Tak fordi du handler lokalt

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

Uge 37

15. september 2021

13. årgang   Løssalg: 5 kr.

Jubilæum

GRÅSTEN

Lørdag den 25. september
kl. 10 -14

Torsdag, fredag og lørdagstilbud

Gratis mad og drikke
Mange aktiviter

SLAGTEREN TILBYDER
Vælg mellem
2,5 kg friskhakket blandet fars
2 kg nakkekoteletter
4 stk. dansk svinemørbrad

Lars dyrlæge i 30 år
Hele familiens dyrlæge Gråsten 1 år
Hele familiens dyrlæge Møgeltønder 5 år

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

Vi køber
Mandag - fredag 9:00 - 15:00 eller efter aftale
Vagttelefon
Døgnbemandet for akutte henvendelser

Frit valg

100,ÅBNINGSTIDER

Få forsikring
for alle pengene
… og overskuddet tilbage!

Skiftende åbningstider.
Ring gerne for en aftale
på 4079 1647

Sct. Pauli 28, 6310 Broager • Mobil 4079 1647

Vi har grænselandets største
udvalg af træpiller,
træbriketter
samt
hestestrøelse

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

Kom forbi butikken
og få et godt tilbud

Telefon 73 65 26 00

Hos os kan du samle
Gråstenmærker

Alle dage kl. 7.00 - 20.00

GULD – SØLV
PLETSØLV

VIDSTE DU …
At du hos Agrosam får
den 5. pose til HALV PRIS
og den 10. pose GRATIS
når du køber LIVE til
din hund eller kat?

www.pillemadsen.dk

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

– her får du kattens meget for en hund

GF Grænsen

Kollund ∙ Tønder ∙ Sønderborg ∙ www.gfgrænsen.dk

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

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

Hvornår har du sidst
forkælet dig selv?

KOM TIL
BRUNCH &
WELLNESS
PRIS FOR BRUNCH &
WELLNESS PR. PERS.

269 kr.

HVER SØNDAG FRA KL. 9.00

Start dagen med brunch i
Restaurant Fiskenæs fra
kl. 9-11. Derefter er der fri
entré til Wellness hele dagen.
Prisen er inklusiv entré til
Wellness, lækker brunch,
badekåbe og tøfler

Fiskenæsvej 2, 6300 Gråsten

Tilmelding
og tidsbestilling
nødvendig på
tlf. nr. 7365 0033

Vi sætter en ære i at give dig
den bedste rådgivning

VELUDFØRT TØMRER- &
SNEDKERARBEJDE
✔ Vinduer og døre
✔ Tagarbejde
✔ Forsikringsskader
✔ Om-og tilbygninger

Troels Petersen

Allan Clausen

Din garanti for godt håndværk
Avntoftvej 2, Kværs ∙ 6300 Gråsten ∙ www.atbs.dk ∙ Tlf. 73709192

Leif

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

Henning

BROAGER & GRÅSTEN RADIO
Skolegade 2 · 6300 Gråsten · Tlf. 74 65 24 26 · CVR.nr. 30809831
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Kirkesiden for
Gråsten og Adsbøl
Gudstjenester og aktiviteter i september
Onsdag den 15. september kl 9.00 Gåtur (den ugentlige)
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

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 konfirmander 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.

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.

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

Tirsdag den 21. september kl. 17.00

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.

Vi åbner dørene kl. 16.30 og her vil der være mulighed for at
se lidt nærmere på messehaglerne samt antependierne.

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

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

Årsmøde med 100 mennesker

Af Erling Nissen

På en solrig onsdag i
september samledes
næsten 100 mennesker
i den nye BHJ-sal i
Ahlmannsparken til
årsmøde i Ældre Sagen i
Gråsten.

100 mennesker deltog i Ældre
sagens årsmøde.

Årsmødet var udskudt på
grund af corona, og formanden, Ebbe Johansen,
fortalte da også, at hele aktivitetsniveauet har været
lavt på grund den grimme
pandemi.
Men nu er medlemmerne og de frivillige igen
i gang med alle aktiviteter
og socialhumanitære
tilbud.
Eftermiddagen blev som
vanlig afsluttet med kaffebord med brødtort. ■
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ANDEMENU TIL
MORTENS AFTEN
Stegt and med hvide kartofler,
frisk hjemmelavet agurk salat,
hjemmelavet rødkål, waldorfsalat,
hjemmelavet ribsgele og andesauce

122,82
PR. PERSON
* EFTER DE 15 % RABAT

BEGRÆNSET ANTAL SÅ BESTIL ALLEREDE NU PÅ

WWW.ÆKØKKEN.DK
så har Steen, Lars, Hakke og Anja
en lækker andemenu klar til dig

U L S N ÆS 1 0, 6 30 0 G R Å S TEN • TELEF ON 3 0563 647 • W WW. ÆKØK K EN.DK

Hos os kan du samle
Gråstenmærker
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Dalsmark Plejehjem fejrede 50-års jubilæum
Det blev på alle måder
en fantastisk dag, da
Dalsmark Plejehjem i
Rinkenæs fejrede sit
50-års jubilæum.

Ellen Trane Nørby holdt
festtalen på Dalsmark.

I Dalskrogen var der rejst
tre telte til de over 100
gæster, som i det flotte vejr
gav god skygge for solen
til beboerne.
Der blev holdt en stribe taler. Forstander på
Dalsmark, Maibritt Elm
Nielsen, indledte jubilæumstalerne og siden
fulgte tale fra formand

Der var også tale af formand for Vennekredsen,
Jørn Rørholm, der talte
under Det Sønderjyske
kaffebord .
Dagen igennem var der
jazz musik, jagthornsblæsning og herlig syng med
musik med Vagns duo.
Dalsmark Plejehjem
modtog mange flotte gaver på dagen fra familier
og beboere. Personalet
på Dalsmark gav et
Hjertetræ, der vil gøre
lykke i mange år fremover med sine smukke
årstidsfarver.
Vennekredsen på
Dalsmark Plejehjem gav
kr. 25.000 kr, der skal
bruges på et sejl ved
Dalskrogen, hvor det vil
give skygge og ly afhængigt af vejret. ■



for Danske Diakonhjem,
Flemming Christensen.
Ellen Trane Nørby (V),
der også er borgmester-

kandidat i Sønderborg
Kommune, talte om de
ældres ret til at kunne
vælge frit,

KOM TIL
ÅBENT LANDBRUG

Foto Søren Gülck

Der var masser af sang,
kagebord og god stemning
ved jubilæumsfesten.

Tømrer
Tømrergården
Gården

På Gråsten Landbrugsskole
Fiskbækvej 15, Gråsten
Søndag den 19. september kl. 10-16
Oplev køer, grise, maskiner og børneaktiviteter
Book billet på booking.aabentlandbrug.dk

Følg os på Facebook

Vi udfører termografi/
efterisolering
Telefon: +45 28 12 49 19
www.peterveng.dk

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

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

Udebliver ugeavisen efter torsdag kl. 21:00.
Kontakt da FK Distribution på www.fk.dk/reklamation, eller send
en mail til kvalitetvest@fk.dk, ellers ring til FK Distribution på
tlf.: 7010 4000 mandag til torsdag fra kl. 8:30-16:00 og fredag 8:30-14:30.

Grafisk tilrettelæggelse
Ansv. redaktør

Mediechef

Gunnar Hattesen

Ingrid Johannsen

Telefon 21 16 06 83

Telefon 21 19 02 80

redaktion@graastenavis.dk

isj@graastenavis.dk

Mediekonsulent

Salgssupporter

Knud Petersen

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

Telefon 31 40 03 61
kp@graastenavis.dk

Bogholder
Journalist
Fotograf

Lise Kristensen

Reporter

Jimmy Christensen

Telefon 20 75 79 12

Søren Thygesen Kristensen

Telefon 29 25 95 50

lik@graastenavis.dk

Telefon 27 36 04 12

Aps

v/ Peter Veng

Bomhusvej 13
6300 Gråsten
Oplag: 13.430 eks. ugentlig
Tryk: OTM Avistryk A/S

Af Søren Gülck

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

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

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

Avisen er i din postkasse
onsdag/torsdag og kan læses online
mandag aften på hjemmesiden
graastenavis.dk
Deadlines
Deadline for annoncer til
udarbejdelse er torsdag kl. 12.00
ugen inden indrykning.
Deadline for reproklare-annoncer,
reserveres inden fredag kl. 12.00
ugen inden indrykning, og afleveres
senest mandag kl. 12.00
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Fotos: Tanguy Laviolette og Colourbox

TAK FOR LÅN AF FOTO FRA SØNDERBORGNYT

Høstmarked
i Den Kongelige Køkkenhave
GRAASTEN SLOT
24. – 25. SEPTEMBER 2021
KL. 10 - 17
se mere på sonderborg.dk

Hvem vil være med til at
skrue op for kulturen i Gråsten?
Med den nye BHJ-sal har vi i Gråsten fået helt nye muligheder
for at udbygge vores kulturelle sammenhold. Her er plads og
rammer til helt nye aktiviteter. Derfor ønsker vi at stifte et nyt
Kulturforum Gråsten - og du inviteres naturligvis med:

Debatmøde i BHJ salen i Ahlmannsparken
Onsdag den 22. september 2021 kl 19.00
Aftenen byder på:
Debat: - Er der basis for at danne - en aftenfilmklub for voksne eller
unge? - en eftermiddagsfilmklub for seniorer?- en musikkreds?
- en teaterkreds? - en foredragskreds?- eller en helt anden
mulighed, som efter din mening, mangler i Gråsten?
- Hvordan organiserer vi os?
Mød op og vær med til at forme den kulturelle
fremtid for Gråsten. Vi glæder os til at se dig!
Dit eget lille kongerige

Hilsen Gråsten Forum

DEN
KONGELIGE
KØKKENHAVE
VED GRAASTEN SLOT

di
k
t lille ongeri
ge
ge
te

Det er konge!
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Venstre vil spare på bureaukrati
og sætte borgeren i centrum
Af Lise Kristensen

Gråsten

Livet med en alkoholisk far
– og sorgen ved tabet ved Marie Brixtofte
Onsdag den 6. oktober 2021 kl. 1400-1600
(bemærk tidspunktet)
i BHJ Salen, Ahlmannsparken

“Sønderborg Kommune
bruger 128 millioner kroner mere på administration og bureaukrati end en
dansk gennemsnitskommune. Kommunen bruger
135 millioner kroner mere
om året på administration

end for otte år siden. Jeg
vil flytte pengene fra bureaukrati og administration til børnehaver og skoler. Det er ikke ligegyldigt,
om en kommune bliver
blåt eller rødt ledet!”
Det sagde Venstres
borgmesterkandidat
Ellen Trane Nørby

på et fyraftensmøde i
Benniksgaaards anneks,
da hun sammen med
Venstres bud på en statsminister Jakob EllemannJensen spiddede den kommunalpolitiske situation i
Sønderborg kommune.
Borgmesterkandidaten
betegnede Sønderborg
som en administrativt
dyrt ledet kommune.
“Sønderborg kommunes
elever er fagligt gået fra
en 26. plads til en placering som nummer 46,

Beretning af Marie Brixtofte, forfatter og psykolog,
der vil fortælle om, hvordan det var at vokse op
med en far, der drak. Hun giver indsigt i misbruget
og omsorgssvigtet og løftet til sig selv om at
holde på hemmeligheden og beskytte sin far.
Pris: 50,- for medlemmer
70,- for ikke-medlemmer
Priserne er inkl. kaffe og kage
Tilmelding via bookingsystemet eller
til Erling Nissen på tlf. 21 74 94 85 eller
sms eller mail: se-nissen@post.tele.dk
senest mandag den 4. oktober.

