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

VELUDFØRT TØMRER- & 
SNEDKERARBEJDE

BROAGER & GRÅSTEN RADIO
Skolegade 2 · 6300 Gråsten · Tlf. 74 65 24 26 · CVR.nr. 30809831

ÅBNINGSTIDER:
Man- fredag
13.30 - 17.30

Lørdag
9.30 - 12.00Leif Henning

Vi sætter en ære i at give dig
den bedste rådgivning

Sct. Pauli 28, 6310 Broager • Mobil 4079 1647

Vi køber

GULD – SØLV GULD – SØLV 
PLETSØLVPLETSØLV

Skiftende åbningstider.
Ring gerne for en aftale 
på 4079 1647

Kom forbi butikken 
og få et godt tilbud

Hos os kan du samle 
Gråstenmærker

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

10 stk. 

175,-

SLAGTEREN TILBYDER
Smørrebrød

BESTILLES FORUD 
MED 24 TIMER 
PÅ 73 65 26 00

GRÅSTEN
Torsdag, fredag og lørdagstilbudTorsdag, fredag og lørdagstilbud

Skal du sælge er det

du skal vælge    
Coriolisvej 1, 6400 Sønderborg  - Tlf.: 36141418 - 1a@1abolig.dk

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

Åbningstider mandag til fredag 10.00 til 17.30

– her får du kattens meget for en hund

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?

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

Tusind tak
 for den overvældende 
opmærksomhed ved 

vores jubilæer
venlig hilsen

Lars og Katrine

WELLNESS
 SØGER

AQUA 
FITNESS

INSTRUKTØR
TIL AFTEN-

UNDERVISNING

BADELAND
SØGER

LIVREDDER
TIL WEEKENDER, FERIER

 OG HVERDAGE 

Fiskenæsvej 2, 6300 Gråsten   Tlf. 7365 0033

LÆS MERE PÅ:
https://enjoyresorts.dk/

om-enjoy/jobs

LÆS MERE PÅ:
https://enjoyresorts.dk/

om-enjoy/jobs

En god forbindelse

Egernsund og Kværs El-service
Nyvej 5 - 6320 Egernsund

Tlf. 20 40 75 80 · ees@egernsund-el.dk

VI RYKKER UD, 
NÅR STRØMMEN 

GÅR UD

BovAvis
Tak fordi du handler lokalt

Gråsten - Broager - Ragebøl - Sundeved - Padborg - Kruså - Frøslev - Holbøl - Kollund Uge 39 29. september 2021 13. årgang  Løssalg: 5 kr. 



Kirkesiden for
Gråsten og Adsbøl

Gudstjenester og aktiviteter 
Tirsdag den 28. september kl 19.00 Menighedsrådsmøde

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

Søndag den  3. oktober kl 10.00 Andagt i Gråsten Kapel

Søndag den 10. oktober kl  9.30  Gudstjeneste i Adsbøl kirke

Søndag den 10. oktober kl 11.00 Gudstjeneste i Gråsten Slotskirke

Tirsdag den 12. oktober kl 19.00 Filmaften i Præstegården

Onsdag den 13. oktober kl 14.30 Sangeftermiddag i Præstegården

Lørdag den 16. oktober kl 16.00 Indvielseskoncert i Gråsten Slotskirke

Søndag den 17. oktober kl 11.00 Gudstjeneste i Gråsten Slotskirke

Søndag den 24. oktober kl 9.30 Gudstjeneste i Adsbøl kirke

Søndag den 24. oktober kl 11.00 Gudstjeneste i Gråsten Slotskirke

Tirsdag den 26. oktober kl 17.00 Halloweengudstjeneste 

Onsdag den 27. oktober kl 19.00 Menighedsrådsmøde

Søndag den 31. oktober kl 11.00 Gudstjeneste i Gråsten Slotskirke

Søndag den 31. oktober kl 14.00 Strikkegudstjeneste i Adsbøl kirke

Månedens salme oktober 2021
Hver måned vælger slotskirkens organist 
Rut-E. Boyschau en salme, der er af nyere 
dato og derfor ikke er at � nde i vores 
salmebog. Vi kalder den månedens salme.

I oktober måneden synger vi fra 
bogen “100 salmer” nr. 877 “Du 
som er i det høje” komponeret af 
Axel Krogslund Olesen med tekst af 
Lisbeth Smedegaard Andersen. Den 
er tænkt som tak- og bøn salme.

Filmaften
‘Kollision’ er et dansk drama med Nikolaj Lie 
Kaas og Cecilie Stenspil i hovedrollerne.

Vi følger Leo, der leder en stor virksomhed, 
er gift og har to dejlige børn. Hans tilværelse 
falder dog snart voldsomt fra hinanden, da 
en tragedie indtræffer. Derefter følger en 
svær og barsk skilsmissesag, som går ud 
over alle - især parrets lille datter Liv.

’Kollision’ er et bevægende drama, der udforsker 
en familie i opløsning, en mands kamp imod 
systemet og desperate menneskers forsøg på 
at � nde mening og håb, når alting ramler.

Tirsdag den 12.10 kl 19.00 i Præstegården

Indvielseskoncert
Slotskirkens nye Fuchs Cembalo skal indvies med maner.

Vi har været så heldige, at Kronprins Frederiks og Kronprinsesse Marys 
Fond, Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond og Fabrikant Mads 
Clausens Fond har gjort det muligt, at få endnu et ønske opfyldt.

Det er ikke kun Johan Sebastian Bach, som har komponeret 
fremragende musik, men også � ere af hans sønner komponerede 
virtuos musik i en stil, som er tæt på den, vi kender fra Mozart.

Et ensemble bestående af professionelle barokmusikere: 
strygere, trompet og sopran er sammensat til dagen og spiller 
musik af: Johann Sebastian Bach og hans sønner.

Fra sprudlende barok til velkendt klassisk.

Menighedsrådet er vært ved et glas rosé.

Der er fri entré og alle er velkomne.

Sangeftermiddag 
En onsdag om måneden afholdes en hyggelig sangeftermiddag i Præstegården.

Vi synger fra Højskolesangbogen, hører gode historier, får en god 
snak over kaffen og ikke mindst; hyggeligt samvær et par timer.

Pris kr. 50,- for kaffe og kage.

Onsdag den 13.10. kl 14.30 i Gråsten Præstegård

Alle er velkomne!

Halloweengudstjeneste  - (U)Hygge i kirken for børn
Tirsdag den 26. oktober kl. 17.00 åbner vi Slotskirkens 
døre for en (u)hyggelig gudstjeneste i børnehøjde.

Vi skal opleve en gudstjeneste fuld af edderkopper, græskar og 
mørke – men vi skal også jage uhyggen væk, lære Fadervor at kende 
og høre en bibelhistorie – og måske får vi besøg af en engel.

Efter gudstjenesten spiser vi aftensmad (lasagne) sammen i præstegården.

Tilmelding senest den. 18. oktober pr. sms til 20 80 71 72 

Priser for fællesspisning:

Børn  5,-

Voksne  20,-

Familie  50,-

HUSK; du kan hente vores aktivitetsfolder i kirkerne og på kirkekontoret.
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Kirkekontoret, Kirkegardsvej 49, 6300 Gråsten · Telefon 2080 7170 mandag-torsdag kl. 10-14 · www.graastenadsboelkirker.dk · graasten.sogn@km.dk 

Andagt i kapellet
I oktober 1941 kunne Gråstenerne tage Kapellet og kirkegården i brug.

Flere års ønsker, planlægning og arbejde var blevet en realitet.

Det smukke anlæg stod opført og vi har i dag en smuk kirkegård, med 
både variation i beplantningen og afkroge til en stille stund. 

Vi markerer 80 året med en Andagt i kapellet og en kirkegårdsvandring. 
Derefter er menighedsrådet vært ved en kop kaffe.

Sognepræst Hanne Beierholm Christensen forestår andagten

Organist Rut Elena Boyschau og Carsten Svanberg 
(trækbasun) sørger for den musikalske oplevelse.

Kirkegårdsleder Hans-Nicolai Lorenzen guider os rundt på kirkegården.

Andagt søndag den 3. oktober kl 10.00 i Kapellet 
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Avisen er i din postkasse 
onsdag/torsdag og kan læses online 
mandag aften på hjemmesiden 
graastenavis.dk

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

Ansv. redaktør
Gunnar Hattesen

Telefon 21 16 06 83

redaktion@graastenavis.dk

Reporter
Søren Thygesen Kristensen

Telefon 27 36 04 12

Journalist
Lise Kristensen

Telefon 20 75 79 12

lik@graastenavis.dk

Mediechef
Ingrid Johannsen

Telefon 21 19 02 80

isj@graastenavis.dk

Fotograf
Jimmy Christensen

Telefon 29 25 95 50

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

Oplag: 13.430 eks. ugentlig
Tryk: OTM Avistryk A/S
 

 Følg os på Facebook

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

Deadlines
Deadline for annoncer til 
udarbejdelse er torsdag kl. 12.00 
ugen inden indrykning. 
Deadline for reproklare-annoncer, 
reserveres inden fredag kl. 12.00 
ugen inden indrykning, og afleveres 
senest mandag kl. 12.00

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

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

Mediekonsulent
Knud Petersen

Telefon 31 40 03 61

kp@graastenavis.dk

Efterårsmesse blev bragende 
succes med 327 deltagere

Af Gunnar Hat tesen

Folk er sultne. Både 
når Æ Køkken åbner for 
smagsprøver, men også 
bare for at komme på 
messe.
Efterårsmessen i 
Ahlmannsparken blev en 
bragende succes lige fra 

dørene blev åbnet med 327 
deltagere. Det er rekord.

Den populære tv-vært 
Lene Beier holdt pep-talt, 
der var modeshow med 12 
lokale mannequiner fra 2 
dreams og Bruhns og en 
lang række lokale hand-
lende mødte deres kunder 
i hallen denne torsdag 
aften. ■

4



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

 BESTIL PÅ WWW.ÆKØKKEN.DK

Hos os kan du samle 
Gråstenmærker

Vi vil gerne sige TAK 
for den flotte modtagelse

Skal vi lave JULEFROKOST 
til dig, så skynd dig at bestille,

mens det stadig er muligt

SKAL DU OGSÅ HAVE

IN
D

EN DER ER UDSO

LG
T

JULEFROKOST 

÷15%
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—nu på 8. sæson i Gråsten

Algebehandling 
af terrasser
• Dybderens og 

imprægnering af � iser

• Kom af med � isepest

• Alle typer belægningssten

• Giv beskyttelse og 
forlæng levetiden

Effektiv Effektiv 
tagrensningtagrensning

Ring til os på tlf. 4268 6263

Blandt Danmarks billigste

Ring til os på tlf. 4268 6263   Følg med i nyheder og tilbud

Gråsten Algeservice
V. Jakob Skott

www.graastenalgeservice.dk Jakob Skott

Anmeld Håndværker

Få iværksat en effektiv algebehandling nu!
—Af tag, gavle, facade og belægninger mv.

Før

Efter

Tilbud på algebehandling
af tage på maks. 250 kvm 

på samme bygning
 Normalpris 1.495,- 

995,-
alt inkl.

