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

VELUDFØRT TØMRER- & 
SNEDKERARBEJDE

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

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

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

ÅBNINGSTILBUD

BESTIL NU!

15%
RABAT

FREM TIL 1. JANUAR
2022

Tlf. 43 58 48 78 ~ Industriweg 17-19  ~ 24955 Harrislee

Vi har grænselandets største 
udvalg af træpiller, 
træbriketter 
samt 
hestestrøelse

www.pillemadsen.dk

fra 219,-
op til 479,-

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

Åbningstider mandag til fredag 10.00 til 17.30

FLUFFY PUDER 
4 str. EFTERÅRSMESSE EFTERÅRSMESSE 

20212021 Torsdag den 23. september
kl. 19.00 - 22.00
Ahlmannsparken i Gråsten         

Billetsalg
Gråsten: SuperBrugsen Gråstens pakkeudlevering, Matas, 
Bageriet Kock, 2dreams, Sönnichsen Ure&Smykker

Padborg: Guldsmed Rie Meyer

Konferencier Lene Beier

Billetter á 150,-

Fiskenæsvej 2, 6300 Gråsten   

Online 
tilmelding 

www.enjoyresorts.dk 
Se under badeland

14 x UNDERVISNING
PRIS PR. PERSON

fra 750 kr.

OPSTART UGE 35

SVØMME-
HOLD

BØRN & VOKSNE

Ledige pladser:
Børn:  Øvede, mandag

Voksne: Vandgymnastik, man-
dag Baby: Onsdag

Senior: Vandgymnastik 
mandag + fredag 

BovAvis
Tak fordi du handler lokalt

Gråsten - Broager - Ragebøl - Sundeved - Padborg - Kruså - Frøslev - Holbøl - Kollund Uge 35 1. september 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 september
Onsdag den 1. september kl. 19.00 Alsang i Gråsten Slotskirke

Søndag den 5. september kl. 11.00 Gudstjeneste i Gråsten Slotskirke

Søndag den 12. september kl.  9.30  Gudstjeneste i Adsbøl kirke

Søndag den 12. september kl. 11.00 Gudstjeneste i Gråsten Slotskirke

Søndag den 12. september kl. 15.00 Folk Baltica koncert i Slotskirken

Torsdag den 16. september kl. 19.00 Høstgudstjeneste i Adsbøl kirke

Søndag den 19. september kl. 19.00  Høstgudstjeneste/Spillemandsmesse 
i Gråsten Slotskirke

Tirsdag den 21. september kl. 16.30 Fyraftens-foredrag i Gråsten Slotskirke

Fredag den 24. september kl. 17.00 Orgelkoncert i Gråsten Slotskirke

Søndag den 26. september kl.  9.30  Gudstjeneste i Adsbøl kirke

Søndag den 26. september kl. 11.00 Gudstjeneste i Gråsten Slotskirke

Tirsdag den 28. september kl. 19.00 Menighedsrådsmøde

Onsdag den 29. september kl. 20.00 Koncert m Pernille Rosendahl

Väsen Duo
Olov Johansson: nyckelharpa Mikael Marin: bratsch

Direkte oversat betyder „Väsen“ - „væsen” på dansk. For det er nemlig det, som 
denne trio danner: et enestående overnaturligt væsen, der fortryller én. Med en 
intensitet, der med ét skifter fra stille til stormfuldt. Skabt af en femstrenget bratsch, 
en tolvstrenget guitar og en nøgleharpe. 

Nøgleharpespilleren Olov Johansson og bratschisten Mikael Marin begyndte 
allerede som unge at spille musik. De lærte at spille deres hjemlands musik ved at 
besøge spillemænd som den store nøgleharpespiller Erik Sahlstrøm. Således er 
Johansson og Marin blevet til et vigtigt bindeled i den levende tradition, som har 
præget den svenske folkemusik gennem århundreder.

Efter at have turneret sammen i 37 år har de som duo for� net deres lyd og nærvær 
så meget, at de er unikke på deres helt egen måde. „Väsen“ er et sammenspil 
mellem traditionel instrumentalmusik fra deres hjemland Sverige og medrivende 
kompositioner, som de selv har lavet, og som samtidig også giver plads til vild 
improvisation.

Gråsten Slotskirke søndag den 12. september
kl. 15:00
Billetter kan købes ved indgangen . Pris kr 170,-

folkBALTICA - Festivaler til folkemusik : FolkBALTICA Festival 
er en folkefestival for nordiske og baltiske musikkulturer i 
Slesvig-Holsten, der � nder sted årligt siden 2005.

Høstgudstjeneste i 
Adsbøl kirke
Torsdag den 16. september 
kl. 19.00 fejrer vi Høstgudstjeneste 
i Adsbøl kirke.

Kirken vil være smukt pyntet, 
Slotskoret vil deltage, vi skal synge 
nogle af de smukke høstsalmer 
og de nye kon� rmander vil læse 
et par af aftenens tekster.

Efter gudstjenesten er der kirkekaffe 
i våbenhuset, og der er mulighed for 
at plukke en smuk buket georginer 
med hjem fra kirkegården.

Månedens salme
Hver måned vælger slotskirkens organist Rut-E. Boyschau en salme, der er af nyere 
dato og derfor ikke er at fi nde i vores salmebog. Vi kalder den månedens salme. 
I september måneden synger vi en salme fra ”Spillemandsmessen” komponeret 
af Ivan Damgaard med tekst af Holger Lissner. Salmen heder ”Han blev født af 
Guds vilje” og er placeret i spillemandsmesse som salme efter prædiken.

Gåtur hver onsdag
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!

Alsang
Uge 35 kommer til at summe af fællessang i 
hele landet, når der er Alsang på programmet.

Under Corona blev det populært som 
aldrig før at synge sammen hver for sig.

Nu må vi endelig synge sammen, så onsdag 
d. 1. september kl. 19.00 åbner vi dørene til 
Slotskirken og fylder rummet med fællessang.

Vi skal synge sange fra Højskolesangbogen og 
Salmebogen, og sognepræst Hanne Beierholm 
Christensen vil forsøge at kæde det hele 
sammen med små historier og anekdoter.
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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 

Fyraftenskoncert
Fyraftenskoncert med Ann-Kirstine Christiansen på orglet i 
Gråsten Slotskirke fredag, den 24. september kl. 17.00 

Koncerten er del af ”Orgelfestival Sønderborg og omegn, september 2021”. 
Musikken samles under overskriften

”Bach, Vivaldi og moderne salme arrangementer”. 

Ann-Kirstine Christiansen er organist i Møgeltønder kirke, tidligere slotskirke ved 
Schackenborg Slot. Hun er afdelingskoordinator og lærer på klokkenistafdelingen 
(SCS) under Løgumkloster Kirkemusikskole. 

Ann-Kirstine vil introducere programmet, og menighedsrådet vil afrunde oplevelsen 
med pindemad og et glas vin efterfølgende. 

Alle er velkomne. Der er fri entré

Mere om Orgelfestivalen Sønderborg: https://orgelfestivalsonderborg.dk/

Pernille Rosendahl i Gråsten Slotskirke
Til efteråret drager Pernille Rosendahl på turné til nogle af Danmarks 
smukkeste rum, nemlig kirker og museer. I en epidemisk verden har vi 
brug for at � nde et lille mellemrum. I musikkens tegn skaber hun et helle, 
væk fra vildskab, hvor publikum kan mærke efter og � nde retning.

Onsdag den 29. september

Dørene åbner kl. 19:00

Arrangementet starter kl. 20:00

Spillemandsmesse og høstgudstjeneste
Søndag den 19. september kl. 19.00 fejrer vi høstgudstjeneste i Gråsten 
Slotskirke med en festlig spillemandsmesse.

Spillemandsmessen er en gudstjeneste iklædt dansk folkemusik, og der er garanti 
for smil på læben, og fødder, der vipper i takt til musikken, når musikerne fra 
folkemusikgruppen ”Jysk på Næsen” sammen med Slotskoret sætter musik til 
gudstjenesten.

Kirken vil i dagens anledning være smukt pyntet til høstfest. FDFerne deltager med 
deres fane, og menighedsrådet serverer kaffe og æblekage efter gudstjenesten.

Fyraftensforedrag om Slotskirkens smukke tekstiler
Lizzi Damgaard daglig leder af selskabet for kirkelig kunst kommer 
og fortæller om Slotskirkens mange smukke tekstiler.

Lizzi Damgaard er uddannet brodøse og kan derfor udføre de mest 
komplicerede broderier på baggrund af forskellige kunstneres oplæg. 
Derudover har hun opbygget en mangeårig erfaring i istandsættelse, vask 
og vedligeholdelse af vore kirkers gamle og nye, kostbare tekstiler.

Tirsdag den 21. september kl. 17.00

Vi åbner dørene kl. 16.30 og her vil der være mulighed for at se 
lidt nærmere på messehaglerne samt antependierne.
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Sundgade 79, 6320 Egernsund
Åbningstider: Alle dage 6.00-21.00

+45 4040 5073
info@melinas.eu

Nu åbner Smurte 

rundstykker og 

kaffe, osv. 

fra

kl. 6.00-10.00

Vi har 

drive-thru

15cm
44,-

Vælg din sandwich
1. CHICKEN TERIYAKI marineret kylling

2. MELT Kalkunbryst, skinke og bacon

3. STEAK’N’CHEESE Oksekebab og cheddar

4. BBQ RIB Barbecuemarinerede spareribs

5. TUNA Tunmousse

6. TURKEY Kalkunbryst

7. HAM Skinke

8. CHICKEN MEXICO Krydret kylling

9. SPICY ITALIAN Salami og peperoni

10. ITALIAN SPECIAL Salami, peperoni og skinke

11. CHICKEN Stegt kyllingebryst

12. PULLED PORK Marineret svine� let

Vælg dit brød

30 cm
68,-

1. Cheese 
oregano

2. Chili 
Cheese

3. Italiensk 4. Sesam 5. Mexico 6. Mørk 
fuldkorn

7. Mørk Chili 
Cheese

Æ Køkken leverer mad ud af huset fra 1. september
Af Lise Kristensen

Fra 1. september kan 
du bestille sønder-
jysk catering hos 
Æ’ Køkken i tilknytning 
til SuperBrugsen i 
Gråsten. 
Æ’ Køkken får en disk i 
den tidligere flaskeindle-
vering. Herfra vil der blive 
langet Kong Fiddes livret 
og sønderjyske pølsespe-
cialiteter ud fra hjørnedo-
micilet i Ulsnæs Centret.

Manden bag Æ’ Køkken, 
Steen Gredsted-Hansen, er 
synonym med Det grønne 
Køkken med et lignende 
koncept fra varierende 
adresser. Det er en erfaren 
catering ekspert, der står 
bag madleverancerne. 
1. september overgår 
Det grønne Køkken til 
Æ’ Køkken.

Uddeler i SuperBrugsen, 
Jesper Thomsen, og Steen 
Gredsted-Hansen mener, 
at have skabt en win-win 
forretning ved at lade ca-

tering-forretningen blive 
en del af Super Brugsens 
eksisterende bygning, 
hvor delikatessen alligevel 
skulle bygges om tidligere 
på året.

“Vi laver kolde og varme 
retter ud fra et spæn-
dende koncept med det 
bedste fra jord til bord. 
Æ Køkken giver udvalget 
et nøk op. Madvarerne 
er skaffet og forarbejdet 
med respekt. Alle me-
nuer er lavet af friske og 
gode råvarer. Vi gør det 
med hjertet,” siger Steen 
Gredsted-Hansen, der er 
glad for samarbejdet med 
SuperBrugsen.

“Det er Super Brugsen 
i Gråsten i en nødde-
skal at satse på catering 
som noget nyt. De giver 
mig stor opbakning. 
Madudvalget koordine-
res med SuperBrugsens 
delikatesse og slagter,” 
siger kokken, der ikke har 
nogen kvababbelser over 
at kreere mad med en 

supermarkeds-kæde som 
udgangspunkt.

Friske råvarer
Han har råvarerne lige ved 
hånden og behøver ikke 
være bange for at brænde 
inde med noget eller at 
have for få ingredienser, 
som kan være ulempen, 
hvis du står helt på egne 
ben. Han samarbejdede 
med Super Brugsen i Det 
grønne Køkken i det 
tidligere Rathjes Bageri i 
Egernsund. 

Samarbejdspartnerne 
blev enige om at rykke 
catering-forretningen ind 
i SuperBrugsen regi.

“Vi leverer til store 
selskaber, receptioner, 
begravelser, fødselsdage 
og hvad, folk ellers måtte 
have at fejre. Der vil være 
dagens ret tilbud på hjem-
mesiden som gule ærter 
eller gendarmens livret. 
Folk kan se det på hjem-
mesiden og på Facebook,” 
fortæller catering-mana-

geren, der i lang tid har 
haft travlt med at få flaske-
indleveringen omdannet 
til en Æ’ Køkken livline 
ind i SuperBrugsens 
forsynings-afdelinger.

Catering gør det nemme-
re at arrangere selskaber. 
Man får alt bragt til døren. 
Leverings betingelserne 
kan ses på aekoekken.dk

“Vi har flere ideer til 
en forbedring af sam-
arbejdet. Super Brugsen 
vil gerne udvide deres 
convenience afdeling. Det 
passer godt sammen med 
catering-konceptet,” siger 
Steen Gredsted-Hansen, 
får travlt fra 1. september 
og glæder sig til at komme 
i gang med at lange kolde 
buffetter og lune retter 
over disken.