Nedsat hørelse
og høreapparater
Ellen Trane Nørby og Jakob Ellemann-Jensen på fyraftenmøde i Rinkenæs.

Onsdag den 13. oktober kl. 14.30 til 16.30
I BHJ Salen, Ahlmannsparken

Julemarked

Peter Georg Hansen fra Din Hørespecialist vil
fortælle om, hvad der er vigtigt at vide eller tænke
over enten som bruger af høreapparat eller hvis
man overvejer at få høreapparat. Hvordan man kan
lave individuel tilpasning af høreapparatet. Hvilke
muligheder tilbyder det offentlige og det private.
Hvilke nye høreapparater er kommet på markedet.
Der er rig mulighed for at få besvaret sine
spørgsmål og få foretaget en høretest.
Deltagelse er gratis

på Egeskov Slot

Lørdag den 20. november
OPSAMLINGSSTEDER

Tilmelding via bookingstystemet eller til
Anne Köcks tlf. 23 34 09 05 gerne SMS
senest mandag den 11. oktober.

Genforeningen 1920
ved Jørn Buch
www.hebru.dk

Sundsnæs 4
6300 Gråsten

Åbent: Mandag - fredag kl. 10 -17.30 · Lørdag kl. 10 -14 · Første søndag i måneden kl. 11-15
Onsdag
den 20. oktober kl. 14.30 til 16.30
I BHJ Salen, Ahlmannsparken

Jørn Buch fortæller om Genforeningen i 1920. Fortæller
om afstemningen og hvorfor grænsen kom til at
ligge, hvor vi kender den i dag. Blev grænsen trukket
retfærdigt? Disse og mange andre spørgsmål vil Jørn
Buch give svar på og trække en linje op til i dag.
Pris: 50,- for medlemmer
70,- for ikke-medlemmer
Priserne er inklusive kaffe og kage
Tilmelding via bookingsystemet eller
til Erling Nissen på tlf. 21 74 94 85 eller
sms eller mail: se-nissen@post.tele.dk
senest mandag den 18. oktober.

Sundsnæs 4,
6300 Gråsten

Norgesvej 24,
6100 Haderslev

Telefon
7460 8351

Foto Søren Gülck

Mail
mobler@hebru.dk

Norgesvej 24
6100 Haderslev

Telefon
7460 8351

Mail
mobler@hebru.dk

Gråsten

7.05 Samkørselspladsen ved Hammelev
7.35 McDonald’s, Rødekro
8.00 Samkørselspladsen ved Kliplev
8.15 Cirkle K, Padborg
8.20 Bov Kirke
8.25 Kruså Bankocenter
8.30 Elektrikeren, Kollund
8.40 Bageren, Rinkenæs
8.45 Ahlmannsparken, Gråsten
8.55 Egernsund Gamle Skole
9.00 Broager Kirke
9.05 Nybøl Kirke
9.15 Alsion, Sønderborg
9.35 Netto Augustenborg
9.40 Aktivitetscenter, Guderup

Efter opsamling kører vi til Fynshav, hvor vi sejler til Fyn.
Vi spiser middag på en historisk kro, hvor vi får en dejlig 2-retters middag.
Så går turen videre Egeskov Slot, der er Fyns største julemarked.
Mellem veteranbiler og flyvemaskiner kan markedets gæster gøre en god handel.
Der oser af julestemning, når man ved 110 boder kan lade sig inspirere af alt fra kunsthåndværk
og brugskunst til delikatesser og juledekorationer, som giver inspiration til julen.
Vi har ca. 3 timer til at nyde julemarkedet inden turen atter
går hjemad med sejlruten Bøjden-Fynshav.
Vi er hjemme ved 19-tiden.
Prisen dækker kaffe og rundstykke, bus, guide, færgeoverfart t/r,
middag, entre og æbleskiver med glögg.

695,-

Tilmelding på
tlf. 2116 0683

BovAvis

når de går ud af 9. klasse.
Kommunen er gået 20
pladser ned. Vi kan og
skal investere i børnehaveog skoleområdet,” mener
Ellen Trane Nørby, der
vil vende udvikligen med
et tab på 1.500 borgere i
Sønderborg kommune de
sidste to valgperioder.
“Det er 100 millioner
kroner i skatteindtægter,
vi mister om året. Det er
kollegaen på arbejdspladsen og klassekammeraten
i skolen. Sønderborg
skal være en attraktiv
kommune, der tiltrækker
flere borgere. Vi skal have
et godt studiemiljø og
en job- boliggaranti og
tiltrække virksomheder
og iværksættere. Der
er plads til forbedring i
Sønderborg kommune,”
sagde Ellen Trane Nørby
til de kommunalpolitiske
rødder.
På virksomhedsbesøg
Sammen med Venstres
formand havde hun været
på besøg på virksomheder
og i Sønderborg Lufthavn.
Jakob Ellemann-Jensen og
Ellen Trane Nørby lagde
vejen forbi et teglværk,
Dyvig Badehotel og Linak.
“I har det internationale
udsyn her i grænselandet.
Tænk hvis teglværket lukkede i morgen for at spare
CO2 udledning, ville folk
så holde op med at bygge?
Nej, så ville det være nogle
andre uden for Danmarks
grænser, der får lov at få
et arbejde. Det holder nok
op, hvis vi ikke vil have
det her, tror nogen. Nej,
det gør det ikke. Tror vi
bare, det er det lejrbål, vi
sidder og kigger ind i, der
definerer verden, kan vi
godt tro om igen,” sagde
Jakob Ellemann-Jensen
med henvisning til, at sætter man alt i stå på grund
af krav og begrænsninger,
så flytter arbejdspladserne
over grænsen.
Venstres formand
er uddannet sergent
ved Sergentskolen i
Sønderborg.
“Jeg græd rent fysiske
tårer, da den lukkede,”
sagde han til den store
forsamling. ■
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OP TIL 50% PÅ HELE KØBET

ØNSKER DU FLERE BRILLER
AT SKIFTE IMELLEM SÅ FINDER DU
DET STØRSTE UDVALG HOS THIELE

Munter velkomst
Det var formand for
Gråsten Venstre og
byrådskandidat Ingrid
Johannsen, som bød
Venstres formand,
Jakob Ellemann-Jensen
velkommen til fyraftensmødet på Benniksgaard
Hotel.
“Du har et særligt forhold til Sønderjylland,

fordi du har boet to år på
Sønderborg Kaserne.
Det er ikke nogen hemmelighed, at vi sønderjyder er ualmindeligt glade
for Kongehuset, og her ved
vi jo, at du både har gået
vagt for Majestæten og
du som fødevareminister
har kørt karettur med
Dronningen.
Den slags gør jo indtryk
her hos os.

Men Jakob, du skal også
vide, at hvis du virkelig
skal trække stemmer i
den her landsdel, så er det
afgørende, at du erklærer
dig som stor fan af det
sønderjyske kaffebord. For
uden kack går det ikke”,
sagde Ingrid Johannsen
til stor morskab for Jakob
Ellemann-Jensen, som
kvitterede med, at det havde gjort ondt på ham, da
man havde lukket sergentskolen i Sønderborg. ■

Tilskud gives til bevaringsværdige bygninger i
Sønderborg Kommune
Er du ejer af en bevaringsværdig bygning og bebor den, har du
mulighed for at søge tilskud til udvendige forbedringer.

VÆLG 2
BETAL FOR 1
DU KAN VÆLGE BRILLER FRA BL.A.
GUCCI / ZADIG & VOLTAIRE
CHOPARD / MULBERRY / DIOR
DAVID BECKHAM / NINA RICCI
BOSS / SAINT LAURENT / OAKLEY
ARMANI / ESCADA / RAY-BAN ®
PERSOL® / TOM FORD
POLICE X LEWIS HAMILTON
VED SAMLET KØB AF 2 BRILLER MED STYRKEGLAS
BETALES KUN FOR DEN DYRESTE.
Tilbuddet er personligt og kan ikke deles af flere eller
kombineres med andre tilbud og rabatter.
Gælder ikke Fast Lavpris briller og Junior briller.

Trænger dit bevaringsværdige hus til nyt tag, nye vinduer eller dør, er
ydermurene og facadeudsmykningerne nedslidte eller ønsker du at
tilbageføre tidligere detaljer?
I så fald er der mulighed for at søge tilskud til udvendige istandsættelse og forbedringer hos Bygningsforbedringsudvalget i Sønderborg
Kommune.
Har du lyst til at vide mere om mulighederne eller er du i tvivl om,
hvorvidt din bygning er bevaringsværdig kan du rette henvendelse til
bevaringsarkitekt Rudi Hønborg Benkjer på tlf: 27 90 75 61 eller på
mail: rubn@sonderborg.dk
Du kan også læse mere om muligheden for støtte på Sønderborg
Kommunes hjemmeside:
www.sonderborgkommune.dk/borger/bygningsforbedringsudvalget
Ansøgning om tilskud til istandsættelse kan ske løbende, hvor der
afholdes ca. 4 årlige møder. Næste møde i Bygningsforbedringsudvalget afholdes den 1. december 2021.

e
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Thiele Sønderborg
Borgen / Østergade 4 - 6400 Sønderborg
Tlf: +45 74440580 - Mail: soenderborg@thiele.dk
www.thiele.dk

EFTERÅRSMESSE 2021
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Torsdag den 23. september kl. 19.00 - 22.00
Ahlmannsparken i Gråsten

EFTERÅRSMESSE
SUMMER
ZERO E

ON THE MOVE

Promovec baghjulsmotor
374 Wh batteri
Citybike elcykler
Farve: Mat Orange
Gear: Shimano Alivio
Kvinde

Konferencier Lene Beier

MØD OS PÅ
EFTERÅRSMESSEN
NIN
B
Å

Centurio
n
Zero E

16.999,-
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Ahlmann
sparken,

Gråsten d
en 23. sep

EF TERÅRSM
E

Varm op til

EFTERÅRSMESSEN
på Skomager

Torsdag den 23. september holder
Gråsten Handel Efterårsmesse
i Ahlmannsparken kl.19.00-22.00
Denne dag har vi et tilbud til alle
kvinder som skal til messen.
Fra kl.16.00 kan i købe et

stjerneskud med et glas
vin til kun kr. 105,-

tember

SSE 2021

GULDSMED

Rie Meyer
GULDSMED
Rie Meyer

Bovvej 27A
6330 Padborg
Torvegade
28
Tlf. 51940082

6330 Padborg
Tlf.rie@riemeyer.dk
5194 0082
www.riemeyer.dk
rie@riemeyer.dk
www.riemeyer.dk

Smykker lavet på eget værksted

Find mig også på Facebook

på Den Gamle Skomager.

