i Padborg

Det vakte stor begejstring hos de mange fremmødte børn, da de store dinosauruser fra 
Givskud Zoo endelig efter 1½ times forsinkelse kom frem. De står nu begge opstillede på 
pladsen ved AK Trading på Transitvej bag Circle K i Padborg. Foto Dit te Vennits Nielsen

Bov IF får bronze
Ældre Sagen Bov har 
deltaget i et kvalifikati-
onsstævne i petanque, 
hvor to hold gik videre 
til det sønderjyske 
mesterskab. 
De to hold blev Helene 
Nissen/Reinhard 
Gosch og Anne Marie 
Christiansen/Dieter 
Greisen.

Mesterskabet blev 

afholdt i Rebbøl. Her 
lykkedes det Anne Marie 
Christiansen og Dieter 
Greisen at vinde deres 
indledende pulje.

I finalerunden opnåede 
de en flot 3. plads og fik 
bronze med hjem.

Der deltog 18 sønderjy-
ske hold. ■

Udskiftning i Lyrelauget

På generalforsamlin-
gen i Lyrelauget blev 
direktør i Padborg 
Transportcenter Jesper 
Schimann Hansen nyt 
medlem af bestyrelsen.
Han afløser tidligere di-
rektør Finn Sørensen.

Sædvanen tro gik med-
lemmerne med flag i hån-
den over for at få et glas 
champagne ved Lyren. ■

Traditionen tro gik medlemmer af Lyrelauget over til Lyren, hvor der blev sat flag og skålet på 
Lyrens Dag. Foto Dit te Vennits Nielsen

DTK får den nye topmodel 
fra Krone
Firma DTK A/S med 
hovedsæde i Padborg, får i 
disse dage leveret helt nye 
gardintrailere fra Krone 
Fleet. ■

Peter Provstgaard sammen med 
Søren Outzen foran de 
Profi Linere med den nye 
udstyrspakke.
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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.

Tid til et
nyt hjem?

Ta’ fat i os og få en gratis
salgsvurdering, når det er tid til

noget mindre, noget større
eller bare et nyt hjem.

NYHED

Villa, 1 fam.Frøslev - Vestergade 8
Kontantpris: 395.000
Ejerudgift pr. md: 773
Udbetaling: 25.000
Brt/nt excl. ejerudg: 1.656/1.443
Sag: 11321

69 m2 1/2 1 185 m2 D 1850

NYHED

Villa, 1 fam.Padborg - Frøslevvej 47
Kontantpris: 950.000
Ejerudgift pr. md: 1.569
Udbetaling: 50.000
Brt/nt excl. ejerudg: 3.942/3.438
Sag: 10921

188 m2 1/4 2 951 m2 C 1947/94

NYHED

Villa, 1 fam.Hokkerup - Søndervejen 27
Kontantpris: 695.000
Ejerudgift pr. md: 1.307
Udbetaling: 35.000
Brt/nt excl. ejerudg: 2.907/2.533
Sag: 10221

147 m2 1/2 2 1.314 m2 D 1827

NYHED

Villa, 1 fam.Holbøl - Kongenshøj 5
Kontantpris: 725.000
Ejerudgift pr. md: 925
Udbetaling: 40.000
Brt/nt excl. ejerudg: 3.015/2.629
Sag: 10021

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

NYHED

Villa, 1 fam.Kelstrupskov - Mosevej 19
Kontantpris: 775.000
Ejerudgift pr. md: 1.512
Udbetaling: 40.000
Brt/nt excl. ejerudg: 3.227/2.813
Sag: 05821

185 m2 1/4 2 4.452 m2 F 1958/70

NYHED

Villa, 1 fam.Frøslev - Kådnermarksvej 4
Kontantpris: 3.395.000
Ejerudgift pr. md: 2.922
Udbetaling: 170.000
Brt/nt excl. ejerudg: 13.958/12.185
Sag: 02321

301 m2 2/5 2 9.267 m2 C 1852/90
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BOOK DIN GRATIS SYNSTEST ONLINE: optik-hallmann.com
 Aabenraa, Søndergade 6,  74 62 34 70      Sønderborg, Perlegade 63,  74 42 23 00       Padborg, Torvegade 4,  74 67 30 70

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 

Harkærvej 13 – 6340 Kruså – Tlf. 7467 1414 – Mail kontor@gransehallerne.dk 
Hjemmeside www.gransehallerne.dk - Facebook 

Grænsehallerne kan meget mere end sport 

Vi hjælper gerne med at finde den rette løsning 

Børne-
fødselsdag 

Overnatning 

Mad ud af 
huset  

Service- 
udlejning 

Idræt 

Familie- 
fester 

- plads til al
le!