Der er åbent dagligt på 
telefonlinjen klokken 9-19. 
Der er 15 procent rabat 
på madbestilling 2021 for 
at vinde de sønderjyske 
ganers og smagsløg for 
Æ’ Køkkens specialiteter. ■

Æ Køkken åbner 1. september i den tidligere flaskeindlevering 
i SuperBrugsen i Ulsnæs Centret med alt godt spiseligt til 
fester og slukne maver.
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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 2. september til 
lørdag den 4. september 2021 eller så længe 

lager haves. Der tages forbehold for trykfejl.

*Gælder 
Torsdag 

til Lørdag

FRA 
LOKAL 
AVLER

DELIKATESSEN TILBYDER
1/1 Kartoffelspegepølse
Fra Als Pølser

6 flasker

299,-

Why Not? 
Rødvin

Apulien, 
Italien

75 cl.

Spar

48070

SLAGTEREN TILBYDER
Roastbeef 
ca 800 gram

Pr. stk. 

80,-

Pr. stk. kun

59,-
SLAGTEREN TILBYDER
Gammeldags oksesteg

½ Kg

3995

Mou kød/melboller 900 g 
eller kødboller 700 g
DYBFROST

Pr. ps. 

30,-

FRIT VALG

Mou hønse- eller 
oksekødssuppe
1000 g

DYBFROST

Løse majs

FRIT VALG

Pr. ps. 

10,-

4 stk. kun 

10,-

GRÅSTEN
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VINTERPROGRAM GIG  SÆSON 2021/2022  START UGE 37
HOLD TID NAVN KONTAKTPERSON TELEFONNR. TRÆNINGSSTED

MANDAG

Morgenfruer 8.30 -  9.30 Olga Sørensen Olga Sørensen 7465 0688 Ahlmannshallen

Stavgang 10.00 - 11.30 Anni Muus, Anne Marie Petersen, Karen Alnor Anni Muus 2372 0436 Ahlmannshallen

Parkour for fædre og krudtugler (4-6 år) 16.15 - 17.15 Alexander Gertsen, Morten Faarbæk Alexander Gertsen 2673 3562 Skolens gym.sal

Parkour (6-8 år) 17.15 - 18.15
Stig Nielsen, Mads Thomsen, Søren Leick Stig Nielsen 2674 6247 Skolens gym.sal

Parkour (9-13 år) 18.15 - 19.30

TIRSDAG

Mor/Far/Barn (1-3 år) 16.30 - 17.15 Melanie Thaysen Melanie Thaysen 2879 3064 Skolens gym.sal

Damer rytme/motion 18.30 - 20.00 Lene Oure Jacobsen Lene Oure Jacobsen 7465 0042 Skolens gym.sal

Løb 17.00 - 18.00
Mette Jochimsen, Birgitte Bille, Klaus Langendorf, 

Karsten Johannsen, Dorte Melgaard, Thomas Maschoreck
Mette Jochimsen 2890 1279 Ahlmannshallen

ONSDAG

Senior Mix (Damer/herre) 9.00 - 10.00 Henriette Ebbesen Henriette Ebbesen 2974 7626 Ahlmannshallen

Stolegymnastik 10.15 - 11.00 Dorthe Sørensen Dorthe Sørensen 7465 1939 Ahlmannshallen

Spring for 5-8 år 16.30 - 17.30 Birgitte Sprogø, Clara Sprogø, Karen Lausten Birgitte Sprogø 2277 7473 Skolens gym.sal

Grossgym inde (start 6. oktober) 17.30 - 18.30 Mette Jochimsen, Dorte Melgaard Dorte Melgaard 2673 1998 Skolens gym.sal

Motionsherrer (start 6. oktober) 19.00 - 20.00 Anton Mortensen, Egon Callesen Anton Mortensen 7465 1346 Skolens gym.sal

TORSDAG

Gang  9.30 - 11.00 Lisbeth Christensen, Anne Marie Petersen Lisbeth Christensen 7465 4906 Ahlmannshallen

Løb 17.00 - 18.00
Mette Jochimsen, Birgitte Bille, Klaus Langendorf, 

Karsten Johannsen, Dorte Melgaard, Thomas Maschoreck
Mette Jochimsen 2890 1279 Ahlmannshallen

Spring for 3. - 4. Klasse + 1/4 forældre 17.15 - 18.45 Peder Kraack Peder Kraack 5128  6617 Skolens gym.sal

Gråsten
Idræts- og 
Gymnastikforening

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

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.

Gråsten Handel inviterer 
til efterårsmesse

Over 20 stande med 
masser af lækkerier, 
masser af inspiration, 
spændende foredrag og 
bobler. 
Fra mode, tøj, kunst og 
selvudvikling - og alt der 
imellem.

Det kommer ikke til at 
gå stille af, når Gråsten 
Handel torsdag den 23. 
september kl. 19.00-22.00 

inviterer til efterårsmesse i 
Ahlmannsparken, Gråsten

Rigtig mange kvinder 
tror, at de ikke fortjener 
mere her i livet, og de 
lader sig derfor nøjes. Det 
skal de ikke. Alle kvinder 
har fortjent det bedste og 
mere til, og det skal over 
20 stande og inspirerende 
foredrag med Lene Beier 
være med til at give kvin-

derne med hjem”, lyder 
det fra styregruppen.

Billetter koster 150 kr. 
og kan købes i følgen-
de butikker: Bageriet 
Kock, Sönnichsen Ure 
& Smykker, 2dreams og 
Matas i Gråsten by og på 
Ulsnæs i SuperBrugsens 
pakkeudlevering. I 
Padborg er det hos 
Guldsmed Rie Meyer.

Arbejdsgruppen bag ef-
terårsmessen består af

Lene Kock, Bageriet 
Kock, Karina Sönnichsen, 
Sönnichsen Ure og 
Smykker

Pernille Flyger, 
SuperBrugsen, Gråsten, 
Jane Hansen & Jonna 
Seemann, 2dreams 
og Ingrid Johannsen, 
Gråsten/Bov Avis ■

Karina Sönnichsen, Jane 
Hansen, Lene Kock, 
Jonna Seemann og Ingrid 
Johannsen fra styregruppen.
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ULSNÆS 10,  6300 GRÅSTEN •  TELEFON 30563647 •  WWW. ÆKØKKEN.DK

VI ER KLAR TIL AT 
KOKKERERE FOR DIG

ÅBNINGSTILBUD

BESTIL ALLEREDE NU!

15%
RABAT

FREM TIL 1. JANUAR
2022

 BESTIL PÅ 
WWW.ÆKØKKEN.DK
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Q  uorp’s Busser ApS
Hvorfor bruge deres fusser, når de kan køre med Quorp’s Busser

Stenvej 15 Rinkenæs, 6300 Gråsten · CVR. NR. DK 37827681 · Rejsegarantifonden nr. 2799

www.quorpsbusser.dk

Wolfsburg Wolfsburg 
og Autostadtog Autostadt

24. september – 26. september

Ret til 
ændringer 
forbeholdes

Fredag: Vi starter opsamling fra Sønderborg kl. 6.00 (opsamling aftales ved tilmedling) 
Undervejs serveres der rundstykker og ka� e. Vi ankommer til Autostadt omkring 
kl. 14.00. Resten af dagen kan frit bruges i Autostadt, hvor der også er mulighed for 
at spise aftensmad (for egen regning). Senere er der indkvartering på hotellet.

Lørdag: Morgenmaden serveres på hotellet kl. 7.00. Kl. 9.00 kører vi til Autostadt. 
Kl. 10.30 får vi en guidet tur rundt i autostadt, samt hører om dens historie. Turen varer ca. 
1 time. (Vi bliver delt i 3 grupper). Vi håber, at der også er mulighed for en tur i “Car-Tower” 
Resten af dagen bruges på egen hånd til at udforske Autostadt
Lørdag aften er der lagt op til en festlig aften med fælles hygge og 
spisning på Restaurant Altes Brauhaus zu fallersleben kl. 19.00. Her 
serveres en stor og lækker bu� et inkl. drikkevarer i 3 timer.

Søndag: Morgenmaden serveres på hotellet fra kl. 7.00, herefter pakker vi 
bussen og kører mod Danmark kl. 9.00. Undervejs fi nder vi et sted at spise 
frokost (for egen regning) Vi forventer at være hjemme sidst på eftermiddagen.

Tillæg for enkeltværelse: kr. 300,-
Tillæg for pladsreservation i bussen: kr. 50,- pr. sæde
Prisen er inkl. Bus tur/retur Rundstykker og ka� e fredag morgen

2 overnatninger på Hotel Global Inn Morgenmad på hotellet lørdag og søndag 
Bu� et inkl. drikkevarer lørdag aften Fri adgang til Autostadt fredag og lørdag 

Tilmelding Brian på tlf. 74 65 08 50 eller mail@quorpsbusser.dk

 Med forbehold   
for COVID-19

2.850,-
pr. person i 

dobbeltværelse

Q  uorp’s Busser ApS
Hvorfor bruge deres fusser, når de kan køre med Quorp’s Busser

Stenvej 15 Rinkenæs, 6300 Gråsten · CVR. NR. DK 37827681 · Rejsegarantifonden nr. 2799
Forbehold for COVID19 - ret til ændringer forbeholdes. Husk Sygesikringsbevis og rejseforsikring. 

3.750,-
pr. person

600,- i enkeltværelse 
tillæg. 

50,- pr. person for 
pladsreservation 

i bussen.

Fra fredag den 8. til søndag den 10. oktober 2021

Wellnessophold
på Grand Hotel Struer og Kurbad Limfjorden

Nu har I muligheden for at komme helt 
ned i tempo og nyde en luksus weekend 
i fred og ro - i skønne omgivelser.

Måske sammen med et par gode 
veninder, naboen, mødregruppen, 
kollegaer, din mor eller svigermor. Eller 
en romantisk weekend uden børn

Tilmelding eller spørgsmål, kontakt Brian:
Tlf.. 74 65 08 50 - mail@quorpsbusser.dk - www.quorpsbusser.dk

Prisen er inkl.:
• Bus tur/retur. Inkl. en lille gave. 
• Hyggeligt dobbeltværelse med 

eget bad, toilet, tv og wi-� .    
• Samt wellness-velkomstkurv 

med bl.a. produkter som 
kan bruges i kurbadet. 

• Fri adgang til Kurbadet 
Lim� orden fredag og lørdag,

• Inkl. ka� e, the og frisk frugt. 

• Badekåbe, håndklæde og tø� er. 
• Hamman-behandling og lermaske.  
• Lækker morgenbu� et 

lørdag og søndag. 
• 2 retters middag fredag  
• 3 retters middag lørdag. 
• Fiske bu� et på Hvide 

Sande Røgeri søndag 
• Gode råd fra Merete Kurth Hansen

Mads Friis kandiderer for Venstre
Af Lise Kristensen

Næppe havde den 
66-årige ejer af 
Benniksgaard Hotel, 
Mads Friis, fundet sin 
afløser i 45-årige Frank 
Møller, før han kaster 
sig ind i kampen for at 
sikre Venstre stemmer 
ved kommunalvalget 16. 
november.
“Jeg stiller op for Venstre 
til kommunalvalget. Jeg 
har sat punktum og sadlet 
om fem gange i mit liv og 
er altid kommet videre 
uden at se mig tilbage. 
Fortiden er der ikke noget 
ved. Det er fremtiden, 
vi skal tænke på,” siger 
hotelmanden, der først 
og fremmest stiller op for 
at få gjort partikollegaen 
Ellen Trane Nørby til 
borgmester i Sønderborg 
Kommune.

“Hun er næste generati-
on, der kan tilføre kom-
munalpolitik foryngende 
kraft og stor erfaring og 

kompetencer. Jeg siger 
intet ondt om den sidden-
de borgmester. Han har 
gjort det godt, men han 
tilhører min generation 
og spekulerer sikkert på, 
hvornår han skal træde 
tilbage. Jeg vil gerne 
hjælpe ham lidt på vej. 
Der er ideologisk forskel 
på Socialdemokratiet og 
Venstre. Det er grunden 
til, jeg kaster mig ind 
i kampen,” siger Mads 
Friis, der vil hjælpe den 
siddende borgmester 
Erik Lauritzen ud af 
borgmesterkontoret.

Dalsmark Plejehjem
Mads Friis hæfter sig 
især ved fejldispositio-
nerne omkring Dalsmark 
Plejehjem, som kommu-
nen ville sætte på porten 
med stor usikkerhed 
blandt plejehjemmets 

beboere til følge, inden 
flertalsgruppen fortrød.

“Det var en helt forkert 
beslutning. Plejehjemmet 
blev sat under et voldsomt 
pres. Jeg står som en 
garant for plejehjemmets 
fortsatte drift og bestå-

en, hvis jeg bliver valgt. 
Dalsmark Plejehjem bør 
bevares og udbygges. Jeg 
går varmt ind for borgerne 
frem for systemet. Jeg er 
ydmyg over for opgaven 
og godt klar over, jeg ikke 
er kendt som politiker. 
Jeg er en igangsætter med 
klare holdninger,” siger 
Mads Friis.
Vil indhente det forsømte

For otte år siden kan-
diderede Mads Friis også 
for Venstre, men sprang 
fra halvanden måned før 
kommunalvalget.

