
hurtigt - kompetent - høfligt
Vi løser dine tekniske problemer

hos dig eller på værksted

Tlf. 25 46 00 55
Butik og værksted er åbent

efter aftale i Padborg Torvecenter

IT salg, service og support
til virksomheder og private

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

iPhone og iPad

Garant Sisseck boligudstyr ApSGarant Sisseck boligudstyr ApS
Nørregade 37-39 - 6330 Padborg Tlf. 74 67 19 54 Nørregade 37-39 - 6330 Padborg Tlf. 74 67 19 54 

Mandag - tirsdag - onsdag 9.30 - 16Mandag - tirsdag - onsdag 9.30 - 16
torsdag 9.30 - 17.30 og lørdag 9.30 - 12.30torsdag 9.30 - 17.30 og lørdag 9.30 - 12.30

GULV- & GARDINBUSSENGULV- & GARDINBUSSEN

BOOK EN TID
for personlig 

rådgivning i butikken 
eller hjemme hos dig.
TLF. 74 67 19 54

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

Vi kan mere …
… end Kong Fiddes livret

Restaurant

COLOSSEUM
Sdr. Havnegade 24, 6400 Sønderborg ∙ Telefon: 7442 2306

Se menukortet på www.restaurantcolosseum.dk

Sundsnæs 2 · Gråsten · kjems.dk
Telefon 7465 1140

Hushandler

Sommerhushandler

Ejerlejlighedshandler

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

ÅBNINGSTILBUD

BESTIL NU!

15%
RABAT

FREM TIL 1. JANUAR
2022

DET ER ALDRIG FOR SENT AT

HULMURSISOLERE
• Lavere energiforbrug

lavere varmeregning
• Sundere bolig og 

bedre indeklima
• Forøgelse af husets salgsværdi
• Renere miljø, mindre CO2 udslip

BØRGE NØRGAARD APS
Tømrer & Snedkerforretning
Bækgade 14, Blans · 6400 Sønderborg
TELEFON: 74 46 15 29 MOBIL: 40 35 55 29
www.bnisolering.dk E-mail: mail@bnisolering.dk

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

 
Vagttelefon

Døgnbemandet for akutte henvendelser

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

Gratis mad og drikke
Mange aktiviter

Jubilæum
Lørdag den 25. september

kl. 10 -14

Lars dyrlæge i 30 år
Hele familiens dyrlæge Gråsten 1 år 

Hele familiens dyrlæge Møgeltønder 5 år

Sjællandsgade 16, 6400 Sønderborg · www.akseltang.dk

Ring 7447 4262
eller skriv til

akseltang@mail.dk

Aksel Tang
2033 7410

Bent Christensen 
2916 6103

OMBYGNING 
RENOVERING 

TOTALENTERPRISE

Når vi arbejder 
sammen,  

så rykker det!

Mød mig på Facebook og på www.slesvigsk-parti.dk

Stephan
Kleinschmidt

Slesvigsk Parti

2x75_annonce_Stephan.indd   12x75_annonce_Stephan.indd   1 03.05.2021   08.0703.05.2021   08.07

BovAvis
Tak fordi du handler lokalt

Gråsten - Broager - Ragebøl - Sundeved - Padborg - Kruså - Frøslev - Holbøl - Kollund Uge 36 8. 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 

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.

Gudstjenester og aktiviteter i september
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

Venstre: Beslutningen om nul valgfrihed 
af hjemmepleje er dårlig stil
Af Lise Kristensen

“Pengene til hjemme-
pleje bør følge borgeren. 
Ældre mennesker skal 
have det frie valg, når de 
beslutter, hvem der skal 
komme i deres hjem. Det 
skal kommunen hjælpe 
med til og ikke, som 
tilfældet er i Sønderborg, 
indskrænke valgfriheden 
ved kun at give mulighed 
for at gøre brug af en 
hjemmehjælper-tjeneste 
– nemlig i dette tilfælde 
CaRas.
Det betyder, næsten 400 
udsatte ældre skal skifte 
hjemmehjælp for at bevare 
den kommunale støtte. 
Det er utrygt og aldeles 
urimeligt!”

Det siger Venstres 
kandidat til kommunal-
valget, Ingrid Johannsen, 
Gråsten. Hun er nummer 
to på Venstres liste og 
har besøgt snart 80-årige 
Marianne Hildebrandt, 

der er fortvivlet over at 
være tvunget til at skifte 
hjemmehjælp med en 
Alzheimer ramt mand. 
Det er en sygdom, der kun 
bliver værre. Pårørende er 
stærkt afhængige af for-
troligheden og trygheden 
ved de plejere, der dagligt 
kommer i hjemmet. 
Marianne Hildebrandt 
har Danske Diakonhjems 
personale til at komme 

hos sig. Det er hun glad 
for og tilfreds med.

“Der stor forskel på 
hjemmeplejere. Det 
her drejer sig ikke bare 
om kost og spand. Det 
er svært at vinde en 
Alzheimer ramts fortro-
lighed. Den har plejerne 
fra Danske Diakonhjem. 
Nu må jeg ikke have dem 
mere. Jeg fik et chok, da 
jeg hørte det,” fortæller 

Marianne Hildebrandt 
harm og grædefærdig.

Værdighed
“Ældrepleje handler i 
høj grad om værdighed. 
Det er værdigheden, der 
risikerer at gå tabt, fordi 
et flertal vil spare 2,7 mil-
lioner kroner på 400 
personer, som modtager 
privat hjemmehjælp med 
kommunal støtte. Man 

kan spørge sig selv, om 
kommunen reelt kommer 
til at spare det beløb. Der 
opstod hurtigt rygter om, 
flertallet ville gå fra to 
private udbydere på hjem-
mepleje-området til én. 
Før vi anede det, blev der 
sendt en pressemeddelelse 
ud, og så var det sådan. De 
løb fra os. Det er ikke fair 
play! Beslutningen er ta-
get, uden flertallet er gået 
ud og har taget dialogen. 
Der har ikke været nogen 
forudgående ofentlig de-
bat. Det frie valg er ikke til 
stede længere. Det er ikke 
reelt demokrati. Vi må 
håbe, den offentige debat 
kommer, selv om det lige 
nu ser sort ud. Når aftalen 
med CaRas træder i kraft, 
gælder den seks år. Reelt 
set burde man ophæve 
udbuddet og se, hvilket 
flertal der tegner sig efter 
kommunalvalget. Jeg tror, 
det her får indflydelse på 
valgets udfald, men 16. 

november kan det være 
for sent at ændre beslut-
ningen,” siger byrådsmed-
lem Daniel Staugaard (V), 
der finder, hele forløbet 
om udbuddet er dårlig stil.

Venstre stemte imod 
at gøre CaRas til ene 
udbyder af privat hjemme-
pleje. Flertallet bestående 
af Social demokratiet, 
Slesvigsk Parti , Dansk 
Folke parti og Fælles listen 
sikrede CaRas eneretten. 

For to år siden ville kom-
munen insource driften 
af Dalsmark Plejehjem i 
kommunalt regi og sætte 
Danske Diakon hjem, der 
har drevet plejehjemmet i 
mange år, fra bestillingen. 
Efter mange diskussioner 
og adskillige juridiske 
responsa blev pleje-
hjemsdriften på Danske 
Diakon hjems hænder. Nu 
er Danske Diakon hjem 
primo 2022 sat på porten 
som privat udbyder af 
plejei eget hjem i Sønder-
borg kommune. 

Danske Diakonhjem har 
efter byrådets beslutning 
måttet fyre 70 ansatte. ■

Byrådskandidat Ingrid Johannsen i samtale med Marianne Hildebrandt og byrådsmedlem 
Daniel Staugaard om konsekvenserne af, at Sønderborg Kommune vil indskrænke valgfrihe-
den for de ældre. Foto Lise Kristensen
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STÆRKE TILBUD
FRA DIN SUPERBRUGS

Torsdag, fredag og lørdagstilbud

Tilbuddene gælder torsdag den 9. september til 
lørdag den 11. september 2021 eller så længe 
lager haves. Der tages forbehold for trykfejl.

DANMARKS 

BILLIGSTE

PRIS

*Så længe lager haves

Pr. stk. kun

10,-
+pant

Fur Pilsner 
50 cl

Vælg mellem 
Vulcano classic 
eller Cascade

Pr. stk. kun

795

Sun Lolly
10 stk. pack

mange varianter

FRIT VALG

FRIT VALG

REST-

PARTI

FRIT VALG

Pr. stk.

10,-

Rynkeby juice
1 liter

Flere varianter

Pr. stk. 

95,-

Ferske rejer i spand
1600/950 gram

*Kun mod 
forudbestilling 24 

timer før

10 stk. 

175,-

DELIKATESSEN TILBYDER
Smørrebrød

FORUDBESTILLES PÅ 
TELEFON 73 65 26 00

24 TIMER FØR

FRIT VALG 

SLAGTEREN TILBYDER
Stroganoff, gullasch eller 
minutsteaks
1000 g

Pr. pakke 

79,-

GRÅSTEN

SuperBrugsen Gråsten Telefon 73 65 26 00
Åbningstider: Vi har åbent alle dage kl. 7.00 - 20.00
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100 år med idræt, fest og 
fællesskab i Rinkenæs

Af Søren Gülck

På en smuk og lun 
sensommerdag kunne 
Rinkenæs Ungdoms- og 
Idrætsforening fejre 
foreningens 100-års 
jubilæum. 
Det gode vejr lokkede 
mange Rinkenisser til 
sportspladsen, hvor festen 
blev holdt.

Formand Tina Justesen 
og udvalgsformand Heidi 
Lemvig holdt en fælles 
velkomsttale for de mange 
fremmødte.

Rinkenæs Ungdoms-
forening blev stiftet 
13. september 1921 på 
Sandager Strandhotel, og 
allerede i 1927 begyndte 
man forhandlinger med 
idrætsforeningen om at 
lægge de to foreninger 
sammen. 