Fritids- og aktivitetscentret

Harkærvej 13 – 6340 Kruså – Tlf. 7467 1414
Mail kontor@gransehallerne.dk

Hjemmeside www.gransehallerne.dk - Facebook

Vi hjælper gerne med at 
fi nde den rett e løsning

Grænsehallerne kan meget mere end sport 

HAR DU TØJ, ISENKRAM ELLER ANDET, 
DU VIL SKILLE DIG AF MED, OG SOM 
ER I GOD STAND? 

VI HJÆLPER
 UNGE OG VOKSNE
UDSATTE BØRN

Så lad andre få glæde af det og giv det til os. Møbler 
eller dødsbo kan evt. afhentes.

BLÅ KORS GENBRUG
Okslundvej 3, Padborg

30 91 30 28

Åbningstider
Man., tir. og tor. 10-17
Ons. og fre. 13-17
1. lør. i md. 10-14

KRUSÅ HUSMODERFORENING
HUSK 

GENERALFORSAMLINGEN
Onsdag den 25. august 2021 kl. 19.00

I Grænsehallernes Multisal 
På bestyrelsens vegne

Giesela Paulsen 

Kære ToveKære Tove
Du ønsket et Du ønsket et 

stort og stort og 
hjerteligt tillykke hjerteligt tillykke 

med din 80 års fødselsdagmed din 80 års fødselsdag
Vi vil gerne sige dig en stor tak, Vi vil gerne sige dig en stor tak, 

for alt det du gør for os.for alt det du gør for os.
Kærlige hilsner fra genboerneKærlige hilsner fra genboerne

Mere mad fra egen have
Af Gunnar Hat tesen

Haveselskabet Aabenraa 
holder kick off søndag 
den. 29. august kl.  15.00
ved Folkehjem og 
Genforeningspladsen i 
Aabenraa.

Temaet er “Mere mad fra 
egen have - lyst til at spise 
mere, du selv har dyrket”

Den officielle åbning 
foretages af borgmester 
Thomas Andresen.

“Vi taler rigtig meget 
om bæredygtighed - og 
med god grund. Frugt og 
grøntsager fragtes rundt 
på kloden for at havne i 
vores lokale indkøbskur-
ve. Hvorfor ikke tage fat 
der - og få mere mad fra 
egen have”, siger formand 

for Havekreds Aabenraa, 
Tove Bøttcher.

Selvforsyning, 
bæredygtighed og fællesskab
Med afsæt i de gamle dy-
der som selvforsyning og 
fællesskab er ambitionen, 
at få flere til at tænke i at 
dyrke og tænke i at høste 
fra egen have. Alle kan 
være med - og det er gratis 
at være med, fordi projek-
tet er støttet med midler 
fra Aabenraa kommunes 
bæredygtighedspulje og 
Haveselskabet.

Havekredsen indbyder 
samtidig til 8 spændende 
foredrag om alt fra at dyr-
ke i drivhuset over per-
makultur til køkkenhave i 
krukker. 

Styregruppe
Det er en frivillig lokal 
gruppe fra Haveselskabet, 
der står bag projektet.

“Vi oplevede at økono-
mien satte en begræns-
ning for vores ideer og 
havekredsens ønsker” 
siger Tove Bøttcher, der er 
en af de fire i den lokale 
styregruppe. 

Styregruppen består des-
uden af Tove Olesen fra 
Padborg, Ingrid Clausen 
og Jette Winther, begge fra 
Aabenraa. 

Der er omkring 30.000 

medlemmer på landsplan i 
Havekredsen, der ar siden 
år 1900 udgivet magasinet 
HAVEN.

“Vi er så glade for at have 
fået midler fra kommu-
nens bæredygtighedspujle, 
da det gav os muligheder 
for at gennemføre vores 
ide om at få bedre succes 
med frugt- og grønt-
sagsdyrkning!” siger 
styregruppen.