“Jeg har følt lige siden, 
at jeg svigtede Venstres 
daværende borgmester-
kandidat Peter Hansen. 
Venstre var 68 stemmer 
fra borgmesterposten. 
Kandidaturet faldt på, jeg 
ikke var interesseret i at 
stemme dørklokker. Man 
vil ikke se mig dele foldere 
ud på torve og stræder. 
Jeg er ikke den fødte po-
litiker, men jeg vil gerne 
være med til at påvirke 
den demokratiske proces. 
Kommunalpolitisk arbej-
de er ofte utaknemmeligt 

og fortjener mere aner-
kendelse. Flere har sagt, 
Mads lad være med det. 
Du bliver bare upopulær 
og risikerer, ingen stem-
mer på dig. Det tager jeg 
helt oven fra og ned,” siger 
Mads Friis, der energisk 
kaster sig over nye opgaver 
og roser kommunens mæ-
cener og store virksomhe-
der for deres forbilledlige 
støtte til den kommunale 
udvikling med investerin-
ger i grøn energi, turisme 
og erhvervsliv.

“Det er vigtigt, vi får 
Ellen ind. Hun har et ør-
neblik for, hvad der tjener 
kommunen bedst og har 
landspolitisk og interna-
tional erfaring. Man går 
ikke galt i byen med hende 
ved borgmesterroret,” 
siger den nyklækkede 
Venstre kandidat, der 
tager til takke med en 
sekundær placering på 
den kommunale Venstre 
liste. ■

Mads Friis går først og 
fremmest efter at få Ellen 
Trane Nørby placeret i 
borgmesterstolen, som han 
mener, trænger kraftigt til 
fornyelse. Foto Lise Kristensen
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Støtt eforeningen for Kværs Idrætsfriskole i samarbejde med KTUIF
afh older

STORT TRAILER/
LOPPEMARKED

Ryd op i dine gemmer og se om andre kan bruge det, der bare står og fylder hos dig.

Søndag den 12. september fra kl. 10.00-15.00
ved Kværs skole/idrætscenter
Borgere i Kværs/Tørsbøl/Snurom samt bekendte ti l disse

kan denne dag leje en stand for 50,- kr. 
Andre er velkommen ti l at forhøre sig om plads.

Tilmelding ti l Hans Lenger, tlf. 2991 2367 eller
Svenja Karstensen tlf. 25343549

Der kan købes øl, vand, grillpølser, kaff e/te med kage.

HUSK selv at medbringe bord/trailer eller andet du vil sælge fra.

TRÆNINGSTIDER
FOR VINTERSÆSONEN 2021/2022

FOR ALLE KTUIF AFDELINGER SAMT TRÆNINGSTIDER 
FOR DE IGANGVÆRENDE AFDELINGER

KTUIF HÅNDBOLD
HOLD TRÆNINGSTIDER TRÆNER START

U6 mix.
Årgang 2015 og 
yngre

Onsdag 15.45 ti l 16.30 Nanna Eskildsen, Karina Jürgensen 
og Hans Lenger

15. september

U7 mix.
Årgang 2014

Onsdag 15.45 ti l 16.30 Nanna Eskildsen, Karina Jürgensen 
og Hans Lenger

15. september

U8/U9 mix.
Årgang 2012/2013

Onsdag 15.45 ti l 16.30 Nanna Eskildsen, Karina Jürgensen 
og Hans Lenger

15. september

U11 mix.
Årgang 2010/2011

Onsdag 16.30 - 18.00 
Fredag 16.00 - 17.30

Allan Philipsen og Lone Hansen  25. august

U13 drenge
Årgang 2008/2009

Onsdag 16.30 ti l 18.00
Fredag 16.00 ti l 17.30

Jan Hansen og Dorte Flodgaard  25. august

Senior Damer Onsdag 18.30 ti l 20.00 Serie 2: Allan Philipsen/Sonja 
Eskildsen
serie 3: Ole Lind/Dorte Flodgaard

 25. august

Senior Herrer Onsdag 20.00 ti l 21.30 25. august

Håndboldafdelingen sælger igen i år fyrværkeri. Denne gang sker det 
igen fra Kværshallerne i dagene 28. 29. og 30. december

Få også et OK benzinkort, mobil og el og støt håndboldafdelingen i Kværs. 
Kontakt Hans Lenger 29 91 23 67

GYMNASTIKSÆSON 2021/2022
Alle hold har opstart i uge 37 - de første 3 træninger er grati s.

CrossGym opstart uge 31. Spinning opstart uge 35

HOLD TIDSPUNKT ALDER STED INSTRUKTØR PRIS

MANDAG

TONSERNE 16:30-17:45 6-10 år* Multi  hallen Dan Schuchardt
og Dagmar 250,-

CROSSGYM 19:30-21:00 fra 15 år Multi  hallen Michael Beck 400,-

TIRSDAG

FRÆSERNE 15:40 - 16.25 (3) 4 år
- 5 år Multi hallen Mett e Davidsen, 

Maria Greve og Anne Sofi e

FAMILIE-
LOPPERNE

 16:30-17:00 18 mdr.
- 3 år Multi hallen Mett e Davidsen, 

Maria Greve og Anne Sofi e 250,-

SPINNING 19:30-20:30 Alle er 
velkomne Multi hallen Charlott e Bonde Petersen

200,- for 
klippekort 10x
35,- pr. gang

TORSDAG

Æ’DAME 
FRA KVÆRS

19.00-20.30 fra 16 år Multi hallen Trine Clausen og 
Anne Sofi e

300,- + evt. 
opvisningstøj

* Børnehaveklasse ti l 5. klasse

Ved spørgsmål kan Trine 
kontaktes på 30 56 72 31 eller 
trine1307@hotmail.com

Følg os på Facebook: 
www.facebook.dk/ktuifgymnasti k/

Tilmelding sker via:
www.ktuif.dk/hold-og-ti lmelding

BIERFESTEN 2021
– ER NÆSTEN UDSOLGT
FÅ BILLETTER TILBAGE
Lørdag den 30. oktober
fra kl. 17.00 til 24.00
i Kværs Hallen
Kværs Hallen bliver igen ombygget ti l Kværs Stadthalle 
og det er igen Top Orkestret HIT THE BEAT der 
underholder og spiller non stop

Skulle der være nogen der kunne tænke sig at deltage i denne super 
BIERFEST så kontakt Hans Lenger på mobil 2991 2367 Der er meget få 
pladser ti lbage, så først ti l mølle

KØB DIN REKLAME 
I KVÆRS HALLEN

BANDEREKLAME KR. 1.200,- PR. ÅR
eller 

REKLAME PÅ INFOSKÆRME KR. 500,- PR. ÅR
–  kan skift es grati s i løbet af året.

RING OG HØR NÆRMERE PÅ 29 91 23 67.
STØT VORE SPONSORER -  DE STØTTER OS RIGTIG MEGET. 

KTUIF TENNIS
HOLD TRÆNINGSTIDER TRÆNER

Børn
Tirsdag

16.30 ti l 17.30 
Nanna Eskildsen og 

Marti n Eskildsen

Senior

Onsdag
18.00 ti l 20.00

Søndag
10.00 ti l 12.00

Begge hold er startet. Kom og hyg jer 
med lidt tennis, man kan jo snuse lidt ti l 

det i år og evt. være klar ti l næste år.
Mød op ved de fl ott e tennisbaner 

ved Kværs Idrætscenter.
Spørgsmål vedr. tennis kan rett es ti l 
Marti n Eskildsen på tlf. 20 33 77 01

KTUIF BADMINTONKTUIF BADMINTON
HOLD TRÆNINGSTIDER START

Børn fra 
0. klasse og 
opeft er

Tirsdag 16.00 ti l 17.00. 
Træner Michael Beck og 
Joachim Asmussen

7. sept.

Fastbane ti rsdag 18.00 ti l 19.30 7. sept.

Senior ti rsdag 19.30 ti l 21.30
torsdag 18.30 ti l 20.30 7. sept.

Kontakt
Tom Frederiksen

på tlf. 20 28 35 37
for fastbane

KTUIF MOTIONSCENTER
Åben alle ugens dage fra kl. 05.30 ti l 22.30

For at komme i moti onscenter skal man have en adgangsbrik – depositum kr. 150,- 
Priser og regler se KTUIF’s hjemmeside.

Spørgsmål vedr. moti onscenter kan rett es ti l Marianne Dinesen 22 15 93 77

KTUIF BILLARD
Opstartsmøde ti rsdag den 

7. september kl. 19.00 i billardlokalet 
på 1. sal i Kværshallerne

Der spilles hereft er ti rsdag, onsdag og torsdag 
fra 19 ti l 21.30 eller eft er aft ale.

Spørgsmål vedr. billard kan rett es ti l 
H.J. Slothuus på tlf. 22 27 97 39

KTUIF FODBOLD

Senior Herrer 
Tirsdag og torsdag fra 19.00 ti l 21.00
på banerne ved Kværs Idrætscenter

Spørgsmål vedr. fodbold
kan rett es ti l

Jacob Asmussen på tlf. 42 44 64 54

Klip annoncen ud!

Al træning foregår i og ved Kværs Idrætscenter, 
Avntoft vej 8, Kværs, 6300 Gråsten.

Se mere på www.ktuif.dk eller  følg de forskellige afdelinger
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GRÅSTEN SLOTSKIRKE
Søndag den 5. september kl. 11.00
ved Hanne Beierholm Christensen

ADSBØL KIRKE
Søndag den 5. september

Ingen gudstjeneste

KVÆRS KIRKE
Søndag den 5. september kl. 9.30

ved Helle Domino Asmussen

BROAGER KIRKE
Søndag den 5. september kl. 10.30
ved Henrik Bo Jacobsen med dåb

EGERNSUND KIRKE
Søndag den 5. september

Ingen gudstjeneste

RINKENÆS KORSKIRKE
Søndag den 5. september kl. 11.00
ved Marianne Østergård Petersen

NYBØL KIRKE
Søndag den 5. september kl. 10.00

Konfirmation ved K aren Møldrup Rasmussen

SOTTRUP KIRKE
Lørdag den 4. september kl. 10.00

Konfirmation ved K aren Møldrup Rasmussen

ULLERUP KIRKE
Søndag den 5. september kl. 10.30

Velkomstgudstjeneste for konfirmander og alle andre
ved Lis-Ann Alexandra Rotem 

TYSK GUDSTJENESTE
Sonntag 5.9

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

GRÅSTEN
HAVEKREDS

PLANTESALG - 
EFTERÅRSMARKED

Lørdag den 4. september
I Ulsnæscentret kl. 9.00-12.00

Kom og stil din bod op og 
sælg/køb planter m.m.

Her � nder du billige planter og 
måske sjældne planter,

Vi vejer græskar kl. 11.30 
(Husk dit bevis)

Historisk Forening for 
Graasten By og Egn

indbyder til aftentur til 

Genforeningsstenene
i Gråsten området

Onsdag den 15. september
Vi mødes ved:

Rinkenæs stenen, Vårhøj 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . .  kl. 18.30
Kværs stenen, Avntoftvej 10 . . . . . . . . . . . . . . . . .  kl. 19.00
Adsbøl stenen, Sønderborg Landevej 69 . . . . . . .  kl. 19.30
Gråsten stenen, Slotsbakken 18 . . . . . . . . . . . . . .  kl. 20.00

Hvert sted fortælles om stenens historie.

Derefter kl. 20.30 i Arkivet, Nygade 14, 6300 
et kort foredrag af bibliotekar Claus Jacobsen om 

Genforeningsstenenes 
historie i Danmark

Kaffe og boller serveres i arkivet 
Tilmelding til kaffe og boller senest den 10. september

til Birgitte Hell, tlf. 2082 5924, mail: birgitte.hell@gmail.com
Kørsel i egne biler. Kontakt Birgitte Hell for samkørsel.

Turen er støttet af LASS. 

SOGNEUDFLUGT 
TIL DEN KONGELIGE 

KØKKENHAVE
Fredag den 17. september 

inviterer Rinkenæs menighedsråd til sogneud� ugt 
til Den kongelige Køkkenhave. 

Vi kører fra p-pladsen ved Korskirken 
kl. 9.45 og er tilbage ca. kl. 11.30.

Der vil blive en guidet tur i haven og tid 
til at nyde en kop ka� e i cafeen.

Tilmelding senest 
den 10. september til:

Marianne Østergård 
tlf.: 7465 1550

Helen Jepsen 
tlf.: 7465 0641

www.rinkenæskirke.dk og  Rinkenæs Sogn

Vi ønsker Vi ønsker 

Benjamin BungerBenjamin Bunger

tillykketillykke
med kon� rmationmed kon� rmation

Knus fra momo & mofaKnus fra momo & mofa

Gråsten

IT - gruppen Gråsten
IT Efterår 2021

Ældre Sagens IT-hjælp starter igen efter en 
lang ufrivillig coronapause på næsten 2 år.

Vi glæder os til at se jer og vi vil gøre vores bedste 
for at hjælpe jer med jeres computer, tablet eller 
telefonproblemer, så kom og besøg os. Mangler 
du hjælp til NemID eller MitID så er vi også klar.

Sted: Ahlmannsparken Gråsten
Vi har åbent alle mandage 

kl. 11 – 15 fra den 23. august 
til juleferien den 6. december. 

Alle er velkomne, unge som ældre, og hjælpen i 
IT-hjælpen er gratis. Ved hjælp i hjemmet koster 

det 100,-  Aftales pr. telefon eller i IT-hjælpen
Medlemskab af Ældre Sagen er ikke 

en betingelse for at få hjælp.

Kontakt til: 
Bente Nedergaard. nurse.bn@privat.dk, 

eller telefon 42 94 54 94 mellem kl. 18 - 20.
Hjemmeside: www.aeldresagen.dk/graasten

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

Fjordegnens Walkieklub KVIK
afholder

Ordinær 
generalforsamling
Torsdag den 23. september 2021

kl. 19.00 på Kværs Kro
Dagsorden i henhold til vedtægter.