Tilbuddet gælder resten af 2021 og er til alle 
bygninger med maks. højde til tagrenden på 3 meter

Damgade 2B, 1 • 6400 Sønderborg
multiservice.dbl@gmail.com

Tlf. 26 19 96 36 blhusoghave.dk

BL Hus & Have 
tilbyder vedligeholdelse 

af haven hele året 
rundt med mulighed 

for en fast pris
pr. mdr.

F.eks.
+ Hækkeklipning
+ Beskæring af træer  
 og buske
+ Plæneklipning
+ Ukrudtsbekæmpelse

Ring 
til Daniel 

på 26 19 96 36 
og aftal en gratis 
gennemgang af 

haven

Bredt borgerligt valgforbund i 
Sønderborg Kommune Af Søren Thygesen Kristensen.

Det bliver et stærkt 
borgerligt liberalt 
valgforbund, der går til 
kommunalvalg den 16. 
november i Sønderborg 
Kommune. 
Det står klart efter 
partierne Venstre, 
Dansk Folkeparti, Det 
Konservative Folkeparti, 
Liberal Alliance og Nye 
Borgerlige har indgået et 
valgteknisk valgforbund.

Partierne er både eni-
ge om, at Sønderborg 
kommune behøver en ny 
borgerlig liberal borgme-
ster, og at der på en række 
punkter er behov for en 
ny politisk retning for 
kommunen.

Partierne er enige om, 
at den negative fraflyt-
ning fra kommunen skal 
vendes, så Sønderborg 
kommune igen bliver en 

attraktiv tilflytterkom-
mune, men det kræver 
målrettet handling og 
bedre samarbejde på tværs 
af kommune, erhvervsliv, 
uddannelsesinstitutio-
ner og en række andre 
aktører.

Arbejdet med at finde 
fælles fodslag for de 
fem partier har stået på 
hen over sommeren, og 
mandag præsenterede de 
borgerlige spidskandidater 
grundlaget for samar-
bejdet foran rådhuset i 
Sønderborg.

Undgår spild af stemmer
Ifølge borgmesterkandidat 
Ellen Trane Nørby (V) og 
Jesper Esbensen fra De 
Konservative har de fem 
partier så mange fælles 
berøringsflader, at det er 
helt naturligt at stå sam-

men - og, tilføjede Marius 
Smoc fra Liberal Alliance, 
dermed at undgår spild af 
borgerlige stemmer.

Stefan Lydal fra Dansk 
Folkeparti pointerede, at 
Sønderborg Kommune 
skal væk fra at være den 
dårligste i det sønderjy-
ske til at få borgere med 
indvandrerbaggrund i 
beskæftigelse, og han 
var samtidig enig med 
Nye Borgerliges Bo Kleis 
Christensen i, at den 
generelle velfærd samt 
indsatserne på både unge- 
og ældreområderne skal 
styrkes. Der skal blandt 
andet være større valgfri-
hed for den enkelte borger, 
end der er nu.

På det uddannelsesmæs-
sige område fremhævede 
både Jesper Esbensen 
fra De Konservative 
og Marius Smoc fra 

Liberal Alliance, at især 
studiemulighederne 
og -miljøerne i forbin-
delse med Syddansk 
Universitetscenter skal 
styrkes – gerne i sam-
arbejde med for eksem-
pel landbrugsskolen i 
Gråsten. Marius Smoc 
betonede, at det er vigtigt 
at inddrage både under-
visere og studerende i den 
proces, og Jesper Esbensen 
tilføjede, at kommunen 
skal være i balance på 
området, så også andre 
byer end Sønderborg, i 
det omfang det er muligt, 
bliver tilgodeset.

Ellen Trane Nørby på-
pegede, at det er vigtigt 
også at styrke både bosæt-
nings- og erhvervspolitik-
ken. Det kan blandt andet 
gøres ved, at noget af den 
“overadministration” på 
143 mio. kr., som kommu-
nen har i forhold til gen-
nemsnittet på landsplan, 
fremover i stedet kommer 
disse områder til gode, så 
der kan blive skabt flere 
private arbejdspladser, og 
at tendensen med både 
faldende tilflytning og 
indbyggertal kan blive 
vendt. ■

Stefan Lydal (DF, Jesper 
Esbensen (Konservative 
Folkeparti), Ellen Trane 
Nørby (Venstre), Bo Kleis 
Christensen (Nye Borgerlige) 
og Marius Smoc (Liberal 
Alliance) indgår valgforbund.
 Privat foto Hyggeligt 

samvær i Kværs

Kværs Kirke afholdt forleden 
fællesspisning i Kværs 
Forsamlingshus. Her fortalte 
fhv. skoleinspektør Gert 
Conradsen om gravkammeret 
under fyrrummet i Kværs 
Kirke.
 Foto Jimmy Christensen
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ÅBNINGSTIDER
Mandag ................9.30 - 17.30
Tirsdag .................9.30 - 17.30
Onsdag .................9.30 - 17.30
Torsdag ................9.00 - 17.30
Fredag ..................9.30 - 18.00
Lørdag ..................9.00 - 13.00

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

www.toejeksperten.dk

STRIK
V-hals Bordeaux
Str. S-XXL
Normalpris 399,-

 
NU 199,-SPAR 50%

CARDIGAN
Marineblå
Str. M - 3XL
Normalpris 399,-

 
NU 199,-SPAR 50%

JEANS M/ STRETCH
Str. 32-40

Normalpris 699,-

 
NU 419,-SPAR 40%

SUPERFLEX JEANS
Sort
Str. 32-40
Normalpris 399,-

 
NU 239,-SPAR 40%

SKJORTER
3 farver
Str. M - 2XL
Normalpris 599,-

 
NU 359,-SPAR 40%

SUPERFLEX JEANS
Str. 33-38
Model Blue skin
Normalpris 699,-

 
NU 419,-SPAR 40%

FØDSELSDAGSSALG

PÆN BUKS I ULD
Super 120 uld
Liv. 84-106
Normalpris 999,-

 
NU 499,-SPAR 50%

SUPERFLEX JEANS
Str. 32-40
Normalpris 699,-

 
NU 419,-SPAR 40%

SKJORTER
Ternet, 3 farver
Str. M - 3XL
Normalpris 299,-

 
NU 149,-SPAR 50%
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Torvet 3 • Gråsten • Tlf. 70 11 10 70 • www.dinhs.dk

Høreapperater fra danske 
WIDEX og Signia

Gratis høreprøve

Grundig rådgivning 
og fuld service

Badesæsonen er ovre
Af Gunnar Hat tesen

Badebroen i Alnor 
Strandpark er nu taget 
op af vandet, og den 
officielle badesæson 
2021 er nu afsluttet, 
men vinterbaderne 
fortsætter.

I alt 14 frivillige brugte 5 
timer på at afmontere bro-
en, og to af vinterbaderne 
sørgede for en lækker 
frokost til det arbejdende 
folk. 

Broen fik i denne sæson 
sin egen krabbe-fisker 

sektion, som har været en 
stor succes for børnene. 

“Det er glædeligt, at fri-
villigheden til at få broen 
op er til stede”, siger for-
mand for Strandparkens 
Badebroforening, Niels 
Christian Just. ■

Efter en god badesæson blev badebroen taget op. Privat foto

Gråstens nye BHJ Kultursal

Af Louise Johnsen

Mon gråstenerne får 
mulighed for at blive en 
del af en ny filmklub? 
Høre anderledes og 
spændende foredrag? 
Eller gå til intimkoncert i 
vores nye BHJ Kultursal 
i Ahlmannsparken, der 
indbyder til fantastiske 
arrangementer.
Gråsten Forum står 
bag initiativet til at 
sætte gang i brugen 
af BHJ Kultursalen i 
Ahlmannsparken. 

30 repræsentanter fra by-
ens foreninger og ildsjæle 
kom onsdag aften med 
bud på spændende former 
for arrangementer, der 
kan trække publikum til 
den nye kultursal, præcis 
som den er tiltænkt.

“Den nye BHJ-Kultursal 
har givet os helt nye mu-
ligheder for at udbygge 
vores kulturelle sammen-
hold byen. Her er plads og 
rammer til helt nye ak-
tiviteter, men idéerne og 
initiativerne skal komme 
byens borgere til gode”, 
bekendtgjorde Bendt 
Olesen, der er næstfor-
mand Gråsten Forum.

Mødet resulterede i 
nedsættelse af tre arbejds-
grupper, der vil dykke 
ned i udarbejdelsen af en 
mulig filmklub, musikar-
rangementer og interes-
sante foredrag. ■

Der kom adskillige idéer til 
arrangementer i BHJ 
Kultursalen, da Gråsten 
Forum holdt møde.
 Foto Ingrid Johannsen
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Mandag til fredag: 9:00-17:00  /  Lørdag: 9:00-13:00

SætprisSætpris

19995

49995

1 x 25 m

24995

GODE EFTERÅRSTILBUD IGODE EFTERÅRSTILBUD I
BYGMA GRÅSTEN & PADBORG  BYGMA GRÅSTEN & PADBORG  

 

10 liter

69995

10 liter

24995

Nyhed

VÆGMALING MAT GLANS 5
• Robust akrylmaling med maksi-
mal dækkeevne • Bruges indendørs 
til filt, glasvæv, puds og beton • Kan 
tones i  mange farver • Yunik en del 
af Flügger Group 

3 L Nr. 111601 24995

10 L Nr. 111600 49995

HAVEREDSKABER FISKARS
Løvrive Nr. 255929
Kost Nr. 255930 
Hakke Nr. 255938
Haverive Nr. 255939

Frit valgFrit valg

19995

SPAR 
60,-
FØR 25995

GLASFILT 
125 G
• Grundet • Til opsætning 
i tørre rum indendørs
Nr. 138043  

VÆVLIM  
• Vandbaseret lim 
til opsætning af glas-
fibervæv, hessian og 
tapet m.m. i tørre rum 
• Rækker til 3-5 m2/
kg
Nr. 050041  

5 kg5 kg

8995

FLADMOPPE
ULTRA MAX
• Leveres inkl. stang • Fjerner 
snavset  effektivt • Moppe 
puden består af 100% micro-
fiber • Maskinvaskes på 60°C
Nr. 015876

UDVRIDERSYSTEMET 
 presser 30% mere vand ud 
af moppen • Reduceret  
tørre tid på gulvet
Nr. 015877

LOFT- OG VÆGMALING ULTRA MAT GLANS 1
• Giver en ensartet, refleksfri overflade med 
minimal struktur • Let geleagtig konsistens 
• Gen be handlingstid: 4 timer • Vaskeklasse: 1 
• Rækkevidde: 8 m2/L
• Yunik en del af Flügger Group

3 L Nr. 268369 29995 (SPAR 10000)

10 L Nr. 268371 69995 (SPAR 39900)

SPAR
399,-

FØR OP TIL 1.099,-

VÆGMALING SILKEMAT 
GLANS 10
• Let at påføre • Enkelt at gen-
behandle • Giver en robust og 
rengøringsvenlig overflade 
• Kan tones i mange farver 
• Yunik en del af Flügger Group 
Nr. 111610

3 L 3 L 

2992999595

Flot og slidstærkt

PR. MPR. M22

1591599595
 

LAMINATGULV HYDROPLUS
 12 x 190 x 1.288 mm • Smukt natyr-
ligt udseende med rustikke knaster, 
struktur og mat overflade • Klasse 31 
• 1,47 m2/pk
Bloom natural Nr. 260710
Gyant light natur  Nr. 260716

Tilbuddene gælder til og med lørdag den 8. oktober

SPREHN
MØRTELBØR
Nr. 202698
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Nygade 13 - 6300 Gråsten • Tlf. 7465 3365
 DEN GAMLE SKOMAGER

MENU BESTÅR AF FLG.