Deltagelse i foredrags-
rækken er gratis, dog er 
det nødvendigt at tilmelde 
sig foredragene. Man kan 
gå ind på meremadfrae-
genhave.dk - og tilmeld 
sig nyhedsbrevet. ■

Havekreds Aabenraa sætter fokus på mere mad fra egen 
have.

Skatkort på 
bordet
Padborg Skatklub har 
holdt klubaften på 
Valdemarshus.

1. runde
Nr. 1 Torben Ries 1.107 points
Nr. 2 Svend Åge Thielsen 1.104 points
Nr. 3 H.C. Hedegaard 1.100 points
Nr 4 Åge Juhl 1.053 points

2. runde
Nr. 1 Arthur Beuschau 1.054 points
Nr. 2 Jens Peter Skjøth 1.025 points
Nr. 3 Orla Rodenberg 944 points
Nr. 4 Kurt Nielsen 913 points
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AABENRAA FIRMA & SENIORIDRÆT 
BOV AFDELING

SVØMNING
Alle er velkomme til at deltage

Bov Svømmehal

Vi svømmer hver torsdag fra kl. 20.00 til 21.30

Fra torsdag den 2. sept. 2021
til torsdag den 28. april 2022

Pris: Hele sæsonen koster 400,- per person.
Tilmelding ved fremmøde i Bov Svømmehal.

Kontaktperson Helle-Berit Witt
Tlf. 4074 4243 – email heb@alsie.com

MobilePay  23962558

Velkommen til åbningsfest d. 29. august kl. 15 på  
Genforeningspladsen/Folkehjem

Mange udenlandske kunder 
søger efter ejerbolig.
Ring og få en gratis 

salgsvurdering.

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

Boliger

Støt Bov IF som 
passivt medlem
Af Dit te Vennits Nielsen

Bov IF Hovedafdelingen 
har netop udsendt 
opkrævninger til privat-
personer og firmaer. 
Som passivt medlem støt-

ter man 100 pct. de unge 
mennesker, der træner i 
de forskellige sportsgrene 
i Bov IF. 

“Det er naturligvis helt 
frivilligt om man vil beta-
le de 100 kr. eller eventuelt 

mere, men det er en kæm-
pe hjælp for foreningen. 
Vi håber, at hvis man ikke 
har modtaget en opkræv-
ning, så kontakter man en 
de tre i Hovedbestyrelsen, 
formanden Finn Sørensen, 
næstformanden Dorte Soll 
eller mig som kasserer. 
Vi vil så være behjælpelig 
med at indbetalingen 
går igennem”, fortæller 
Yvonne Jespersen. ■
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Hørt ved Lyren
En lang kolonne med 
ikke mindre end 12 
infanterikampkøretøjer 
kørte forleden på 
motorvejen mod den 
dansk-tyske grænse. 
Her skulle de deltage i 
en skydeøvelse i Tysk-
land. Hvert køretøj 
havde en vægt på 32 
ton, så det var det 
svære skyts man kunne 
møde i sydgående 
retning. Flere lokale 
havde om aftenen taget 
opstilling på motor-
vejsbroerne for at se 
den lange kolonne, der 
kørte med følgevogne 
og gule blink.

Barbershoppen i 
Nørre gade har så travlt, 
at ejeren overvejer at 
udvide salonen med 
endnu en medarbejder.

Formand for Bov 
Venstre, Leif Andersen, 
fejrede forleden sin 
fødselsdag med telt i 
haven. Flere venstrefolk 
deltog, heriblandt 
borgmester Thomas 
Andresen.

En lastbilchauffør fra 
Hvide rusland er blevet 
stukket ned med en 
kniv af en landsmand 
på Told området i Pad-
borg. Den forurettede 
er uden for livsfare, 
mens den formodede 
gerningsmand er 
stukket af. Hans lastbil 
holder stadig parkeret i 
Padborg. 

I weekenden blev årets 
sidste to koncerter af-
holdt på Friluftsscenen 
i Padborg Skov. Vejret 
var godt og der var en 
fantastisk stemning. 
De frivillige får ros 
for den gode tone og 
sammenhold, der 
hersker til koncerter-
ne. Lørdag blev der 
afholdt ekstraordinær 
generalforsamling, 
hvor det blev vedtaget, 
at generalforsamlingen 
fremover flyttes til maj 
eller juni i forbindelse 
med årets 1. koncert på 
scenen. ■ 

Støt Bov IF Hovedafd 
med et 

PASSIVT 
MEDLEMSKAB

Pris 100,- årligt.