Forslag til generalforsamlingen skal være 
formanden i hænde senest 8. dage før.

Husk coronapas eller negativ test

God generalforsamling
Walkieklubben KVIK

Als 
E-Sport

Gråsten Forum har etab-
lering et samarbejde med 
Als E-sport, som skal fore-
gå i Ahlmannsparken. ■

Plakater i 
køkkenhave
Der er opsat plakater i 
Den Kongelige Køkken-
have, som fortæller om 

både gartneriets og slottets 
historie. ■
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Dødsfald

Taksigelser

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

Hjertelig tak

for deltagelsen ved

Frederik Hansen Møllers
bisættelse fra Gråsten Slotskirke

Tak for alle de smukke blomster og kranse.
En særlig tak til præsten Hanne Christensen for den

smukke tale i kirken og til bedemændene Gitte og Steen
Kristensen for al hjælp og støtte

Pia og Anders

Didde Jepsen, Vester 
Sottrup, er død, 85 år. ■

Hans Peter Clausen,  
Skelde, er død, 75 år. ■

Tove Tychsen,  
Gråsten, er død, 80 år. ■

Frank Møller er ny direktør på 
Benniksgaard
Af Lise Kristensen

Hotelejer Mads Friis har 
udviklet Benniksgaard 
med tilkøbte do-
miciler gennem en 
menneskealder. 
Da han var indlagt på 
sygehuset med en blod-
forgiftning i benet, opstod 
tanken.

Kan du tillade dig i en 
alder af 66 år at lade din 
hustru, dine børn og dine 
ansatte være afhængige af, 
at en mand på 66 år alene 
klarer skærene fremover?

Så opstod tanken om at 
overlade de administrative 
tøjler til næste generation. 

Gennem forbindelser 
i Hotel Akademiet blev 
han gjort opmærksom på, 
at 45-årige Frank Møller 
netop havde afhændet 
Postgården i Fredericia, 
og så var der ikke langt 
fra tanke til handling. 
Den tidligere hotelejer 
blev ansat som direktør i 
Bennikgaard komplekset 
bestående af Annekset i 
den tidligere efterskole, 
Hotel 6400 i Sønderborg 
og det tidligere Danhostel, 
som Mads Friis også har 
overtaget.

Coronaen er overstået
“Vi har overstået 
Coronaen. Her er travlt 
som aldrig før. Jeg kunne 
godt tænke mig at bruge 
mere tid på min familie 
og de ting, jeg interesserer 
mig for. Ansættelsen af 
Frank Møller skal ses som 
et generationsskifte,” for-
tæller Mads Friis, der an-
ser det for at være vigtigt 
selv at træffe beslutningen, 
mens tid er, så andre eller 
udefra kommende påvirk-
ninger ikke gør det.

Den karismatiske hotel-
mand, der har udviklet 
den fædrene ejendom til 
et kendt sønderjysk hotel, 
beskriver sig selv som en 
iværksætter og ikke som 
en IT-nørd. Det fandt 
han ud af under det store 
hackerangreb, der tidli-
gere på året lagde store 
dele af den danske hotel-
branche ned.

Mads Friis ejede ikke 
gaverne til at gelejde sig 
ud af miséren, der kostede 
dyrt på udlejningskon-
toen. Den slags skær skal 
Frank Møller være med til 
at gelejde ham uden om.

“Det var en fejl, der 
opstod i det overordnede 
system, som hovedparten 
af de danske hoteller 
var afhængig af. Fejlen 
opstod oppe i skyen, som 
ingen hoteludbydere har 
indflydelse på,” fortæller 
Frank Møller, der hurti-
gere klarede skærene på 
Postgården.

“Den røde tråd er, at der 
skal være ét bookingsy-
stem for ikke at famle sig 
frem i blinde. Man kan 
godt sige, jeg går fra at 
være min egen herre til at 
være ansat. Det giver mig 
en større forståelse for, at 

der skal penge i kassen 
for at drive en virksom-
hed som Benniksgaard,” 
fortæller den nye direk-
tør, der ikke varskoer 
voldsomme ændringer 
på adressen med i alt 135 
værelser.

Gulvene skal knirke
“Rev man det her ned og 
byggede et mere strømli-
net hotel med lige gange 
og værelser på rad og 
række, ville der gå noget 
tabt. Benniksgaards sær-
lige atmosfære er betinget 
af, gulvene knirker, og 
bindingsværket fortæl-
ler sin egen historie,” 
siger direktøren, der skal 
skabe struktur, innovation 
og ruste storhotellet til 
fremtiden.

“Efter Coronaen har 
vi mange flere golfere, 
vandrere, cyklister og 
livsnydere, som vil ud af 
deres faste rammer og 
nyde livet. Det er det grå 
guld, som vil uden for 
hjemmets fire vægge,” 
siger Mads Friis, der 
mangler kokke, tjenere og 
rengøringspersonale til de 
mange opgaver.

Det skal Frank Møller 
være med til at få styr på 
ved at skabe synergief-
fekter i de fire komplekser 
i Friis dynastiet.

“Benniksgaard har sagt 
nej til gæster og grupper 
på grund af personale-
manglen,” siger han.

Flere hoteller på vej
“Det er nogle andre 
parametre, end jeg har 
været vant til. Vi har flere 
hoteller på bedding,” siger 
Frank Møller, der selv 
betegner det, som at han 
går fra en købmandsbutik 
til Bilka.

“Sønderborg og Als er 
inde i en rivende udvik-
ling. Jeg bifalder det virke-
lig. Hotel Alsik skabte et 
vakuum, der en overgang 
tog pusten fra os, men det 
skal man ikke pibe over. 
det er kun positivt. Der 
er gæster nok til os alle,” 
siger Mads Friis, der over-
lader til sin afløser at få 
styr på personalemanglen 
og IT-system for samtlige 
235 værelser i Rinkenæs 
og Sønderborg.

Selv har han rigeligt 
at tage sig til og vil gøre 
sig umage for ikke at gå 
Frank Møller i bedene. 
Han har fuld tillid til, den 
45-årige vejlenser får styr 
på tingene uden utidig 
frisk indblanding. ■

45-årige Frank Møller bor i 
Vejle sammen med hustru 
og børn og pendler nu som 
direktør på Benniksgaard 
Hotel til Rinkenæs, hvor han 
har ansvaret for i alt 235 
værelser.

1 1



Kom til en festlig og aktiv dag
på sportspladsen ved Rinkenæs skole

Program for 100 års jubilæumProgram for 100 års jubilæum
i Rinkenæs-UIFi Rinkenæs-UIF

Lørdag den 4. september
Kl. 12.00 Åbningstale ved RUIF bestyrelse

Kl. 12.15-17.30 Starter forskellige aktiviteter på pladsen. Bla. hoppeborg, 
popcorn, sluschice, oppustelig fodboldbane, 
Rinkenæs-spejderne, grillpølser, øl, sodavand, airtrack, 
gymnastikopvisning. Der er masser af gratis aktiviteter.

Kl. 12.15 Rundboldturnering. Tilmelding til Heidi på mobil: 
2442 8408 senest 2. september 2021

Kl. 12.15 Rinkenæs-spejderne laver lidt aktivitet

Kl. 13.00 Klaus Deutschbein og elever fra Sundeved efterskole 
afvikler aktiviteter for børn og barnlige sjæle

Kl. 15.00 Kagebagekonkurrence og salg af ka� e/
the og kage. Kagebagere tilmeld til Conny på 
mobil: 3026 2898 senest den 2. september 2021

Kl. 16.00 Gymnastikopvisning

Kl. 17.30 Helstegt pattegris spisning i teltet.
Pris pr. voksen 125 kr.
Barn under 12 år 75,- pr. person. 

Kl. 18.00 Musik ved Zerox band i teltet

Kl. 21.00 Festen slutter

Vi glæder os til at se jer
RUIF Bestyrelse

Ahlmannsparken indviet med borgmesterbesøg og taler
Af Gunnar Hat tesen

En pæn forsamling 
af interesserede var 
søndag stimlet sammen, 
da Ahlmannsparken 
blev indviet for 
offentligheden.
“Vi står i det, man kan 
kalde stedets juvel - BHJ 
Salen - som er med til at 
give langt bedre forhold 
for områdets borgere og 
deres kultur- og forenings-

liv. Samtidig har stedet 
fået en endnu mere åben 
og indbydende tilgang 
til Borgerservice”, sagde 
borgmester Erik Lauritzen 
(S), da han kunne byde 
velkommen til over 200 
mennesker i kultursalen.

Hermed er mange års 
ventetid forbi for gråste-
nere og mange idrætsin-
teresserede i Gråsten og 
omegn.

Formand for Udvalget 

for Kultur, Idræt, Handel 
og Turisme, Stephan 
Kleinschmidt(SP) roste 
om- og tilbygningen.

“Salen her viser, hvordan 
man smukt kan bygge 
gammelt sammen med 
nyt og indholdet er både 
en ny café i forbindelse 
med foyeren samt nye 
mødelokaler og så denne 
sal, der kan bruges både 
til biograf, dans, selskaber 
eller foredrag”, sagde 
Stephan Kleinschmidt.

Fyrtårne
Formand for Gråsten 
Badmintonklub og bestyr-
telsesmedlem i Gråsten 
Forum, Carsten Clausen 
Koch, nævnte, at frøet til 

projektet var en række 
borgermøder tilbage i 
2014.

“Stedet med BHJ Salen 
er det ene af to fyr-
tårne sammen med Den 
Kongelige Køkkenhave, 
som skal fremme både 
turisme og bosætning”, 
sagde Carsten Clausen 
Koch om det nye 
Ahlmannsparken, der i 
øvrigt er opkaldt efter den 
driftige købmand Otte 
Frederik Ahlmann, som 
kom til slotsbyen i 1809.

“Vi bor i en dejlig by. 
Vi har med 

den første etape endnu 
engang fået styrket vores 
mulighed for at være en 
aktiv by. Vi skal samle og 
fylde lokalerne med akti-

viteter, som kan bidrage 
til det gode liv for vores by 
og opland”, sagde Carsten 
Clausen Koch.  ■

Formand for Gråsten 
Badmintonklub, Carsten 
Clausen Koch, omtalte 
Ahlmannsparken som den 
ene af slotbyens to fyrtårne.

Viceborgmester Stephan 
Kleinschmidt (SP).

Borgmester Erik Lauritzen (S)

Der var fløjtespil ved indvielsen.

Venstres borgmesterkandidat Ellen trane Nørby i samtale 
med Herman Quorp og formand for Ældre sagen i Gråsten, 
Ebbe Johannsen. Foto Ingrid Johannsen 

Gråsten Badminton 

Gråsten Bridge

HK Egene håndbold
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B R O A G E R

PØLSE 

MED BRØD OG

KARTOFFELSALAT

2500
KYLLINGEBRYST,

KARTOFFELSALAT

OG SALAT

3500

PØLSE 

MED BRØD

1500

*Maks. 3 stk. pr. kunde

TILBUDDENE GÆLDER 
TORSDAG OG FREDAG  

*Begrænset parti
*Maks. 12 fl . pr. kunde

5 STK.

9500

PETER LARSEN KAFFE
GRÅ
5 x 400 g

HØRUP KARTOFFEL-
SPEGEPØLSE

TORVEDAG FREDAG

1 STK.

5900

NORDTHY MANDLER 
ELLER STUDENTERMIX
400/500 g

PR. PK.

2000

WHY NOT? 
Rødvin

Apulien, Italien

75 cl.

6 FL.

24900

SLAGTERENS HJEMMELAVEDE 
GRILLPØLSER

20 STK.

10000

CHOK

PRIS 

SKJERN OST
mellemlagret 45 % 
guld

2 KG.

7900

FADØL 2000

VAND 1000

BAGERAFDELINGEN 
OG DELIKATESSEN 

ER PÅ GADEN

GRØNTMARKED
TRIVALIUM 

SPILLER I TELTET 
FRA KL. 16.30 - 18.30

KAN NYDES 
I TELTET FRA 

KL. 12.00-18.00

Broager

Butikken tlf. 73 44 15 00 · Delikatessen tlf. 73 44 15 16 · Slagter tlf. 73 44 15 17
Se også SuperBrugsens udsendte avis. Tilbuddene gælder torsdag den 2. september til fredag den 3. september. Forbehold mod trykfejl og udsolgt
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DIN LOKALE HÅNDVÆRKER

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

Tak fordi du 
handler lokalt

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.

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
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B R O A G E R

Sogneeftermiddag
Torsdag den 9. september

kl. 14-16
i præstegården

Tilmelding nødvendig
til Lone 51 23 05 04

Orgelfestival
i Egernsund Kirke

To stemningsfulde aftenkoncerter 
ved organist Antonia Blaser 

Fredag den 10. og 
fredag den 17. september 
begge aftener kl. 17.30
Fri entré

Cafe og sandwichbar Melina’s i 
tidligere drive-in bageri

Af Lise Kristensen

Får du lyst til en gang 
morgenmad med 
rundstykke og kaffe eller 
en burger til frokost, vil 
der fra mandag den 6. 
september være hjælp 
at hente hos cafe og 
sandwichbaren Melina’s, 
der åbner i det tidligere 
Rathjes drive in bageri i 
Sundgade i Egernsund ud 

mod hovedfærdselsåren 
Brovej.