Det lykkedes ikke i første 
omgang, og man skulle 
helt hen til 1939 for en 
sammenlægning var en 
realitet.

Foreningen har haft for-
skellige navne. Det sidste 
navneskifte skete i 1973, 
og er stadig som man ken-
der det i dag ”RUIF”

Flere udefra deltog i ju-
bilæumsfesten, deriblandt 
også Sundeved Efterskole, 
der havde lavet vandrut-
sjebane. Det var et sær-
deles populært indslag på 
den lune sensommerdag.

På sportspladsen blev der 
desuden spilles forskel-
lige boldspil, og hoppet i 
hoppeborg.

Rinkenæs Spejderne for-
ærede bestyrelsen i RUIF 
en overnatning i deres nye 
shelter, hvilket man ville 
glæde sig til.

Efter en kagekonkurren-
ce sluttede festlighederne 
om aften med fællesspis-
ning, som over 120 gæster 
overværede. ■.

Nygade 9, Gråsten  ·  Telefon 7465 0670

Hår · Mode · Hudpleje

til en af vores tidligere elever

Kristina Rose Provstgaard
der starter mandag den 20. september

Du kan allerede nu bestille tid.

Samtidig siger vi farvel til Bine, der desværre har søgt nye udfordringer.
Bines sidste arbejdsdag er fredag den 17. september.

Vi takker Bine for 6 dejlige år og ønsker 
hende held og lykke med nyt job

Velkommen

Hos os kan du samle 
Gråstenmærker

Ny frisør hos Salon Sanne

Af Gunnar Hat tesen

43-årige Kristina Rose 
Provstgaard er ny frisør i 
Gråsten.
Hun er bestemt ikke 
noget ukendt ansigt i 
området. Hun er udlært 
hos Salon Sanne, og havde 
i en årrække egen salon i 
Sønderborg.

“Det føles næsten som at 
komme hjem efter en lang 
rejse. Det bliver dejligt at 
komme tilbage til det, jeg 
brænder for. Jeg glæder 
mig til at få det kreative og 
sociale tilbage igen”, siger 
Kristina Rose Provstgaard, 
der bor i Nybøl sammen 
med min mand Jesper 
og deres 2 børn, Emiline 

på 11 år, som går i 6. kl. 
på Privatskolen Als og 
Alexander på 8 år, der går 
i 2. kl. på Gråsten Skole.

I adskillige år har hun 
sammen med sin mand 
drevet EME Hydraulic 
ApS, hvor hun har ansvar 
for bogholderiet, HR og 
generelt alt det admini-
strative og markedsføring.

“Men jeg har det seneste 
års tid haft en drøm om at 
komme tilbage til frisørfa-
get”, siger hun.

I fritiden elsker hun at 
være med på sidelinjen i 
sine børns liv, som både 
dyrker spring, fodbold og 
går til spejder.

Ud over det sidder 
hun med i bestyrelse 
på Privatskolen Als og 
i repræsentantskabet i 
Broager Sparekasses. Og 
gennem de seneste mange 
år har hun været medlem 
af GroNet, hvor hun 
sidder med i en ERFA-
økonomi gruppe. ■

Kristine Rose Provstgaard er ny frisør hos Salon Sanne i 
Gråsten. Privat foto.

Der var dagen lang masser af 
aktiviteter på sportspladsen i 
Rinkenæs. Foto Søren Gülck 

4



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

VELKOMMEN TIL 
LARS BENDIKSEN

SAMT TAK FOR DEN 
FLOTTE MODTAGELSE

ÅBNINGSTILBUD

BESTIL ALLEREDE NU!

15%
RABAT

FREM TIL 1. JANUAR
2022

Hos os kan du samle 
Gråstenmærker
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Gisselmann  
Kongevej 86, Gråsten · 74 65 01 70

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

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

Byd foråret velkommen

Gråsten

I november trækker vi lod om et weekend-ophold for 2 personer. 
Hovedpræmien udtrækkes den 23. december kl. 14.00 og er et gavekort på 5.000 kr. 

Samt yderligere 2 gavekort á 2500 kr. til køb i de deltagende butikker.

Vinderne o� entliggøres straks på Gråsten Handels Facebookside, og i Gråsten Avis i uge 1 2022.

Ingen gevinster kan ombyttes til kontanter.

Keramiker Lajla Hartig

Gråstenmærker 2021Gråstenmærker 2021
Saml Gråstenmærker ved køb i 
slotsbyens deltagende butikker
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HEINRICH  
T: 2941 1470

MORTEN  
T: 2683 6790KØKKEN · BAD · GARDEROBE

KØKKEN-
RENOVERINGOK

Se hvor vi udstiller på facebook  
eller på www.okkr.dk

Ring og bestil tid til et gratis hjemmebesøg!

Danmarks eneste landsdækkende kæde – din garanti for tryghed og kvalitet

Nye låger
– monteret på 1 dag

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

HEINRICH  
T: 2941 1470

MORTEN  
T: 2683 6790KØKKEN · BAD · GARDEROBE

KØKKEN-
RENOVERINGOK

Se hvor vi udstiller på facebook  
eller på www.okkr.dk

Ring og bestil tid til et gratis hjemmebesøg!

Danmarks eneste landsdækkende kæde – din garanti for tryghed og kvalitet

Nye låger
– monteret på 1 dag

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

HEINRICH  
T: 2941 1470

MORTEN  
T: 2683 6790KØKKEN · BAD · GARDEROBE

KØKKEN-
RENOVERINGOK

Se hvor vi udstiller på facebook  
eller på www.okkr.dk

Ring og bestil tid til et gratis hjemmebesøg!

Danmarks eneste landsdækkende kæde – din garanti for tryghed og kvalitet

Nye låger
– monteret på 1 dag

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

  Af hjertet Af hjertet 
taktak

 for det store fremmøde og 
deltagelse i vores 100-års jubilæum. 

Tak for opmærksomheden.

En særlig tak til Sundeved Efterskole, 
KFUM Spejderne og det Friv. 

Brandværn i Rinkenæs, HFIF og til vores 
sponsor SuperBrugsen, Gråsten.

Mvh. Bestyrelsen

Tårevædet afsked med Danske Diakonhjem
Af Lise Kristensen

Forleden da Marianne 
Hildebrandt åbnede dø-
ren for sin hjemmeplejer, 
fandt hun en tårevædet 
kvinde på dørtrinnet til 
lejligheden i Slotsgade i 
Gråsten.
“Hun tudbrølede. Det gør 
jeg efterhånden også,” 
siger den snart 80-årige 
kvinde, der plejer sin 
Alzheimer-syge mand 
Peter i hjemmet med 
stor hjælp fra Danske 
Diakonhjem.

Et flertal i byrådet har 
besluttet udelukkende at 
overdrage den private del 
af den kommunale hjem-
mepleje til CaRas.

Det betyder, at ældre som 
Marianne Hildebrandt og 
hendes mand Peter ikke 
længere kan have Danske 
Diakonhjems plejere og 
sygeplejersker til at hjælpe 
sig hjemmet med støtte fra 
kommunen.

Danske Diakonhjem er 
den største ikke-kom-
munale aktør på ældre-
området. De arbejder ud 
fra et kristent livssyn på 
non-profit basis. 

Marianne Hildebrandt 
roser ekspertisen.

“Som Alzheimer patient 
har min mand behov for 

ro og gentagelse. Han er 
især knyttet til to af de fa-
ste plejere. Jeg har stor ros 
til Sønderborg Kommune 
for hjælpen i forbindelse 
med min mands sygdom. 
Vi går rundt om slotssøen 
to gange i ugen sammen 
med en fysioterapeut 
og laver øvelser. Derfor 
forstår jeg heller ikke 
kommunens holdning. 
Det er samfundets sva-
geste, de ønsker at spare 
på. Nu skal den hjælp, 
som vi har behov for, og 
som vi er rigtig glade for, 
tages fra os, fordi nogen 
har sagt duer ikke. Det 
er en formynderstat, der 

fratager folk som os deres 
faste hjemmehjælp,” siger 
Marianne Hildebrandt.

Harm
Sønderborg Kommune 
ville egentlig pege på to 
private udbydere, som 
borgerne kunne vælge 
imellem. Her var Danske 

Diakonhjem den ene. De 
faldt efter borgmester Erik 
Lauritzens udsagn på ikke 
at leve kvalitets- og pris-
mæssig op til det bud, der 
kom fra CaRas, som bliver 

eneste private alternativ til 
kommnal hjemmepleje.

“Jeg fatter ikke, hvad 
det er for noget roderi, og 
hvordan man kan kalde 
Danske Diakonhjem 
dårligere og dyrere. Det 
er den aller sårbareste 
gruppe af borgere, der skal 

skifte hjælpere i hjemmet. 
Det gør ondt. Vi har stor 
hjælp af dem. Det offentli-
ge er fuldstændig ligeglade 
med os, når det kommer 
til stykket. Hvorfor kan 
man ikke ofre noget på en 
god og kvalificeret ældre-
pleje. Det, man siger, er, 
at det ikke alle kan få, det 
skal ingen have. Jeg hader 
den smålighed,” siger 
Marianne Hildebrandt, 
der er harm over, hun i 
en så udsat situation skal 
skifte hjemmepleje.

Frit valg
Plejerne kender forhol-
dene, og hendes mand 
Peter Christensen er tryg 
ved dem. Der hviler store 
opgaver på den 80-årige 
kvindes skuldre med at få 
dagligdagen til at hænge 
sammen med vask, pleje 
og tilsyn med ægtefællens 
tilstand. Hun kan slet 
ikke forestille sig at skifte 
hjemmehjælp.