Bestilling er først til mølle, så reserver bord hurtig.
Nygade 13 - 6300 Gråsten • Tlf. 7465 3365
DEN GAMLE SKOMAGER

Smykker lavet på eget værksted

Find mig også på Facebook

EFTERÅRSMESSE 2021

Torsdag den 23. september kl. 19.00-22.00 Ahlmannsparken
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Keramiker Lajla Hartig kan
man møde på messen.
Arkivfoto
Hos os kan du samle
Gråstenmærker

Af Lise Kristensen

Keramiker Lajla Hartig er
tilbage på efterårsmessen i Gråsten.
“Jeg er med i Gråsten
Handelsstandsforening og
synes, jeg vil med på messe. Jeg laver meget forskelligt keramik blandt andet
modeller, torsoer og skåle,” fortæller keramikeren,
der er selvlært og tidligere

keramik-interesserede at
finde hende.
“For nylig kom Prinsesse
Benedikte forbi med sin
hofdame. De skulle lige se
min butik og fortalte, de
har en stor skål med mine
Gråsten æbler på slottet,”
fortæller Lajla Hartig.
Hendes høst af de berømte æbler er nemlig i
keramik og rakubrændte,
så de holder længe og er
ikke afhængige af årstiden. Når Lajla er i haven
og brænde lertøj møder
hun søens svaner, der
kommer forbi og spiser af
hånden.
Svanerne besøger også
slottet og naboerne med
grund ud til Gråsten
slotsø. Her er man nemlig
fælles om både fuglelivet
og udsigten. ■

har haft værksted og slag i
Øhuset ved slotssøen.
Nu er hun flyttet i
Borggade 20 på den anden
side af søen, hvor hun
sammen med sin mand
har to huse.
Det passer bedst at have
butik i tilknytning til
værkstedet, så hun kan
styre sin raku-brænding
sideløbende med betjening og snak med kunder.
Det kniber ikke kunder og

Mange smagsprøver
og konkurrencer

Åbningstider

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

KOM OG
MØD OS
på standen og se og
smag vore lækkerier

Torvet 5
Centrum
6300 Gråsten
Tlf. 74 65 34 15

Mø
efte d os til
rårs
mes
sen

Børnefødselsdags

MENU 1

Nuggets m. pommes
og en lille sodavand

99 kr.
pr. barn

Subtropisk
Børnefødselsdag

Børnefødselsdags

MENU 2

Byg-selv-Marina-burger
m. pommes og en
lille sodavand

Hold 2 timers børnefødselsdag i vores subtropiske badeland. I får adgang til 50 meter vandrutschebane, morskabsbassin, boblebad, klatrevæg og masser af sjov og leg i vandet. Prisen er
med to timers badning og fødselsdagsbarnet
modtager en lille overraskelse.

99 kr.
pr. barn

Ved bestilling skal I oplyse, om I ønsker at
spise før eller efter badning. Kan afholdes alle
ugens dage i badelandets åbningstider...
NB! Der er mulighed for at tilkøbe en slikpose
eller en is for 10,- kr. pr. barn.

HUSK

BESTILLING
PÅ TLF. NR.

3034 0000

Wellnessophold
på Grand Hotel Struer og Kurbad Limfjorden

Fra fredag den 8. til søndag den 10. oktober 2021
Nu har I muligheden for at komme helt
ned i tempo og nyde en luksus weekend
i fred og ro - i skønne omgivelser.

3.750,-

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

60 0,- i enkeltværels
e
tillæg.
50,- pr. person for
pladsre servation
i bussen.

Prisen inkluderer:
• Bus tur/retur inkl. en lille gave.
• Hyggeligt dobbeltværelse med
eget bad, toilet, tv og wi-ﬁ.
• Samt wellness-velkomstkurv
med bl.a. produkter som
kan bruges i kurbadet.
• Fri adgang til Kurbadet
Limfjorden fredag og lørdag,
• Inkl. kaffe, the og frisk frugt.

pr. person

• Badekåbe, håndklæde og tøﬂer.
• Hamman-behandling og lermaske.
• Lækker morgenbuffet
lørdag og søndag.
• 2 retters middag fredag
• 3 retters middag lørdag.
• Fiske buffet på Hvide
Sande Røgeri søndag
• Gode råd fra Merete Kurth Hansen

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

Q

uorp’s Busser ApS

Enjoy Resorts Marina Fiskenæs, Fiskenæsvej 2, 6300 Gråsten
Tlf. 7365 0033 • www.enjoyresorts.dk

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.
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Torsdag den 23. september kl. 19.00-22.00 Ahlmannsparken

Gråsten Handel
udlodder 6 billetter
til Efterårsmessen
Mød os på efterårsmessen

Aflevér den udfyldte kupon hos 2dreams
eller skriv dit navn i kommentaren til opslaget
på Gråsten Handels Facebookside
Navn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Telefon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Emailadresse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Estate Kjeld Faaborg

7465 0933

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

Sundsnæs 19, Ulsnæscentret, 6300 Gråsten

VI SES
PÅ
EFTERÅRSMESSEN

6300@estate.dk www.estate.dk

M ød os på
e ft erårsm esse n

Vi har nyheder med
fra Langkilde & søn
og Maileg

FAST LAVT SALÆR
Michelle Damm • Tlf. 6014 0785

EFTERÅRSMESSE 2021

ÅBNINGSTIDER: FREDAG KL. 8.00 - 18.00
LØRDAG KL. 8.00 - 14.00 · SØNDAG KL. 7.00 - 14.00
Nygade 1 · 6300 Gråsten · Tlf. 41 10 10 85
Mail: 4649@interflora.dk

Gratis høretest på
Efterårsmessen

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

LENE BEIER
Mød vores udstillere:

2dreams, Ankers, Bageriet Kock, Blomstertorvet, Bruhns,
Din Hørespecialist, Enjoy Resorts Marina Fiskenæs,
Estatemæglerne Kjeld Faaborg, FriBikeShop Gråsten, Gråsten Avis,
Husets Frisør by Park, 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

Billetter
á 150,-

Få testet din hørelse
samt få råd og vejledning
om høreapparater

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

Torvet 3 • Gråsten
70 11 10 70

EFTERÅRSMESSE 2021

Torsdag den 23. september kl. 19.00-22.00 Ahlmannsparken 1 1

Sensommertilbud
Det store kolde bord

Kom og få en snak med
Anker på messen!

Søndage:
19. og 26. september
10. og 17. oktober
kl. 12-14.30

Forretter
2 slags sild
Æg/rejer
Laks
Fiskeﬁlet

Pålæg
Det lune
for eksempel
Leverpostej
Fiskeﬁlet
Frikadeller
Tarteletter

for eksempel
Rullepølse • Spegepølse
Roastbeef • Saltkød
Peberpaté
Lufttørret skinke
Hamburgerryg
Sprængt oksebryst
Hønsesalat

kun

149,inkl. 1 fadøl fra
Fuglsang eller
1 sodavand

Hos os kan du samle
Gråstenmærker

Det kolde bord serveres med hjemmebagt rugbrød / franskbrød - smør / krydderfedt
rå løg - mayonnaise - sky - remoulade - ristet løg og citron - italiensk salat - peberrodssalat
Fiskenæsvej 2 - 6300 Gråsten - Tlf. +45 30340000 - info@ankers.restaurant - www.ankers.restaurant
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Torsdag den 23. september kl. 19.00-22.00 Ahlmannsparken

Smyk dig på
efterårsmesse
Af Lise Kristensen

Traditionen tro er
Sönnichsen Ure og
Smykker fra Gråsten
på plads til dette års
efterårsmesse.

“Det er en mulighed for at
komme ud og møde kunderne igen. Vi har Bering
ure og smykker med på
messe blandt andet med
tilbud på udvalgte ure til
halv pris. Vi har nyheder
fra det danske design

Scrouples, som er smykker
til den modne kvinde,”
fortæller urmager og
smykkeforhandler Stefan
Sönnichsen.
Smykke- og ureforretningen har haft til huse i
Gråsten en halv snes år.
Indehaveren startede
med værksted i Nygade,
men efterhånden som
gesjæften udviklede sig,
valgte han og hustruen
Karina at flytte til den
store butik i Slotsgade,
hvorfra der i dag sælges
designerure og smykker i
ædle metaller.
“Fok har været gode til
at købe ting og forkæle
sig selv med dyrere og
kvalitative smykker og
ure. Det har været positivt
for os,” fortæller Stefan
Sönnichsen, der glæder sig
til gensynet med messen.
Sönnichsen er kendt for
Gråsten æble smykket,
der er lavet som halskæde,
armbånd, ring og øreringe
med udgangspunkt i den
nationale æblesort fra
Gråsten. ■
Karina og Stefan Sönnichsen
udstiller Bering ure på
messen.Arkivfoto

NYT I FORHANDLER
2021 AF BERING

Boliger går som varmt brød
Kjeld Faaborg efterlyser
byggegrunde til nye huse.
Arkivfoto

at vise ansigt udadtil
efter lang tids krav om
afstand,” siger Kjeld
Faaborg.
Han klager ikke over
nedlukningen.
“Vi har haft travlhed
over hele linjen med en
helårsomsætning på et
halvt år. Det er positivt og
dejligt. Der er efterspørgsel på alle boliger over én

Af Lise Kristensen

Estate mægler Kjeld
Faaborg deltager i dette
års efterårsmesse i
Ahlmannsparken.
“Vi har været på messe i
Kværs og Kruså og syntes
derfor også, vi ville vise
flaget til efterårsmessen
i Gråsten. Formålet er

Guldsmed Rie Meyer
giver noget af sig selv
butik, når de har mødt
mig på messen,” siger Rie
Meyer, der har fast stand
på efterårsmessen.
Tidligere kaldte man det
en kvindemesse. Nu går
betegnelsen efter årstiden.
“Jeg har eget værksted
her i Padborg, hvor jeg
laver håndlavede smykker.
Kunderne ønsker ofte
særlige ting, som at jeg
skal ændre et arvesmykke.
Nogle gange smelter jeg
smykket helt om. Nogen
siger, jeg må bestemme
selv,” siger guldsmeden

Af Lise Kristensen

Efterårsmessen er en
kærkommen anledning
til at mødes med kunderne igen. Det glæder
guldsmed Rie Meyer fra
Padborg sig til.
“Heldigvis er den tid forbi,
da man kun lige måtte
række smykker og bestilte
varer ud til kunderne gennem en sprække i døren.
Jeg bruger messen til at
mødes med folk. Det sker
tit, de kommer til min

By

Flere farver

kun

500,-

med smil i stemmen over
tillidserklæringen.
Hun arbejder i alle ædle
metaller med inspiration i
kundernes egne ideer.
“Det er altafgørende,
folk er glade for det, de får
med sig hjem fra en guldsmed. Jeg lægger en del
af mig selv i det, jeg laver.
Nogle siger, de kan kende
mit udtryk. Det er nok
sandt,” siger Rie Meyer,
der er udlært guldsmed i
Flensborg. ■

Husets Frisør

Hudpleje og Makeup artist

MØD OS PÅ EFTERÅRSMESSEN
Udvalgte
BERING ure
+ 1 BERING
termoflaske

kam,” siger Estate mægleren med base i Ulsnæs
Centret.
“Vi mangler byggegrunde til nye huse til at
sætte skub i markedet.
Attraktive grunde er alfa
omega for boligsalget. De
er en mangelvare i øjeblikket. Grundene må gerne
ligge kystnært og ved
skov. Der har vi heldigvis
gode forudsætninger her
i området,” siger Kjeld
Faaborg, der ikke har
slagtilbud på boliger med
til messen, men gerne
taler med den kvindelige
messemålgruppe om køb
og salg af boliger.
“Det er jo dem, der har
det sidste ord at skulle
have sagt,” slår Kjeld
Faaborg fast. ■

Kom og prøv det
nye krøllejern fra
SUTRAbeauty
og hør nærmere om
PARK-styling universet.
Karina giver tips og
tricks til dine læber.
Jernbanegade 7, Gråsten ∙ Tlf. 74 65 11 10

Hos os kan du samle
Gråstenmærker

Onlinebooking www.husetsfrisør.dk

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

DIN LOKALE HÅNDVÆRKER
GASSERVICE – BLIKKENSLAGER
VENTILATION – SMEDEARBEJDE
– VAND – VARME –
ENERGIRÅDGIVNING

SKADESANALYSE
-gode råd er
ikke dyre!
TILSTANDSRAPPORTER

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

KØBER- ELLER BYGGETEKNISK RÅDGIVNING

ENERGIMÆRKER

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

+45 40 20 25 53
6300@factum2.dk
factum2 Gråsten ApS
Emmas Have 9, 6300 Gråsten

Bygningskonstruktør, murermester

- din lokale fagmand

Nybygning • Tilbygning
Tagarbejde • Badeværelser
og aut. •kloakmester
Belægning
Reparationer med;
Vi udfører
opgaver•i totalenterprise

Bred VVS ApS

murer, tømrer, snedker, el, vvs og maler.
Vi gennemfører
opgaverne
Ingen
opgave er
for lille.
med seriøsitet og præcision

CVR 34 22 35 72

Bred VVS ApS / Gråsten VVS
Ahlmannsvej 12 b · 6300 Gråsten
Tlf. 74 67 15 12 · vvs@bred.dk
Annonce.indd 1

Borggade 3, 6300 Gråsten
Telefon 7465 1031 · FriBikeShop.dk

Alt i anlæg & vedligehold

ANL ÆGSGAR TNE R

28-01
Hans
Henrik
Fischer

Heidi
Waldemar
Østergaard

- Erhvervsret
- Erstatningsret
- Testamenter
- Skilsmisseret

Hækklipning
BeskæringBeskæring
Træfældning
Haveservice Belægning
Vedligehold
Græsplæner
GræsplænerBeplantning
Belægninger
Støttemure
HUSK du kan få
FRADRAG for
havearbejde

Nicole
Schünemann
-Føh

- Ejendomsoverdragelse
- Strafferetsager
- Bobehandling
- Retssagsbehandling

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

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

Hvis din bil
kunne vælge
Reparation og service
af alle bilmærker
Kioskvarer og gaveartikler
mv.