Frisk brød til en kop 
velbrygget morgenkaffe 
eller en steak stegt efter 
alle kunstens regler med et 
udvalg af sprøde grøntsa-
ger og sundt tilbehør. Det 
er konceptet hos Melina’s, 
der i foråret slog dørene 
op i Kolding midtby. 
Egernsund er det andet 
skud på stammen.

50 siddepladser
Åbningstiden er 6.00-
21.00 med mulighed for at 
slå sig ned på en af et halvt 
hundrede pladser inden 
døre, hvis man vil sidde 
stille og roligt ned og for-
tære sin mad. Indretning 
og udvikling af menuer er 
i fuld gang med Marianne 
Steger som restaurantchef.

Man vælger selv, om 
man vil bruge lidt tid på at 

opholde sig på stedet, eller 
om man vil have menuer-
ne rakt ud gennem en låge 
i slusen, hvor man kan 
køre ud og ind. Melina’s 
har byg selv burgere med 
en snes forskellige slags 
brød, grønt, dressing og 
kødpålæg, som man frit 
kan vælge imellem. 

Den varme mad bliver 
med rigtige burgere og 
oksemørbrad, bøffer 
og solide, veltilberedte 
kødretter, når den del af 
etablissementet for alvor 
kommer i gang.

Der skal være noget både 
for kunden, der gerne vil 
have maden i hånden i en 

fart og for dem, der ønsker 
servering med kniv og 
gaffel. 

Personalestaben plus 
det løse er ved at være på 
plads. 

Planen er at indrette at-
traktive grønne uden oms 
arealer med legeplads, så 

familien kan adsprede sig 
og nyde opholdet, mens 
de fortærer menuen på 
Sundgade i Egernsund, 
hvor der nu for alvor kom-
mer lys i vinduerne og 
gang i gesjæften igen. ■

Der er lagt et stort arbejde i at indrette det tidligere Rathjes 
bageri til et gedigent og indbydende spisested, hvor man kan 
få hjælp til slunkne maver på en god og sund måde uden for 
lang ventetid. Foto Lise Kristensen

DM i 
rally
Boisen Motorsport fra 
Broager sikrede sig inden 
sidste afdeling titlen som 
Danmarksmester i rally. 

Kim Boisen vandt sin 
klasse sammen med datte-
ren Emilie som copilot. ■

Mandag den 6. september 
åbner Melina’s i Rathjes 
tidligere bageri i Sundgade 
ud mod Brovej.

Melina’s er fra primo septem-
ber et nyt spisested i 
Egernsund med sunde 
opbyggelige burgere og 
morgenmad på stedet og 
som take away udleveret fra 
slusen efter ønske og behov.

Piger blev konfirmeret
Broager Kirke dannede lørdag rammen om konfirmation af 10 piger. Foto Jimmy Christensen

Drenge blev konfirmeret
Det var 11 forventningsfulde og glade drenge, som lørdag blev konfirmeret i Broager Kirke. 
 Foto Jimmy Christensen
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Gendarmløbet 2021 Broager, søndag den 5. septemberGendarmløbet 2021 Broager, søndag den 5. september

BUI-MOTION PRÆSENTERER:

GENDARMLØBET
Søndag den 5. september

HOVEDSPONSOR:

HOVEDSPONSOR ØVRIGE SPONSORER VED GENDARMLØBET 2021

• Thomsens Auto 

• Petersen Tegl

• home Broager

• Nordea Fonden

• Broager Bilsyn

• Ejnar Hansen Maskinfabrik

• Amaryllis

• Ole Jensen El-service

• Den Gamle Skomager, Gråsten

• Kims Cykelservice

• Fri Bike Shop Gråsten

• Iller Gårdbutik v/Erik Lorenzen

Ruter for alle (både løbere og gående)
Velafmærkede ruter i naturskønne omgivelser ad den historiske Gendarmsti langs vandet

• 2 km børneløb •  5 km
• 10 km
• Halvmaraton 21 km

• 29 km powertrail
•  5 km walk
• 10 km walk

Timelding og yderligere info på: www.gendarmlob.dk

FØRSTE

LØBSSTART

fra kl. 10.00 

ved Broager-Hallen

Indgang fra Vestergade

Løbe-t-shirt

til 450 deltagere

efter først-til-mølle 

princippet så længe vi har 

din størrelse på lager

Donation fra 
hobbyklub
Af Gunnar Hat tesen

Foreningen ÅbenSkole 
i Egernsund har fået 
doneret kassebehold-
ningen fra Egernsund 
Hobbyklub, der blev 
stiftet i 1988 af Birgit og 
Bent Gundesen, 
Foreningen har valgt 
at lukke efter mere ned 
30 år. Det har været en 
stor succes, med mange 
salgsudstillinger.

Da klubben var på sit 

højeste, var der 30 udstil-
lere og mange gæster fra 
nær og fjern.

Bestyrelsen har besluttet 
at nedlægge hobbyklub-
ben, da der ikke var 
nogen, der ville køre den 
videre.

Kassebeholdningen på 
6.658 kr. er blevet doneret 
til ÅbenSkole til deres 
fællesspisnings arrange-
menter i Egernsund. ■

Gendarmløbet i 18. udgave med ny formand 
Af Lise Kristensen

Det er næsten ligesom 
i krigens tid. Tingene 
fandt ikke sted under 
den tyske besættelse. 
Nu er det Corona, der 
har vendt alt på hovedet. 
Gendarm løbet finder 
– traditionen tro med 
undtagelse af 2020 
– sted søndag 5. septem-
ber for 18. gang efter et 
års pause.  
“Allerede i juni juli 2020 
lagde vi gendarmløbet 
død, selv om vi allerede 
på det tidspunkt havde 
en del tilmeldinger,” for-
tæller BUI Motions nye 
formand Lars Lundsgaard 
Sørensen. 

Han har trods 13 års 
trofast medlemskab af 
foreningen aldrig selv 
deltaget i gendarmløbet. 
Han står for det organisa-
toriske. Han opfordrer alle 
løbeglade mennesker til at 
melde sig under fanerne 
ved Broager Hallen. 

“Der er 350 tilmeldinger. 
Det er ikke mange på 
nuværende tidspunkt. Vi 
satser på med en ordentlig 
slutspurt her i ugen op til 
løbet at komme op på 600 
deltagere. Vi mangler især 
børnene. Gendarm løbet 
er kendetegnet ved mange 

og store børnehold,” 
siger Lars Lundsgaard 
Sørensen. 

Gendarmløbet åbnes 
af Ellen Trane Nørby.
Tilmeldingen foregår på 
gendarmlob.dk. Starten på 
29 kilometer går klokken 
10. Det er en smuk rute 
langs Broager lands kyster. 
Der næst lyder startskud-
det til halv-marathon på 
21 km, og så sendes bør-
neholdene afsted forhå-
bentlig med rigtig mange 
ynglinge bag startsnoren. 
De kommer i mål igen 
efter to kilometer, så der 
er liv og glade dage hele 
vejen. 

Dernæst er det fem og ti 
kilometer løbernes tur til 
at begive sig ud på ruten. 
Det er også tilladt at gå 
distancerne. 

“Gendarmløbet er en 
smuk og bakket rute. Der 
bliver ikke slået nogen 
rekorder. Vi er et mo-
tionsløb. Der er gyldne 
mursten fra Petersen 
Tegl, der også har brændt 
alle medaljerne,” siger 
formanden. 

Et halvt hundrede hjælpere 
Det er et stort logistisk 
arbejde at afvikle gen-
darmløbet. Et halvt hun-

drede hjælpere er i gang 
i målområdet og med at 
vise vej ude på ruten. 

“Jeg var tidligere an-
svarlig for ruterne. Det er 
første gang, jeg står med 
det overordnede ansvar. 
Der er et par hjørner, jeg 
ikke har så stort kend-
skab til. Vi har løbende 
lidt udskiftning blandt 
hjæpere, så der er en 
del at se til,” siger Lars 

Lundsgaard Sørensen, 
der arbejder på at komme 

helt ud i hjørnerne rent 
arrangementsmæssigt. 

Han er 69 år og pen-
sioneret faglærer fra EUC 
Syd. 

“Med pensioneringen 
blev der lidt ekstra tid til 
at påtage sig bestyrelses-
arbejde. Vi har hold ude 
at gå og løbe hver uge og 
sørger for, der er en træner 
for hver niende motionist. 
Vi overholder alle restik-
tioner. Der er masser af 
sprit til deltagerne i gen-
darmløbet,” siger forman-
den, der glæder sig over 
udsigt til godt vejr. 

“Solen har meldt sig til 
start!” forsikrer han.  ■

69-årige Lars Lundsgaard 
Sørensen er tovholder på 
GendarmLøbet. Arkiv foto
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Gendarmløbet 2021 Broager, søndag den 5. septemberGendarmløbet 2021 Broager, søndag den 5. september

Vi ønsker alle et godt 
GENDARMLØB

SKODSBØLVEJ 90 · 6310 BROAGER · TLF. 74 44 16 57
www.pchristensenogsønner.dk

Nejsvej 18, 6310 Broager | Tlf.: 74 44 94 94
mail@carstensmaskinvaerksted.dk | www.carstensmaskinvaerksted.dk 

Vi ønsker et
godt løb

Carstens Maskinværksted
v/ Carsten Schmidt Hansen

Tlf. 7440 5000
Mail info@� ytteboxen.dk

www.� ytteboxen.dk
Broager, Sønderborg

Bolderslev og Vamdrup

Vi ønsker 
alle et godt 

GENDARMLØB

Vi ønsker alle et godt 
GENDARMLØB

Merete Lund Brock & Henning Brock
Storegade 7 · 6310 Broager · Tlf. 7444 1698

reka-metal@hotmail.dk
Tlf. 29 93 68 19 • Tlf. 29 39 05 66

Vognmandsforretning

Skodsbølvej 77
Skodsbøl, 6310 Broager

Telefon 74 44 16 17 - Fax 74 44 27 60

Vognmandsforretning

Skodsbølvej 77
Skodsbøl, 6310 Broager

Telefon 74 44 16 17 - Fax 74 44 27 60

Vognmandsforretning

Skodsbølvej 77
Skodsbøl, 6310 Broager

Telefon 74 44 16 17 - Fax 74 44 27 60

Vi ønsker alle et godt 
GENDARMLØB

Byggefirmaet

Keld 
ebbesens Eftf. ApS

Vi ønsker et godt løb
Fasanvænget 7 · 6310 Broager · Mobil: 40 79 02 60

www.bygge� rmaet-keld-ebbesen.dk

Vi ønsker alle et godt Gendarmløb

Autoreparation
Diagnose - Service - Syn - Dæk 
- Autoruder - Klima - Aircon - 

m.m...

KB Trading
"Den lille mekaniker"

V/Kim Bertelsen

Mejerivej 17, Nybøl
6400 Sønderborg
Tlf: 23 46 15 71

kbtpost@gmail.com
www.kbtrading.dk

Vi ønsker alle et godt 

GENDARMLØB

Borgermødet om By-og boligudvikling

Over 50 personer del-
tog i borgermødet på 
Broagerhus, som satte 
fokus på boligudviklin-
gen i Broager.

Det var Boliggruppen i 
Broager Udviklingsforum, 
som består af Erik Krogh, 
Vagn Peter Petersen og 
Kristian Pallesen, som 

sad i panelet suppleret af 
Tine Nielsen fra Bolius, 
Kaj Engelhardt fra 
Bolig-foreningen B 42 og 
Henning Brock fra Home.

Efter indlæg fra panel-
deltagerne var der en god 
spørgelyst og debat.

“Boliggruppens oplæg 
til nye udstykninger og 

placering af nye og tids-
svarende boliger i Broager 
blev godt modtaget og vi 
vil indlede forhandlinger 
med kommunen”, fortæl-
ler Erik Krogh. Det første 

møde med kommunen 
finder sted i uge 35. 
Broager bliver den første 
by, kommunen besøger, i 
forbindelse med en kom-
mende boliganalyse. 

“For at vi kan få 
gang i boligbyggeriet i 
Broagerområdet skal vi 
have udarbejdet et tillæg 
til den kommende revi-
sion af kommuneplanen 
i 2022. Når dette sker 
og kan godkendes, er vi 
klar til at arbejde videre 
med konkrete projekter 
og placeringer, der tager 
udgangspunkt i de op-
læg, der blev forelagt på 
borgermødet”, siger Erik 
Krogh. ■

Der var stor interesse for at 
høre om boligudviklingen i 
Broager.

Broagerland tabte til Stjær
Af Gunnar Hat tesen

Det var en tæt slutspurt, 
men det var lands-
byen Stjær i Skanderborg 
Kommune, som først kom 

over målstregen og løb 
med titlen Årets Landsby 
2021.

“Vi er stolte over, at 
den indsats og det fæl-
lesskab vi præsterer på 

Broagerland bragte os helt 
i top. Selvfølgelig ærgrer 
det landsbylaugene og 
Broager Udviklingsforum 
– og mange flere frivil-
lige – at det er gået sådan. 

Vi gjorde os umage og 
satte alle sejl til for at blive 
Årets landsby 2021, - det 
var ikke nok – og vi siger 
til lykke til Stjær, med 
den flotte titel”, siger Berit 

Jensen, som peger på, at 
man alligevel er stolte 
over, at den indsats og det 
fællesskab vi præsterer på 
Broagerland bragte os helt 
i top blandt kandidaterne 
til årets landsby. 