“Hver dag er en ny dag. 
Jeg ved jo heller ikke selv, 
hvor længe jeg holder. 
Mange ældre ser for-
sømte ud, fordi de ikke 
har nogen til at tage sig 
ordentligt af dem. Man 
skulle næsten tro, det var 
orkestreret at vælge at 
sætte Danske Diakonhjem 
på porten. De har gjort det 
godt. Min mand fejler flere 
ting ud over Alzheimer. 
Det er vigtigt at være tryg 
ved dem, der kommer i 
hjemmet. For mig at se, 
har vi ikke råd til andet 
end at give de ældre 
en ordentlig pleje. Jeg 
bryder mig ikke om den 
formynderiske holdning. 
Der burde være frit valg. 
Det er hjerteløst,” mener 
Marianne Hildebrandt, 
der fra omkring årsskiftet 
skal regne med at hjem-
mehjælpere i lejligheden.

“Jeg er ked af det. Ingen 
aner, hvor alene jeg 
står med mange ting. 
Demokratiet er en illu-
sion, når vi ikke får den 
hjælp, vi har brug for, men 
skal gå til billigste bud. 
Det er umenneskeligt. Jeg 
tror ikke på, politikerne 
selv kender konsekven-
sen af det her,” er den 
harmdirrende melding fra 
Slotsgade. ■

Det var et stort chok for snart 
80-årige Marianne 
Hildebrandt, da hun erfarede, 
hun ikke længere kan få 
hjælp i hjemmet af Danske 
Diakonhjem, fordi kommunen 
har vraget dem som privat 
udbyder af hjemmehjælp.

Marianne Hildebrandt 
spekulerer på, hvad der 
sker, hvis ikke hun kan klare 
de mange opgaver i hjem-
met, der følger af at være 
pårørende til en Alzheimer 
syg mand, og hun er ikke 
blevet mindre betænkelig 
ved udsigten til efter mange 
års tilfredshed med Danske 
Diakonhjem at blive tvunget 
til at skifte hjemmepleje.
 Foto Lise Kristensen
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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.

Salgssupporter 
Stine Auerbach
Telefon 61 44 07 80
sa@graastenavis.dk

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 

Alt i anlæg & vedligehold

Hækklipning Belægning

Vedligehold Beplantning

Beskæring

Græsplæner

Haveservice TræfældningBeskæring

Belægninger StøttemureGræsplæner

planter@havekompagniet.dk · TLF. 74 61 35 06

ANL ÆGSGARTNE R

HUSK du kan få 
FRADRAG  for 
havearbejde

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

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.

Tlf. 23 71 58 59
Dyrehegnet 14
6300 Gråsten
www.graasten-murerforretning.dk
post@graasten-murerforretning.dk

Ringgade 3, 6300 Gråsten | Telefon 7463 0800 | www.fi scher-advokatfi rma.com

Hans 
Henrik 
Fischer

Nicole 
Schünemann

-Føh

Heidi 
Waldemar 
Østergaard

- Erhvervsret
- Erstatningsret
- Testamenter
- Skilsmisseret

- Ejendomsoverdragelse
- Strafferetsager
- Bobehandling 
- Retssagsbehandling

tømrer / snedker
Knud Møller Paulsen

Bækken 10 · Rinkenæs
DK-6300 Gråsten

info@godthaandvaerk.dk

telefon 74 65 01 10
mobil 40 34 80 08

Mediekonsulent
Knud Petersen

Telefon 31 40 03 61

kp@graastenavis.dk
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GRÅSTEN SLOTSKIRKE
Søndag den 12. september kl. 11.00

ved Helle Domino Asmussen

ADSBØL KIRKE
Søndag den 12. september kl. 9.30

ved Helle Domino Asmussen

KVÆRS KIRKE
Søndag den 12. september 

Ingen gudstjeneste

BROAGER KIRKE
Søndag den 12. september kl. 9.00
ved Henrik Bo Jacobsen med dåb

EGERNSUND KIRKE
Søndag den 12. september kl. 11.00

ved Mette Carlsen

RINKENÆS GAMLE KIRKE
Søndag den 12. september kl. 9.30

ved Mette Carlsen

NYBØL KIRKE
Søndag den 12. september kl. 9.30

ved Karen Møldrup Rasmussen

SOTTRUP KIRKE
Søndag den 12. september kl. 11.00

ved Karen Møldrup Rasmussen

ULLERUP KIRKE
Søndag den 12. september 

Ingen gudstjeneste

TYSK GUDSTJENESTE
Samstag, 11.9., 10 Uhr,

Gottesdienst beim Knivsbergfest
Sonntag, 12.9., 14 Uhr, Familiengottesdienst
und Erntedankfest in der Scheune auf dem 

Lindenhof, Vandværksvej 8 in Holebüll

GUDSTJENESTERGUDSTJENESTER

Efterlysning

Tak fordi du handler lokalt

 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

Hip hip hurra Hip hip hurra 
Nadia/MorNadia/Mor

Tillykke med de 40 årTillykke med de 40 år
Ønskes du af Ønskes du af 

Emma, Tobias, Sune, Mor, Far, Emma, Tobias, Sune, Mor, Far, 
Diana, Lars, Naja, LærkeDiana, Lars, Naja, Lærke

SØGES
Vores grå papegøje Jaco fl øj ud af vinduet.

Vi savner ham meget. 

Vi vel gerne give en dusør, 
hvis nogen fi nder ham til os.

TLF. 53 33 33 07

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. 2534 3549

Der kan købes øl, vand, 
grillpølser, kaff e/te med kage.
HUSK selv at medbringe bord/
trailer eller andet du vil sælge fra.

HUSK

Vær med til at give 
gigthospitalet et nyt navn
Af Lise Kristensen

Bolig- og udlejnings-
selskabet Grønnely 
bliver hurtigere færdig 
med de 65 lejligheder i 
det gamle gigthospital i 
Gråsten end ventet. 
De første lejere kan flytte 
ind til december.

“Bygningen viste sig ikke 
at give så store udfordrin-

ger. Den er lige til at gå 
til, så vi bliver færdige i 
god tid,” siger direktør i 
Grønnely Peder Blak.

Grønnely udskriver en 
konkurrence i at give 
gigthospitalet et nyt navn. 
Det gamle gigthospital 
har tidligere heddet Kong 
Christian X’s Gigthospital. 
Nu skal de 65 lejligheder 

tilflyttes under et nyt 
navn.

“Vi tænker, at der må 
sidde nogen med ideer 
til, hvad bygningen kan 
hedde. Der er frit slag. 
Måske har nogen et navn, 
der inkluderer historien 
eller noget sønderjysk. Det 
må være folk på egnen, 
der ved, hvad der vil være 
passende, rammende og 
kendetegnende for det 
gamle gigthospital. Det er 
bygget som tysk kurhotel 
i 1888 med spir og træfa-
cader, da dampskibe lagde 
til i havnen med rige tyske 
turister. Det blev gigtho-
spital i 1955. Vi renoverer 
det i respekt for historien. 
Det bliver shinet op efter 
alle kunstens regler,” siger 
Peder Blak.

Stor efterspørgsel
De 65 lejligheder er på 50-
100 kvadratmeter med to 
til fem værelser. Onsdag 
8. september åbner udlej-
ningen officielt. Der er 216 
skrevet op til en lejlighed.

“De har et lille forspring, 

fordi de kommer i be-
tragtning som de første, 
hvis de finder en passende 
lejlighed, så det er med at 
skynde sig at blive skrevet 
op. Vi har tidligere været 
ude for, at lejlighederne i 
vore byggerier gik til inte-
ressenter, der var skrevet 
op på forhånd,” fortæller 
Peder Blak.

Fra denne uge vil man 
kunne se på Grønnelys 
hjemmeside, hvordan 
lejlighederne er fordelt, 
og hvor de ligger i den 
7000 kvadratmeter store 
bygning.

“Vi er stolte og beærede 
over at få lov at lave det 
her byggeri. Vi er blevet 
mere begejstrede med 
tiden. Det er en fantastisk 
gammel bygning med 
højt til loftet og udsigt til 
havnen. Det er tænkt som 
senior- og famlieboliger, 
så vi får flere generationer 
ind i huset. Det er den 
måde, vi udvikler vore 
byggerier på, så de forskel-
lige aldersgrupper blander 
sig med hinanden på 
en spænende og positiv 
måde,” siger Peder Blak.

Har du et bud på, 
hvad det gamle gigt-
hospital skal hedde, 
så send dit forslag til 
konkurrence@graastenavis.dk 
senest 4. oktober. Ge-
vinsten til vinderen er et 
gavekort på 2000 kroner 
til byens forretninger og 
æren af, at det vindende 
navn kommer op på det 
tidligere kurhotels og gigt-
hospitals murværk. ■

Grønnely udskriver konkur-
rence om, hvad det gamle 
gigthospital skal hedde.
 Arkiv foto Søren Gülck

1 0



Taksigelser

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

Alice Tørøk Bedemand Kontakt 71 78 76 22

− Vi hjælper med alle praktiske og− Vi hjælper med alle praktiske og
uvante opgaver og hjælper med at søge begravelseshjælpuvante opgaver og hjælper med at søge begravelseshjælp

− I samarbejde med en Clairvoyant tilbyder vi en afsked 
med afdøde der giver afklaring og ro i sindet

• Kiste (hvid )

• Miljøurne 

• Polstring af kiste 

• Fri kørsel i Sønderjylland 

• Honorar-samtale i hjemmet

• Dokumentarbejde inkl.

• Intet weekendtillæg

 Pris fra kr. 10.995,-

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 takHjertelig tak
For den overvældende deltagelse og opmærksomhed For den overvældende deltagelse og opmærksomhed 

ved min kære mand og vores farved min kære mand og vores far

Hans Peter ClausensHans Peter Clausens
Begravelse den 27. august 2021Begravelse den 27. august 2021

Tusind tak for alle smukke blomster og kranseTusind tak for alle smukke blomster og kranse
Gerda ClausenGerda Clausen

Lena, Mads og Knud med familierLena, Mads og Knud med familier

Gråsten Boldklub kvalificerer sig

Gråsten Boldklubs har to 
hold, U-18 holdet og U-15 
holdet, som netop har 
kvalificeret sig til Liga 1.
U-18 endte på en sikker 2. 
plads i oprykningsspillet, 
medens U-15 pigerne blev 
en sikker nr. 1 ved i deres 
sidste kamp at besejre pul-
jens nr. 2 fra Årslev med 
hele 4-1.