Beløbet går ubeskåret til unge 
mennesker i alle Bov IFs afdelinger.

Har du ikke fået en opkrævning kontakt

Bov IFs hovedafdelings formand 
Finn Sørensen, næstformand Dorte Soll 

eller kasserer Yvonne Jespersen. 

For mere info se 
hjemmesiden bovif.dk

Finn og SuperBrugsen i fint samarbejde
Af Dit te Vennits Nielsen

Ildsjælen kaldet Mr. Bov 
IF er stadig i fuld gang, 
selvom han for nylig er 
blevet pensionist.
Finn Kristensen er det 
borgerlige navn, og der er 
vist ikke mange i Padborg 
og omegn, der ikke kender 
ham.

Efter 47 år i trans-
portbranchen, hvor han 
startede som lærling, 
blev disponent og senere 
direktør, sluttede han med 
begge ben på jorden.

“Der er koldt på toppen, 
så jeg endte hvor jeg følte 
mig bedst tilpas, nemlig 
sammen med kollegaer og 
kunder”. 

Bov IF håndbold
I snart 50 år har han været 
et kæmpe aktiv for Bov 
IF håndbold, og den 20. 
september 2022 kan han 
fejre sit 50 års jubilæum. 
Igennem årene har han 
selv været aktiv håndbold-
spiller og var i en enkelt 
pokalkamp også topscorer 
med hele 19 mål mod 
Agerskov. 

Udover det har han både 
været træner, holdleder, 
dommer og medlem af 
bestyrelsen - altså hele 
paletten rundt. Han er 

stadig at finde ved dom-
merbordet ved herrernes 
hjemmekampe, hvor han 
er fast tidtager

Padborg Vandrelaug
For 7 år siden stiftede 
Finn Kristensen Padborg 
Vandrelaug, hvor der hver 
søndag bliver arrangeret 
forskellige gåture rundt 
i hele lokalområde på en 

8-10 km. Deltagerne mø-
des ved det gamle stadion 
i Padborg kl. 10.30, og 
hunde er selvfølgelig me-
get velkomne. På gåturene 
bliver der snakket godt, og 
omkring nytår arrangeres 
der en særlig tilrettelagt 
tur med champagne og 
fedtemadder. 

SuperBrugsens gåture
Hver fredag arrangerer 
Finn i samarbejde med 
SuperBrugsen i Padborg 
en såkaldt “hygge-gå-tur”. 
Turene starter kl. 14 fra 
SuperBrugsens parke-
ringsplads, og man går 
en mindre tur på små 
3-4 km i et hyggeligt 
gå-tempo. Efter turen 
uddeles der rabatkuponer 
til deltagerne til køb af 
varer i SuperBrugsen. 
Alle kan deltage og alle er 
velkomne.

Bov CC
Finn Kristensen var man-
ge år formand i den lokale 
cykelklub Bov CC og pri-
musmotor for Danmarks 
største cykelløb Bov-løbet. 
Han er stadig aktiv i mo-
tionsafdelingen, hvor han 
cykler med hver mandag 
og onsdag hen over som-
meren. Det bliver til rundt 

regnet  5.000 km om året. 
Herudover sad han i 2 år i 
bestyrelsen for Danmarks 
Cyklistforbund.

Rønshave Plejehjem
Beboerne på Rønshave 
Plejehjem nyder også godt 
af Finn Kristensen. Han 
er frivillig hjælper, når der 
mangler hænder og går 
gerne catwalk til de årlige 
modeshows.

Padborg Torvecenter
Da der blev afholdt 
borgermøde omkring 
Padborg Torvecenter blev 
der nedsat en styregrup-
pe. Her blev der valgt en 
formand og det blev Finn 
Kristensen. 

Styregruppen vedli-
geholder området og 
kommer med gode 
idéer til nytænkning og 
udsmykninger. 

I 2022 er der planlagt 
at opsætte lakerede cy-
kelhjul i flotte farver, når 
Tour de France kommer 
til Danmark. Herudover 
har der været hængt 
farvede paraplyer op, 
hjerter i forbindelse med 
Valentinsdag og for nyligt 
blev der plantet fine kasser 
til. 