“Det giver motivation 
til at fortsætte det gode 

arbejde, hvor næste pejle-
mærke er stiftelsen af for-
eningen Broagerland 3.0.”, 
siger Ingebeth Clausen, 
Smøl, som talsperson for 
foreningerne bag ansøg-
ningen om at blive Årets 
landsby. ■
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S U N D E V E D

Gymnasiefest endte i slagsmål og hærværk Af Gunnar Hat tesen

Flere gymnasieelever 
endte i nævekamp, da 
der fredag aften var en 
større gymnasiefest på 
Forsamlings gaarden 
Sundeved i Vester Sottrup.

Politiet fik en anmeldelse 
og kørte til Forsamlings-
gaarden, hvor tempera-
mentet var i kog.

Politiet skønnede, at fe-

sten var gået over gevind, 
og lukkede den. 

Formand for 
Forsamlings   gaarden 
Sundeved, Morten 

Schmidt, bekræfter for-
løbet, og han tilføjer, at 
der under slagsmålet blev 
ødelagt en dør. ■

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

V. Susanne Petz
Nørskov 15, Varnæs · 6200 Aabenraa

ÅBNINGSTIDER:
Mandag: kl. 16 - 22

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

Bestil tid allerede nu ring/sms på 

Tlf. 93 95 10 11

Nybøl Sogns Spare- og Laanekasses LegatNybøl Sogns Spare- og Laanekasses Legat
Unge fra Nybøl sogn, der er i gang med en videregående 

uddannelse og som ikke bor hjemme hos forældre 
i Nybøl sogn, kan ansøge om en legatportion fra 
Nybøl Sogns Spare- og Laanekasses Legatfond.

Skriftlig ansøgning om studiets art, cpr. nr. 
samt forældres adresse bedes sendt til:

Allan Frost, Tingvej 5, Nybøl, 6400 Sønderborg Allan Frost, Tingvej 5, Nybøl, 6400 Sønderborg 
Mail: am.frost@mail.dk

Ansøgningsfrist senest den 20. september 2021Ansøgningsfrist senest den 20. september 2021

Ældrerådet inviterer til markering af 

FN’S INTERNATIONALE ÆLDREDAG
“Bevæg dig – bevar dig – dans dig glad”

Fredag den 1. oktober 2021
kl. 14-17 på Forsamlingsgården 
Sundeved.

Der serveres kaffe/te med kage.

Musikken leveres af 
Flemming Gammelholm
fra Hørup

Der vil ikke være mulighed for at 
købe øvrige drikkevarer, men man er 
velkommen til selv at medbringe.

Der kan maximalt deltage 80 
personer i arrangementet.

Tilmeldingsfristen er 13. september 
kl. 12.00 på mail tbog@sonderborg.dk 
eller telefon 88 72 56 49.

INVITATION

Oktober 2021

“Bevæg dig – bevar dig 
– dans dig glad”

Det foregår tirsdag den 
21. september 2021 kl. 13.00 på 
Sandbjerg Gods, Sandbjergvej 102, 
6400 Sønderborg.

Foredraget er gratis, og alle over 
60 år er velkomne.

Henning Kirk fi k i 2014 Danske 
Ældreråds hæderspris for sin indsats 
med at formidle viden om aldring og 
ældre. Han er kendt som en under-
holdende fortæller med mange bud 
på, hvordan man bliver ved med at 
udvikle viden og håndelag, muskler 
og hjerne. Han er også kendt som 
forfatter, bl.a. af “En kort guide til et 
langt liv” og “Afskaf alderdommen 

– bliv i de voksnes rækker”, som 
han har skrevet sammen med Lone 
Kühlmann.

Der serveres kaffe/te og lagkage ved 
foredraget.

Der vil være information om 
Ældrerådets arbejde i forbindelse 
med foredraget og mulighed for at 
melde sig som kandidat.

Husk at tilmelde dig/jer til 
arrangementet senest den 
10. september kl. 11.00 på mail: 
foredrag@sonderborg.dk eller 
tlf. 88 72 56 54.

GRATIS FOREDRAG

SÅDAN HOLDER DU 
HJERNEN I GANG
Ældrerådet har engageret 

aldringsforsker og læge 
Henning Kirk til at holde oplægget 

“Sådan holder du din hjerne i gang”.

Oktober 2021

Sådan holder du din 
hjerne i gang

Sundeved Aktivitetscenter afholder

Sensommerfest
for nye og gamle Sundevedborgere

Tirsdag den 21. september 
kl. 12.00 – 15.30

Så er vi igen klar til en hyggelig eftermiddag 
med god mad og underholdning på 
Forsamlingsgaarden Sundeved

Vi har igen sammensat en dejlig menu:

• Kyllingesalat på ananasbund med � utes

• Drengerøvsgryde med kartoffelmos, 
rødbeder og asier

• Kaffe og de berømte lagkager

• Vin, øl, vand og underholdning

Mad, drikke og underholdning 125,- pr. person

Køb billet senest tirsdag den 14. september hos:

DagligBrugsen Vester Sottrup

Ann Grandt 2148 7569

Gurli Andersen 5082 0607

Anne Lise Lorensen 5174 8730

Med venlig hilsen
Bestyrelsen for Sundeved Aktivitetscenter 

Der er plads til 100 personer

Politiet lukkede fredag aften en gymnasiefest på 
Forsamlingsgaarden i Vester Sottrup, fordi den var gået over 
gevind. Arkiv foto
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Hørt i byen
Da der er færre turister 
i byen nu hvor vi går 
ind efterårsmåneden 
har Den gamle Sko-
mager reduceret sine 
åbningstider i caféen.

Benniksgaard Hotel får 
i den kommende uge 
besøg af 40 bridgespil-
lere fra Midtsjælland. 
Hver dag supplerer 
Gråsten Bridgeklub 
deres turnering med 
spillere.

Gråstenspejderne hav-
de søndag et hyggeligt 
familie-arrangement, 
hvor man kunne 
blive introduceret til 
spejderaktiviteter.

En drengecykel er ble-
vet fuldstændig ødelagt 
ved Gråsten Skole. Den 
stod i cykelskuret og 
var aflåst.

9. årgang på Gråsten 
Skole drog mandag 
på et fem dage langt 
lejrskoleophold 
på Rønbjerg ved 
Limfjorden. Eleverne 
skal under opholdet en 
dag til Aalborg.

Husstande på Højmark 
og Hvedemarken i 
Rinkenæs var forleden 
uden vand i adskillige 
timer på grund af et 
ledningsbrud.

Gråsten Forum ar-
bejder for, at Alnor 
Strand park bliver ud-
videt med blandt andet 
en bålhytte, sauna 
og omklædningsfa-
ciliteter. Det oplyste 
Jakob Petersen på 
generalforsamlingen.

Fhv. borgmester Bendt 
Olesen har sonderinger 
i gang om filmatisering 
af Grænse gen dar me-
riets historie – her-
under især oberst 
Paludan-Müllers virke, 
som omkom 26. maj 
1944. ■

Hyundai 
i30
1,0 T-GDi Go!
06/2018
km 71.000
Benzin
Rødmetal

154.400,-

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

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

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

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

Boliger

Reducerede åbningstider i ferien:
Mandage den 6. og 13. kl. 13.00 -17.30
Fredage den 10. og 17. kl. 14.00 -18.00
Lørdage den 11. og 18. kl. 10.00 -13.00

Garn og tøjbutikken med det store udvalg

ULSNÆS CENTRET · Tlf. 74 65 43 44

FERIELUKKET
Fra den 7. - 19 september

Læserbrev
Sorgens dag i Danske 
Diakonhjem Hjemmepleje
Torsdag den 26. august 
var en sorgens dag i 
Danske Diakonhjem 
Hjemme pleje, da vi om 
morgenen fik meldingen 
om, at vi ikke længere skal 
være en del af fritvalgs 
ordningen i Sønderborg 
Kommune. 

Rygterne var løbet i 
forvejen i dagene op til, 
da flere medarbejdere fra 
Caras kunne fortælle, at 
de havde fået besked om, 
at de havde vundet, og at 
de ville blive eneste udby-
der fremover. 

Vi håbede til det sidste, 
og vi ville helst ikke tro 
på rygterne, for hvordan 
kunne Caras vide besked, 
inden byrådet havde talt?

Desværre viste det sig, 
at rygterne talte sandt, 
det gjorde rigtig ondt - og 
endnu mere ondt, da vi 
kunne læse, at borgmeste-

ren udtalte, at vi udfører 
dårligere kvalitet. Det føl-
tes som at blive sparket til, 
da vi allerede lå ned.

Vi har i Danske Diakon-
hjem Hjemmepleje et 
utroligt stærkt sammen-
hold, og vi bakker meget 
op om vores værdigrund-
lag. En stor del af vores 
borgere står med store 
udfordringer - bl.a. i form 
af demenssygdomme, 
misbrugsadfærd eller 
andre problemstillinger, 
der gør, at de har svært 
ved at skabe relationer. 
Det er især i de hjem, vi 
ofte kommer ind og gør en 
væsentlig forskel, og hvor 
borgerne igen får livs-
glæde og gnist i øjnene.

Vi har flere gange be-
vist, at vi formår at skabe 
adgang og relationer til 
en borger, hvor andre har 
givet op.

Med hensyn til døende 
borgere får vi ofte breve 
fra familier, at vores hjælp 
har betydet meget i det 
svære forløb, og at de 
sjældent før har hørt, at 
det personale, der har 
fulgt den døende til det 
sidste, kommer i hjemmet 
og tager pænt afsked med 
familien, når det hele er 
slut.

Vi græder
Lige nu er der stor debat 
i medierne om kroner og 
ører, men er det ikke de 
allersvageste borgere, der 
bliver tabere i det her?

Slaget er tabt for vores 
vedkommende, vi græder, 
det er der en del af vores 
borgere, der også gør, men 
vi har brug for at sige: pas 
nu godt på de borgere, 
der har allerfærrest res-
sourcer, for de har ingen 
talsmænd, de gør ikke 
opmærksomme på sig selv, 
de takker ofte selv nej til 
hjælp. 

Vi ved, at med tål-
modighed, tryghed og 
værdighed, så kan der 
skabes relationer, så livet 
igen bliver værd at leve for 
dem.

På vegne af ansat te hos  

Danske Diakonhjem Hjemmepleje 

Susanne Jensen 

Fasanvej 8, Kollund.
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
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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 35 1. september 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  1. Karbonade med stu. ærter og gulerødder

TORSDAG den  2. Paneret stegt fl æsk med persillesovs

FREDAG den  3. Marineret nakkesteg med salat

LØRDAG den  4. Dansk bøf med rødbeder

SØNDAG den  5. Burger med pommes frites

MANDAG den  6. Millionbøf med mos

TIRSDAG den  7. 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

Stafet for livet sætter 
fokus på kræftsagen
Af Dit te Vennits Nielsen

Stafet For Livet er et 
døgn, hvor man sætter 
fokus på kræftsagen, 
kæmper sammen og 
fejrer livet.
Og i Bov var der stor in-
teresse for at samle ind til 
kræftsagen.

I alt 10 hold, 147 delta-
gere, 12 figthere og 121 
tændte lys blev resultatet 
af det første Stafet for 
Livet i Bov. 

“Deltagergebyret ind-
samlede 20.100 kr., men 
det endelige resultat af 
indsamlingen foreligger 
ikke endnu”, fortæller 
formanden Sussi Suaning 
Gellett.

Efter lidt opvarmning 
bød hun velkommen og 
fortalte lidt om arran-
gementet og takkede de 
mange frivillige, der har 
gjort det muligt at afholde 
stafetten. 

Sussi Suaning Gellert har 

selv mistet sin mor 
til kræften for et par år 
siden, og det var en smuk 
og rørende tale, som hun 
indledte stafetten med. 

De 12 figthere startede 
stafetten og gik i spidsen 
den første runde med en 
gul trøje og en gul blomst 
i hånden. 

I 12 timer blev der gået 
eller løbet ruten rundt 
på græsplænen bag 
Grænsehallerne i Kruså.

I løbet af dagen var der 
masser af aktiviteter og 
mulighed for at købe 
mad, drikke, lysposer, 

armbånd, bage snobrød 
ved spejderne, hoppe i 
hoppeborg, lytte til musik 
og meget mere. 

Sidst på dagen blev der 
afholdt auktion over flotte 
ting doneret til den gode 
sags tjeneste.

Aftenen sluttede af med 
en lysceremoni og det så 
meget smukt ud med det 
store hjerte, som alle lys-
poserne dannede. ■

Formanden Sussi Suaning 
Gellett bød velkom-
men til Stafet for Livet 
ved Grænsehallerne.
 Foto Dit te Vennits Nielsen

De 12 fightere gik forrest den første runde for Stafet for Livet

Man kunne skrive små 
beskeder på lysposerne

De mange lysposer dannede 
to flotte hjerter og lyste 
smukt i mørket



Dødsfald

Padborg

Kruså
Kollund

Holbøl

Kliplev Kværs Gråsten
Egernsund

Rinkenæs Broager

Dybbøl

Ragebøl

Varnæs

Bovrup

Vester Sottrup
Felsted

Bjerndrup

Fårhus

Frøslev Bov

Ansvarshavende redaktør
Gunnar Hattesen

Telefon 21 16 06 83
gh@bovavis.dk

Lokalredaktør
Ditte Vennits Nielsen
Telefon 25 98 91 80

dvn@bovavis.dk

Mediechef
Ingrid Johannsen

Telefon 21 19 02 80
isj@bovavis.dk

Grafisk tilrettelæggelse
Hans-Ole Nielsen

Telefon 36 95 99 36
bovavis@graphos.dk

Grafisk tilrettelæggelse
Marta Serrano Sánchez

bovavis@graphos.dk

redaktion@bovavis.dk

OPLAG: 13.430

LEVERING:

FK Distribution

TRYK:

OTM Avistryk A/S

 Følg os på Facebook
Udebliver ugeavisen efter torsdag kl. 21:00. Kontakt da FK Distribution på www.fk.dk/reklamation, eller send en mail til kvalitetvest@fk.dk, ellers 
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KOLLUND KOLLUND 
KIRKEKIRKE

BOV BOV 
KIRKEKIRKE

Søndag den 5. september 
Ingen gudstjeneste

HOLBØL HOLBØL 
KIRKEKIRKE

Søndag den 5. september
Ingen gudstjeneste

Søndag den 5. september 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.