U-18 skal fremover 
spille i den bedste række i 
Jylland/Fyn, da der kun er 

den landsdækkende U-18 
DM -række, der rangerer 
højere. 

Holdet skal møde Vejle 
B, Oure idrætsakademi, 
Aabenraa, SKV, Aarhus 
samt Dalum/Hjallelse.  

Hos U-15 pigerne er 
der ingen landsdæk-
kende turnering, så de 
skal spille i Liga 1b , hvor 
de skal møde Odense Q, 
Stensballe, Galten, VRI, 

Aarhus og enten Varde 
eller Grenå .

“Det bliver nogle lange 
ture for begge hold. Da 
det er en enkeltkamps-
turnering, kan vi jo håbe 
at få hjemmebane mod 
de klubber, der kommer 

længst væk fra”, siger 
formand for Gråsten 
Boldklub, Mogens 
Hansen. ■

De glade U-15 piger har 
kvalificeret sig til Liga 1.
 Privat foto

Erhvervsgrunde
På generalforsamlingen 
i Gråsten Forum efter-
lyste formanden, Jakob 
Petersen, nye erhvervs-
grunde, da der ikke er 
flere i Gråsten.

Fhv. borgmester Bendt 
Olesen foreslår, at man 

byggemodnede nye er-
hvervsgrunde ved motor-
vejen i Avnbøl. ■
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B R O A G E R

SogneaftenSogneaften
Torsdag den 23. september kl. 17.30

Forfatteraften med:

Kim Fupz Aakeson 
som har skrevet børne- og voksenbøger, 

filmmanuskripter, er dramatiker og prismodtager m.m. 
Kim Fupz Aakeson kommer snart med en BØRNEBIBEL

Fortællinger om at fortælle
Hvordan er anatomien i en fortælling, hvordan skruer 

man det sammen, og hvor kommer ideerne fra? 
Og hvad hvis de ikke kommer? Hvad har en tragisk 

opera til fælles med den sødeste billedbog?

 Kim Fupz Aakeson har leveret manuskripter til en række af 
nyere dansk films største succeser, heriblandt “Den Eneste 

Ene”, “Okay” og “Prag”. Han er ikke blot en af Danmarks mest 
produktive forfattere, men dækker også stort set samtlige 
genrer. Anders W. Bertelsen er begyndt optagelserne til en 

romantisk film fra Kolding - manuskript af Kim Fupz Aakeson

Entré og ka� e: 100,- (25,- studerende og unge) 

Tilmelding på kirkekontoret senest tirsdag den 14. september på tlf: 74 44 07 55 
eller broager.sogn@km.dk. Betaling ved indgangen – gerne MobilePay

Alle er velkommen
Aktivitetsudvalget ved Broager Menighedsråd

NB. Husk, der er begrænset antal siddepladser. Læg mærke til tidspunktet kl. 17.30 

SognecaféSognecafé
Fredag den 24. september fra kl. 14.30 – 16.30

En eftermiddag om arbejdsområder set fra 
kirken, kirkegården og kirkekontoret

Kirketjener Lars Hvedemose
Hvad indebærer det, at være kirketjener, kirkegårdsmedarbejder, 

altmuligmand  - nærmest en slags ”blæksprutte” -

Kordegn Jette Stenkjær Hansen
Hvad laver man som kordegn på et kirkekontor, udover 

at være sekretær for menighedsrådet og håndtere 
borgerhenvendelser- også en slags ”blæksprutte”-

Entré + ka� e: 25,-

Alle er velkommen – Hilsen Ingeborg

HøjskolesangbogenHøjskolesangbogen
Sangformiddage fra kl. 10.00 – 11.30

Kendte sange og nye sange fra Højskolesangbogen

Fredag den 8. oktober
Fredag den 5. november
Fredag den 19. november
Fredag den 3. december
Alle er velkommen - Ka� e: 10 kr.

Hilsen Ingrid Bundgaard-Nielsen og Ingeborg Pedersen

WWW.BROAGERKIRKE.DK

Læg mærke til 
tidspunktet

Aktiviteter iAktiviteter i
Broager SognegårdBroager Sognegård

Broager

Næste annonce uge 41

SØNDAGSCAFÉ

Søndag den 26. september kl 12. Dørene åbnes kl. 11.15
Menu: Bøf med løg, agurkesalat, blomkål, gulerødder og kartofl er. 
Underholdning: Henning Böhm. Henning er pensionist og hjertepatient. Efter 4 
blodpropper med dårlig prognose besluttede Henning at gøre sit livs rejse. Henning 
beretter om en dramatisk og farefuld single sejlads over Atlanterhavet i en 36 fods 
stor sejlbåd. Seks uger med orkan, hajangreb og uvenlige US CoastGuards.
Pris: kr. 75,- Tilmelding til Glendi Hvidkilde på mail: glendihvid@yahoo.dk 
eller på tlf. 5135 9550 fra torsdag den 9. september fra kl. 15

KONCERT MED KELD OG HILDA HEICK

Søndag den 31. oktober kl. 14. Sønderborg Teater 
Jubilæumsshow med Keld og Hilda Heick akkompagneret af Mickey Pless. Der 
venter os et fornøjeligt musikalsk program, hvor der vil være pigtråd, Melodi Grand 
Prix-nostalgi og sange udødeliggjort af én af kunstnerne fra det populære program 
“Musikbutikken”. Musikken krydres undervejs af anekdoter og fortællinger.
Turen er et “kør selv arrangement”. Mødested P-pladsen 
ved Broager Kirke klokken 12.30.
På hjemvejen lægger vi turen forbi Skelde Forsamlingshus, hvor vi får middag.
Pris: Egenbetaling kr. 100,- (tilskud fra puljen “sårbare ældre”)
Tilmelding efter “Først til mølle” princippet til Glendi Hvidkilde på mail: 
glendihvid@yahoo.dk eller på tlf. 5135 9550 fra torsdag den 9. september fra kl. 15.

KROLF INDENDØRS I EGERNSUNDHALLEN

Begynder onsdag den 6. oktober kl. 14 - 16.30. 
Pris: kr. 100,- Kontaktperson: Jørgen Jørgensen tlf. 5048 5658

KEGLING I AHLMANNSPARKEN I GRÅSTEN

Begynder fredag den 1. oktober kl. 14 - 16. 
Pris for 3 mdr. kr. 200,- Kontaktperson: Svend Åge Friedrichsen tlf. 4274 8722

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

Højt aktivitetsniveau i 
Ældre Sagen

Ældre Sagen i Broager 
er igen oppe i fulde 
omdrejninger.
Den seneste tid har der 
været fællesspisning på 
Broagerhus, hvor  Kaj 
Østergård fortalte om søn-
dagsture på Broagerland.

Desuden har der været 
udflugt til Universe på 
Nordals.

Desuden har der været 
en lokal frivillighedsdag 
på Krolf- og Petanque 
banen Ringriderpladsen. 
Snakken gik lystigt ved 

bordene, vejret var med 
deltagerne og det blev en 
hyggelig eftermiddag for 
de lokale frivillige, som 
hjælper til ved de forskel-
lige aktiviteter, som Ældre 
Sagen Broager har. ■
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B R O A G E R

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

SKODSBØL – SKODSBØLVEJ 90 · 6310 BROAGER · TLF. 74 44 16 57

www.pchristensenogsønner.dk – Følg os på 

Selv-

afhentnings-

plads med 

sand og grus 

24/7

VOGNMAND / ENTREPRENØR VOGNMAND / ENTREPRENØR 
/ NEDBRYDNING/ NEDBRYDNING

...til privat og erhverv

Det er vigtigt at tiltrække borgere og 
erhverv til Broagerland.
Nye rammer kan blive til nye tilbud 
for børnehaver, skoler, unge, ældre, 
foreningslivet - kort sagt for os alle. 
Midlet er Broagerland 3.0 - nye bo- og 
arbejdsfællesskaber.
Foreningen Broagerland 3.0 bliver stiftet 
onsdag den 22. september kl. 19 på 
Broagerhus, Allegade 4 i Broager. Alle er 
velkomne – med eller uden tilmelding.
Læs mere på www.broagerland.dk  og 
følg Facebooksiden Broagerland 3.0

BROAGERLAND 3.0
NYE BO - OG ARBEJDSFÆLLESSKABER

Vi vil udvikling på 
Broagerland

Donation fra Egernsund 
Hobbyklub
Hobbyklubbens bestyrelse 
Majbrit Clausen, Anita 
Meilandt og formand Jytte 
Larsen overrakte forleden 
6.658 kr til formand for 
“ÅbenSkole” Hans Jørn 
Conrad. 
 Foto Leif Møller Jensen
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B R O A G E R

Genforeningssange
Tirsdag den 14. september kl. 19

med Ældre Sagens Sangkor,
Korleder Tove Holm

Vi skal høre 
De Forbudte Sange og satser 

fra Dybbøl-Kantate,
også Fællessang

Fri entré

ØVRIGE SPONSORER

HOVEDSPONSOR

Med venlig hilsen BUI-Motion

Tak til alle sponsorer
der gjorde det muligt at afvikle Gendarmløbet 2021

BROAGER & GRÅSTEN RADIO
BLOMSTER OG GAVEARTIKLER

Storegade 18 . 6310 .Tlf. 74 44 29 00
BLOMSTER & GAVEARTIKLER

Storegade 18 . 6210 Broager . Tlf. 74 44 29 00

Ejnar Hansen Maskinfabrik

Tak til alle de lokale firmaer, der har givet 
Gendarmløbet gaver, som vi efterfølgende har 

kunne glæde mange af deltagerne med.
Det er rart at mærke jeres opbakning.

470 løbere løb med i GendarmLøbet
Af Søren Gülck

Vejret var pragtfuldt og 
med knap 20 graders 
varme, var det nærmest 
det perfekt løbevejr, da 
Danmarks smukkest mo-
tionsløb søndag løb af 
stablen på Broagerland

Der var i år tilmeldt 470 
løbere. Det var en mærk-
bart færre løbere end tid-
ligere år, men Royal Run 
næste weekend har taget 
sin del af kagen.