3 slags sild, karrysalat, makrel i tomat.
Lun fi skefi let med remoulade og citroner.

Tunmousse.
Æg/rejer.

2 slags pålæg med tilbehør.
Tarteletter med høns i asparges.

Lun leverpostej med champignon og bacon.
Frikadeller med gammeldags hvidkål.

Ris a la mande med kirsebærsovs.
Brød, franskbrød, smør og kryddersmør.

Julefrokost 

på Den Gamle Skomager i Gråsten
med den rigtige kro & Pub & bodega stemning.

189,-
pr. kuvert excl. 

drikkevarer

Fredag den 12. november
Fredag den 19. november
Fredag den  3. december

Lørdag den  4. december
Fredag den 10. december
Lørdag den 11. december

Alle dage kl. 18.30 - 02.00
Der vil være musik i pubben alle dage fra kl. 22.00-01.00 
hvor man kan side og nyde musikken eller få en sving om.

Dyrlæger fejrede fødselsdag
Af Ingrid Johannsen

Det var festivitas, aktivi-
teter og mange menne-
sker, da Hele Familiens 
Dyrlæge på Kongevej både 
fejrede et års fødselsdag og 
Lars Kjærs 30 års jubilæ-
um som dyrlæge. 

Blandt de flere hundrede 
gratulanter var familie-
medlemmer, lokale forret-
ningsdrivende, venner af 
huset og kunder hos den 
populære dyrlægeklinik. ■

Svend Aage Kjær gratulerer Lars Kjær med 30-års jubilæet. 
 Foto Ingrid Johannsen

1 0



Søndag den 24. oktober 2021
Kl. 10.00 – 15.00

Loppemarked
- med 80 stande i

- Ahlmannsparken.

Køb af borde/stande til 100,- kr. hos: 

Kræftens Bekæmpelse
Lokaludvalget for Gråsten og Omegn

Deltagergebyr går ubeskåret til:

SSöönnnniicchhsseenn  UUrree  &&  SSmmyykkkkeerr
SSlloottssggaaddee  77  –– 66330000  GGrrååsstteenn

Vi åbner nu for salg af stadepladser til:

Mød spidskandidater fra partierne  
i det nuværende Sønderborg byråd.

Stine Duus Petersen - Ellen Trane Nørby - Stefan Lydal - 
Stephan Kleinschmidt - Erik Lauritzen 

Mandag den 11. oktober kl. 19
BHJ Kultursalen i Ahlmannsparken

Hvad er kandidaternes fokus for  
Gråsten-området når det gælder, 
bosætning, erhverv og kultur og 

turisme?

Alle er velkomne!
Der kan købes øl og vand.

Gråsten Forum inviterer 
til valgmøde i forbindelse 

med Kommunalvalg 2021

Dit eget lille kongerige

Det er konge!

dit eg
et lille

 k
o

n
g

erige

Gæstespil på Det Lille Teater
Indholdsteateret fra 
Svendborg opfører 
den barske forestilling 
”Audition” på Det Lille 
Teater i Gråsten.
Det er en barsk histo-
rie, der bliver vist, når 
Indholdsteatret fra 
Svendborg kommer til 
Gråsten og spiller forestil-
lingen “Audition”

Skuespilleren Laura 
møder op til en audition 
fuld af forventninger, men 
bliver overrumplet af in-
struktøren Stella, der har 
nogle helt særlige planer.

Stella vil trække Laura 
igennem nogle “øvelser”, 
der nok mere er “prøvel-
ser”, for at se. hvor langt 
Laura vil gå for at få 
rollen. 

Laura udsættes for alt 
fra alkohol, vold, narkoti-
ka til direkte psykisk ter-
ror, mens Stella studerer 
og nyder reaktionerne.

Men Laura er stærkere 
end forventet og begynder 

at forsvare sig, ja faktisk 
angribe Stella. 

Forestillingen er blevet 
til på et engelsk under-
grundsteater, hvor man 
ønskede en forestilling, 
der virkelig påvirker 
publikum. 

“Audition” spiller 
på Det Lille Teater i 
Ladegårdskov onsdag 13. 
oktober kl. 19:30 

Billetter 90.kr kan købes 
på www.lilleteater.dk eller 
telefon 74 65 37 67 ■

Forestillingen Audition 
opføres på Det Lille Teater.

Årets Lederpris til 
Anette Jørgensen
Af Søren Gülck

Årets lederpris gik til 
formand for HK Egene, 
Anette Jørgensen.
Overrækkelsen fandt sted 
ved sportsfesten i BHJ 
Salen i Ahlmannsparken.

Anette Jørgensen er utro-
lig aktiv. I denne sæson er 
hun udover at være for-
mand for HK Egene, også 

turneringsleder, træner for 
U10 drenge og hjælpetræ-
ner for U6 & U8. 

Derudover står hun for 
forplejningen ved Egene 
Cup.

Hendes energi og enga-
gement er guld værd for 
alle i klubben. Hun er fri-
villig med stort F og så er 
Ahlmannsparken hendes 
andet hjem. ■

Borgmester Erik Lauritzen, Anette Jørgensen og filialchef i 
Sydbank, Bo Hansen, ved prisuddelingen. Foto Søren Gülck
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GRÅSTEN SLOTSKIRKE
Søndag den 3. oktober

Ingen gudstjeneste

ADSBØL KIRKE
Søndag den 3. oktober

Ingen gudstjeneste

KVÆRS KIRKE
Søndag den 3. oktober kl. 9.30
ved Helle Domino Asmussen

BROAGER KIRKE
Søndag den 3. oktober kl. 10.30

ved Henrik Bo Jacobsen med 2 dåb

EGERNSUND KIRKE
Søndag den 3. oktober kl. 11.00

Høstgudstjeneste ved Helle Domino Asmussen

RINKENÆS KORSKIRKE
Søndag den 3. oktober kl. 11.00

ved Marianne Østergård Petersen

NYBØL KIRKE
Søndag den 3. oktober kl. 11.00
ved Karen Møldrup Rasmussen

SOTTRUP KIRKE
Søndag den 3. oktober kl. 9.30
ved Karen Møldrup Rasmussen

ULLERUP KIRKE
Søndag den 3. oktober

Ingen gudstjeneste

TYSK GUDSTJENESTE
Sonntag, 3.10.,

kein Gottesdienst

GUDSTJENESTERGUDSTJENESTER

 Tillykke uden foto max. 25 ord ...............................125 ,-
 Tillykke med foto max. 25 ord ................................150 ,-

    Udover 25 ord, 1,-  pr. ord.

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

    eller
  

356495

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

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

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

Kuponen kan udfyldes på www.graastenavis.dk, Kuponen kan udfyldes på www.graastenavis.dk, 
postafdelingen i SuperBrugsen i Gråsten.postafdelingen i SuperBrugsen i Gråsten.

Postkassen tømmes hver torsdag kl. 18.00Postkassen tømmes hver torsdag kl. 18.00

TillykkeTillykke

INFLUENZA
VACCINATION 
HOS FAMILIELÆGERNE I GRÅSTEN

Vores patienter i alderen 65-85 år eller under 
65 år med kronisk sygdom, førtidspensionister 

og gravide i 2. og 3. trimester kan komme 
til gratis vaccination uden tidsbestilling

Fredag den 1. oktober 2021 
fra kl. 8.00 – 12.00

Derefter mandag-torsdag 8.00-12.00 
og 13.00-15.00, fredag 8.00-12.00

Børn 2-6 år og personer over 85 år bedes 
kontakte klinikken for tidsbestilling. 

FAMILIELÆGERNE I GRÅSTEN
Rikke Ellegaard, Tine Hermann 

& Celina Kragsfeldt

Første torsdag i hver måned
Gråsten Bibliotek kl. 17.00 - 17.30
Padborg Bibliotek kl. 16.45- 17.15

Advokaterne i Gråsten og Padborg

ADVOKATVAGTEN

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

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

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

Vi glæder os til at se jer

FODBOLD– live– live

SERIE 3 – LUNDTOFT IF
Lørdag den 2. oktober kl. 12.30

på Årsbjerg Idrætsanlæg

Øvrige kampe:
Lørdag den 2. oktober kl. 15.00 SERIE  4 – Egernsund KIF
Søndag den 3. oktober kl. 13.00 U 18 piger – VSK, Århus
Mandag den 4. oktober kl. 17.45 Kvinder C 1 – Egen UI
Mandag den 4. oktober kl. 17.45 Kvinder C 2 – Svenstrup
Tirsdag den 5. oktober kl. 19.00 SERIE  4 – Hørup / Notmark
Onsdag den 6. oktober kl. 18.45 U 18 piger – Vejle B

Gratis entre til alle kampe

På gensyn

Vi vil gerne være � ere!
Tilbud for ældre borgere i det gamle 
Gråsten Kommune samt Egernsund

Har du brug for hjælp/transport til at 
få købt ind til det daglige behov.

Hver torsdag formiddag har vi indkøbsdag, 
hvor I bliver kørt til Ulsnæs Centret. Der 

er mulighed for at handle i Brugsen. 
I kan også komme på apoteket eller 

nogle af de andre butikker. 

Vi henter dig og bringer dig tilbage til din 
bopæl og vi har hjælper med i bussen. 

Vi har hjælpere klar til, at hjælpe 
dig i butikken med indkøbene.

Så hvis du har lyst til at være med, eller 
vil vide mere, er du velkommen til 

at kontakte os, hver onsdag imellem 
kl. 10.00 – 12.00 på tlf. nr. 50 39 37 65.

Med venlig hilsen
Tage Nielsen

Kirsten Jensen
Ældre på indkøb, Gråsten

Bedste krolfspiller

Det blev Eigil Wollesen fra Brinken i Gråsten, der vandt 
krolftuneringen i Gråsten, som havde deltagelse af 106 
spillere.

Få klæbehjerne

Publikum fik gode råd til, 
hvordan man får klæbe-
hjerne i stedet for dårlig 
hukommelse, da Ole Larsen 
holdt foredrag i BHJ-Salen. 
Mødet var arrangeret af 
Ældre Sagen i Gråsten.
 Foto Jimmy Christensen
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Sogneudflugt til Sydslesvig

Læserbrev

Dødsfald

ISO9001-certificeret

Lige så smukt og individuelt, som livet leves
- Lige så personlig kan afskeden være

eksam. bedemænd

Hos Gråsten og Omegns begravelsesforretning 
har vi gennem tre generationer bistået ved 

planlægningen af det sidste farvel. Kontakt os 
for en uforpligtende personlig samtale eller find 
’Min sidste vilje’ på www.helmichbegravelse.dk

Vi træffes hele døgnet på 74 65 94 33

Gråsten&Omegns

- Steffen Jensens eftf.