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

FØLGENDE KONFIRMERES 
i Holbøl kirke lørdag den 11. september 

kl. 10.00 af Helle Frimann Hansen:
Elias Sander Rasmussen, Frueskovvej 2, 6340 Kruså

Magnus Jensen, Møllevej 8, 6340 Kruså

Tristan Rodgers, Tjørnevej 5, st. th., 6340 Kruså

Mia Gundesen, Hesteløkken 7, 6340 Kruså

Anne Schnoor Heesch, Skolegade 9. 6340 Kruså

Frederikke Anna Holbeck, Rugmarken 2, 6340 Kruså

Magnus Conrad Refsgaard, Mosevej 16, 6340 Kruså 

Samuel Grube Hansen, Storegade 12, 6340 Kruså

www.holbolkirke.dk

Bov & Kollund kirker

Udfyldningsvalg til 
Bov Menighedsråd

Udfyldningsvalget afholdes:

Torsdag den 16. september 2021 
kl. 18.30 i Multihuset 

v/Grænsehallerne i Kruså.
Mulige kandidater, stedfortrædere og andre 

interesserede kan rette henvendelse til 
formanden for valgbestyrelsen Erik Secher 

på tlf.: 31 35 41 90 eller mail: ese@km.dk 

HUSK at der ifølge nuværende retningslinjer 
skal fremvises corona pas. 

Folkekirken Bov Sogn

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

Anne Lorenzen,  
Kruså, er død, 90 år. ■

Livlig diskussion på Valdemarshus Af Dit te Vennits Nielsen

De fleste generalforsam-
linger løber stille, roligt 
og hurtigt at stablen. 
Det gjaldt dog ikke for 
generalforsamlingen på 
Valdemarshus.
Her opstod der en livlig 
og højlydt diskussion og 
utilfredshed blandt nogle 
af de 80 fremmødte.

Under formanden Carlo 
Jensens beretning, som 
var hurtig og præcis, kom 
det frem, at nogle var 
utilfredse med, at som-
merfesten ikke var blevet 
annonceret i avisen. Svaret 
var, at der kun er plads til 
120 gæster, og festen blev 
lynhurtigt udsolgt. Derfor 

kunne man ikke annonce-
re, som vanligt.

Desuden var nogle util-
fredse med regnskabets 

fremlæggelse. Dog var 
regnskabet fuldt tilgænge-
ligt og ligger på kontoret 
til dem, der ønsker at se 
mere, fortalte kasseren. 

Selvom det meste af 2020 
og ind i 2021 bar præg af 
corona og nedlukning, 
forstod formanden, Carlo 
Jensen, at bringe glæde ud 
til de mange brugere af 
huset. 

Der blev bragt hjemme-
bagte boller ud, lavet Take 
Away dyresteg og lavet 
julevideo med sang og 
musik. 

Økonomien er anspændt 
pga. de manglende ak-
tiviteter, men huset er 
nu åbnet helt op igen, og 
fremtiden ser lys ud.

Efter generalforsam-
lingen blev der spillet 
banko. ■

Der deltog 80 medlemmer i generalforsamlingen på Valdemarshus. Foto Dit te Vennits Nielsen

Permanent . . . .kr. 500,-
Klip inkl. vask  . .kr. 170,-
Klip  . . . . . . . . . .kr. 160,-
Vipper farves  . .kr. 80,-
Bryn farves  . . . .kr. 70,-

FRISØR

Jernbanegade 40 · Padborg

+45 2169 8884

Birte Bladt

Salonen er lukket mandag og lørdag
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Til alle tider. Til alle hjem.

Nybolig Padborg
Ole Jepsen & Lena Shmüser
Torvegade 1 · 6330 Padborg
6330@nybolig.dk · nybolig.dk · Tlf: 74671902

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

NYHED

Villa, 1 fam.Frøslev - Pluskærvej 16A
Kontantpris: 590.000
Ejerudgift pr. md: 1.355
Udbetaling: 30.000
Brt/nt excl. ejerudg: 2.479/2.160
Sag: 06421

133/63 m2 1/1 2 1.312 m2 D 1952/86

FritidshusKegnæs - Østerbyvej 84
Kontantpris: 875.000
Ejerudgift pr. md: 2.019
Udbetaling: 45.000
Brt/nt excl. ejerudg: 3.741/3.231
Sag: 08621

57 m2 1/3 1 1.270 m2 - 1967/92

Villa, 1 fam.Fårhus - Rolighedsvej 2A
Kontantpris: 775.000
Ejerudgift pr. md: 1.372
Udbetaling: 40.000
Brt/nt excl. ejerudg: 3.235/2.820
Sag: 08921

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

NYHED

Villa, 1 fam.Padborg - Frøslevvej 18
Kontantpris: 825.000
Ejerudgift pr. md: 1.307
Udbetaling: 45.000
Brt/nt excl. ejerudg: 3.422/2.985
Sag: 09621

103/73 m2 2/2 3 894 m2 D 1932

Villa, 1 fam.Holbøl - Skolegade 21
Kontantpris: 975.000
Ejerudgift pr. md: 1.173
Udbetaling: 50.000
Brt/nt excl. ejerudg: 4.056/3.537
Sag: 09921

116 m2 1/3 1 890 m2 E 1968

Villa, 1 fam.Kruså - Søglimt 24
Kontantpris: 995.000
Ejerudgift pr. md: 1.304
Udbetaling: 50.000
Brt/nt excl. ejerudg: 4.142/3.612
Sag: 14302

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

Bolig søges

For kunde søges
1-plans villa, 130 - 150 m2,
garage, i god stand, centralt i
Padborg. Max kr 1.500.000

Kontakt Nybolig Padborg på tlf. 74671902, hvis du har
en villa, der matcher dette eller noget lignende.

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.

LystejendomKragelund - Skyttehusvej 12
Kontantpris: 2.099.000
Ejerudgift pr. md: 2.877
Udbetaling: 105.000
Brt/nt excl. ejerudg: 8.712/7.604
Sag: 00921

233/10 m2 2/5 3 26.000 m2 F 1914/63
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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

Tysk 

 topkvalitet!   -50%

PÅ ALLE
brilleglas

* Du får 1 glas af mærket Meisterglas® gratis, når du køber et par brilleglas. Du sparer 50 % af leverandørens vejledene pris. Optik Hallmann Vojens ApS Rådhuscentret 21 st.tv, 6500 Vojens, optik-hallmann.com

Kære LasseKære Lasse
Vi ønsker dig Vi ønsker dig 

tillykke tillykke 
med kon� rmationen på med kon� rmationen på 
lørdag den 4. Septemberlørdag den 4. September
Knus Laura, Mor og JacobKnus Laura, Mor og Jacob

Denne dejlige unge mand, Denne dejlige unge mand, 
vores barnebarnvores barnebarn

Casper Jo NikolajsenCasper Jo Nikolajsen
bliver kon� rmeret bliver kon� rmeret 

den 4. sept. 2021 i Bov Kirkeden 4. sept. 2021 i Bov Kirke
Vi glæder os til at fejre Vi glæder os til at fejre 
ham i Medborgerhuset ham i Medborgerhuset 
Vejbækvej 5c, VejbækVejbækvej 5c, Vejbæk

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

VARMT VANDS BEVÆGELSER OG AFSPÆNDINGER 
på FJORDSKOLEN i Kruså ved Inger Stovgaard

Det varme vand gør godt for ømme led og muskler.

Vi er max. 7 deltagere på hvert hold.

Hold 1 starter onsdag den 22. september kl. 18-18.50
Hold 2 starter onsdag den 22. september kl. 19-19.50

Holdene er hver 10 gange og koster pr. hold ...............................875,- 

Tilmelddig på post@aftenskolerne.com eller på 7465 1187

Hilsen Ulla

Jeg tilbyder:

• Fodbehandling

• Gele på tånegle

• Parafi nbehandling 
af fødder

• Voksbehandling 
af ben m.m.

• Farvning af bryn 
og vipper

• Lash Lift

Fodpleje og velvære

NYHED

Kelstrupskov Fodpleje
v/ Henriette Helene Feddersen

Mosevej 18, 6340 Kruså • Tlf.: 61 15 60 68

kelstrupskovfodpleje.dk

Ny fodplejerklinik i Kelstrupskov

Af Dit te Vennits Nielsen

34-årige Henriette 
Helene Feddersen har 
åbnet ny fodplejeklinik i 
Kelstrupskov.
Henriette Feddersens ver-
den ligger bogstaveligt talt 
for dine fødder, hvis du 
trænger til at få fødderne 
forkælet.

Åbningen af fodklinik-
ken skete dagen efter, hun 
bestod uddannelsen som 
lægeeksamineret fodplejer.

Hun er overrasket over, 
hvor mange der allerede 
har booket en tid hos hen-
de, efter hun har haft en 
annonce med i avisen.

“Jeg er uddannet kon-
torassistent, men fandt 
hurtigt ud af, at jeg ikke 
var kommet på den rigtige 
hylde. Jeg startede derfor 
på SADF skolen (sam-
menslutningen af danske 
fodplejere) i Odense, hvor 
uddannelsen tager 12 må-

neder”, fortæller Henriette 
Helene Feddersen, som 
inden for det år har haft 
mere end 200 supervisere-
de fod behandlinger. Hun 
har ved eksaminerne op-
nået 10-taller og et 12-tal i 
det praktiske.

Hun føler, at hun nu har 
fundet præcis det, hun 
gerne vil. 

Ansigtsbehandling
Klinikken er placeret 
ved siden af huset. Det er 
manden Jan, der til daglig 
er ansat ved Bred VVS, 
som har stået for om-
bygningen. På klinikken 
findes alt til forkælelse af 
dine fødder. 

Desuden har Henriette 
Feddersen taget et kursus i 
Eyelash Lift, hvor kunden 
får bukket sine vipper i en 
flot bue. Efterfølgende kan 
både vipper og bryn blive 
farvet. 

“Jeg laver også voksbe-
handlinger af stort set 
hele kroppen og ansigtet. 
Der er mange, der lider af 
uønsket hårvækst, så det 
klarer jeg for både mænd 
og kvinder”, fortæller 
Henriette Feddersen. 

Kelstrupskov Fodpleje 
har åbent mandag til fre-
dag. Torsdag tillige med 
lang åbningstid helt frem 
til kl. 21. 

“Det er vigtigt at kunder-
ne forudbestiller en tid, 
som kan gøres telefonisk 
eller via min hjemmesi-
de”, fortæller Henriette 
Feddersen, der udover sin 
nye stillingsbetegnelse 
også er mor til to børn. ■

Henriette Feddersen har åbnet fodklinik i Kelstrupskov, hvor 
kunderne kan få forkælet deres fødder. Foto Dit te Vennits Nielsen 
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Kirkekontoret, Padborgvej 40a, 6330 Padborg  Tlf. 7467 0917   www.bovsogn.dk

Folkekirken Bov Sogn

Konfirmation i Bov Kirke september 2021
Lørdag den 4. september kl. 9.30
ved Maria Louise Odgaard Møller

Alexander Andersen Petersen, Grydehøjvej 48, 6330 Padborg
Casper Jo Nikolajsen, Frydendalvej 11, Vejbæk, 6330 Padborg

Casper Berg Gosch, Frøslevvej 36, 6330 Padborg
Claes Berg Gosch, Frøslevvej 36, 6330 Padborg

Freja Andersen Petersen, Grydehøjvej 48, 6330 Padborg
Mie Pedersen Julius, Smedager 2, 6340 Kruså

Oliver Søndergaard Schultz, Ryttergabsvej 34, 6330 Padborg
Vega Ulrike Kappel Pedersen, Padborgvej 111, 6340 Kruså

Viktor Outzen Nissen, Vejbækvej 14D, 6330 Padborg

Lørdag den 4. september kl. 11.15
ved Maria Louise Odgaard Møller

Anna, Møller Hjermitslev, Kirkevej 1, 6330 Padborg
Espen Linfos Seifen, Østerløkke 4, 6330 Padborg

Jacob Muusmann, Bejlhusvej 9, 6330 Padborg
Lara Amalie Meyer Doberck, Padborgvej 36, 6330 Padborg
Lasse Kragh Gellert Hansen, Tunneldal 23, 6330 Padborg

Mathias Skov Paulsen, Uff esvej 2, 6330 Padborg
Noah Oldenburg Nielsen, Slipskoven 42, 6340, Kruså, 

Signe Møller Hjermitslev, Kirkevej 1, 6330 Padborg

Søndag den 5. september kl. 9.30
ved Jakob Bruhn Hansen

Daniel Beese Skarritsø, Klosterkløften 5, 6340 Kruså
Klara Zilic, Nygade 9.1, 6330 Padborg

Lærke Schmidt Pedersen, Bovvej 39b, 6330 Padborg
Marie Villum Weiss, Skovbrynet 8, 6340 Kruså