Især dem der kommer 
langvejs fra, har ikke villet 
køre to weekender i træk.

Det var tidligere mini-

ster, Ellen Trane Nørby 
(V), der bejler til borgme-
sterposten i Sønderborg 
Kommune, der sendte de 
hundredvis af løbere af 
sted, og hun ønskede na-
turligvis løbere en god tur. 

40-årige Ellen Trane løb 
med sine to børn, Vigga 
på 7 år og Sofus på 4 år. ■

Det var Ellen Trane Nørby, der 
sendte de hundredvis af 
løbere af sted på den smukke 
motionstur. Foto Søren Gülck
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S U N D E V E D

Ildsjæl fra Ullerup opstiller for Venstre
Af Lise Kristensen

Anne Loff Østergaard har 
gået på samme skole i 
Blans som borgmester 
Erik Lauritzen.
Erik gik et par klasser 
over hende. Deres politi-
ske løbebane tog hver sin 
retning. Den socialdemo-
kratiske borgmester er 
ræve rød. Anne er folkelig 
blå og melder sig nu på 
banen som Venstre kan-
didat til kommunalvalget 
16. november. Hun bor i 
Ullerup.

“Jeg vil gerne være med 
til at gøre noget for at 
forbedre den tilværelse 
udkantsbyerne frister 
her i kommunen. Vi har 
byggegrunde, som er 
byggemodnet for adskil-
lige år siden, men der er 
ikke bygget på dem. Vi 
ligger tæt på motorvejen, 
men vi har selvfølgelig 
ingen skole og ingen 
børnehave længere. Jeg 
mener, der bør gøres no-
get for udkantsbyer som 

Ullerup,” fortæller den 
nybagte 60-årige kandidat 
med mod på kommunal 
valgkamp.

Det udslagsgivende var 
kommunens beslutning 
om at gå fra to til én udby-
der af privat hjemmepleje. 
Det betyder, mange ældre 
skal af med deres faste 
hjemmepleje gennem 
mange år. Det falder en 
liberal Venstre kvinde for 
brystet.

“Jeg går ind for borgerens 
frie valg. Der skal være fle-
re muligheder. Det er et af 
mine pejlemærker,” mener 

Anne Loff Østergaard, der 
er gift med Otto og har tre 
børn og fire børnebørn.

Som koordinator for 
SOSU-eleverne i Søn-
der  borg Kommune 
kender hun en hel del til 
hjemmepleje.

“Jeg kører ud og besøger 
SOSU’erne på deres prak-
tiksteder. Jeg har verdens 
bedste job. Prakti kanterne 
er virkelig dygtige og har 
hjertet på rette sted. Vi har 
300 SOSU-elever i Sønder-
borg kommune. Nogle 
kommer fra Flensborg og 
Aabenraa. Mange bliver 

ansat her i kommunen. 
Det er vi glade for. De kan 
vælge og vrage mellem 
mange ledige stillinger i 
øjeblikket,” fortæller hun.

Født i Blans
Anne Loff Østergaard 
kommer af en Venstre 
familie med fødderne 
solidt placeret i Sunde veds 
fede muld. Hun er født i 
Blans og er selv uddannet 
social- og sundhedsas-
sistent. Hun tog tillægsud-
dannelse og blev SOSU-
koordinator ved overgan-
gen til storkommunen.

“Som borgere med be-
hov for hjælp skal vi selv 
kunne vælge, hvem vi vil 
have inden for vore døre. 
Det er vigtigt. Kommunen 
bruger penge på så meget 
andet. Penge styrer alt i 
dag. Ingen siger, det bliver 
dyrere med det frie valg. 
Det kan man regne ud 
på mange måder,” siger 
Anne Loff Østergaard, der 
kan tale med om, to og to 
ikke nødvendigvis er fire 

på sigt, når det drejer sig 
om kommunalt udbud af 
hjemmepleje.

Den nybagte Venstre 
kandidat er næstformand 
i Sunde ved Venstre, med-
lem af Europa Udvalget 
i Region Syd danmark, 
formand for løbeklubben 
Tempo, og så leder hun 
et gymnastikhold for 
kvinder.

“Vi har aktivitetshus 
på den gamle skole i 
Ullerup. Det er vi rig-
tig glade for, men der 
skal ske noget mere i 
udkantsbyerne. De må 
ikke dø ud, fordi det hele 
skal foregå i Sønder  borg. 
Det står jeg på mål for,” 
siger Ullerup-borgeren, 
der vil bidrage til at 
gøre sin gamle ræverøde 
skolekammerat rangen 
stridig i byrådssalen og på 
borgmesterkontoret. ■

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

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

Anne Loff Østergaard er en 
lokal ildsjæl i Ullerup med 
stærke Venstre rødder i 
Sundeved, og nu kandiderer 
hun for det liberale parti til 
kommunalvalget i Sønder-
borg Kommune for at gøre 
noget for udkantsbyerne og 
sikre borgere med behov for 
kommunal hjælp et reelt frit 
og om ønsket privat valg.
 Foto Lise Kristensen

1 5



Nye shelters blev indviet
KFUM Spejderne 
Rinkenæs samt 
Bofællesskabet Fjordbo, 
Gråsten, har indviet nye 
handicapvenlige shelter-
område ved spejderhtten 
Æ Fawlkær ved Sandager.

“Under devisen “Alle har 
ret til et fedt udeliv” har vi 
som et led i samarbejdet, 
der har medført spejder-
arbejde for de handicap-
pede, etableret det mest 
fantastiske shelterområ-
de”, fortæller spejderleder 
Karsten Gram.

Projektet har kostet 
350.000 kr. og er støttet af 
både lokale som nationale 
fonde. ■

Hørt i byen
Efter seks års ansæt-
telse hos Lagkagehuset 
i Ulsnæs Centret skifter 
Susanne Rathje job. Pr. 
1. oktober begynder 
hun i cafeen på Hotel 
Alsik i Sønderborg.

Æ’ Køkken har gjort 
et personale-scoop; 
Kokken Lars Bendix, 
Rinkenæs, der tid-
ligere har forpagtet 
Sønderjyllands golf-
klub, er blevet ansat.

Flere cykler er blevet 
stjålet i Gråsten 
både fra Den gamle 
Skomager og private 
carporte.

Klaus Langendorff 
var én af de mange, 
der søndag deltog 
i Gendarmløbet på 
Broagerland.

Egernsund Frivillige 
Brandværn har haft 
arbejdsdag på brand-
stationen. Der var både 
tid til planlagte opgaver 
og hygge senere på 
dagen med grillmad.

Susanne Vesperini har 
traditionen tro været 
i København for at se 
Cirkusrevyen.

CaFéodora har haft 
tekniske vanskelighe-
der, og været nødt til 
at lukke en enkelt dag. 
Problemerne er løste 
og madserveringen kan 
fortsætte.

En indbrudstyv var 
forleden på Bocks Bjerg 
i Gråsten. En rude blev 
aflistet, og fra villaen 
blev der stjålet en PH-
standerlampe i chrom.

Der har været indbrud 
i en villa på Vårhøj 
i Rin ke næs. Ind-
bruds tyven fandt i 
soveværelset et medi-
cinskab, som han tog 
med. Medicin skabet 
indeholdt blandt andet 
receptpligtig medicin. 
Indbruds tyven fandt 
også et større kontant 
beløb. ■

Ford Ka+
1,2 Ultimate
09/2016
km 102.000
Benzin
Sølvmetal

74.400,-

Hovednummer tlf. 7060 2033
Afdelinger i 

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

Pæne biler til nettopriser 

UGENS BIL

ALTID 300 BILER PÅ LAGER

Boliger
LEJLIGHED 
UDLEJES

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

uden husdyr og børn.

Husleje 3.400 kr + forbrug.

HENVENDELSE 
TLF. 7465 2653

Lægeeksamineret fodplejer
v/Helle Grønnegaard Lauridsen
Kidingvej 66, Tråsbøl - 6200 Aabenraa Tlf.  29 91 48 07 
hellegl@sporty.dk www.klinikgroennegaard.dk

Fodbehandling 
fra

385,-

Både i klinikken og ved 
udkørende behandlinger

Brand
Brandmænd fra Vester 
Sottrup, Broager og 
Sønderborg rykkede for-
leden ud til en brand på 
Gelerts Gård på Katforte 
20 i Nybøl. Det er et center 
for erhvervet hjerneskade. 
Gelerts Gård består af et 
botilbud og et aktivitets- 
og samværstilbud.

Brandmændene fik hur-
tigt kontrol over branden 
i lejligheden. Der var 
yderligere røgskader i tre 
andre lejligheder.
Alle beboere blev hurtigt 
evakueret fra deres lejlig-
heder. En mand blev kørt 
på sygehuset til observa-
tion for røgforgiftning. ■

Mød vores udstillere:
2dreams, Ankers, Bageriet Kock, Blomstertorvet, Bruhns, 
Din Hørespecialist, Enjoy Resorts Marina Fiskenæs, 
Estatemæglerne Kjeld Faaborg, FriBikeShop Gråsten, 
Imerco Gråsten, Jensen Ure-Guld og Sølv, Keramiker Lajla Hartig, 
Matas Gråsten, Min Bolighandel, Quorps Busser, Guldsmed Rie Meyer, 
Sönnichsen Ure og Smykker, Veromontage, Æ Køkken

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,-

1 6



KliPlev NATursTeN
entreprenør & vognmandsfirma

v/ August Hansen
Alt i levering af sten, skærver, grus, sand, stenmel m.m.

Etablering af ridebaner, sandpuder, udgravninger af søer og vandløbssikring m.m.

Bjerndrupvej 8a 74 68 76 14
6200 Aabenraa www.kliplevnatursten.dk

BovAvisBovAvis

KliPlev NATursTeN
entreprenør & vognmandsfirma

v/ August Hansen
Alt i levering af sten, skærver, grus, sand, stenmel m.m.