Turist-fest-firma-skole og koncertkørsel

• 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

Gisselmann

“Hvorfor bruge Deres
fusser når De kan køre
med Quorps Busser”

Kongevej 86, Gråsten · 74 65 01 70
Dit værksted og servicebutik på vejen

GULVAFSLIBNING
Når det kniber –kommer vi og sliber…
Salg og montering af:
· Vinyl
· Tæpper
· Linoleum
· Mindre snedker opgaver
· Montering af:
· Klinker og trægulve

HLC
GULVSERVICE

V/Henrik Lehmann Christensen
Gammelmark 3B, 6310 Broager
Mobil 2166 7694 | hlcgulve@gmail.com

Stenvej 15, Rinkenæs, 6300 Gråsten • Telefon +45 74 65 08 50
www.quorpsbusser.dk • mail@quorpsbusser.dk • Rejsegarantifonden nr. 2799

Kosmoshus Træfældning
www.el-teknik.dk

PEl-installation PBelysning PIndustriservice
PEDB-installation PSikringsanlæg

Tak fordi du
handler lokalt

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

Vi udfører alle former for el-installation lokalt og regionalt
til industri, erhverv, privat og offentlige institutioner.

– Kort fortalt, vi fælder alt –

Bomhusvej 13A, 6300 Gråsten . Tlf. 7465 1840 . mail@el-teknik.dk

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

Tak fordi du handler lokalt

14

Mørke tunneller stråler snart i
alle kunstens farver

Tillykke
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:
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

Tunnellerne under
Kongevej i Gråsten kan
efter et møde i Teknik- og

Miljøudvalget se frem til
en kunstnerisk behandling, så de bliver mere

HØSTGUDSTJENESTE
Søndag den 19. september
kl. 11.00 i Korskirken

Søndag den 19. september kl. 11.00 fejrer
vi høstgudstjeneste i Korskirken.

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

Efter gudstjenesten er der kirkekaffe.
Den kan man nyde, mens man går på høstmarked:

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

Høstmarked
den 19. september

Kuponen kan udfyldes på www.graastenavis.dk,
postafdelingen i SuperBrugsen i Gråsten.
Postkassen tømmes hver torsdag kl. 18.00

✁

ved Korskirken fra kl. 10 – 12.30 (cirka)

Influenzavaccination hos

LÆGE ANNEMETTE ALS
Fredag 1. oktober 2021
For at undgå risiko for smitte
skal der bestilles tid.
Vigtigt at komme præcist til aftalt tid.
Gratis tilbud til
vores patienter over 65 år,
førtidspensionister,
patienter med kroniske lidelser
(bl.a. svær overvægt, sukkersyge og KOL)
og
gravide i 2. og 3. trimester
samt
kontakt med syge personer
OBS: Tidsbestilling er nødvendig!
Tlf. 74 65 48 20 hverdage 09.00 – 12.00
torsdag dog 16.30 – 17.30

Vores strikkehold er en samling meget
kreative og flittige kvinder, som strikker de
dåbsservietter, hvert barn får ved barnedåben.
Men kvinderne strikker også mange andre
ting, som vi andre ved høstmarkedet kan nyde
synet af og meget gerne købe. Pengene fra salget
går til diakoni-arbejde i Rinkenæs sogn.

RESIDENT IN DENMARK, BUT NOT DANE?
YOU DO HAVE VOTING RIGHTS!

AFTENSANG

BORGER I DANMARK, MEN IKKE DANSK?
DU HAR VALGRET!

Torsdag den 23. september
kl. 17.15 – 17.45 i Korskirken
Vi åbner igen dørene for aftensang
i Rinkenæs korskirke.

Information: 27. september 2021, kl. 18:30-20:00
Multikulturhuset M3,
Nørre Havnegade 15, Sønderborg

Aftensangen er tænkt som et pauserum i efterårsog vintermånederne, hvor vi standser op,

Wahlrecht bei der Kommunal- und
Regionalwahl am 16. nov.- erklärt

synger sammen, hører en ganske kort
historie og lytter til musik.
Aftensangen er for alle i alderen
6 – 100 år, som godt kan lide
at synge og lytte

Voting rights at the election 16. nov. for city
and regional councils - explained

✁

Valgret til byråds- og regionsrådsvalget 16. nov. - forklaret

Lisbeth organist spiller og
Marianne præst fortæller.
Vel mødt!
Menighedsrådet
www.rinkenæskirke.dk og

Flensborg Fjord Kunst- og
Kulturforening. Formålet
er at forskønne de udpegede tunneler med
vægmaleri.
“Tunneller under veje
eller jernbaner er ofte en
grå og mørk oplevelse, så
det er en rigtig god ide
at prøve at gøre noget
ved det. Kunst på væggene kan få tunneller til
at fremstå mindre mørke
og utrygge og indbyde til
en kreativ oplevelse”, siger
viceborgmester Stephan
Kleinschmidt. ■

EINWOHNER IN DÄNEMARK, ABER NICHT DÄNE?
DU HAST WAHLRECHT!

Hvis vejret tillader det, står vi uden for Korskirken,
men ellers foregår det i konfirmandstuen.

Med venlig hilsen
Annemette Als
praktiserende læge
Kongevej 37, 6300 Gråsten

Tak fordi du handler lokalt

hyggelige at gå igennem
og gøres mere tryg at færdes i.
Slesvigsk Parti havde
puljen på 100.000 kroner
til forskønnelse af tunnellerne i Sønderborg
Kommune med til forhandlingsbordet, da det
gjaldt budgetaftale for
2021. Men også Gråsten
Forum har længe arbejdet
med en idé om at forbinde
og udsmykke grå og kedelige broer og tunneller i
Gråsten.
Her og nu forskønnes tunnellerne under
Kongevej i Gråsten
i samarbejde med

Arr. Deutsche Bücherei und/and) og Bund Deutscher Nordschleswiger (BDN)

Rinkenæs Sogn

GUDSTJENESTER
GRÅSTEN SLOTSKIRKE

BROAGER KIRKE

Søndag den 19. september kl. 19.00
Spillemandsmesse/høstgudstjeneste
ved Hanne Beierholm Christensen

Søndag den 19. september kl. 10.30
Høstgudstjeneste og dåb ved Malene Freksen

ADSBØL KIRKE

Søndag den 19. september kl. 11.00
ved Mette Carlsen

KVÆRS KIRKE

Søndag den 19. september kl. 11.00
Høstgudstjeneste og dåb ved Marianne Østergård.
Efter gudstjenesten er der kirkekaﬀe og høstmarked

Tors den 16. september kl. 19.00
Høstgudstjeneste ved Hanne Beierholm Christensen
Søndag den 19. september kl. 14.00
Høstgudstjeneste ved Hanne Beierholm Christensen

EGERNSUND KIRKE

RINKENÆS KORSKIRKE

NYBØL KIRKE

Søndag den 19. september
Vi henviser til Sottrup Kirke

SOTTRUP KIRKE

Søndag den 19. september kl. 11.00
Høstgudstjeneste ved Karen Møldrup Rasmussen

ULLERUP KIRKE

Søndag den 19. september kl. 10.30
ved Lis-Ann Alexandra Rotem

TYSK GUDSTJENESTE
Sonntag, 19.9.
kein Gottesdienst
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Læserbrev

Flere skeletter i skabene hos
Sønderborg Kommune
Lars Lenger undrer sig over,
at ingen myndigheder i
Sønderborg Kommune vil
tage ansvar for biogasbyggeriet i Kværs.Arkivfoto

Det har tidligere været
udtalelser i pressen
om, der måske var flere
skeletter i skabene hos
Sønderborg kommune.

myndigheder tager ansvar
for borgerne i Kværs,
Tørsbøl og Snurom.
Hemmeligt spadestik
Politikkerne i Sønderborg
Kommune ved udmærket,
at alle borgere i nærheden
af byggeriet mister alle
deres værdier ved og omkring deres ejendomme,
men alle undtagen DF
kravler langt ind på rådhuset og gemmer sig.
Efter 1. spadestik blev
taget i al hemmelighed,
måtte der altså kun graves
og ikke støbes.
Alligevel lader kommunen byggeriet være i
fuld gang i 6 måneder.
Kommunens hellige gral,
“projekt Zero” har i årevis
beskrevet byggeriet af
biogasanlæg ved Kværs,
herunder skrev Projekt
Zero, Nature Energy giver
garanti for at biogasanlægget IKKE lugter, Jeg
har forespurgt på at få

denne garanti tilsendt,
den findes ikke.
Hvem misinformerer
politikerne, forvaltningen,
samt borgerne og hvad
foregår der egentlig?
Borgerne kan endnu
engang ikke stole på den
myndighed, som skal

Jubilæumsskrift
I anledning af 50års jubilæet udgav
Dalsmark Plejehjem et
jubilæumsskrift.

Skriftet blev udleveret til alle deltagere på
jubilæumsdagen. ■

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

varetage borgernes sikkerhed. Det samme som
sker ved planen om et nyt
rensningsanlæg på Als,
byggeri af store sommerhuse, som skal lovliggøres
efter opførelse og planen
om Kæmpevindmøller i
Lillebælt.
Borgere som får yderst
store negative konsekvenser af kommunens beslutninger, tilgodeses ikke.