Felstedvej 34
Gråsten

Tlf: 74 65 94 33
Thomas Helmich Bent Petersen Vivi Clemmensen

Rabøl Jørgensens Begravelsesforretning

Svend HedegaardRie Rabøl Jørgensen Martin Good
Tlf.: 74 62 20 12 - Døgnvagt 70 12 20 12

www.rabol-jorgensen.dk - mail: post@rabol-jorgensen.dk

• En værdig og smuk afsked
• Afdødes ønsker i centrum 
• Erfaren hjælp til det praktiske
• Respektfuld hjælp til det svære

Rabøl Jørgensens Begravelsesforretning
H. G. Jørgensens Begravelsesforretning - Rødekro Begravelsesforretning
- en del af Rabøl Jørgensens Begravelsesforretninger

Svend HedegaardRie Rabøl Jørgensen Martin Good

• En værdig og smuk afsked
• Afdødes ønsker i centrum 
• Erfaren hjælp til det praktiske
• Respektfuld hjælp til det svære

 

• Erfaren hjælp til det praktiske
• Respektfuld hjælp til det svære
• Økonomisk vejledning
• Gratis juridisk rådgivning (advokat)

Tlf.: 70 12 20 12 – Døgnvagt
www.rabol-jorgensen.dk · mail: post@rabol-jorgensen.dk

Gråsten Bedemandsforretning
– en del af Rabøl Jørgensens Begravelsesforretninger

Rie Rabøl Jørgensen Martin GoodGunnar Petersen

Guderup  Bakken 23 Tlf. 74 45 80 11
Broager  Kirkegade 2 Tlf. 74 44 95 29
Nordborg  Storegade 39 Tlf. 74 45 11 45

Husk vi holder lukket om søndagen. 

Steen Kristensen
Eksam. bedemand

Als- &
Broager-Sundeved Begravelsesforretning
v/ Steen Kristensen

Bakken 23 · Guderup · Telefon 74 45 80 11

Storegade 39 · Nordborg · Telefon 74 45 11 45

Kirkegade 2 · Broager · Telefon 74 44 95 29

Alsgade 3 · Sønderborg · Telefon 74 43 45 40 · Telefon 74 47 12 00

www.als-begravelse.dk

Vi holder
Traditionen tro
Hos Als- & Broager-Sundeved Begravelses- 
forretning sætter vi en stor ære i at holde 
traditionerne i hævd.

Vi har mange års erfaring og vores forretning  
er tilpasset tiden, så vi på den bedst 
mulige måde får taget en smuk afsked.
 

Vores kister er danskproduceret med 
fokus på bæredygtighed.

Gitte J.J. Kristensen
Eksam. bedemand

Poul Erik Kjærgaard
Eksam. bedemand

Nygade 1, 6300 Gråsten · Telefon 41 10 10 85 · 4649@inter�ora.dk
Åbent mandag - fredag 9.30 - 17.00 samt lørdage 9.00 - 12.30

Gråsten blomster
Ulsnæs Centret, Sundsnæs 17A

Telefon 74 65 03 03

Vores kære far, svigerfar, bedstefar og oldefar

Eduard Petersen
* 27. maj 1934    † 14. september 2021

er stille sovet ind

børn, svigerbørn, børnebørn og oldebørn

Bisættelsen har fundet sted i stilhed

Vores kære mor, svigermor, farmor, mormor og oldemor

Ruth Havkær
* 14. juli 1927    †  16. september 2021

er stille sovet ind

På familiens vegne

Annette, Ninna og Jørgen, 
Louise, Lars, Anna - samt familie

Bisættelsen finder sted fra Gråsten Slotskirke
lørdag den 2. oktober kl. 13.00

Jørgen Wrang, Alnor, er 
død, 91 år. ■

Kommunen svigter de ældre
Jeg modtag forleden den 
sørgelige meddelelse, 
at vor hjemmepleje, som 
vi har haft i 8 år, nemlig 
det år min søster blev 
syg, skal lukke den 31./1. 
2022.

Jeg er meget deprimeret 

ved denne tanke. Jeg har 
grædt sammen med vore 
søde plejersker og gør det 
stadigvæk her dag.

De har hjulpet os med 
at skaffe diverse hjælpe-
midler, så som plejeseng, 
drejetårn, kørestol etc.

Vi har efterhånden en 
fast aftale om mødetider-
ne, morgen – aften – og 
nat. Det passer perfekt, 
og når de ikke kan nå det, 
ringer de. Så klarer jeg det.

Jeg ved ikke mine leven-
de råd, hvordan fremtiden 

ser ud. Det er helt umuligt 
for mig, at skulle begynde 
med nye plejere.

Det ender nok med, at 
det bliver mig, der må 
klare det hele. Hvor længe 
jeg kan holde til det, ved 
jeg ikke.

Jeg er en gammel kone, 
der heller ikke er rask, og 
har en dårlig balance.

Hvis politikerne ikke 
ændrer mening, ved jeg 
godt, hvem jeg ikke vil 
stemme på, og jeg håber, 
at andre også vil følge mit 
råd.

Sønderborg Kommune 
har råd til Royal Run 
og Tour de France, men 
ikke til os ældre og gamle 
mennesker. Dem er de 
ligeglade med.

Charlot te Nielsen 

Jernbanegade 11, Gråsten

Vores elskede mor, 
svigermor, mormor, farmor og oldemor

Jytte Christensen
* 28. april 1937

er stille sovet ind

Alnor, den 26. september 2021

I kærlig erindring

Jonna, Steen, Bo og Dan

Bisættelsen finder sted i stilhed

Vores altid glade søster, Vores altid glade søster, 
svigerinde og mostersvigerinde og moster

Jytte ChristensenJytte Christensen
er stille sovet ind.er stille sovet ind.
I kærlig erindring I kærlig erindring 

Kis, Erling, Lene, Carsten og MargitKis, Erling, Lene, Carsten og Margit

Kværs Menighedsråd havde 

forleden arrangeret sogneud-

f lugt til Dannevirke, Slesvig 

Domkirke og Mysunde.
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GUDSTJENESTER
Søndag den 3. oktober kl. 9.30
18 s. e. Trinitatis
ved Helle D. Asmussen

Søndag den 17. oktober kl. 9.30
20. s. e. Trinitatis
ved Helle D. Asmussen

Søndag den 7. november kl. 16.00
Alle Helgen 
ved Helle D. Asmussen

AKTIVITETER
Torsdag den 21. oktober 2021 
kl. 14.30-16.30 Bedsteforældre/
forældre e� ermiddag med børnebørn/
børn i Kværs forsamlingshus. 
Obs. Torsdag den 11.november afh oldes 
sognecafé kl. 19.00 i Kværs forsamlingshus, 
hvor Gerd Conradsen holder foredrag 
fra 100-års Genforeningsjubilæum 
Torsdag den 28. oktober 2021 
kl. 19.00 Menighedsrådsmøde, 
mødelokale Kværs præstegård.

SOGNEUDFLUGTEN TIL SLESVIG 
VAR EN SUCCES 
Lørdag den 11. september kl. 9 drog 27 
glade sognebørn og gæster udefra på bustur 
til Slesvig Domkirke og Dannevirke. Vores 
guide – Gunnar Hattesen – og chauff ør Ove 
bragte os vidt omkring, og vi fi k mange sjove og 
underfundige historier med på vejen til Slesvig.
Overraskelser var der også undervejs! 
Først sponsorerede rundstykker 
og kaff e på en lille rasteplads. 
Dereft er gik vi langs “Helligbækken” og en mark til en gravhøj. Det viste sig 
at være stedet, hvor Harald Blåtand bar jernbyrd og lod sig døbe. 
På gå-ben gik vi den korte tur til den blotlagte del af den 7 km lange Dannevirke-
vold. Her fortalte Gunnar indgående om volden, og Gerd Conradsen supplerede 
fl ot med sin store viden. Eft erfølgende fortalte Gunnar om Slesvig Domkirke, 
hvoreft er der var tid til at bese Domkirken med alle seværdighederne.
Inden vi helt forlod Slesvig, kørte vi rundt forbi A. P. Møllers smukke danske gymnasie. Senere 

fi k vi eft ermiddagskaff e ved Slien’s 
smalleste sted. Desværre “druknede” 
kaff en, wienerbrødet og småkagerne 
i en ordentlig regnbyge, men det tog 
nu ikke humøret fra deltagerne!
Aft ensmaden spiste vi i Slesvig 
“Wikingturm”, hvor der på toppen – 
27. etage – er Cafe’ og restaurant. Eft er 
dette gik turen med bus tilbage til Kværs.

EFTERÅRS 
FERIEHYGGE
Torsdag den 21. oktober 2021 
kl. 14.30-16.30 afh oldes sognecafé med 
Bedsteforældre/forældre eft ermiddag 
med børnebørn/børn i Kværs 
forsamlingshus. Hyggeeft ermiddagen 
indledes med tryllekunstneren Pal, der 
vil være kager og saft evand/kaff e samt 
aktiviteter bl.a. stemmaling. Kom og 
vær med til en hyggelig eft ermiddag. 
Alle kan være med, så mød blot op.

Der er indskrevet 9 konfi rmander 
til konfi rmation i Kværs. Som noget 

nyt holder menighedsrådet et 
møde med årets konfi rmander og 
forældre torsdag den 14. oktober. 

Kirkesiden for 
Kværs sogn

Kværs Kirke
– også din kirke

Kværs Sogn 
– også dit sogn

KONTAKT Sognepræst
Helle D. Asmussen
Mobil 23 60 08 31
Mail heda@km.dk

Kordegn Susanne Elefsen
Kirkekontoret i Gråsten
Telefon 20 80 71 70
Mail sel@km.dk

Kirkegården/Kirkegårdsleder
Hans-Nicolai Lorenzen
Telefon 20 32 17 89
Mail HNL@km.dk

Formand for Menighedsrådet
Lilian F. Jensen
Mobil 29 63 53 50
Mail lilian.frees.jensen@gmail.com

Kirkeværge
Hans Jørgen Bollmann
Telefon 51 81 47 50
Mail bollmann@bbsyd.dk

Følg med på sognets Facebook – Kværs kirke og på sognets hjemmeside – www.kværskirke.dk

Rykind i Den Kongelig Køkkenhave

Hundredvis af mennesker 
benyttede sig af lejligheden 
til at gå på opdagelse i Den 
Kongelige Køkkenhave, 
hvor der var høstmarked.
 Foto jimmy Christensen
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B R O A G E R

Dåbsklude til barnedåb Dåbsklude til barnedåb 
i Broager Kirkei Broager Kirke

Strikkecafé i Sognegården 
tirsdag den 12. oktober kl. 19.00
ved Wilma Klein 

Lenderink og 
Marianne Tychsen

Udvalget samler 
strikkeholdet to 
gange i året og 

mønstre udveksles 
og snakken går.

Hvis du har lyst til 
at strikke dåbsklude til de kommende dåbsbørn 
i sognet så kontakt Wilma på telefon 3195 2267 
eller på mail: wilmakleinlenderink@hotmail.com

WWW.BROAGERKIRKE.DK

Brand i traktor
Fredag formiddag opstod 
der ild i en traktor på en 
mark mellem Broager og 
Skelde.