Etablering af ridebaner, sandpuder, udgravninger af søer og vandløbssikring m.m.

BovAvis

Selvafhentning afSelvafhentning af
SKÆRVER – GRUS – STEN SKÆRVER – GRUS – STEN 

& ALT TIL HAVEN& ALT TIL HAVEN
HUSK Vi har åbent alle ugens dage

20 24 76 14
www.kliplevnatursten.dk

Bjerndrupvej 8a
6200 Aabenraa 

KliPlev NATursTeN
entreprenør & vognmandsfirma

v/ August Hansen
Alt i levering af sten, skærver, grus, sand, stenmel m.m.

Etablering af ridebaner, sandpuder, udgravninger af søer og vandløbssikring m.m.

BovAvis

Industrivej 7 | 6330 Padborg
Tlf. 74 67 04 56 | info@rudebeck-byg.dk 

ALT I MURERARBEJDE
• Småreparationer
• Om- og tilbygning
• Nybyggeri
• Hoverentreprenør

DÆK TIL ALLE BEHOV

Industrivej 14, 

6330 Padborg

(+45) 3080 8086

pdc@pdc-as.dk

KONTAKT DIN LOKALE 
DÆKSPECIALIST

www.padborg-dækcenter.dk

Tømrerarbejde 
Hovedentreprenør
Tilbygninger
Tagarbejde

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

Se mere på www.byggemester.dk

SALG AF
 Køkkener
 Vinduer
 Døre

NU OGSÅ NUMMERPLADESALG

OG OMREGISTRERING I 

PADBORG OG TØNDER

Algebehandling

700,-
Op til 450 kvm

Telefon: 61 80 61 61 info@krusellsmultiservice.dk

Fodpleje og velvære

NYHED

HUSK TIDSBESTILLING

v/ Henriette Helene Feddersen

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

kelstrupskovfodpleje.dk

De blev konfirmeret i 1971
Af Gunnar Hat tesen

I Holbøl Kirke er det en 
tradition, at man har 
guldkonfirmation hvert år.
Her mødes de, der blev 
konfirmeret. Og gensyns-

glæden var stor, da 18 
guldkonfirmander søndag 
mødtes til gudstjeneste i 
Holbøl Kirke og efterføl-
gende samvær på Holbøl 
Landbohjem.

Guldkonfirmanderne 

var Anni Jørgensen, Alice 
Enevoldsen født Hansen, 
Birgit Kryhlmand, Astrid 
Mogensen, Kirsten 
Nielsen født Callesen, Paul 
Matzen, Peter Sørensen, 
Preben Hansen, Torben 

Ruwald, Helge Hansen, 
Djonni Kanne, Kresten 
Wrang, Thomas Madsen, 
Hans Dreyer, Henning 
Nissen, Allan Hoeg, 
Peter Jurgensen, Poul 
Johannesen og Gunnar 
Jørgensen. ■

 Foto Jimmy Christensen

Tak fordi du handler lokalt

Padborg - Kruså - Frøslev - Holbøl - Kollund – Gråsten - Broager - Sundeved - Ragebøl Uge 36 8. 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  8. Schnitzel med grøn blanding

TORSDAG den  9. Paneret stegt fl æsk med persillesovs

FREDAG den 10. Flæskesteg med grøntsager

LØRDAG den 11. Dansk bøf med rødbeder

SØNDAG den 12. Burger med pommes frites

MANDAG den 13. Svensk pølseret med rødbeder

TIRSDAG den 14. Græsk farsbrød med ris og salat

Kun 69,-



Nybolig Padborg får ny partner
Af Gunnar Hat tesen

Nybolig Padborg og 
Gråsten samles til en 
forretning i Padborg, og 
tidligere filialdirektør i 
Sydbank i Sønderborg, 
Andreas Thomsen Nøhr, 
bliver nye partner som led 
i et generationsskifte, når 

Ole Jepsen går på pension 
i 2022.

Nogle gange skal der 
markante forandringer 
til for at gøre en stærk 
forretning endnu stærke-
re. Og det er netop, hvad 
Nybolig-indehaver Lena 
Schmüser er i gang med. 

Hun har netop samler 
sine to forretninger i en og 
får ny partner i tidligere 
filialdirektør i Sydbank 
og uddannet ejendoms-
mægler Andreas Thomsen 
Nøhr.

Aktiviteterne i Nybolig 
Gråsten flyttes til Nybolig 
Padborg, som bliver det 
nye makkerpars samlede 
forretning, hvorfra de vil 
håndtere kunder både i 
Gråsten og Padborg. Det 
nye partnerskab er et led 
i et generationsskifte, da 
indehaver Ole Jepsen går 
på pension i 2022.

“Jeg er rigtig glad for, 
at Andreas og jeg bliver 
partnere. Andreas kom-
mer med en betydelig 
erfaring og viden og så er 
han bosiddende i Gråsten 
med sin kone og 3 børn, 
hvor han har et kæmpe 

netværk. Det er Andreaś  
ønske at komme back to 
the roots og komme me-
get tættere på kunderne 
som ejendomsmægler. 
Samtidig er det vigtig at 
finde en tung profil til 
at træde i Oles fodspor”, 
siger Lena Schmüser.

Skifter job
Sammenlægningen 

kommer også til at be-
tyde nye karriereveje for 
ejendomsmægler Anders 
Dyrgaard, som hidtil 
har været daglig leder i 
Nybolig Gråsten. Han 

skifter til forretningens 
tætte erhvervspartner 
Nordicals i Sønderborg.

“Jeg vil gerne sige tak for 
indsatsen til Anders. Jeg er 
ikke i tvivl om, at vi også 
får et stærkt samarbejde 
fremadrettet”, siger Lena 
Schmüser.

Hun ser sammenlæg-
ningen og indtrædelsen 
af den 38 årige Andreas 
Thomsen Nøhr som 
en klar styrkelse af 
forretningen.

“Ejen doms mægler-
branchen har ændret sig 
og er blevet langt mere 
dynamisk og digital. 
Derfor giver det god me-
ning at samle kræfter i en 
forretning og sætte det 
stærkeste hold, og det er 
det, vi har gjort her”, siger 
Lena Schmüser, der har 
store forventninger til det 
nye setup.

Andreas Thomsen Nøhr 
ser frem til at blive partner 
i Nybolig Padborg sam-
men med Lena Schmüser.

“En gang imellem skal 
man vende kortene, og jeg 
kan mærke, at det sam-
arbejde, vi kommer til at 
få og den daglige kontakt 
med kunderne samt vores 
fælles ambitioner for at 
vækste i forretningen, bli-
ver helt fantastisk. Jeg kan 
ikke vente med at komme 
i gang” siger Andreas 
Thomsen Nøhr, der er 
formand for Gråsten 
Ringriderforening.

Lena blev i juli måned 
gift på Fanø med sin 
mand Nils Schmüser og 
bor i Kollund. ■

Padborg
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KOLLUND KOLLUND 
KIRKEKIRKE

BOV BOV 
KIRKEKIRKE

Søndag den 12. september 
(Konfi rmationer)

HOLBØL HOLBØL 
KIRKEKIRKE

Søndag den 12. september kl. 9.30
ved Maria Louise Odgaard Møller

Lørdag den 11. september kl. 10.00
Konfi rmation 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

Dødsfald
Vores kære højtelskede far, svigerfar, morfar Vores kære højtelskede far, svigerfar, morfar 

og min kære samleverog min kære samlever

Manfred KretschmerManfred Kretschmer
*den 13. august 1941*den 13. august 1941

er sovet inder sovet ind
†1. september 2021†1. september 2021

Tak for alt Tak for alt 
På familiens vegnePå familiens vegne

Anette, Bianca, Allan og IngeliseAnette, Bianca, Allan og Ingelise

Begravelsen � nder sted i Bov KirkeBegravelsen � nder sted i Bov Kirke
onsdag den 15. september 2021 klokken 12.30onsdag den 15. september 2021 klokken 12.30

Højtideligheden slutter ved gravenHøjtideligheden slutter ved graven

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

Lena Schmüser og Andreas 
Thomsen Nøhr er nye 
partnere i Nybolig Padborg.
 Foto Ingrid Johannsen
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Aabenraa Kommune markerede Flagdag 2021
Søndag 5. september var 
cirka 50 gæster med til 
at markere Flagdag 2021 
i Frøslev lejren. Borg-
mester Thomas Andresen 

(V) holdt traditionen tro 
Flagdagstalen.

For ottende år i træk 
markerede Aabenraa 
Kommune 5. september 

Flagdag for Danmarks 
udsendte. 

Igen i år fandt markerin-
gen sted i Frøslevlejren.

Cirka 50 deltagere 

var med, da Thomas 
Andresen holdt Flagdags-
talen ved flagstangen i 
Frøslevlejren. 

Borgmesteren lagde i sin 
tale vægt på respekt og an-

erkendelse for Danmarks 
udsendte, veteraner og 
pårørende.

Herefter var der morgen-
mad i Frøslev lejren, hvor 
også Helle Hockerup, kon-

torleder i Job og Helbred 
i Aabenraa Kommune, 
holdt en kort tale og 
blandt andet satte ord på 
Aabenraa Kommunes 
arbejde med veteraner. ■

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

Flagdagen er også en anerkendelse af de pårørende, der altid står bag de 
udsendte. Foto: Aabenraa Kommune

Flagdagen for Danmarks 
udsendte markeres med 
en kranselægning ved 
mindestenen for Danmarks 
udsendte i Frøslevlejren.
 Foto: Aabenraa Kommune

Rotary Padborg-Kruså starter på ny sæson
Af Thorkild Nielsen

Rotary Padborg-Kruså 
har begyndt den nye 
sæson. Traditionen 
tro var temaet for 
mødet Præsidentens 
programerklæring, men 
først blev tre med-
lemmer som er flyttet 
fra den nedlukkede 
klub i Gråsten budt 
velkommen - de er: 
Peder Jørgensen Jensen, 
Per Buus og Gunnar 
Hattesen.
Den nye præsident Judith 
Johannsen startede med 
kort at introducere sig selv 
til de nye medlemmer.