Skeletterne vælter ud af
Lars Lenger
skabene hos Sønderborg
Kværsløkke
Kommune og den seneste
hændelse er, at der alligevel ikke var nogen
støbetilladelse til Nature
Energys biogasanlæg ved
Jørgen Wrang,
Kim Fallesen,
Kværs.
Alnor, er død, 91 år. ■
Broager, er død, 60 år. ■
Hos Als- & Broager-Sundeved Begravelsesforretning sætter vi en stor ære i at holde
Teknik- og Miljøudvalget
traditionerne i hævd.
har i foråret 2021 lavet
Tove Tychsen,
Ingrid Skovby,
Vi har mange års erfaring og vores forretning
nøje gennemgang af
Gråsten, er død, 80 år. ■
Broager, er død, 72 år. ■
er tilpasset tiden, så vi på den bedst
mulige måde får taget en smuk afsked.
sagsakterne og fundet ud
Vores kister er danskproduceret med
af, at byggestoppet var
fokus på bæredygtighed.
på sin plads, og Nature
Engergy har bygget uden
Vores kære
byggetilladelse.
Jørgen Wrang
Ved hjælp af en borgers
Steen Kristensen
Gitte J.J. Kristensen Poul Erik Kjærgaard
aktindsigt kommer det
er stille sovet ind i en alder af 91 år
Eksam. bedemand
Eksam. bedemand
Eksam. bedemand
i juli 2021 frem, at der
Guderup
Bakken 23
Tlf. 74 45 80 11
Alnor, den 10. september 2021
Broager
Kirkegade 2
Tlf. 74 44 95 29
heller ikke er nogen støNordborg
Storegade 39 Tlf. 74 45 11 45
Marie
Husk vi holder lukket om søndagen.
betilladelse, men kun en
Henrik og Inger, Kirsten, Poul og Vibeke,
Mette
og
Henrik
samt
familie
Als- &
gravetilladelse.
Broager-Sundeved Begravelsesforretning
Bisættelsen
finder
sted
i
Rinkenæs
Korskirke
Der er rystende og skuflørdag den 18. september kl. 13.00
www.als-begravelse.dk
fende, at man som borger
ikke kan stole på de ansvarlige myndigheder.
Lige så smukt og individuelt, som livet leves
Ingen myndigheder i
Sønderborg Kommune vil
Nygade 1, 6300 Gråsten · Telefon 41 10 10 85 · 4649@interflora.dk
- Lige så personlig kan afskeden være
Åbent mandag - fredag 9.30 - 17.00 samt lørdage 9.00 - 12.30
tage•ansvaret
og
slet
ingen
En værdig og smuk afsked
Hos Gråsten og Omegns begravelsesforretning

Vi holder
Traditionen tro

Dødsfald

v/ Steen Kristensen

Rabøl Jørgensens Begravelsesforretning

Afdødes ønsker i centrum
Gråsten
Bedemandsforretning
• Erfaren hjælp
til det praktiske
– en del af Rabøl Jørgensens Begravelsesforretninger
• Respektfuld hjælp til det svære

har vi gennem tre generationer bistået ved
planlægningen af det sidste farvel. Kontakt os
for en uforpligtende personlig samtale eller find
’Min sidste vilje’ på www.helmichbegravelse.dk

•

ISO9001-certificeret

eksam. bedemænd

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

Rabøl Jørgensens Begravelsesforretning
Gunnar Petersen

Rie Rabøl Jørgensen

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

Martin Good

- Steffen Jensens eftf.

Vi træffes hele døgnet på 74 65 94 33

Felstedvej 34
Gråsten
Tlf: 74 65 94 33

Thomas Helmich

Bent Petersen

Vivi Clemmensen
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Nyt fra Broagerhus

Efterår – Vinter 2021/2022

“5 onsdage på Broagerhus”
Onsdag den 6. oktober 2021 kl. 19.30
Første gang i Broager,
skal vi opleve Mark og Christoffer!!!

“Den sønderjyske duo Mark & Christoffer blev dannet i
Sønderborg i 1998 og har gennem årene underholdt til
stort set alle typer arrangementer. Uanset om scenen er
R flere er riddersalen i Koldinghus, DGI’s landsstævne,
Augustenborg Slotspark, en sports-hal, et teater eller
et lille forsamlingshus er opskriften den samme; to
sangstemmer, to westernguitarer, gode sange, godt humør
og gedigent håndværk. Mark kommer oprindelig fra Hørup
og Christoffer fra Gråsten. En koncert man skal opleve!”
Et scoop at få de 2 herrer til Broager
Entré inkl. 1 øl/vand er kr. 195,HUSK betaling for denne aften skal ske senest 5
dage inden arrangementet på MobilePay 65610 eller
konto 9797/0001333992 i Broager Sparekasse – HUSK
at opgive navn ved indbetaling / kr.195,- pr. deltager

Onsdag den 24. november 2021 kl. 19.30
Foredrag ved Kokken Jens Peter Kolbeck også
kendt som “SØLVRÆVEN”. Der bor i Gråsten
“Fortæller om vejen fra sit barndomshjems til velduftende
gryder til Amalienborg, hvor han tjente som Kongelig
Hofkok. Vejen dertil var belagt med ophold på nogle af
Frankrigs mest legendariske restauranter. Efter årene i
madens verden har Jens Peter Kolbeck publiceret sin egen
bog med opskrifter og oplevelser, bogens titel er Sølvræven.
Et foredrag, hvor man let kan blive lækkersulten.”
Entré inkl. kaffe og kage kr. 85,-

Onsdag den 26. januar 2022 kl. 19.30
Foredrag ved Carsten Holvad, forstander
på Rude Strand Højskole i Odder
“Carsten kalder sit foredrag ”Min bedstemor og andre
fyrtårne” om at blive til nogen og ikke kun til noget. ”Om
personer og situationer der igennem mit liv, har været med til
at gøre mig til den jeg er”. Et positiv og optimistisk foredrag
om relationer og værdier, hvor den enkelte har mulighed
for at se sig selv i sammenhængen. Afslutningsvis om Rude
Strand Højskole, og om det at tage på højskole som senior.
Entré inkl. kaffe og kage kr. 85,-

Onsdag den 23. februar 2022 kl. 19.30
Vinsmagning med Damm Vine –
“Italian finger food and good wine”
“Kom og oplev smagen af Piemonte, Damm Vine præsenterer
nogle af de ypperste vine fra den verdenskendte region
Piemonte i det nordvestlige Italien. Du vil smage fantastiske
vine fremstillet på druer fra Arneis, Pinot Noir, Chardonnay,
Barbera og ikke mindst nebbiolo som bliver til de fantastishe
vine Barolo og Barbaresco. Vi smager på 6-8 vine og hertil
forskellige salamier, oste, grissin, pesto og lidt sødt.”
Entré inkl. smagning og lækkerier kr. 185,-

Nye strømninger på Broagerland
Dem der forleden møder
op til den stiftende
generalforsamling i
den nye “Foreningen
Broagerland 3.0” får et
godt indblik i, hvad et
første bo- og arbejdsfællesskab på Broagerland
kan byde på.
Modellen er et resultat
af næsten tre års arbejde igangsat af de fem
landsbylaug og Broager
Udviklingsforum i samarbejde med en ekspert fra
Københavns Universitet.
Alle er velkomne og vil

gå hjem fra mødet med
ny viden om, hvordan
nye rammer kan blive til
nye tilbud for børnehaver,
skoler, unge, ældre og foreningsliv på Broagerland
– og hvad næste skridt
bliver.
Mødet foregår onsdag
den 22. september på
Broagerhus kl. 19 – med
eller uden tilmelding.
Efter en orientering
om, hvordan det første
bo- og arbejdsfællesskab
på Broager kan tænkes
indrettet, skal foreningen

Spændende rejseforedrag fra skipperne
på sejlskibet “Ymaya” fra Aabenraa.
“De 3 skippere, som er Kristian Franker og de to brødre
Hans og Anders Laier Højer kommer med en spændende
rejsebeskrivelse, hvor de fortæller at krydse Atlanterhavet
i en sejlbåd og efterfølgende at have opholdt sig 1 år i
Caribien. En speciel pause fra lærergerningen i et par år”
Entré inkl. kaffe og kage kr. 85,HUSK at til koncert og vinsmagning skal der
betales 5 dage inden de afholdes.
Til alle “de 5 onsdage” skal man tilmelde sig på e-mail
Broagerhus@Broager.dk eller til tlf. 26738130 “senest 5 dage
inden arrangementet” af hensyn til traktement m.v.!
Bestyrelsen for Broagerhus - Vi ses!

Af Lise Kristensen

Egernsunds 43-årige
præst Mette Carlsen har
sagt sin stilling op per
1. oktober.
“Jeg skal være projektleder
for Ung i Fællesskab i
Aabenraa Frivilligcenter,”
fortæller Mette Carlsen,
der har afskedsgudstjeneste i Egernsund 26.
september.
Hun har været i
Egernsund i fire år. Hun
har taget diplomuddan-

nelse i specialpædagogik
og er uddannet teolog ved
Aarhus Universitet.
Ved siden af præstegerningen i Egernsund har
hun været præst for mennesker med særlige behov
i Sønderborg Provsti.
“Vi har været glade for
Mette. Vi er kede af, hun
rejser, men sådan er det,
når man får drømmejobbet. Vi søger en ny præst.
Vi håber, der findes en
derude, der gerne vil være
præst i Egernsund. Det er

Nyt fra Broagerhus

I forbindelse med opstart af det

NYE KERAMIKVÆRKSTED
på Broagerhus
holder vi

Åbent hus

Onsdag den 22. september fra kl. 17.00-18.00
Alle er velkommen til
at se vores kreative
værksteder.
Vi ses!
Bestyrelsen

Husk at sætte X i kalenderen!
Gem denne på op
slagstavlen!

Se altid mere på www.broagerhus.dk

handler initiativet om
Broagerlands fremtid.
Ideerne bygger på en pejling af de nye strømninger
blandt yngre generationer.
Men fællesskaber bliver
jo farvet af de mennesker,
der flytter ind i dem.
En gruppe af lokale har
lavet et tænkt eksempel
på, hvordan en nedlagt
landbrugsejendom kan
omdannes. De kalder det
for “Mødestedet”. ■

Egernsund Sogn skal
have ny præst

HUSK betaling for denne aften skal ske senest 5
dage inden arrangementet på MobilePay 65610 eller
konto 9797/0001333992 i Broager Sparekasse – HUSK
at opgive navn ved indbetaling / kr.185,- pr. deltager

Onsdag den 23. marts 2022 kl. 19.30

stiftes. Altså er der mulighed for også at lade sig
vælge til den kommende
bestyrelse.
I et tænkt eksempel på
det første bo- og arbejdsfællesskab er der boliger
til alle generationer,
familier, singler, ældre og
unge. Der er lokaler til
at drive egen virksomhed, og gode bud kunne
være erhverv inden for
oplevelses-økonomien.
Som arrangørerne skriver i en pjece
om Broagerland 3.0,

Se altid mere på www.broagerhus.dk

et fantastisk sogn med en
præstegård, der ligger lige
ud til Flensborg Fjord,”
siger menighedsrådsformand Margit Kristensen.
Finde ny præst
År tilbage var Egernsund
et stormomsust sogn med
uoverensstemmelser om
den kirkelige retning med
udskiftninger blandt sjælesørgerne til følge. Siden
har forholdene stabiliseret
sig. Margit Kristensen
anser efter en snes års virke som menighedsrådsformand muligheden for at få
en ny og engageret præst
som ganske lovende.
“Det tager selvfølgelig
tid at finde en ny præst og
indsætte vedkommende
i embedet. Vi skal være
glade, hvis vi har en præst
til jul. December måned
plejer at være en travl tid
for en præst, så det ville
være dejligt at have en fast
præst på prædikestolen
til den tid, men vi kan
ikke være sikre på det.
Coronaen har været en

Sognepræst Mette Carlsen
stopper efter fire år som
sognepræst i Egernsund
sogn.Arkivfoto
hård tid. Mette har været
dygtig til at lave videogudstjenester og mestret
det muliges kunst. Vi
havde gjort klar til en
udendørs julegudstjeneste,
men den blev aflyst i sidste
øjeblik. Speicel kirkerne
har været underlagt
strenge restriktioner med
begrænsninger i antal kirkegængere, samtidig med
50.000 mennesker måtte
gå til fodbold. Det har været en hård tid for menighedsrådet, menigheden og
ikke mindst for præsten.
Vi ønsker Mette Carlsen
al mulig held og lykke,”
siger Margit Kristensen.
Egernsund har 1200
sognebørn. ■

Afskedsgudstjeneste
for sognepræst
Mette Carlsen
Søndag den
19. september
kl. 11
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Nyt fra Broagerhus

Koncerter og fællessang
efterår/vinter 2021/2022
på Broagerhus

Royal side run I Broager

Af Gunnar Hattesen

i samarbejde med
Brian O’Driscoll og venner

Mandag den 25. oktober 2021 kl. 19.30
Brian og venner – underholder med musik
og fællessang – Aftenens tema er “Efterår”

Mandag den 8. november 2021
kl. 19.30 (Fællesspisning kl. 18.00)
Macnas Croi (“Magnes Cree”) - nyt Band
6 mands orkester – Kom på en rejse rundt i ærlig
og kærlig folkemusik med ”Macnas Croí - Legende
hjerte”. Tunes, ballader og folkelige sange.
Sunget og spillet lige fra de legende hjerter.