Padborg Friluftsscene
De hyggelige musikalske 
koncerter på Padborg 
Friluftsscene kan ikke 
stables på benene uden fri-
villig arbejdsindsats. Her 
stiller Finn Kristensen 
gerne op og hjælper med 
borde, stole og bænke. 
Under koncerterne er 
han grillmester med stor 
succes. 

Natteravnene
I sin tid var Finn med til 
at starte Natteravnene op 
i Aabenraa Kommune. 
Han fik endda gennem-
ført et lignende projekt 
i Tyskland, og i bl.a. 
Bremen er det blevet en 
kæmpe succes.

Ældre Sagen Bov
Finn Kristensen er natur-
ligvis også aktiv i Ældre 
Sagen Bov. Hver anden 
tirsdag hjælper han de 
ældre med at handle ind 
i SuperBrugsen, hvor de 
efterfølgende nyder en 
kop kaffe sammen. De får 
selvfølgelig en god snak 
om løst og fast samtidigt.

I samme regi har han 
startet en elcykelklub. 
Her bliver der cyklet 
mange kilometer rundt 
i omegnen. Deltagerne 
kommer steder, de aldrig 
før har set, selvom de 
har boet hele deres liv i 
kommunen. Det er blevet 
en kæmpe succes, og 
omkring 30 medlemmer 
af Ældre Sagen mødes 
hver onsdag kl. 10 ved 
Grænsehallerne i Kruså 
med deres elcykler. 

Julen i Padborg
Et nyt initiativ med ju-
letræ i Gendarmhaven 
fik også hjælp af Finn 
Kristensen. Her søgte han 
om de nødvendige tilla-
delser, var med til at sætte 
det op og pynte det. 

Og hvem mon gem-
mer sig bag skægget og 
julemandstøjet i hele 
julemåneden?

Efterlønner
Den 1. august 2020 gik 
Finn Kristensen på efter-
løn. Han har ikke kedet 
sig en eneste dag og kan 
slet ikke forstå, at han 
har haft tid til at arbejde 
førhen. 

Ved siden af alle de 
frivillige ting passer han 
hus, have, sin mors have, 
nyder familielivet med 
børn og børnebørn, og så 
elsker han at have glade 
og tilfredse mennesker 
omkring. ■

Uddeler Peter Damgaard 
Madsen fra SuperBrugsen i 
Padborg og ildsjælen Finn 
Kristensen (th) har indledt 
et samarbejde. Hver fredag 
kl. 14.00 arrangeres gåture 
fra p-pladsen og efterføl-
gende uddeles rabatkuponer 
til brug for køb af varer til 
deltagerne. 
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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 

Tempo på tennisbanerne i Padborg

Af Dit te Vennits Nielsen

Bov IF Tennis har afholdt 
HPT-cup på banerne i 
Padborg.
Hos damerne vandt Helga 

Juhl med 20 point foran 
Maria Moesgaard med 19 
point og Bente Ries med 
17 point.

Hos mændene var Leif 
Petersen bedste spiller 
med 26 point foran Frank 
Hansen med 21 point 

og Leif Nielsen med 20 
point. ■

Mangler trænere

Af Dit te Vennits Nielsen

Den nye sæson i Bov IF 
Gymnastik begynder om 
kort tid, men afdelin-
gen mangler i den grad 
trænere.

“På vores minifræs bør-
nehold fra 3-6 år har vi en 
masse dejlige unge men-
nesker, der før har hjulpet 
med træningen. Men vi 
mangler en voksen, der 
kan tage det store ansvar. 
Desuden mangler vi også 
et par trænere til rytme-
holdet. Finder vi ikke det, 

kommer holdet desværre 
ikke op at stå i år”, fortæl-
ler formanden for Bov IF 
Gymnastik Bitten Haase.

I foreningen tilbydes 
kurser i modtagning i 
spring og inspiration.

De erfarne trænere 
hjælper gerne de første par 
gange, så de nye kan kom-
me ind i det. 

Bitten Haase har selv i 
mange år været træner, 
men tiden er ikke til det 
mere. Hun fortæller, at det 
er enormt livsbekræften-
de, og børnene er meget 
taknemmelig og glade. 

Går man med en lille 
trænerdrøm i maven 
kan man kontakte Bitten 
Haase på tlf. 2244 9078 for 
at få mere info ■

Formand for Bov IF 
Gymnastik, Bitten Haase.
 Arkiv foto

Tennisspillerne havde en dejlig dag.
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