Rotary‘s distrikt 1461 
hvor Padborg-Kruså 
hører til, har udarbejdet 
følgende Vision: “Sammen 
i Rotary - om at være 
og bæredygtig fremtid”. 
Herunder fokuseres der på 
følgende pejlemærker:

• at gribe tidsånden og 
skabe en ny Rotary 
identitet præget af være 
og bæredygtighed,

• at styrke erhvervsle-
derens netværk og de 
faglige og personlige 
kompetencer,

• at arbejde for kulturfor-
ståelse på tværs af racer, 
religioner, kulturer og 
værdier,

Ud fra disse pejlemær-
ker har præsident Judith 
Johannsen udvalgt sine 
fokusområder for det 
kommende år. 

Det første er at få klub-
ben godt i gang igen efter 
et år præget af mange 
aflyste møder grunder 
Covid-19, hvilket allerede 
er afspejlet i programmet 

op til jul. Det andet fokus-
område er at bringe nye 
medlemmer til klubben 
og få dem godt integreret, 
hvor der er en række hjæl-
pemidler såsom introduk-
tionsforløb “Ny i Rotary”. 

Det tredje fokusområde 
er at gøre klubben mere 

synlig, så alle får at ind-
blik i Rotarys arbejde i 
almindelighed og vores 
klub specielt.

Efter præsidentens pro-
gramerklæring, sluttede 
mødet med optagelse af 
Susanne Provstgaard som 
nyt medlem.

Klubben har 46 
medlemmer. ■

Præsident Judith Johannsen 
(tv) og det nye medlem 
Susanne Poulsgård.

Borgmesteren ytrede sin respekt og 
anerkendelse for Danmarks ud-
sendte, veteraner og pårørende.
 Foto: Aabenraa Kommune

Generationsskifte i Kruså 
Husmoderforening
Det var Birthe 
Mathiesen, der har 
været medlem siden 
1999. Desuden den 
afgående formand siden 
2008, Giesela Paulsen, 
som har været medlem 
af foreningen siden 1977 
og siddet i bestyrelsen 
i 22 år

Endelig var det et farvel 
til Tove Madsen, som har 
siddet i bestyrelsen i 43 år 
og var formand i 9 år. Hun 
har været medlem siden 
1966. ■

 Foto Dit te Vennits Nielsen
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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

Hjertelig tillykkeHjertelig tillykke

Kære AnneKære Anne
Så blev det endelig din tur Så blev det endelig din tur 

til at blive kon� rmeret.til at blive kon� rmeret.
Vi ønsker dig en rigtig god dag.Vi ønsker dig en rigtig god dag.

Hilsen farmor & farfarHilsen farmor & farfar

Kære CamillaKære Camilla
Du ønskes Du ønskes 

hjertelig tillykke hjertelig tillykke 
med kon� rmationen søndag med kon� rmationen søndag 

den 12. september.den 12. september.
Håber du får en dejlig dag.Håber du får en dejlig dag.
Pernille, mor, far og LunaPernille, mor, far og Luna

Kære CamillaKære Camilla

Tillykke Tillykke 
med kon� rmationen.med kon� rmationen.

Vi glæder os til at fejre dig.Vi glæder os til at fejre dig.
Kærlig hilsenKærlig hilsen

fra os i Gråstenfra os i Gråsten

Kære Lauge Andreas HenningsenKære Lauge Andreas Henningsen
Vi ønsker dig Vi ønsker dig 

tillykke tillykke 
med kon� rmationen med kon� rmationen 

den 11. september i Bov kirke. den 11. september i Bov kirke. 
Vi glæder os til at fejre dig i Vi glæder os til at fejre dig i 

Fårhus Forsamlingshus.Fårhus Forsamlingshus.
Kærlig hilsenKærlig hilsen

Mormor og morfarMormor og morfar

fra mandag den 
6. september og 
åbner igen mandag 

den 20. september

TORVEGADE 21, 6330 PADBORG

FERIE-
LUKKET

HOLBØL  VANDVÆRK
afholder

Generalforsamling &
Ekstraordinær 

generalforsamling
Torsdag den 30. september kl. 19.30

på Holbøl Landbohjem
På generalforsamlingen drøftes ud over de 

sædvanlige dagsordenspunkter (beretning, økonomi, 
valg) også et forslag til vedtægtsændringer, som bl.a. 

har til formål at tilpasse vedtægterne de moderne 
tider og reducere antallet af bestyrelsesmedlemmer. 

Den ekstraordinære generalforsamling starter 
direkte efter bestyrelsens konstituering. Det eneste 

dagsordenspunkt er at bekræfte vedtægtsændringerne.

Multi
Generalforsamling

Fårhus Borger og Ungdomsforening
Fårhus Forsamlingshus I/S

og støtteforeningerne
afholder ordinær generalforsamling i Forsamlingshuset

Onsdag den 22. september kl. 19.30
(uge 38)

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Efterfølgende kaffe og kage.

Bestyrelserne

Historisk Forening for 
Bov og Holbøl Sogne

Turen er i år pga. den usikre corona-
situation arrangeret som en kør-selv-tur.

Vi mødes på P-pladsen ved Museet i 
Kobbermølle den 5. oktober kl. 17.00

Her får vi i grupper en rundvisning i såvel den 
permanente udstilling som i den meget � ne 
Grænselandsudstilling, som i øvrigt lukkes 
ned her i oktober, så det er sidste chance.

På museet skal vi følge de tyske restriktioner: 
Alle skal bære mundbind, fuldt vaccinerede 
og helbredte efter corona skal medbringe 
coronapas, alle andre en frisk negativtest.

Efter besøget på museet går turen nordpå og går nu 
efter det gamle koncept med fortælling og fortæring.

Pris: 80 kr. inkl. en � n fortæring og entré til museet

Tilmelding til Erik Broe Petersen: tlf. 22795223, 
den 23. september mellem kl. 14 -18

Tilmeldinger er efter ”først til mølle princippet”.

På tur med

Borgermøde
Af Dit te Vennits Nielsen

Mandag den 13. septem-
ber kl. 18.30 og 21.00 af-
holdes der borgermøde på 
Lyre skov skolen i Bov.

“Det er vigtigt, at der 
kommer så mange, som 
overhovedet muligt. Alle 
idéer tages imod med ky-
shånd, og jo flere idéer, jo 
bedre”, siger den tidligere 
modtager af frivilligheds-
prisen Ninna Schrum. 

På mødet præsenteres 
deltagerne for de visions-

planer, der ligger på teg-
nebrættet for udviklingen 
af Bov, Smedeby og Kruså 
samt Frøslev og Padborg.

“Der er altså en enestå-
ende mulighed for at følge 
med i de fremtidige pla-
ner og visioner for vores 
dejlige område, og for at 
komme med nogle gode 
input. Så jeg håber at folk 
vil komme op af sofaen 
og være med til at endnu 
mere udvikling i hele 
Lyre området”, siger Ninna 
Schrum. ■

 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
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Bogholder/sekretær søges 
til Frøslevlejrens Efterskole

Lejrvejen 85, 6330 Padborg
Telefon: 74 67 66 44
Email: post@fl e-skole.dk

Frøslevlejrens Efterskole søger en bogholder/sekretær til 
snarlig tiltrædelse, eller senest 1. november 2021. 

Vi søger en engageret bogholder/sekretær med økonomisk overblik. 

Vi søger dig der har lyst til efterskolelivet, hvor kontakt til elever, 
forældre og ansatte er en naturlig del af din arbejdsdag. Du er 
selvstændig og trives med at have mange bolde i luften. 

Vi forventer at du: 
• Har en økonomisk uddannelse og solid erfaring 

med økonomi, budget og regnskab.
• Har erfaring med administration.
• Har kendskab til administrationssystemet KOMiT.
• Har lyst til at sætte dig ind i nye fagområder og lovgivning.
• Har struktur, overblik og evne til at arbejde selvstændigt.

Dine arbejdsopgaver vil blandt andet omfatte: 
• Bogføring og betaling af regninger. 
• Opfølgning på budget.
• Skolepengeopfølgning.
• Lønkørsel.
• Afstemninger.
• Indberetninger til undervisningsministeriet.
• Diverse administrative opgaver.
• Telefonbetjening.

Stillingen er en fuldtidsstilling. 

Skulle dette have vagt din interesse, så send din ansøgning, 
CV og øvrige relevante oplysninger til stilling@fl e-skole.dk 
Ansøgning med bilag sendes i én samlet PDF-fi l 
senest mandag den 20. september 2021. 

Løn efter kvalifi kationer.

Kok søges 
til Frøslevlejrens Efterskole 

Lejrvejen 85, 6330 Padborg
Telefon: 74 67 66 44
Email: post@fl e-skole.dk

Vil du være med til at skabe god trivsel og lækker mad, og 
kan du lide at omgås unge mennesker, have mange bolde 
i luften og har mod på arbejdsdage der ikke er ens, så er 
Frøslevlejrens Efterskole måske din næste arbejdsplads. 

Vi søger til snarlig tiltrædelse, eller senest 1. november 2021 
en kok, som skal indgå i et team, som foruden dig, består 
af to køkkenassistenter samt en køkkenleder som er kok. 

Løn og ansættelsesvilkår aftales ved samtale, og kontrakt 
i henhold til efterskoleforeningens standardkontrakt. 

Stillingen er som udgangspunkt 32 timer, 
men er til forhandling. 

Weekend- og aftenarbejde skal påregnes. 

Hvis det kunne være dig, så send din ansøgning 
og CV til stilling@fl e-skole.dk 
senest mandag den 20. september 2021. 

Ansøgning med bilag sendes i én samlet PDF-fi l. 