Mandag den 10. januar 2022 kl. 19.30
Brian og venner – underholder med musik
og fællessang – Aftenens tema er “Vinter”

Mandag den 14. marts 2022 kl. 19.30
Brian og venner – underholder med musik
og fællessang – Aftenens tema er “Forår”

Daginstitutioner og
plejehjem havde også
mulighed for at afholde
deres eget Royal Side
Run.
Det skete også i Broager,
hvor Broager Plejecenter
og Børnehuset Himmelblå

i fællesskab havde arrangeret et Royal side Run.
Det blev en festdag for
børn, beboere og ansatte,
som var iført kongeblå
T-shirt.
Der var på ruten hejst
flag, tegnet på gaden og

forældre havde taget sig
tid til at heppe.
Efter løbet var der arrangeret fest i Børnehuset, der
var pyntet op med flag,
kroner, bannere og levende musik leveret af plejecentrets faste spillemand.
Et flot buffetbord fra plejecenterets køkken dannede ramme om at slukke
sulten og en flot guldmedalje var sponsorer af en
forældre i Børnehuset. ■

Nyt fra Broagerhus

Mandag den 4. apil 2022 kl. 19.30

Børn og ældre i alderen 0-100
år havde en fantastisk dag
med sommer og sol.

Downtown Dynt - afslutter sæsonen
med en buket at kendte og nye numre.

Præmieskat Uden
kørekort
Ældre Sagen i Broager har
spillet præmieskat.

HUSK - TILMELDING 3 dage før koncerten til
Brian O’Driscoll på sms til 25 33 94 97
Entre/billetter kr. 100,- pr. person pr. aften
Betales ved indgangen

Koncert med
Mark og Christoffer
Onsdag den 6. oktober kl. 19.30
på Broagerhus
Første gang de spiller i Broager!
Billetpris inkl. 1 øl el. vand kr. 195,Beløbet indbetales på konto 9797/0001333992
i Broager Sparekasse eller via Mobilepay til 65610.
Tilmelding og betaling skal foretages senest den 1. oktober
på e-mail: broagerhus@broager.dk eller sms til tlf. 26738130
HUSK at opgive navn i.f.m. indbetalingen!
Vi ses til en god koncertaften
Bestyrelsen på Broagerhus

Se altid mere på
www.broagerhus.dk eller www.broager.dk

Tak fordi du handler lokalt
Se altid mere på www.broagerhus.dk

Nr. 1 Jürgen Krüger,
Sønderborg 1841 point
Nr. 2 Preben Jensen,
Broager
1814 point
Nr. 3 Viggo Hansen
Skelde
1759 point

Politiet stoppede forleden en 21-årig mand fra
Gråsten, som kørte i bil på
Storegade i Broager.
Han blev sigtet for at
køre bil, selvom han ikke
har kørekort. ■

Brandmænd får
nye støvler
Egernsund Frivillige
Brandværn har modtaget 15.000 kroner fra
Sønderjysk Forsikring.

Tilskuddet skal bruges til
køb af nye brandstøvler. ■

SUNDEVED 19

Jakob Ellemann besøgte Vesterled Teglværk fik
moderne landbrug
fornemt besøg

Ellen Trane Nørby, Jakob
Ellemann-Jensen og en
række af Venstres øvrige
kommunalvalgskandidater
var på rundvisning på
Vesterled Teglværk.


Af Gunnar Hattesen

Adm. direktør Andreas
Christensen viste mandag
Venstres formand, Jakob
Ellemann-Jensen, og
Venstres borgmesterkandidat, Ellen Trane Nørby,
på en rundvisning i produktionen på Vesterled
Tegflværk ved Nybøl.
Her fortalte han om,
hvordan afgifter kan kvæle de danske teglværker,
mens den rette politik vil

kunne sikre, at den arbejdsplads vækst og grøn
omstilling kan gå hånd i
hånd.
Virksomheden er en
JOHNS FODINDLÆG

Foto Søren Gülck

pioner inden for bæredygtighed blandt teglværker
og har blandt andet udviklet en ny mursten med
tre huller, som skærer en
femtedel af CO2-udslippet
i forhold til produktionen af en konventionel
mursten. ■
ved John Christiansen
Specialfremstillede
indlæg til:

Derudover:
• Skoforhøjelser
• Gængefunktion

•
•
•
•

Hælsporer
Nedsunket forfod
Hammertæer
Knyster

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

inspiration
Bolig
Af Gunnar Hattesen

Den grønne omstilling og fremtiden
var fokuspunkt, da
Venstres formand, Jakob
Ellemann-Jensen og
Venstres borgmesterkandidat, Ellen Trane
Nørby, mandag eftermiddag besøgte Ballegård
ved Blans.
Her viste landmand
Jens Lei, hvordan teknologi kan understøtte
den grønne omstilling af
dansk landbrug og fødevareproduktion. Besøget
gjorde også de to Venstrepolitikere klogere på anvendelsen af højteknologiske løsninger, herunder
droner, i landbruget.
Jens Lei nævnte, at han
driver et landbrug med
450 ha sammen med sin
bror.

"Det er vigtigt, at vi
sikrer en grøn omstilling
af dansk landbrug uden at
det koster arbejdspladser.
Det har vi i Venstre fremlagt en detaljeret plan for,
sammen med de øvrige

Venstres formand, Jakob
Ellemann-Jensen, besøgte
Ballegård ved Blans, hvor
landmand Jens Lei viste
rundt.
Foto Søren Gülck

ÅBENT HUS

Besøg genbrugsbutikken i

VESTER SOTTRUP

MØBLER – TING – TØJ

SØNDAG 19. SEPTEMBER KL. 10-15

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

HVORDAN SER DIN DRØMMEBOLIG UD?
Har du en drøm om, hvordan dit nye køkken,
bad, bryggers eller garderobe skal være? Måske
oplever du, at din drøm synes uoverskuelig, når
den skal gøres til virkelighed?

blå partier", sagde Ellen
Trane Nørby, som pegede
på, at ny teknologi er en
del af svaret for dansk
landbrug og der viser Jens
Lei vejen frem. ■

Ofte handler det om at tage det første skridt.
Besøg os til åbent hus og få en snak med vores
designrådgiver, der tager dig igennem hele
designprocessen fra start til slut, så du kan føle
dig inspireret til at tage næste skridt.
Du er hjertelig velkommen.
Sønderborg Køkkenet • Ellegårdvej 23B, Sønderborg • 74 42 92 20
Mandag - Torsdag kl. 8.00 - 16.00, Fredag kl. 8.00 - 14.30
.
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Hørt i byen
Brudekjoleforretningen
på Slotsgade i Gråsten
bliver lejlighed. Det
er Rikke og Kenneth
Steger-Sølund, som er i
gang med at omdanne
den 100 kvadratmeter
store butik til lejlighed.
Gråsten Bridgeklub har
måttet aflyse deres store Jubilæumsturnering
den 18. september. Der
var for få tilmeldte.

Borgeren i centrum
Af Lise Kristensen

Netop Rinkenæs og
Gråsten er centrum for
et af de helt store kommunale stridspunkter.
Flertallet i Sønderborg
byråd har valgt, at der kun

skal være en privat udbyder af kommunal hjemmepleje, nemlig CaRas.
Danske Diakonhjem er sat
fra bestillingen.
Det betyder, næsten
400 ældre borgere skal
skifte hjemmepleje, for at

kommunen kan spare 2,7
millioner kroner på privat
pleje i eget hjem om året.
En hel del af de berørte
borgere bor i området.
Danske Diakonhjem driver Dalsmark Plejehjem i
Rinkenæs.

Mette Jochimsen og
Birgitte Bille var blot
nogle af de mange
gråstenere, der deltog i
søndagens Royal Run i
Sønderborg.
Tilmelding til “Lyserød
Lørdag” i Ahlmanns
parken er gået i gang.
Dart-turneringen
Linak Open har afholdt
anden del af turneringen i Gråsten.
Butikken 2Dreams
har fået forhandlingen
af specialiteter fra Lie
Gourmet.
Den Synnejyske
Ambassade i Køben
havn afholder koncert
med lokale Rikke
Thomsen. Billetsalget
er netop gået i gang.
Dalsmark Plejehjems
første pedel, 90-årige
Günther Jessen, deltog
forleden i hjemmets
50 års jubilæum.
Ejendomsmægler Kjeld
Faaborg havde sammen med sin kone en
munter aften, da han
hørte På Slaget 12 i
Fuglsøcentret på Mols.
Skoleleder på Privat
skolen Als, Morten
Asmussen, Gråsten, løb
Royal Run med sin nye
kæreste.
Gråsten Frivillige
Brandværn har trænet
røgdykning, slukning af gasflasker og
personredning. ■

“Venstre vil sætte borgeren i centrum. Vi går ind
for frit valg af plejehjem,
skole og børnehave. Det
er en kommunal kerneopgave at sikre så stærke
og gode tilbud som muligt
til børn og familier. Vi vil
investere i bedre velfærdsydelser og siger ikke, at
busplanen ikke skal tilpasses borgerens behov, eller
at du ikke kan komme
ind på naturskolen eller i
svømmehallen, når der er
behov for det,” sagde Ellen
Trane Nørby, der vil prioritere den enkelte borgers

Der blev sunget af
Højskolesangbogen på fyraftenmødet. Foto Søren Gülck

Aftentur til Genforeningssten
Historisk Forening for
Graasten By og Egn
inviterer onsdag den 15.
september til at høre fortællinger om de monumenter, der i anledning
af Genforeningen i 1920
blev rejst i den tidligere Gråsten Kommune,
omfattende Rinkenæs,
Kværs, Adsbøl og
Gråsten.
Man kører i egne biler, og
rundturen starter kl. 18.30

ved stenen i Rinkenæs,
som står på Vårhøj 3.
Her vil Frede Ihle
fortælle om stenen og
historien bag. Turen går
videre til Kværs, hvor
Gerd Conradsen står klar
kl. 19 på Avntoftvej 10.
Derefter køres til Adsbøl,
Sønderborg Landevej 69,
hvor Dorthe Sørensen
kl. 19.30 fortæller om
denne sten. Til sidst mødes vi på Slotsbakken 18 i
Gråsten kl. 20. Her fortæl-

ler Mogens Jacobsen om
historien bag. Alle deltagere får en folder om stenenes historie udleveret.
Efter rundkørslen mødes
de, der er interesserede i
at høre mere, i Arkivet,
Nygade 14. Her fortæller

bibliotekar Claus Jacobsen
kl. 20.30 i et kort foredrag
om Genforeningsstenenes
historie i Danmark.
Aldrig før (eller siden) har
så mange helt almindelige
mennesker engageret sig
i at rejse et minde for en

ønsker og behov, hvis hun
får magt, som hun har agt.
Jakob Ellemann-Jensen
mener ikke, der er noget
at være bekymret for ved
at privatisere offentlige
ydelser, for som han sagde,
er de ikke gode nok, så
vælger folk dem fra, og
så er deres dage talte.
Det ser Venstre som et
sundhedstegn.
Ellen Trane Nørby
nævnte de ældres madordning, hvor man har
valgt at lade pengene
følge borgeren. Det, mener
hun også, man bør gøre
i hjemmeplejen og andre
offentlige pligtopgaver i
forhold til borgeren, som
efter hendes mening i så
vidt omfang som muligt
skal have frit valg på alle
hylder. ■

begivenhed. I alt er der
rejst omkring 580 sten i
hele landet i perioden fra
1920 og fremover. Disse
sten blev i 2020 fredet.
Arkivmedarbejderne har
derudover sammensat en
billedserie om emnet. ■

Bloms Zoneterapi
v/ Ilse Blom
Felstedvej 21
6300 Gr sten

Tlf.: 74 65 28 08
Mobil: 20 57 48 08

E-mail: blomszone@bbsyd.dk
www.blomszone.dk

Indvielsen af Genforeningss tenen i AdsbølArkivfoto

Boliger
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
Stenager 15A, 6400 Sønderborg Tlf: 51 96 13 92
Åbningstider: Mandag-fredag kl. 10-17 · Lørdag kl. 10-14

HUS TIL LEJE I SNUROM LEJLIGHED
UDLEJES
Mindre hus på 80 kvm. med lukket have udlejes pr. 1. december 2021
Velegnet for enlig eller ældre ægtepar.
Hund tilladt
Mdr. leje kr. 3900,- plus forbrug
3 måneders indskud

RING OG HØR NÆRMERE
TELEFON 23 21 41 77

Centralt beliggende i gråsten,
80 m2, udlejes til rolig lejer.
uden husdyr og børn.
Husleje 3.400 kr + forbrug.