Broager Frivillige 
Brandværn fik hurtigt 

slukket branden. Der 
var risiko for en natur-
brand, så en tankvogn fra 
Augustenborg/ kom også 
derud ■

Forstander fra 
Egernsund
Det er en erfaren ef-
terskolemand, som er 
tiltrådt som ny forstan-
der på Dybbøl Efterskole. 
Det er Mikkel Ellehauge 
Fjord-Larsen, der bor i 
Egernsund.
Han kommer fra et job 
som viceforstander på 
Adventure Efterskolen 
på Broagerland og har 
tidligere været forstander 
på Højer Efterskole og 
lærer på Frøslevlejrens 
Efterskole. 

Mikkel Ellehauge Fjord-
Larsen er uddannet cand. 
mag. i historie og religi-
onsvidenskab. Han er gift 
med Ditte og sammen har 
de fem børn.

Den nye forstander 
afløser Jakob Carl 
Christensen, der efter fem 
år på skolen sagde farvel i 
foråret, da han havde fået 
nyt job. Skolen har i peri-
oden haft en konstitueret 
leder. ■

Ny leder af tysk 
børnehave
Af Ingrid Johannsen

47-årige Melanie 
Krumbügel er ny leder 
af den tyske børnehave i 
Broager. 
Melanie Krumbügel har 
25 års erfaring. Hun 
startede sin karriere. I 
Børnehaven i Arnkilgade 
i Sønderborg og kommer 
senest fra en stilling som 
leder af den tyske  børne-
have i Vilsbæk.

Melanie Krumbügel bor 
med sin mand i Kruså og 
har tre børn. ■

Melanie Krumbügel er ny 
leder af den tyske børnehave 
i Broager. Arkiv foto

Keramikværkstedet blev indviet
Af Gunnar Hat tesen

Omkring 60 personer 
kom til åbent hus på 
Broagerhus, hvor det ny 
keramikværksted blev 
taget i brug. 

“Det har været en lang vej 
hertil”, siger formand for 
Broagerhus, Erik Krogh, 
og henviser til Corona 
nedlukning i både 2020 og 
2021.

“Det er dejligt at se, at så 

mange stadig har interesse 
for at bruge det nye kera-
mikværksted, selv om det 
næsten er blevet et år for-
sinket”, siger Erik Krogh.

Efter bobler og kranseka-

ge blev der set nærmere på 
det nye værksted. 

Efter indvielsen bookede 
28 deltagere sig ind på der 
forskellige hold og det er, 
hvad der er kapacitet til 

lige nu. Der er også kom-
met nogen på venteliste. 

Tovholderne på de 4 hold 
har været på kursus, så 
de kan hjælpe deltager-

ne med de elementære 
teknikker. 

“Muligvis kan vi i 2022 
starte nogle flere hold op, 
når ventelisterne bliver for 
lange”, siger Erik Krogh. ■

Det nye keramikværksted på Broagerhus er blevet indviet på 
Broagerhus.

Pigespejder gør klar til ny sæson
Af Gunnar Hat tesen

Broager Pigespejder 
er klar til en ny sæ-
son med masser af 
spejderaktiviteter. 
Efter en sommer med 
spejderture og aktiviteter 
er Broager Pigespejder 
klar til at byde nye spejde-
re velkommen. 

Fra uge 39 er der mulig-
hed for, at interesserede 
piger kan prøve at gå til 
spejder. 

Hos Broager Pigespejder 
lærer spejderne forskellige 
spejderfærdigheder såsom 
natur, bål, knob og “klar 
dig selv”. 

Derudover oplever de 

også det spejderkamme-
ratskab, som er en stor del 
af det at være spejder.

De lærte spejderfær-
digheder får spejderne 
mulighed for at bruge på 
de ture og lejre som de 
tager på. Samtidig med at 
der konkurreres i spejder-
færdigheder spiller fælles-
skabet og hyggen også en 
stor rolle.

Møder
Mikro-(0. – 1.kl.) og mi-
nispejderne (2.-3.kl.) hol-
der spejdermøde onsdag 
kl. 17.00–18.30 og junior-
spejderne (4. - 5.kl.) holder 
møde tirsdag kl. 18.00 
- 19.30 og Tropsspejderne 

(6. - 9.kl.) holder møde om 
tirsdagen.

Møderne holdes gerne i 
Spejderhytten “Wigwam”, 
Tværvej 16 i Broager, 
medmindre andet meldes 
ud til spejderne.

Broager Pigespejder er 

en ren pigespejdergruppe i 
Det Danske Spejderkorps, 
der har spejdere i alderen 
fra 6 år og opefter.

Spejderne kan 
kontaktes på mail: 
info@broagerpigespejder.dk 
eller Tina: 61 38 99 12. ■

Spejderne bager snobrød

Spejderne undersøger et træ fyldt med bier
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S U N D E V E D

Besøg genbrugsbutikken i

VESTER SOTTRUP

MØBLER – TING – TØJ
og gør et godt køb

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

Tlf. 40 76 22 36 i åbningstiden

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

Tlf. 60 69 26 27 · Mail: kontakt@johnsfodindlaeg.dk
Konsultation efter aftale: 

Peerløkke 65, Vester Sottrup 6400 Sønderborg
GRATIS

Specialfremstillede 
indlæg til:

• Hælsporer
• Nedsunket forfod
• Hammertæer
• Knyster

Derudover:

• Skoforhøjelser
• Gængefunktion

ved John ChristiansenJOHNS FODINDLÆG

Tirsdag den 30. november kl. 18.30 på 
Anker’s Restaurant · Fiskenæsvej 2, 6300 Gråsten

Onsdag den 1. december kl. 18.30 på 
Restaurant Knapp · Stennevej 79, 6200 Aabenraa

Torsdag den 2. december kl. 18.30 på 
Agerskov Kro · Hovedgaden 3, 6534 Agerskov

Sønderjysk grønlangkål med 
kålpølser, � æsk og hamburgerryg.

Birgitte Antonius og John Skou 
synger populære revyviser. 

Præsentation af æ Rummelpot 2021
ved redaktør Gunnar Hattesen

Præsentation af Æ Synnejysk Forening
ved formand Tage Lametsch

Rummelpot Rummelpot 
AwtenAwten

mæ glant grønlangkål-spisenmæ glant grønlangkål-spisen

Birgitte Antonius Birgitte Antonius 
og John Skou og John Skou 

synger populære synger populære 
revyviserrevyviser

Pris pr. kuvert

kr. 299,-
TILMELDING PÅ 

TLF. 2116 0683

Skolefest i Snogbæk

Gensynsglæden var stor, da gamle elever i Snogbæk Skole forleden holdt skolefesrt.

85 til sensommerfest i Sundeved
Af Ingrid Johannsen Glæden var stor, da det 

igen var muligt at sam-
les til sensommerfest 
i Forsamlingsgåarden 
Sundeved.
Både nye og gamle 
Sundeved-borgere mødtes 
til hyggeligt samvær, sang 
og lækker mad. 

“Det er en stor glæde 
igen at kunne ses med 
alle som er flyttet fra 
Sundeved”, siger Ann 
Grandt fra bestyrelsen 
i Aktivitetscenterets 
bestyrelse

Michal Kammann, der 
er leder af Sønderjysk 
Drengekor og bosiddende 
i Vester Sottrup, spillede 
for til sange fra højskole-
sangbogen og sangbladet, 
hvor både Sigurd Parrets 
genforeningssang “Man 
må trække en grænsen” 
og Sundeved sangen blev 
sunget.

Det var sjette gang, der 
var Sundeved-fest. ■

Michael Kammann spillede på klaveret. Foto Ingrid Johannsen

Snakken gik livligt ved bordene.

Ann Grandt deler 
Højskolesangbogen rundt

Lis Hansen var igen med til 
at kokkerer. Her rører 
hun i den populære 
drengerøvsgryde.
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DIN LOKALE HÅNDVÆRKER
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

Tak fordi du handler lokalt 

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

PEl-installation  PBelysning  PIndustriservice   
PEDB-installation  PSikringsanlæg 

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

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

www.el-teknik.dk

+45 40 20 25 53

6300@factum2.dk

factum2 Gråsten ApS 
 Emmas Have 9, 6300 Gråsten  - din lokale fagmand

TILSTANDS-
RAPPORTER

KØBER- ELLER BYGGE-
TEKNISK RÅDGIVNING

ENERGI-
MÆRKER

SKADESANALYSE
-gode råd er

ikke dyre!

Bygningskonstruktør
Murermester

og aut. kloakmester

Vi gennemfører opgaverne  
med seriøsitet og præcision

Planetvej 2 • 6300 Gråsten

Nybygning • Tilbygning • Tagarbejde • Badeværelser
Belægning • Reparationer

Annonce.indd   1 28-01-2010   08:49:09

Bygningskonstruktør
Murermester

og aut. kloakmester

Vi gennemfører opgaverne  
med seriøsitet og præcision

Planetvej 2 • 6300 Gråsten

Nybygning • Tilbygning • Tagarbejde • Badeværelser
Belægning • Reparationer

Annonce.indd   1 28-01-2010   08:49:09

Bygningskonstruktør, murermester
og aut. kloakmester

Vi udfører opgaver i totalenterprise med;
murer, tømrer, snedker, el, vvs og maler.

Ingen opgave er for lille.

Andr. Petersen & Søn ApS
Planetvej 2 • 6300 Gråsten

Tlf. 7465 2416 - Bil. 4019 2416
www.apos-eftf.dk

Kosmoshus Træfældning

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

rodfræsning

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

– Kort fortalt, vi fælder alt –

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

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

GULVSERVICE
V/Henrik Lehmann Christensen 
Gammelmark 3B, 6310 Broager 

Mobil 2166 7694 | hlcgulve@gmail.com

GULVAFSLIBNING
Når det kniber –kommer vi og sliber…

Salg og montering af:
 · Vinyl
 · Tæpper
 · Linoleum
 · Mindre snedker opgaver
 · Montering af:
 · Klinker og trægulve

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

“Hvorfor bruge Deres 
fusser når De kan køre 

med Quorps Busser”

• Vi tilbyder kørsel med busser fra 19 til 55 personer 
i både ind- og udland.

• De mindre busser har lift
• Vor 29 personers bus er ideel til et mindre antal personer

Kontakt os for at få et godt tilbud på din næste kørsel

Turist-fest-� rma-skole og koncertkørsel

Dit værksted og servicebutik på vejen

Gisselmann
Kongevej 86, Gråsten · 74 65 01 70

Hvis din bil 
kunne vælge
Reparation og service 
af alle bilmærker

Kioskvarer og gaveartikler 
mv.

CVR 34 22 35 72

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

Tlf. 74 67 15 12 · vvs@bred.dk

Bred VVS ApS

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 
- Retssagsbehandlingtømrer / snedker

Knud Møller Paulsen
Bækken 10 · Rinkenæs

DK-6300 Gråsten
info@godthaandvaerk.dk

telefon 74 65 01 10
mobil 40 34 80 08
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Krolfturnering i Gråsten

Af Erling Nissen

Årets sidste store 
Krolfstævne fandt sted i 
“Krolfparken” i Gråsten.
Mere end 100 spillere fra 
Nordborg, Sønderborg og 
Gråsten dystede i skiftevis 
lidt sol og kraftige byger.

Klubbens frivillige sør-
gede for pølser med brød 
og hjemmebagt kage. 