Stillinger

SuperBrugsen i Padborg 
får nyt tag

SuperBrugsen i Padborg 
skal have nyt tag. 
Kunderne vil derfor de 
næste 14 dage blive gene-
ret af et stillads ved ind-
gangen og på p-pladsen. 

Der skal ligges i alt 
2830 m2 nyt tag, og det 
er SuperBrugsens loka-
le samarbejdspartner, 
Byggemester Padborg A/S, 
der har fået opgaven. ■

Et stillads vil præge 
SuperBrugsens bygning i 
kommende to uger, når det 
får nyt tag. 
 Foto Dit te Vennits Nielsen 

Ny daginstitution i Bov 
bliver forsinket

Af Dit te Vennits Nielsen

Firmaet Kraftman A/S er 
gået konkurs. 
Deres største entreprise 
er tømrerarbejdet ved 

den nye daginstitution 
Mølleløkke i Bov, der er 
under opførelse ved siden 
af Lyreskovskolen. 

Byggeriet bliver nu for-
sinket nogle måneder.

Der arbejdes på at finde 
en køber til aktiviteterne, 
som kan overtage nogle af 
firmaets 22 ansatte. ■

Den nye daginstitution i Bov bliver forsinket nogle måneder. Foto Dit te Vennits Nielsen  
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Hørt ved Lyren
Krone Fleet er i gang 
med at levere de sidste 
gardintrailere til E3 ud 
af en serie på i alt 104 
stk.

Katrine Turner, kendt 
fra TV og Ellevilde 
Egne, besøgte forleden 
Padborg Fritidspark.

Heksehuset i Padborg 
Skov er blevet lanceret 
som plakat og kan 
erhverves igennem 
“hjemveplakater”.

Padborg Park 
holdt Night Race i 
weekenden. 

Bov IF Fodbold årgang 
2007 pakkede madkas-
serne til DHL stafetten 
i Aabenraa.

Førsteholdet i Bov IF 
Fodbold vandt deres 
kamp over Vejen med 
6-2.

Rudebeck A/S i Pad-
borg søger med lys og 
lygte efter en murer.

Formanden for Bov IF 
Badminton, Kim Kjær, 
har måttet trække sig 
for formandsposten af 
personlige årsager. 

Lokalforeningen Frøs-
lev Padborg har været 
i gang med malerpens-
len på FP Fritidspark, 
hvor opholdsskuret er 
blevet shinet flot op.

Bente Hartmeyer - sø-
ster til afdøde Annie 
fra Annies kiosk har 
åbnet sin egen pølse-
vogn på en grund i 
Sønderhav. 

Cafeteriet hos Circle K 
er åbnet igen. Det glæ-
der de mange stamgæ-
ster at kunne komme 
og få en kop kaffe og 
snakke med andre 
gæster. ■ 

Indbydelse til 
informationsmøde
Brænder du for at fremme ældre medborge-
res vilkår og rettigheder, og vil du gerne have 
indflydelse på de forhold, der vedrører kommu-
nens seniorer? –  så er en plads i kommunens 
Seniorråd en oplagt mulighed.

Kom og deltag i Seniorrådets informationsmø-
der, hvor du kan høre om rådets arbejde, og 
om hvordan du bliver opstillet som kandidat til 
valget. 

De 2 informationsmøder finder sted:

• tirsdag den 14. september kl. 15.30 i  
Kirsebærhavens Aktivitetscenter,  
Kallemosen 58 i Aabenraa.

• torsdag den 16. september kl. 15.30 i  
Valdemarshus Sundheds- og Aktivitets-
center, Valdemarsgade 11 i Padborg.

Mødeprogram:

• Velkomst
• Orientering om Seniorrådets arbejde og 

opgaver v/formanden for Seniorrådet i 
Aabenraa Kommune – Hanne Priess 
Larsen.

• Pause med eftermiddagskaffe og brød. 
• Kandidatur med indlæg om digitalt valg til 

Seniorrådet i Aabenraa Kommune - herun-
der vejledning i digital opstilling af kandida-
ter via kommunens hjemmeside.   

Mød talrigt op og vær med til at finde engage-
rede repræsentanter til kommunens Seniorråd! 

SENIORRÅDSVALG
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Borgermøde om udvikling i Lyreområdet
 
Aabenraa Kommune inviterer til borgermøde på Lyreskovskolen 
13. september 2021 om udvikling i Lyreområdet, som omfatter Bov, 
Smedeby, Kruså, Frøslev og Padborg. 

På mødet genbesøges de tidligere vedtagne udviklingsperspektiver 
tilbage fra 2018 for henholdsvis Bov, Smedeby og Kruså samt 
Frøslev-Padborg. Der vil også være en præsentation af Visioner og ideer til 
udvikling af Padborg Torvecenter, som er resultatet af et samarbejde i løbet 
af foråret 2021 mellem Aabenraa Kommune, lokale aktører og tegnestuen 
Urban Power.

Udviklingsperspektiverne vil sammen med Visioner og ideer til udvikling af 
Padborg Torvecenter danne afsæt for en områdefornyelse i Lyreområdet. 

Visioner og ideer til udvikling af Padborg Torvecenter
Visioner og ideer til udvikling af Padborg Torvecenter beskriver en strategi 
for og forskellige ideer til Torvecenterets udvikling og omdannelse.

Områdefornyelse 
En områdefornyelse er en femårig kommunal og lokal indsats med statslig 
medfinansiering, hvor der arbejdes med indsatser og projekter af forskellig 
karakter. Det kan være renovering og fornyelse af byrum, torve og pladser 
eller kulturelle såvel som sociale tiltag samt meget mere. Aabenraa Kommu-
ne er i gang med områdefornyelse i flere byer, bl.a. Tinglev, Kliplev, Bolder-
slev og Ålandet og har netop afsluttet områdefornyelse i Løjt. 

Mødet finder sted mandag den 13. september kl 18.30-21 på 
Lyreskovskolen, Padborgvej 55A 6330 Padborg. 

Alle er velkomne. Du kan deltage ved at tilmelde dig her: 
https://aabenraa.nemtilmeld.dk/539/

Tilmeldingsfristen er d. 9. september. 

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

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

Din daglige samarbejdspartner
i erhvervs- og privatspørgsmål

ADVOKATFIRMAET BIRGIT THOMSEN

Din daglige samarbejdspartner
i erhvervs- og privatspørgsmål

ADVOKATFIRMAET BIRGIT THOMSEN
Konfirmation i Bov Kirke

19 unge blev konfirmeret i Bov Kirke. Foto Münchow Foto

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

HUSK
Årsmøde 2021

Onsdag den 22. september kl. 17:00
i Multihuset, Grænsehallerne, 

Harkærvej 13, Kruså
Tilmelding til spisning: 

ritaclausen@bbsyd.dk eller tlf. 29 44 49 16 

Kun for medlemmer – HUSK medlemskort
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 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

Langberger Weg 4, 24941 Flensburg
Tlf. 0049 461 5003694 • mail: uwe@rbv-� .de • www.rbv-� .de

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

Hvad du � nder på nettet,
får du også ved os!

HUSK!

Dansk 
service 

med tyske 
priser

Dit uafhængige rejsebureau

 Reisebüro im Citti Park ÅBNINGSTIDER Mandag-Lørdag kl. 9-20

CVR 34 22 35 72

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

Bred VVS ApS

LT Natur & 
Ejendomsservice ApS 
Bakkegårdsvej 39 
6340 Kruså 
www.ltnatur.dk

Kontakt os på: 
Dennis Lorenzen

27 58 87 50 • Dennis@ltnatur.dk 

Klaus Tranum
20 47 52 90 • Klaus@ltnatur.dk

Vi er 
specialister 
i haver:
• Nyanlæg og design
• Vedligeholdelse
• Beskæring
• Hækklipning
• Træfældning
• Stubbe fræsning
• Topkapning
• Algerens og imprægnering

LT NATUR &
EJENDOMSSERVICE APS

Murer- samt tømrerafdeling: kontakt os for mere info

Vognmandsfirmaet
Kenneth Jacobsen

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

Kørsel med kran og grab
Containerkørsel
Entreprenørkørsel

Kørsel m. tipsættervogn
Lev. af sand - sten - grus

Skærver · Pyntesten
Egen grusgrav

Selv-afhenter-plads
Skovglimt 1, 6340 Kruså

   kj@kenneth-jacobsen.dk

www.kenneth-jacobsen.dk

DIN LOKALE HÅNDVÆRKER

…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

Skatkort på 
bordet i Holbøl
Holbøl Skatklub har haft klubaften på Holbøl 
Landbohjem med 22 deltagere.

1. Kjeld Petersen .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2428 point
2. Morten Kristiansen . . . . . . . . . . . . . . . . . 2425 point
3. H.P. Steffensen .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2159 point
4. Kresten Wråe  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2099 point
5. Chr. Skousen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2059 point

1. runde
Kurt Nielsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.475 point
Hans Peter Jessen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.136 point
Jes Peter Hansen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.130 point
Orla Moshage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.087 point
2. runde
Christian Skovsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.201 point
Orla Rodenberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.069 point
Kurt Nielsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 968 point
Orla Moshage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 897 point

22 spillede skat
Padborg Skatklub har holdt klubaften på Valdemarshus 
med 22 deltagere.

Ny formand i Kruså 
Husmoderforening
Af Dit te Vennits Nielsen

Der var mødt 65 medlem-
mer op for at hørte Giesela 
Paulsens sidste beretning 

som formand for Kruså 
Husmoderforening. 

Hun berettede, at i det 
forgangne år har der kun 
været afholdt et eneste 
arrangement, hvor turen 

gik til Ecco-Centret i 
Bredebro og Sort Sol. 
Corona satte en stopper 
for resten af de planlagte 
arrangementer, og de er 

nu overført til at blive af-
holdt i år i stedet for.

Giesela Paulsen tak-
kede for 22 gode år i 
bestyrelsen, dels som 
næstformand og dels som 
formand. Hun ønskede de 
tre nye bestyrelsesmed-
lemmer velkommen og 
ønskede alt muligt godt i 
fremtiden. ■
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