HENVENDELSE
TLF. 7465 2653

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

Uge 37

Royal Run i fint sommervejr i Vejbæk
Over 75 glade løbere
havde snøret løbeskoene
for at deltage i det lokale
Royal Run, da Vejbæk
Medborgerhus havde
inviteret til både løbe- og
gåture i skovområde

omkring den gamle
brandstation.
Der var ruter på 5 km
og 10 km samt mindre
gåture.
Alle børn fik en fin medalje overrakt og fik gratis

Dagens ret kl. 11.00-21.00
ONSDAG den 15.

Gullash med asier

TORSDAG den 16.

Paneret stegt flæsk med persillesovs

FREDAG

Kalvesteg med bønner

den 17.

Dansk bøf med rødbeder
Burger med pommes frites

MANDAG den 20.

Medister med rødkål

TIRSDAG den 21.

Hamburgerryg med flødekartofler og salat

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

• Wienerschnitzel
• Tarteletter
• Osv.

Alt frisklavet til dig
DØGNÅBEN

Industrivej 20 • 6330 PADBORG • 7467 1203

NYHED

v/ malermester

Per Møller Ihle

Fodpleje og velvære
HUSK TIDSBESTILLING
v/ Henriette Helene Feddersen
Mosevej 18, 6340 Kruså • Tlf.: 61 15 60 68
kelstrupskovfodpleje.dk

Faste priser

160,-

Vinduespudsning
Telefon: 61 80 61 61

info@krusellsmultiservice.dk

Af Ditte Vennits Nielsen

Det var en festlig dag i
Vejbæk, da 75 mennesker var
ude at løbe.

DANSKE MALERMESTRE

Havremarken 85
Holbøl, 6340 Kruså
ihle@post.tdcadsl.dk

Vi lægger vægt på
folks tilfredshed
SALG AF

Krone- brobehandlinger,
Implantater og
Narkosebehandling

for op til 40 ruder

13. årgang

en enkelt løb de 10 km for
første gang nogen sinde. ■

69,-

LØRDAG den 18.
SØNDAG den 19.

Kun

fransk hotdog og slush
ice. Deltagere fik løbetrøje
samt vand og frugt efter
strabadserne.
Bov IF Løb & Motion
deltog med 30 deltagere
i den festlige dag, hvoraf

15. september 2021

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

Køkkener
Vinduer
Døre

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

Genbrugsbutik mister omsætning

Valg af
bedemand er
et spørgsmål
om tillid

Du kan ringe alle
døgnets timer
tlf. 74 67 20 22

Af Ditte Vennits Nielsen

Omsætningen i Røde
Kors genbrugsbutik i
Padborg er faldet med
100.000 kroner på grund
af Covid-19.

post@kirstenogrejner.dk
www.kirstenogrejner.dk

Skibbroen 28, 6200 Aabenraa
Frøslevvej 38, 6330 Padborg
Hærvejen 73, 6230 Rødekro

Genbrugsbutikken giver dog stadig et pænt
overskud.

Gratis samtale med en erfaren advokat om skifte- og arveforholdende

Det blev oplyst på generalforsamlingen, hvor der
var genvalgt til Morten
Berdiin som formand.
Næstformand er Inga
Petersen, kasserer er Hans
Henrik Galle og sekretær
er Margit Biehl Hansen.
De øvrige bestyrelsesmedlemmer er Jette
Hedegaard, Dorit Hyla
og Jesper B. Nielsen.
Suppleanter er Cordula H.
Terp og Dorthe Schmidt.
Ny revisor blev Karen
Petersen og Jørn Levisen
blev genvalgt.
Besøgstjenesten var i

Formand for Røde Kors i
Padborg, Morten Berdiin.

sensommeren på tur til
Ballekro Færgekro, hvor
de fik en fin oplevelse Der
satses på at gøre udflugten
til en tradition, for som en
lebendig kvinde på 99 år
sagde: “Jeg håber sådan, at
I gentager det næste år”.
Der er desværre en
lang venteliste på at få
en besøgsven, så Morten
Berdiin efterlyser flere, der
har lyst til at komme ud af

coronabusken og hjælpe
betrængte!
Der blev sidste år uddelt
55 gavekort til julehjælp
for børnefamilier i
nærområdet. ■

Menighedsrådet inviterer
sognets medlemmer til sogneaften
på Holbøl Landbohjem,
onsdag den 29. september 2021 kl. 18.30
Hvor vi vil fortælle om:
•
•
•
•
•
•
•
•

Økonomien
Planlagte tiltag
Mindepark
Administrationsbygning
Omlægning af kirkegård
Søndags Akademi
Pastorat
Samarbejde med foreninger

Dragefestival
på Oldemorstoft
Taksigelser
Hjertelig tak
for venlig deltagelse ved min kære mand

Rabøl Jørgensens Begravelsesforretning
Der vil blive serveret en let anretning med drikke, derfor skal der
ske tilmelding senest den 22. september til Holbøl menighedsråd
på mail: jensalise@os.dk eller sms: 30 63 79 70.

Leo Balles
bisættelse
Tak for blomster og kranse
Tak til venner og familie for støtte og besøg de seneste måneder
Tak til alle naboer på Kalvehaven for flagning.

www.holbolkirke.dk

En værdig og smuk afsked
• Afdødes ønsker i centrum
Bov-Padborg
Begravelsesforretning
• Erfaren hjælp til det
praktiske
– en del af Rabøl Jørgensens Begravelsesforretninger
• Respektfuld hjælp til det svære
•

Og en helt særlig tak til vores fantastiske
hjemmesygeplejersker for kærlig hjælp og pleje
På familiens vegne
Marianne

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

Rabøl Jørgensens Begravelsesforretning
Gunnar Petersen

Rie Rabøl Jørgensen

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

Martin Good

•

KOLLUND
KIRKE

Søndag den 19. september kl. 11.00
ved Jakob Monberg Hansen

Kontor: Nygade 8 · 6300 Gråsten

|

Søndag den 19. september kl. 9.30
ved Jakob Monberg Hansen



Foto Ditte Vennits Nielsen

Der var mange børn, der
lagde vejen forbi museet
Oldemorstoft lørdag, hvor
der var dragefestival.
Det blev til nogle flotte
og farverige drager, som
de glade børn kunne tage
med hjem.
Her er det 5-årige
Christiane, 6-årige
Vesper og 5-årige Ida, der
sammen med en såkaldt
dragespecialist er ved at
kreere deres egen drage. ■

HOLBØL
KIRKE
Søndag den 19. september kl. 19.00
ved Jakob Bruhn Hansen

Åbningstider: Tirsdag kl. 10-12, onsdag kl. 13-15, torsdag kl. 13-15 eller efter aftale

Bovrup
Felsted

Vester Sottrup

redaktion@bovavis.dk
OPLAG: 13.430

Kliplev

Bjerndrup

Kværs

FK Distribution
TRYK:

OTM Avistryk A/S
Følg os på Facebook

Holbøl
Fårhus
Frøslev

Bov

Kruså

Rinkenæs

Martin Good

Svend Hedegaard

Ragebøl

Gråsten
Egernsund

LEVERING:

Rie Rabøl Jørgensen

Dybbøl

Broager

Kollund

Padborg

Avisen er i din postkasse
onsdag/torsdag

Grafisk tilrettelæggelse Grafisk tilrettelæggelse
Mediechef
Lokalredaktør
Ansvarshavende redaktør
Marta Serrano Sánchez
Hans-Ole Nielsen
Ingrid Johannsen
Ditte Vennits Nielsen
Gunnar Hattesen
bovavis@graphos.dk
Telefon 36 95 99 36
Telefon 21 19 02 80
Telefon 25 98 91 80
Telefon 21 16 06 83
bovavis@graphos.dk
isj@bovavis.dk
dvn@bovavis.dk
gh@bovavis.dk
Udebliver ugeavisen efter torsdag kl. 21:00. Kontakt da FK Distribution på www.fk.dk/reklamation, eller send en mail til kvalitetvest@fk.dk, ellers
ring til FK Distribution på tlf.: 7010 4000 mandag til torsdag fra kl. 8:30-16:00 og fredag 8:30-14:30.

Er det muligt at tidspunkterne står med fed skrift? Klokkeslættet
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Til alle tider. Til alle hjem.
NY PRIS

NYHED

Tørsbøl - Søndertoft 64

96/7 m2

1.384 m2

1/3

Villa, 1 fam.

F

1939

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

495.000
1.179
25.000
2.113/1.839
200881

NYHED

1/3

191 m2

1/5

2

6.220 m2

G

Villa, 1 fam.

1953/94

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

1.395.000
1.791
70.000
5.832/5.090
08721

NYHED

Padborg - Buskhøjvej 43

98 m2

Bjerndrup - Bajstrupvej 5

1

1.025 m2

D

Villa, 1 fam.

1963

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

1.250.000
1.272
65.000
5.326/4.564
13921

Tinglev - Hovedgaden 74A, +B.

285/6 m2

4/7

2

892 m2

E

Kværs - Kværsgade 22

Solgt

1907

Villa, 2 fam.

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

1.595.000
2.086
80.000
6.662/5.814
13521

Rønshoved - Strandvej 1A

Solgt

Bov - Nyhusvej 31

Solgt

Skal vi også
sælge din bolig?
Vi har netop solgt disse boliger. Vil du også vide, hvad dit hjem
er værd lige nu, kommer vi gerne forbi og giver en gratis og
uforpligtende salgsvurdering.
Kontakt os, hvis det er tid til et nyt hjem.

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

Padborg - Østergade 13

Solgt

Kruså - Dalglimt 5

Solgt

Frøslev - Simondysvej 5

Solgt
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PÅ ALLE

brilleglas

-50%

Tysk
!
topkvalitet

* 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

Aabenraa, Søndergade 6,

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

Varmt vand i
Kruså
I mangel af Gigthospi
talets dejlige varme
vand, har Ulla Larsen
lejet Aftenskolerne ind
på Fjordskolen i Kruså,
hvor der også er et dejligt
varmt vands bassin. Her
kan man få bevægelse og
afspænding ledet af
Inger Stovgaard.
Der er næsten intet som
varmt vand, der kan lette
på ømme led og muskler.