Hos damerne blev 
Emmy Clausen, Nordals, 
vinder og hos herrerne 
var det en gråstener, Eigil 
Wollesen, der løb med 
førstepladsen.  ■

Tak fordi du 
handler lokalt

Tlf.: 74 65 28 08 E-mail: blomszone@bbsyd.dk
Mobil: 20 57 48 08 www.blomszone.dk

Bloms Zoneterapi
v/ Ilse Blom
Felstedvej 21
6300 Gr(sten

Hørt i byen
Formand for Det Lille 
Teater, Ole Gaul Nilum, 
Adsbøl, modtog i week-
enden Anna og Arne 
Aabenhus mindelegat. 
Det skete under års-
mødet i Dansk Amatør 
Teater og Scenekunst 
i Blommenslyst ved 
Odense.

SuperBrugsen i Gråsten 
havde sat en flot kurv 
på højkant, hvis man på 
efterårsmessen kunne 
gætte, hvor mange 
ansatte, der er i dag-
ligvarebutikken. Der 
indkom man gæt, og 
det rigtige svar var 54 
ansatte.

Helene Lausten starter 
1. oktober i køkkenet 
på Gråsten Plejecenter. 
Helenes rengørings-
firma, “Den Vakse 
Klud”, lukker hun ned 
efter 14½ år.

Jørgen Horne, Broager, 
var forleden til billøbet 
Classic Race i Aarhus 
med sine børnebørn.

TV-værten Lene Beier 
efterlyste på efter-
årsmessen i Gråsten 
deltagere til et nyt pro-
gram om rodehoveder. 
Meningen er, at hun 
vil rykke ind med en 
håndværker, gøre rent 
og rydde op.

Byretten i Sønderborg 
har idømt en 48-årig 
mand behandling på en 
psykiatrisk afdeling for 
at stifte brand, trusler 
og true kvinde, der ville 
ringe efter hjælp. Den 
10. juni sidste år satte 
han ild til sin lejlighed i 
Egernsund, og bagefter 
truede han en kvinde, 
der tilsyneladende ville 
ringe efter hjælp, med 
en kokkekniv. Manden 
har valgt at modtage 
dommen. Der er dog 
mulighed for, at ankla-
gemyndigheden kan 
anke afgørelsen, hvis 
den vurderer, at han bør 
idømmes en hårdere 
straf. ■

Din lokale ejendomsmægler siden 1992

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
LEJLIGHEDER 

UDLEJES
Centralt beliggende i Gråsten, 
50m2/80 m2, udlejes til rolig 
lejer. uden husdyr og børn.

Husleje 2.800/3.400 kr + forbrug.

HENVENDELSE 
TLF. 7465 2653

Skataften i Gråsten
Gråsten Skatklub har holdt klubaften med 38 deltagere.

1. runde
1. Herbert Jürgensen 
Broager 1401 point
2. Tage Jørgensen 
Broager 1215 point
3. Jens Fredi Schulz 
Gråsten 1072 point
4. Eli Hjort-Pedersen 
Gråsten 1060 point
5. Sven Eirdorf 
Gråsten 1039 point
6. Ernst Jessen 
Sønderborg 1004 point

2. runde
1. Frede Jørgensen 
Gråsten 1480 point
2. Herluf Jørgensen 
Broager 1324 point
3. Ernst Jessen 
Sønderborg 1240 point
4. Robert Petersen 
Gråsten 1218 point
5. Finn Lorenzen 
Gråsten 1147 point
6. Knud Hansen 
Gråsten 1136 point

Over 100 mennesker spillede krolf i Gråsten.
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Tømrerarbejde 
Hovedentreprenør
Tilbygninger
Tagarbejde

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

Se mere på www.byggemester.dk

SALG AF
 Køkkener
 Vinduer
 Døre

DIN PARTNER I AUTO-
& LASTBILBRANCHEN

Industrivej 1, 6330 Padborg
Tlf. 73 70 25 75 kjautoparts@kj-autoparts.dk

ÅBNINGSTIDER
Mandag til torsdag kl. 8-16.30

Fredag kl. 8-15.30 • Lørdag kl. 9-12

Havremarken 85
Holbøl, 6340 Kruså

ihle@post.tdcadsl.dkDANSKE MALERMESTRE

v/ malermester

Per Møller Ihle

Vi lægger vægt på 
folks tilfredshed

Fodpleje og velvære

NYHED

HUSK TIDSBESTILLING

v/ Henriette Helene Feddersen

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

kelstrupskovfodpleje.dk

Tak fordi du handler lokalt

Padborg - Kruså - Frøslev - Holbøl - Kollund – Gråsten - Broager - Sundeved - Ragebøl Uge 39 29. 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 29. Karbonade med stu. ærter og gulerødder

TORSDAG den 30. Paneret stegt fl æsk med persillesovs

FREDAG den  1. Flæskesteg med rødkål

LØRDAG den  2. Dansk bøf med rødbeder

SØNDAG den  3. Burger med pommes frites

MANDAG den  4. Svensk Pølseret med rødbeder

TIRSDAG den  5. Boller i karry med ris og WookTai

Kun 69,-

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

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

Krone- brobehandlinger,
Implantater og
Narkosebehandling

Ægtepar overtager Kruså Camping Af Dit te Vennits Nielsen

Heidi Laumann og Jesper 
Thomasen overtager 
pr. 1. oktober Kruså 
Camping.
“Finansieringen er gået i 
orden. Det har været en 
sej kamp, men med en 
meget forstående bank, er 
det lykkedes. Vi er ikke 
længere forpagtere men 
ejere af Kruså Camping”, 
fortæller ægteparret.

Familien bestående af 
mor, far og de tre døtre 
Freya, Lærke og Thilde. 
De giver alle en hånd, når 
det er nødvendigt og nu 
bliver der set fremad.

“Vi har mange planer i 
støbeskeen, men vi star-
ter ét sted. Receptionen 
og butikken bliver slået 
sammen, så vi kan betjene 
begge dele fra et sted. 
Samtidig ændrer vi kon-
ceptet med andre varer på 

hylderne, og så lukker vi 
cafeteriet”, fortæller Heidi 
Laumann.

Familien glæder sig over, 
at der nu er kommet ro på. 

Huset i Padborg bliver 

sat til salg, og familien 
har fået fast bopæl på 
campingpladsen. 

“Vi har rigtigt mange 
gode idéer og glæder os 
meget til at sætte vores 

helt eget præg på pladsen. 
Der var været run på i 
år, og alle vores hytter 
har været booket hen 
over sommeren. Vi ser 
helt anderledes lyst på 
fremtiden”, siger Heidi 
Laumann. ■

Heidi Laumann, Jesper 
Thomasen med døtrene 
Lærke, Thilde og Freya 
ved den nyrestaurerede 
swimmingpool, som 
har været et hit i år.
 Foto Dit te Vennits Nielsen 
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 Følg os på Facebook
Udebliver ugeavisen efter torsdag kl. 21:00. Kontakt da FK Distribution på www.fk.dk/reklamation, eller send en mail til kvalitetvest@fk.dk, ellers 

ring til FK Distribution på tlf.: 7010 4000 mandag til torsdag fra kl. 8:30-16:00 og fredag 8:30-14:30.
Avisen er i din postkasse 

onsdag/torsdag

Kontor: Nygade 8 · 6300 Gråsten | Åbningstider: Tirsdag kl. 10-12, onsdag kl. 13-15, torsdag kl. 13-15 eller efter aftale

KOLLUND KOLLUND 
KIRKEKIRKE

BOV BOV 
KIRKEKIRKE

Søndag den 3. oktober kl. 11.00
ved Jakob Monberg Hansen

HOLBØL HOLBØL 
KIRKEKIRKE

Søndag den 3. oktober kl. 9.30
ved Jakob Monberg Hansen

Søndag den 3. oktober
Ingen gudstjeneste

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

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
På billedkompositionen ses øverst fra venstre Manja van Overeem Hansen, Elias Sander Rasmussen, Magnus Jensen, Tristan 
Rodgers, Mia Gundesen, Anne Schnoor Heesch, Frederikke Anna Holbeck, Magnus Conrad Refsgaard, Samuel Grube Hansen. 

Sognepræst Helle Frimann Hansen ses nederst til højre.  Foto af Münchow Foto Aabenraa

Konfirmation i Holbøl Kirke
Sognepræst Helle Frimann Hansen afholdt konfirmation i Holbøl Kirke lørdag den 11. september. ■

Bent Albæk Oltmann, Holbøl, er død, 69 år. ■

Padborg Shopping inviterer til høstfest
Af Dit te Vennits Nielsen

Padborg Shopping 
inviterer søndag den 
3. oktober til høstfest i 
Torvecentret, hvor der vil 
være masser af aktivite-
ter for børn og voksne.

“Der bliver stillet en 
masse salgsboder op i 
centret, hvor man kan 
købe specialiteter fra bl.a. 
Naturmælk, vin fra det 
lokale Klemhest, specialøl 
fra Tasters, honning fra 
Carl og Jane Jørgensen og 

kaffe fra Cosmos kaffe-
bar. Vi har hoppeborg til 
børnene og uddeler gratis 
popcorn og sluch ice. De 
frivillige bag Padborg 
Shopping griller pølser”, 
fortæller Bitten Haase fra 
Jensen-Ure-Guld-Sølv.

Butikkerne holder 
ekstraordinært åbent fra 
kl. 11.00-15.00, hvor også 
boderne vil være åbne. 
Der vil være masser af 
gode høsttilbud og penge 

at spare i de respektive 
butikker.

Kørsel i Tesla
Bentes Shop fejrer samti-
digt fødselsdag i butikken, 
og har fundet nogle ekstra 
gode tilbud frem. Det 
gælder også Palle, Gellett 
Læder og Jensen-Ure-
Guld-Sølv,som giver gode 
rabatter.

Fodterapeut Lone 
Bakowsky sælger den 

kendte creme fra Gehwohl 
til en skarp pris og samti-
digt tilbydes hjemmesko 
og sandaler med en god 
rabat.

SuperBrugsen tilbyder 
kørsel i en Tesla for blot 
25 kr., som går til Knæk 
Cancer.

Desuden har de en salgs-
bod med æbler, hvor man 
kan købe et lod til 25 kr. 
og herigennem får 10% 
rabat på hele sit næste køb. 

De 25 kr. går også ubeskå-
ret til Knæk Cancer.

Loppemarked
Herudover lancerer guld-
smed Rie Meyer sit nye 
Knæk Cancer smykke.

“Vi har også arrangeret 
et loppemarked, hvor man 
kan bestille en plads til 
50 kr. Man kan tilmelde 
sig hos mig i butikken, og 
overskuddet går også her 
til Knæk Cancer”, fortæl-
ler Bitten Haase. ■

Jensen-Ure-Guld-Sølv lancerer nyt accessoires i butikken.
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Nybolig Padborg & Gråsten
Ole Jepsen & Lena Schmüser
Torvegade 1 · 6330 Padborg
6330@nybolig.dk · nybolig.dk · Tlf: 74671902

Til alle tider. Til alle hjem.