Mihael Zilic, Nygade 9.1, 6330, Padborg
Oliver Ludvigsen Nielsen, Kådnermarksvej 9, 6330 Padborg

Pelle Petersen, Agerglimt 2, 6430 Kruså
Stella Toft Kjerulff  Aagesen, Klosterkløften 10, 6340 Kruså

Tristan Bech Jakobsen, Padborgvej 119, 6340 Kruså

Søndag den 5. september kl. 11.15 
ved Jakob Bruhn Hansen

Emil Hauge Holm, Valsbølgade 30, 6330 Padborg
Jeppe Jørgen Lorenzen Post, Frydendalvej, 52, 6330 Padborg
Karl Johan Nielsen Ballhorn, Hjulmagervej 1, 6330 Padborg
Kira-Amalie Gade Sørensen, Rolighedsvej 6, 6330 Padborg

Magnus Øland Christensen, Valdemarsgade 6, 6330 Padborg
Mathilde Maria Øland Christensen, Valdemarsgade 6, 6330 Padborg
Nukappiaaluk Andreassen, Frydendalvej 18, Fårhus, 6330 Padborg

Sofie Holme Carstensen, Nyhusvej 33, 6330 Padborg
Toby Hahn, Kempesteens Vej 47, 6330 Padborg

Lørdag den 11. september kl. 9.30
ved Maria Louise Odgaard Møller

Anna Nørgaard Jørgensen, Runesvinget 11, 6330 Padborg
Einar Piero Santur Moran, Hasselhaven 13, 6330 Padborg

Ellen Bjerrum Nielsen, Nygade 23, 6330 Padborg
Emil Ayhan Alparslan Kupfer, Søndermosevej 37, 6330 Padborg

Eskil Ocksen Asmussen, Vestergade 12 st th, 6330 Padborg
Lærke Terp Sørensen, Buen 10, 6340 Kruså

Mathilde Paetau Nielsen, Tunneldal 20, 6330 Padborg
Oliver Muusmann, Valsbølgade 26, Bov, 6330 Padborg

Patrik Hape Pedersen, Jaruplundvej 17, Bov, 6330 Padborg
Sara Mossom Nielsen, Centrumsgaden 13, 6330 Padborg

Lørdag den 11. september kl. 11.15
ved Maria Louise Odgaard Møller

Lauge Andreas Henningsen, Nørregade 2, 6330 Padborg
Line Anaya Jacobsen, Ellundvej 22, Bov, 6330 Padborg

Magnus Ejby Petersen, Skovglimt 9, 6340 Kruså
Mathilde Uhlmann Søndergaard, Slipskoven 2, 6340 Kruså

Matilde Schindhelm Petersen Østerskovvej 14, Kollund, 6340 Padborg
Rasmus Gaul Fischer, Kirkeforte 1, 6330 Padborg
Simon Justesen, Valsbølgade 8, 6330 Padborg

Simon Karl Larssen Ragnarsson, Pluskærvej 10, 6330 Padborg
Victoria Højstrup van der Sterren, Buskhøjvej 39, 6330 Padborg

Xenia Lisa Eckeroth Bak, Skrænten 2, st. th., 6340 Kruså

Søndag den 12. september kl. 9.30 
ved Helle Frimann Hansen

Alexander Alm Jacobsen, Skovglimt 2b, 1, 6340 Kruså
Benjamin Elias Olsen, Fasanvej 13, Kollund, 6340 Kruså
Camilla Bindzus, Persillegade 15, Kollund, 6340 Kruså

Emily Holm Grauert, Kildekobbel 28, Kollund, 6340 Kruså
Emma-Lee Steensgaard Meier, Skolevej 4, Kollund, 6340 Kruså

Freja Søberg Sandager, Skolevej 25a, Kollund, 6340 Kruså
Magnus Hørdum Clausen, Bakkegårdsvej 21, Kollund, 6340 Kruså

Malthe Valdemar Rabeck Lassen, Gl. Kirkevej 5a, Kollund, 6340 Kruså
Max Birch Unger-Schmidt, Fjordbakken 5, Kollund, 6340 Kruså

Petrine Marie Møller, Midtkobbel 46, Kollund, 6340 Kruså

Søndag den 12. september kl. 11.15 
ved Helle Frimann Hansen

Aila Liv Hanke Skolevej 12, Kollund, 6340 Kruså
Amalie Gerda Backmann Grubert, Midtkobbel 17, Kollund, 6340 Kruså

Asbjørn Jonassen, Kalveknækket 29, Kollund, 6340 Kruså
Elias Konrad Blom, Bakkegårdsvej 33, Kollund, 6340 Kruså

Frederikke Johansson Benthin, Bredsdorff vej 21 Kollund, 6340 Kruså
Katrine Hansen Brown, Østerskovvej 49a, Kollund, 6340 Kruså

Mette Falk Staadsen Petersen, Østerskovvej 13, Kollund, 6340 Kruså
Simon Messina Larsen, Drosselvej 2, Kollund, 6340 Kruså

Sofus Dyrvig-Pedersen, Lærkevej 4, Kollund, 6340 Kruså

Kampvalg på Valdemarshus
Af Dit te Vennits Nielsen

Der var kampvalg, da 
der skulle vælges 13 
personer til Brugerrådet 
på Valdemarshus. 
Her var følgende på valg: 
Arthur Beuschau, Heinz 
Paulsen, Conny Hansen, 
Linda Seeberg og Henning 

Jacobsen, som ønskede 
genvalg.

Märtha Knudsen og 
Hans Hansen ønskede 
ikke genvalg.

Som nyvalgte foreslog 
bestyrelsen Elin Fischer og 
Anne Marie Larsen.

på generalforsamlingen 
blev desuden foreslået 

Lone Christiansen og 
Lillian Clarkson. 

Resultatet blev, at der var 
genvalg til de siddende 
medlemmer af bruger-
rådet og nyvalg af Elin 
Fischer og Anne Marie 
Larsen.

Carlo Jensen, Merete 
Nielsen, Giesela Paulsen, 
Karin Andersen, Renate 

Oltrop og Bodil Clement 
(suppleant) var ikke på 
valg. 

I DSI blev Kai Kästner 
genvalgt. Ud gik Benta 
Tønder og nyvalgt blev 
Elin Fischer. 

Herudover sidder Carlo 
Jensen, Erik Nielsen 
og Anne Marie Larsen 
i bestyrelsen. Nyvalgt 
som suppleant blev Bente 
Rasmussen. ■

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
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Hørt ved Lyren
Frøslevlejrens Efter-
skole har fået to nye 
valgfag. Det drejer sig 
om skating og ridning.

Ronald Mossom Band 
fra Bov trykkede den 
torsdag af på Hagges 
i forbindelse med den 
alternative Tønder 
Festival.

Dele af taget på nybyg-
geriet ved Hummel er 
styrtet sammen. 

Padborg Torvecenter 
efterlyser brugte 
cykelhjul, som skal 
lakeres og hænges op 
til næste år, hvor Tour 
de France kommer til 
Sønder jylland. Finn 
Kristensen kan i den 
forbindelse kontaktes.

Købmand Kim 
Nicolaisen fra Rema-
1000 i Kruså støttede i 
weekenden Stafet ved 
Livet Bov. Hvis man 
kom forbi butikken og 
viste sin tilmelding, 
modtog man en gratis 
lyspose til en værdi 
af 50 kr., som gik til 
Kræftens Bekæmpelse. 

Både betjente og 
brandfolk fik forleden 
fart på, da der tikkede 
en melding om brand 
ind på alarmcentralen.
Flam merne var opstået 
i et skur på Torve  gade 
i Pad borg, men inden 
hjælpen overhovedet 
nåede frem, havde 
kvikke borgere fået 
ilden under kontrol. 
Det var en ukrudts-
brænder, der forårsage-
de flammerne.

Biskoppen Marianne 
Christiansen, Haders-
lev, biskoppen Elof 
Westergaard fra Ribe, 
og biskop Gothart 
Magaard fra Sles vig tog 
forleden på cykeltur. 
De besøgte blandt 
andet Isted løven, 
mindestenen for Folke 
Berna dotte i Kruså, 
og mindesmærket for 
nationalsocialismens 
ofre i Harreslev. ■ 

(kun lørdag den 4. sept.)

Vind et GAVEKORT 
på 50,- til butikken

KONKURRENCE

Anton griller 
pølser til en 

10’er
Mandag LUKKET. Tirsdag-fredag fra kl. 13.00 - 17.00

hver 1. lørdag i måneden fra kl. 10.00 - 14.00

Padborg Genbrugsbutik
Tværgade 1B, 6330Padborg

Overskuddet går til 
Julemærkehjemmet i Kollund

FØDSELSDAG!FØDSELSDAG!
Lørdag den 4. septemberLørdag den 4. september

fejrer vi fødselsdag og giverfejrer vi fødselsdag og giver

50% RABAT50% RABAT
på ALT i butikkenpå ALT i butikken

Gælder frem til fredag den 17. sept.Gælder frem til fredag den 17. sept.

 
 
 

KOM OG DANS MED! 
 

Folkedans er glad og sjov motion 
til levende folkemusik 

 
 

Grænsekvadrillen starter den nye dansesæson 
 

mandag den 6. september kl. 19.30 
i Auditoriet på Lyreskovskolen i Bov 

(indgang fra skolegården ved Kirkevej, overfor Bov præstegård) 
 
 

Hos os er man velkommen med eller uden dansepartner, og man kan 
danse med uforpligtende og ganske gratis i hele september måned 

 
Vi tager naturligvis hensyn til myndighedernes og landsforeningen Folkedans Danmarks  

retningslinjer mht. COVID-19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Yderligere oplysninger: 
Formand Karin Becker, tlf. 2624 2017 

Danseleder Lone Schmidt, tlf. 2480 6543 
www.graensekvadrillen.dk 

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 

MUSEUM OLDEMORSTOFT
Bovvej 2, 6330 Padborg  · Telefon 73 76 64 36

GRATIS, MED TILMELDING
WWW.OLDEMORSTOFT.DK 

Lørdag den 11. september 
mellem kl. 10 og 15.

Byg din egen drage under kyndig vejledning 
af professionelle dragebyggere. Du får 

mulighed for at kreere din helt egen drage, 
som du naturligvis får med hjem bagefter.

Dragefestival
for alle børn

Street-
food 

7. årgang fra Lyreskov-
skolen holdt forleden stre-
etfood i samarbejde med 
SuperBrugsen i Padborg. 

Her inspirerede diætist 
Leela Jung fra Sjælerum 
eleverne med bæredygtig 
mad. 

Formålet er få eleverne 
til at interessere og enga-
gere sig i mad på en sjov 
måde. ■

 Foto Dit te Vennits Nielsen
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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

 New Limited Edition
 PH 2/2 The Question Mark
 
1. oktober - 31. december 2021
 By Poul Henningsen
Vejl. udsalgspris kr. 9.995

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

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

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 

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

www.hebru.dk

Sundsnæs 4
6300 Gråsten

Norgesvej 24
6100 Haderslev

Mail
mobler@hebru.dk

Telefon 
7460 8351

Sundsnæs 4,
6300 Gråsten

Norgesvej 24, 
6100 Haderslev

Telefon
7460 8351

Mail
mobler@hebru.dk

Bov – Lundtoft – Rødekro
 Tinglev – Aabenraa

SENIORKONCERT 
MED SMUK 

Tirsdag den 14. september kl. 14.00 
Grænsehallerne-HPT Hallen 
Harkærvej 13, 6340 Kruså 

Entre med kaffe og kage kr. 100,- 

BILLETSALG: 
www.gransehallerne.dk/begivenheder.html 

og ved indgangen 

Alle er velkomne

Frivillige etablerer 
krolfbane i Smedeby
Af Dit te Vennits Nielsen

Lisbeth Elbech og 
Bent Christensen fra 
Smedeby har på egen 
hånd taget initiativ 
til etablering af en ny 
krolfbane i Smedeby.
Ideen opstod via “Bevæg 
For dig Livet”, hvor 
Lisbeth Elbech er gåvært.

“Det er jo ikke alle, 
der har lyst til bare at 
gå. Derfor fik vi vi idéen 
til krolfbanen. Vi har 
et flot grønt område 
mellem Svangkærvej og 
Vestervang i Smedeby, 
og her gav kommunen os 
lov til at etablere den nye 
bane. Vi håber at kunne 
lokke nogle folk op at 
stolen og komme ud i 
den friske luft, samtidigt 
med at man hygger sig”, 

fortæller Lisbeth Elbech 
Christensen, som har 
stiftet “Krolfspillets ven-
ner i Smedeby” igennem 

DAI (Dansk Arbejder 
Idrætsforbund.)

Bent Christensen sørger 
for at holde græsplæ-

nen, og samtidig er han 
formand for den nye 
forening.. 

Banen indvies lørdag den 
4. september kl. 14.00. Der 
kommer en repræsentant 
fra DAI og etablerer banen 
og instruerer i krolfspillet. 
Han forærer også et sæt 
krolfspil til den nye klub.

“De nærmere detaljer 
og spilletider aftaler vi på 
selve dagen. Vi håber på 
opbakning, en masse frisk 
luft og glade mennesker. 
Vi ser frem til denne 
dag, da vi har barslet 
med ideen længe, men 
covid-19 satte en stopper 
for arrangementet. Nu 
kan det endelig realiseres”, 
fortæller Lisbeth Elbech 
Christensen. ■

Lisbeth Elbech og Bent 
Christensen glæder sig til 
indvielsen på lørdag af den 
ny krolfbane i Smedeby
 Foto Dit te Vennits Nielsen
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