Aftenskolerne tilbyder
2 hold med start onsdag
den 22. september. Et hold
kl. 18 og 1 hold kl. 19.
Kurserne er på 10 gange
og der er maks, 7 deltagere
på hvert hold og 1 kursus
koster 875 kr. Man kan
tilmelde sig til Ulla på
post@aftenskolerne.com
eller på tlf. 74651187. ■

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

VI HJÆLPER
UDSATTE BØRN
UNGE OG VOKSNE

74 67 30 70

Ældre spiller
bowls
Ældre Sagen Bov har
startet Bowls sæsonen
op.
Det foregår i
Grænsehallens Multisal
hver onsdag fra kl. 9.30.
Deltagerne synes,
det er sjovt og man
får rørt musklerne.
Det eneste det kræver er, at man medbringer behagelige
indendørs sko. ■

Bestyrelse i arbejdstøjet
Den nye bestyrelse
med Rita Clausen
som formand i Kruså
Husmoderforening er
trådt i arbejdstøjet.

Ny næstformand blev
Tove Mærsk Pedersen,
mens kasserer er Henny
Bohm.
Sekretær er Agathe

Tæl til otte, gang med ti

Hip Hurra
det siger vi

Andersen, mens
Birgith Lindengren,
Ingelise Nielsen og Lilly
Kristensen er menige
bestyrelsesmedlemmer.

Førstkommende arrangement er en høstfest, som
afholdes i Grænsehallerne
med underholdning
ved Sir Horstmanns
jazzband. ■

Lysmast blev
torpederet

Firs du fylder kære far
Den 21/9 står vi klar
Kærlig hilsen Børn Svigerbørn
Børnebørn og Oldebørn

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

SKRÆNTEN 26, 6340 KRUSÅ

TLF. 74672010

ÅBNINGSTIDER
Mandag .................. kl. 8.30-17.00
Tirsdag .................. kl. 12.00-20.00
Onsdag................... kl. 8.30-16.00
Torsdag.................. kl. 8.30-14.00
Fredag ................... kl. 8.30-efter aftale

En lysmast er blevet torpederet i Korsvejs lyskrydset i Kruså.


Foto Ditte Vennits Nielsen
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DET
ORIGINALE
SOCIALE
NETVÆRK
BESØG
FORSKELLIGE
EFTERSKOLER

efterskolerne
Efterskolernes dag afholdes
søndag den 26. september i tidsrummet 13-17.
Læs mere på efterskolernes egne hjemmesider

Deutsche Nachschule Tingleff
Grønnevej 51, 6360 Tinglev
Telefon 74 64 48 20 • www.nachschule.dk

Emmerske Efterskole
Åbenråvej 14, 6270 Tønder
telefon 74 72 44 33 • www.eeskole.dk

Frøslevlejrens Efterskole
Lejrvejen 85, 6330 Padborg
Telefon 74 67 66 44 • www.fle-skole.dk

Hoptrup Efterskole
Hoptrup Hovedgade 11, 6100 Haderslev
Telefon 74 57 10 14 • www.hoptrupefterskole.dk

Højer Efterskole
Nørrevej 68, 6280 Højer
Telefon 74 78 21 40 • www.hoejerefterskole.dk

Løgumkloster Efterskole
Tønder Landevej 6, 6240 Løgumkloster
Telefon 74 74 36 52 • www.lme.dk

Adventure Efterskolen
Dyntvej 113, 6310 Broager
Telefon 74 44 27 62 • www.adventure-efterskolen.dk

Sportsefterskolen SINE
Idrætsvej 23, 6240 Løgumkloster
tlf. 74 74 49 90 • www.sine.dk

Sundeved Efterskole
Bovrup Storegade 5, Bovrup, 6200 Aabenraa
Telefon 74 68 03 11 • www.sundeved-efterskole.dk

Vojens Gymnastik og Idrætsefterskole
Ungdomsskolevej 8, 6500 Vojens
Telefon 74 54 11 29 • www.vgie.dk

Dybbøl Efterskole
Ragebølskovvej 3, 6400 Sønderborg
Telefon 74 48 70 80 • www.dybboelefterskole.dk
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Hørt ved Lyren
Medaljeoverrækkelsen
til Royal side Run i
Vejbæk skulle have
haft en lidt royal vinkel. Vivi Andreasen,
der er ansat i Den
Kongelige Køkkenhave
i Gråsten, skulle nemlig overrække dem.
Desværre modtog
Vivi et nødkald, som
viste sig at være en
systemfejl, så turen til
Gråsten var forgæves.
I stedet trådte KnudGert Diedrichsen til og
overrakte medaljerne
til de seje børn.
GateDenmark
har afholdt netværksmøde om Grøn
Energi i Padborg
Transportcenter.
De tre byrådspolitikere
Ditte Vennits Nielsen,
Lars Kristensen og Jens
Wistoft deltaget i et to
dages budgetseminar i
Tønder sammen med
det øvrige byråd.
Der mødte 12 mennesker op, da den nye
krolfbane i Smedeby
blev indviet. Fremover
spilles der hver lørdag
kl. 14.
CS Auto var søndag i
fuld gang med at slæbe
biler væk, der holdt
ulovligt parkeret i
forbindelse med Royal
Run i Sønderborg.
Der blev i weekenden
kørt Ræs med hjertet
på Padborg Park, hvor
der blev samlet ind til
julemærkehjemmet i
Kollund.
Direktør Mogens
Therkelsen fyldte mandag 75 år. ■

Holbøl på jagt efter ny sognepræst
ling, som hun blev ansat
til.
“Vi er vældigt kede af, at
vi skal have ny præst igen.
Det er trist, men hvis det
ikke kan være anderledes,
så er det jo sådan”, siger
menighedsrådsformand
Lise Christensen.
Fra den 1. oktober skal
der igen være kirkebogsføring i Holbøl, hvor de

Af Ditte Vennits Nielsen

Holbøl Sogn skal have
ny præst. Det sker, når
sognet pr. 1. oktober igen
bliver et selvstændigt
sogn.
Helle Frimann Hansen
har efter blot halvandet
sagt sin stilling op som
sognepræst i Holbøl. Hun
føler ikke, det er den stil-

Vandreture
Padborg Vandrelaug har
skiftet navn til Padborg
Cykle- & Vandrelaug.
Søndag den 3. oktober
starter vandrelauget
op på det gl. stadion på

to sogne Bov og Holbøl
skilles ad.
Pastoratet bliver opløst,
og frem til den 15. februar
2022, hvor den nye sognepræst skal indsættes,
bliver det forskellige
præster, der skal varetage
gerningen i Holbøl.
“Vi vil orientere vores
menighed om problemstillingen på et møde den
29. september kl. 18,30 på
Holbøl Landbohjem. Her
vil vi give en fyldestgøren-

de forklaring”, fortæller
Lise Christensen.
En delegation fra Holbøl
Menighedsråd vil inden
længe tage til et træf i
Aarhus, hvor 55 nye præster deltager.
Her vil de forsøge at finde et match og bringe den
gode historie fra Holbøl
Kirke og præstegård
videre. ■
Sognepræst Helle Frimann
Hansen stopper i Holbøl.
Arkivfoto

Vikingvej i Padborg. Den
17. oktober starter cykelturene op.
Begge aktiviteter begynder kl. 10.30. Det er gratis
at deltage. ■

Skatkort på bordet
Padborg Skatklub samlede 22 medlemmer til klubaften
på Valdemarshus.

1. runde
Hans Peter Jessen
A.C. Petersen
Kurt Nielsen
Benny Stensdal

1.256 point
1.183 point
1.043 point
816 point

2. runde
Morten Wollesen
Eckhard Bodenski
Jan Petersen
Jens Peter Skjøth

979 point
826 point
823 point
822 point

Fritids- og aktivitetscentret

ll
s til a
- plad

e!

Grænsehallerne kan meget mere end sport
Grænsehallerne kan meget mere end sport

Overnatning

Idræt

Mad ud af
huset

Familiefester

Børnefødselsdag

Serviceudlejning

Vi hjælper gerne med at
ﬁnde den rette løsning

Vi hjælper gerne med at finde den rette løsning
Harkærvej 13 – 6340 Kruså – Tlf. 7467 1414 – Mail kontor@gransehallerne.dk
Hjemmeside www.gransehallerne.dk - Facebook

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

Allan Greve fra AGR Consult i Padborg Torvecenter har investeret i en lader til el/hybridbiler

Oplad bilen nemt i Padborg
Af Ditte Vennits Nielsen

Allan Greve fra AGR
Consult i Padborg har
investeret i en lader til
el- og hybridbiler.
“Jeg har planer om at købe
en firma-elbil. Derfor har
jeg fået sat en lader op,

som også kan benyttes af
andre med hybrid/elbiler”,
fortæller Allan Greve.
Prisen for at få ladet sin
bil op er meget forskellig
fra sted til sted, men hos
Allan Greve koster det
2,40 kr. pr. kilowatt time.

KRUSÅ HUSMODERFORENING
inviterer medlemmer med ledsager til

HØSTFEST

Lørdag den 2. oktober kl. 11.30
i Multisalen, Harkærvej 13, Kruså
med lækker middag og underholdning ved
Sir Horstmanns Jazzband
Pris kr. 250,- ekskl. drikkevarer indbetales ved
tilmelding på konto 8065-1057665.
Tilmelding til Tove på signom@mail.dk eller
tlf. 21 48 00 15 fra den 20. - 24. september

På lade-standeren er der
en QR-kode som skannes
med mobilPay, så det er
meget nemt og billigt.
Afhængigt af bilen er
det forskelligt, hvor lang
tid en opladning tager.
Der er 2 x 11 kw udtag, så
en tur på café eller rundt
i Padborg Torvecenters
butikker gør meget ved en
opladning.
“For mig er det vigtigt,
at det er alle der kan benytte laderen. På sigt vil
det være sådan, at AGR
Consults kunder automatisk får en tilbudspris på
strømmen”, fortæller indehaveren af AGR Consult
Allan Greve. ■
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ÅBENT HUS!

Stor åbningsfest i vores nye store lokaler
på Egelund 11, Kollund, 6340 Kruså
den 19. september 2021 kl. 10.00-16.00
Vi vil på dagen være vært med alt fra Jespers Pølsevong
samt vil der være drikkevarer, kaffe og kage
K øb en bil på
dagen og vær
med i konkurre
ncen
om en lækker
Apple iPad

Pæne biler til nettopriser

ALTID 300 BILER PÅ LAGER
Hovednummer tlf. 7060 2033
Afdelinger i Kollund / Sønderborg / Vojens
Se mere på www.thomsens-auto.dk

Elis’ hvidevarer DIN LOKALE HÅNDVÆRKER
ved Norman Rudbeck

Alt indenfor hårde hvidevarer
Salg-Service-Reparationer

Telefon 7467 8799
Mobil 4082 4939

• El-installationer • Varmepumpeservice

Mail: info@elis.dk

Handel i dag giver
service i morgen

Se elis.dk for aktuelle tilbudHos

• Reparationer

• Industriservice
osHos
er os
kvalitet
service
i Højsæde
er kvalitetog
og service
i Højsæde

Alt i servicesalg
• er kvalitet og service i Højsæde
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• Parabol/antenneanlæg
• Tele/data installationer
• Energirådgivning
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tilbud på
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tlf.tlf.20
47 85 63
Tlf. 40 82 49 39 · krusaa-el.dk · info@krusaa-el.dk
Danske Malermestre

Danske Malermestre

Danske Malermestre

Salg & service
af hårde hvidevarer

Danske
Malermestre
Danske Malermestre
Danske Malermestre

Danske Malermestre

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

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

Gulvafslibning
Oliering - lakering

New Limited Edition
PH 2/2 The Question Mark

Lad os gøre det grove og give dit trægulv nyt liv.
Kom ind eller ring og få et uforbindende tilbud.

Jernbanegade 11
6330 Padborg
H.S. Gardiner
& Tæpper
Sisseck
boligudstyr
ApS
v/ Claus Sisseck - Nørregade 37-39 - 6330 Padborg - Tlf. 74 67 19 54 - Fax 74 67 52 06

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

Tak fordi du handler lokalt

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
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