NYHED

Villa, 1 fam.Tinglev - Porsevænget 10
Kontantpris: 825.000
Ejerudgift pr. md: 1.449
Udbetaling: 45.000
Brt/nt excl. ejerudg: 3.548/3.040
Sag: 13681

120 m2 1/3 1 F 19781.038 m2

NYHED

Villa, 1 fam.Bov - Valsbølgade 32
Kontantpris: 1.195.000
Ejerudgift pr. md: 1.704
Udbetaling: 60.000
Brt/nt excl. ejerudg: 5.147/4.410
Sag: 12821

144 m2 1/4 1 972 m2 C 1979

NYHED

Villa, 1 fam.Kollund - Kummelefort 23
Kontantpris: 1.575.000
Ejerudgift pr. md: 1.810
Udbetaling: 80.000
Brt/nt excl. ejerudg: 6.751/5.787
Sag: 11721

155/30 m2 1/3 2 759 m2 E 1967/77

NY PRIS

FritidshusKegnæs - Østerbyvej 84
Kontantpris: 795.000
Ejerudgift pr. md: 2.019
Udbetaling: 40.000
Brt/nt excl. ejerudg: 3.523/2.993
Sag: 08621

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

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.

Førstegangskøber?
Kom til en gratis boligaften med Sydbank og Nybolig torsdag den 14. okto-
ber kl. 17.30 - 20.00 i Sydbanks lokaler i Padborg. Tilmelding til Nybolig på
ldg@nybolig.dk eller tlf. 4017 3882.
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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

Alle

brilleglas til

kampagnepris !

Glasbonus

spar
  3.500,–kr.op
til

* Gælder til og med d. 15.11.2021 i alle Hallmann butikker. Kun for nye ordrer. Ingen udbetaling af kontanter 
muligt. Kan ikke kombineres med andre kampagner/kuponer/komplette pristilbud. Du sparer op til 3.500 kr. af 

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

 Tillykke uden foto max. 25 ord ...............................125 ,-
 Tillykke med foto max. 25 ord ................................150 ,-

    Udover 25 ord, 1,-  pr. ord.

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

    eller
  

356495

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

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

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

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

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

TillykkeTillykke

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

Grænsehallerne kan meget mere end sport 

Vi hjælper gerne med at finde den rette løsning 

Børne-
fødselsdag 

Overnatning 

Mad ud af 
huset  

Service- 
udlejning 

Idræt 

Familie- 
fester 

- plads til al
le!

Fritids- og aktivitetscentret

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

Hjemmeside www.gransehallerne.dk - Facebook

Vi hjælper gerne med at 
fi nde den rett e løsning

Grænsehallerne kan meget mere end sport 

Tak fordi du handler lokalt 

HERREFRISØR/
BARBERSHOP

i Nørregade 38, Padborg
Klip . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150,-
Maskinklip . . . . . . . . . . . . . . 100,-
Retning af skæg . . . . . . . . . . . 75,-
Hår og skæg . . . . . . . . . . . . . 200,-
Hårfj erning i næse og 
ører med voks . . . . . . . . . . . . 50,-
Klip, næse og ører . . . . . . . . 175,-

Med og uden tidsbestilling
Tlf. 51 43 97 75

TIRS.-FREDAG kl. 9.00 -17.30
LØRDAG kl. 9.00 -13.00

1. MANDAG i hver måned
kl. 9.00 -17.30

GRATIS 
INFLUENZAVACCINATION

uden tidsbestilling
Onsdag den 6. oktober 2021 kl. 13.00-16.00

Til alle 65+ -årige, kronisk syge personer 
(se under https://www.sst.dk/da/in� uenza) 

og gravide i 2. og 3. trimester.

Vaccination på et andet tidspunkt eller vaccination i hjemmet 
udføres efter aftale med sekretæren, tlf. 7467 1375

Med venlig hilsen

LÆGEHUSET I PADBORG
Trækobbel 6

Konfirmation i Bov Kirke
Det var en stor dag, da 17 
konfirmander forleden 
blev konfirmeret i Bov 
Kirke. ■

 Foto Jimmy Christensen

Hugo Sisseck Boligudstyr

Nørregade 39  •  6330 Padborg  •  Tlf. 74 67 19 54  •  Mail: padborg@garant.nu  •  www.garant.nu

Vi kan hjælpe dig med alt inden for laminat-, vinyl- og 
trægulve, gulvafslibning, klinker, tæpper og gardiner.
...og vi kommer gerne ud og måler op og monterer!

Kom ind og hør, hvordan vi kan hjælpe lige netop dig!

Brand 
Politi og brandvæsen ryk-
kede mandag eftermiddag 
ud til en villabrand på 
Hulvej i Kruså, hvor der 
klokken 16.12 indløb 
en melding om brand. 
Der var brand inde i 
køkkenet. ■
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PROGRAM

Vi glæder os til at byde dig velkommen i

Padborg Shopping

Kl. 11.00 Butikkerne åbner med masser af gode tilbud

 Hoppeborgen åbner

 De frivillige griller pølser

BESØG BODERNE
HELE DAGEN

• Naturmælk

• Klemhest

• Tasters

• Honning

• Hestehavegård

• Kasper and The Churros

• Cosmos

• Krogs Grønt

• Klinik for fodterapi

• Hummersuppe

 Gratis popcorn og slush ice til børnene

  Loppemarked 50,- for deltagelse
Overskuddet går til knæk cancer
(tilmelding ved Jensen ure guld sølv)

  Lokalpolitikkerne er i byen, kom og
få en valgsnak med dem

I PADBORG SHOPPING SØNDAG DEN 3. OKTOBER KL. 11 - 15

HøstfestHøstfest
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KOM TIL HØSTFEST I PADBORG SHOPPING SØNDAG DEN 3. OKTOBER KL. 11 - 15

Klinik for Fodterapi
v/ Lone Bakowsky 

Torvegade 1, 6330 Padborg

Tlf. 25 48 58 86
www.fodklinik-padborg.dk

Klinik for Fodterapi fejrer 

HØSTFEST

Se også andre gode tilbud i klinikken

GREEN COMFORT RESTSALG AF SANDALER
Til lands, til vands og i kufferten

Den ultralette Splash-sandal sikrer dig god komfort og tåler al slags vand. 
Green Comfort forener design og komfort, lavet i lækre materialer og farver.

GREEN COMFORT HJEMMESKO
Hånd� ltet uldstøvle i ren naturuld fra Green Comfort

Holder godt på varmen
Fås i � ere farver

CREME 
GEHWOL 

Lipidro

Revnesalve

Soft feet Frit valg

79,-

Høstfeststilbud

449,-

Everest 
normalpris 
600,-

Høstfeststilbud

349,-

Makalu 
normalpris
500,-

Høstfeststilbud

349,-
Høstfeststilbud

399,-

Splash 
normalpris

500,-

Corsica 
normalpris
800,-

GULDSMED
Rie Meyer

Torvegade 28
6330 Padborg
Tlf. 5194 0082

rie@riemeyer.dk
www.riemeyer.dk

v

Smykker lavet på eget værksted

GULDSMED
Rie Meyer

Bovvej 27A
6330 Padborg
Tlf. 51940082

rie@riemeyer.dk
www.riemeyer.dk 

Find mig også på Facebook

Smykker lavet på eget værksted Find mig også på Facebook  

2021?

PADBORG
Torvegade 16, Padborg · Telefon 27 75 37 71 

Mandag-fredag 10.00 - 17.00, Lørdag 9.30 -12.30
Ellers efter aftale
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KOM TIL HØSTFEST I PADBORG SHOPPING SØNDAG DEN 3. OKTOBER KL. 11 - 15

10%
RABAT
på alle varer i 

SuperBrugsen Padborg
Kuponen gælder til og med 

den 30. november 2021
enkelte 

varegrupper 
undtaget

MØD OS TIL HØSTFEST 
DEN 3. OKTOBER KL. 11-15 

I TORVECENTERET!

PADBORG

Støt Knæk Cancer 
Støt Knæk Cancer 

og få 10% rabat på 
og få 10% rabat på 

dit næste indkøb! 
dit næste indkøb! 

Køb enKøb en

RABATKUPON
RABATKUPON  

på vores stand for kun
på vores stand for kun

25� 25� **
ÅBNINGSTIDER: SuperBrugsen Padborg 

Åbent alle dage kl. 07.00-19.45  Telefon 74 67 31 36

Lasse og Mikkel sælger
lækre æbler fra 
Hestehavegård 

frugtplantage

KNÆK 
CANCER 
Kom med Peter 
ud og prøve en 
Tesla
Som passager kan du komme 
med ud og prøve en Tesla 
Model 3 Performance el-bil. 

Sid med når bilen styrer selv! 
Mærk hvordan 476 hk føles 
når bilen skyder afsted fra 
0-100 på kun 3,5 sekunder!

10 stk. kun

20,-

*Beløbet går ubeskåret til 

En tur

25� 
pr. person*

H
ØSTFEST

Re.designed tilbud på Tasker ÷50% 

Fredag,
lørdag og søndag 
er der lidt lækkert 
til ganen

ÅBNINGSTIDER:
Mandag-fredag kl. 10-17.30 

Lørdag kl. 10-12.30

Torvegade 9-11 ∙ 6330 Padborg
tlf. 5352 1858 ∙ 

www.bentesshop.dk

fra mandag den 
27. september til 

og med søndag den 
3. oktober

lørdag og 
søndag den 2. 
og 3. oktober

Jensen 
woman bukser

Model Joyce og Jill
Normalpris 39995

Køb 2 par 
for 600,-

Zizzi jakke
sort og blå

Normalpris 69995

Tilbud nu
kun 39995

Street One 
cardigan 

49995 
inkl. GRATIS tørklæde

værdi 19995 

Dabu
Normalpris 900

Nu 450,-

Turko
Normalpris 700

Nu 350,-

Bessheim
Normalpris 1.400

Nu 700,-

Kongsberg
Normalpris 1.200

Nu 600,-

Fødselsdagsalg 8 år
Udvalgte
tørklæder

50,-

Borde med 
bluser og strik

Førpris op til 59995

Nu kun

50,- 100,-

H Ø S T F E S T -
T I L B U D

H Ø S T F E S T -
T I L B U D

Fås også Fås også 
i sorti sort
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KOM TIL HØSTFEST I PADBORG SHOPPING SØNDAG DEN 3. OKTOBER KL. 11 - 15

HALO RINGE

PR ISER  FRA 11 .975  KR .

i n s p i r e d  b y  a r c t i c  b e a u t y

÷÷10%10%
Tommy HilfigerTommy Hilfiger

Spirit iconsSpirit icons
SEIKOSEIKO

÷÷15%15%
Georg JensenGeorg Jensen

BeringBering
Izabell CamilleIzabell Camille÷÷20%20%

JewelTime smykker og ureJewelTime smykker og ure
RosendahlRosendahl

Christina smykkerChristina smykker

 

Jensen
URE - GULD - SØLV

Landsdækkende bytteservice

Torvegade 23 - Padborg - Tlf. 74 67 32 74

SØNDAG DEN 3. OKTOBER

VI FEJRER

MED

PÅ UDVALGTE VARERPÅ UDVALGTE VARER

ÅBENT KL. 11 - 15
HøstfestHøstfest

TORVEGADE 15-19 6330 PADBORG TELEFON 74 67 32 32

Preend jeans
m/ stretch

3 forskellige
Forvasket look

1 stk 400,-

2 par 600,-

GANT
Polo t-shirt

5 nye farver
500,-

HØSTTILBUD
Nu 400,-

÷20%
på Lloyd sko

Tommy Hilfi ger
Alberto Jeans

Roberto 
jakke

Sort
Før 900,-

Nu 700,-

Roberto jeans
m/ stretch

Fås i 3 farver
1 stk 400,-

2 par
 600,-

HØSTTILBUD
KUN SØNDAGKUN SØNDAG

TILBUD TILBUD TORSDAG – SØNDAGTORSDAG – SØNDAG

Gælder så længe 
lager haves.

TORVEGADE 21, 6330 PADBORG

ÅBNINGSTIDER: 
Mandag - Fredag 10.00-17.30

Lørdag 9.30-12.30

SUPER LÆKKER SUPER LÆKKER 
INDKØBSTROLLEYINDKØBSTROLLEY

FØR 549,-

SPAR 200,-
NU 349,-
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LAGERSALG
Fra d. 30/9 til og med d. 16/10

FREDAG/TORSDAG/LØRDAG 10-17

KOMETVEJ 4 - RØDEKRO
(Mellem McDonalds og Biltema)

Baby/Børne/Teen
& Dametøj

TØJ - SKO - SENGEMILJØ - LEGETØJ - INTERIØR - UDSTYR

0-16 år

Aabenraa og Sønderborg  -  råd til småfolk
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Frihed og fællesskabB O V

P O L I T I S K  M Ø D E

Venstre Bov inviterer lokalbefolkningen til

TIRSDAG DEN 5.10. KL. 19,30
I FÅRHUS FORSAMLINGSHUS

Mød dine lokale Venstre kandidater samt 
borgmester Thomas Andresen

Giv dine synspunkter til kende – du får mulighed for 
at påvirke udviklingen af det store vækstområde 

vest for motorvejen mod Fårhus. 

Vi er vært ved en kop ka� e og kage.

LOPPEMARKED                         
Grænsehallerne 
Søndag den 3. oktober 2021 

fra kl. 10.00 – 16.00 
entre kr. 20 

Leje af standplads via www.gransehallerne.dk 

                  
    

 
 
 

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
Harkærvej 13 - 6340 Kruså 
Tlf. 74 67 14 14  
kontor@gransehallerne.dk 

Glæder sig til mere tid til 
campinglivet
Af Dit te Vennits Nielsen

Efter 13 år som 
formand for Kruså 
Husmoderforening 
synes Giesela Paulsen, 
det var på tide, at der 
kom nye kræfter til.
“Det har været nogle 
fantastiske år, og jeg ville 
ikke have været foruden 
dem. Men jeg er netop 

fyldt 77 år og vil gerne 
bruge mere af min fritid 
til min mands og min 
store interesse, nemlig 
campinglivet”, fortæller 
Giesela Paulsen.

Hun valgte på årets ge-
neralforsamling at trække 
sig tilbage som formand, 
men bliver naturligvis i 
foreningen. 

Kruså Husmoder-

forening har været drevet 
på samme måde igennem 
alle årene med udflugter, 
virksomhedsbesøg, ad-
ventshygge og forskellige 
fester. Der er et fantastisk 
sammenhold, og forenin-
gen har haft et stigende 
medlemstal. I dag er der 
217 medlemmer og 5 
æresmedlemmer. 

“Jeg kan huske, at der 

var flere mænd, der 
gerne ville med på vores 
spændende udflugter. Det 
måtte de gerne, men så 
skulle de være medlem-
mer. På den måde kom 

der mænd med i Kruså 
Husmoderforening”. 

“Jeg har været meget glad 
for at være formand. Man 
får mange gode kontakter 
til de virksomheder, vi 
har besøgt. Desuden har 
vi haft et virkeligt godt 
og givende sammenhold 
i bestyrelsen”, fortæller 
Giesela Paulsen.

De spændende ud-
flugter, som arran-
geres af Sydvestbus i 
Løgumkloster, er helt 
sikkert det primære i 
foreningen. De har bl.a. 
gået til Samsø, Før, Sild, 
Odense, Ecco-Centret, 
Gavnø Slot og Folketinget. 

“Jeg vil også fremhæve 
det gode sammenhold i 
foreningen. Der har aldrig 
været uoverensstemmel-
ser men af og til en god 
diskussion, og det skal der 
være plads til”, mener den 
afgående formand Giesela 
Paulsen. ■

Røde Kors opfordrer til indsamling
Søndag den 3. oktober 
inviterer Røde Kors 
borgere i Padborg til 
at blive indsamlere og 
hjælpe de mest udsatte 
til et bedre liv.
“Melder du dig som 
indsamler, venter der en 
oplevelse, som hele verden 
mærker”, siger indsam-
lingsleder Morten Berdüm

Det bliver nemlig en gå-
tur, der vil gøre en forskel 
for mennesker herhjemme 
og ude i verden, som står 
alene.

Der samles både ind til 
Danmark og til verdens 
brændpunkter
Herhjemme vil en del 
af de indsamlede penge 

gå til sårbare børn, der 
vokser op i udsatte fami-
lier. Børnenes hverdag er 
præget af fattigdom og 
ensomhed, og de har ikke 
samme muligheder, som 
deres jævnaldrende.

En anden del af pengene 
vil gå til, at Røde Kors kan 
rykke ud til katastrofer, 
som vi for eksempel ser 

lige nu i Afghanistan og 
Haiti, samt krigsramte 
børn i Syrien og Yemen. I 
dag er 8,4 millioner syri-
ske børn påvirket af krig, 
mens 2 millioner børn er

så underernærede i 
Yemen, at deres liv er i 
fare. Alle har de desperat 
brug for akut lægehjælp 

og livreddende mad og 
omsorg.

Mangler indsamlere
Padborg er en af de byer 
i Sønderj ylland, der 
mangler indsamlere, og 
indsamlingsleder Morten 
Berdüm håber, at flere vil 
melde sig inden søndag 
den 3. oktober:

“Vi har haft udfordringer 
med at få indsamlere i år, 
så hvis der er nogle derude 

der kunne tænke sig at 
få en god oplevelse, og 
bruge et par timer af deres 
søndag på at samle ind, 
hører vi gerne fra dem”, 
siger han.

Tilmelddig som indsam-
ler i Pad borg hos indsam-
lingsleder Morten Berdiin 
på: 30 25 63 40 ■

Giesela Paulsen glæder sig til 
at få mere tid til campingli-
vet. Arkiv foto
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SKANDIC & NORDIC REISEMOBILE GmbH
Skandinavien Bogen 4 · DE-24983 Handewitt · Telefon +49 4608 972990 · www.skandic-camping.dk 

Med sikkerhed 
en god ferie

STORT ÅBENT HUS ARRANGEMENT

Lørdag og søndag den 2. & 3. oktober
fra 10-17

Find os i 
Scandinavian Park

SALG AF AUTOCAMPER 

OG CAMPINGVOGNE, 

BÅDE NYE OG BRUGTE

AUTOCAMPER 
UDLEJNING

STOR CAMPINGBUTIK 
MED GODE TILBUDVÆRKSTEDSYDELSER 

MED MESSETILBUD

MAD OG 
DRIKKE

FORSKELLIGE AKTIVITETER, 
KONKURRENCER OG 

EN MASSE ANDET SJOV

VI ER KLAR IGEN FRA 30.SEPTEMBER

Alter Kupfermühlenweg 31, 24939 Flensburg, +49 461 43197

ÅBNINGSTIDER:
Tirs- søndag ......................Kl. 17.00 - 23.00
Søn- & helligdage også .....kl. 12.30 - 14.30
Mandag: ............................Lukket

Græske specialiteter
Også mad ud af huset

Skandic i Handewitt holder åbent hus Af Dit te Vennits Nielsen

I weekenden den 1.-3. 
oktober er der åbent 
hus hos autocamper-
forhandleren Skandic 
i Handewitt ved 
Skandinavien Park. 
Aldrig før har det været så 
populært at campere, og 
hos Skandic sælger man 
i gennemsnit to campere 
om dagen. 

“Vi har forrygende 
travlt”, fortæller direktør 
Ronni Hvid. 

Også i udlejningsafde-
lingen er der travlt. Der er 
kommet mange flere cam-
pere, men de er stort set 
lejet ud hele året. Ønsker 
man derfor at leje en cam-
per til næste sommer, er 
det en god ide at bestille 
allerede nu. 

Til åbent hus arran-
gementet vil der være 

uddannet personale, som 
står klar til at hjælpe med 
at bestille en camper til 
næste år.

“Mit råd er: find frakken 
frem og kom og besøg os, 
så vi kan drøfte, hvad der 
er det rette for kunden. Så 
kan vi bestille netop det, 
som man har brug for. 
Beslutningen skal tages 
nu, for ellers bliver det 
svært at få fat i den rigtige 
løsning”, fortæller Ronni 
Hvid.

Skandic har både nye 
og brugte campere, og 
på værkstedet har de fået 
mange nyheder. 

Den tilhørende cam-
pingshop hedder i dag 
Camping & Freizet Held. 

Autocamper forhand-
leren rummer også et 

udvalg af elcykler, paddle 
og SUB. 

Butiksbestyrer Olli 
Havana er god og enga-
geret og yder den bedste 
service til alle, der måtte 
komme forbi. ■

Ronni Hvid og Frank Niehoff 
fra Skandic und Nordic 
Reisemobile i Handewitt har 
vundet en pris for at være 
en af de bedste autocamp-
forhandlere i Tyskland. 
 Foto Dit te Vennits Nielsen

Høstgudstjeneste 
i Holbøl
Kirken i Holbøl var 
søndag smukt pyntet 
op i forbindelse med 
høstgudstjenesten.

Der blev holdt traditionel 
høstgudstjeneste med 

alle de dejlige høst- og 
efterårssalmer, som den 
danske sangskat er beriget 
med. ■

 Foto Jimmy Christensen
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Hørt ved Lyren
Foreningen “Ung 
Aabenraa” har etab-
leret en klub med et 
scooterværksted i 
Bov. De unge knægte 
kan tilmelde sig via 
hjemmesiden.

Det er lykkedes 
for Byggemester 
Padborg at overtage 
tømrerentreprisen til 
nybyggeriet Mølleløkke 
i Bov. Ejeren HH Hesse 
har haft møde med 
Aabenraa Kommune, 
og de har nu indgået en 
aftale, så byggeriet kan 
fortsætte.

Stafet for livet i Bov 
fik indsamlet knap 
40.000,kr.  som 
bliver videresendt til 
Kræftens Bekæmpelse.

Fredag den 1. oktober 
åbner Toldboden i 
Torvecentret. Det er 
lykkedes at få en mid-
lertidig bevilling af po-
litiet, så Marco og Bent 
Clausen endelig kan 
slå dørene op for det 
nyrenoverede værtshus.

Der er akut mangel på 
taxavognmænd, så det 
bliver ikke nemmere 
at få en fat i en taxa i 
lokalområdet.

Holbøl Frivillige 
Brand  værn har mod-
taget 25.000 kroner fra 
Sønderjysk Forsikring 
til brandhjelme.

Padborg Tennisklub er 
blevet udsat for hær-
værk. Tennis klubben 
kan konstatere, at 
der er nogen, der har 
forsøgt at antænde et 
bord- og bænkesæt 
i klubben. Det er 
åbenbart ikke lykke-
des helt, og bord- og 
bænkesættet slap med 
brandskader. ■ 

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

Padborg Genbrugsbutik
Overskudet går Julmærkehjemmet i Kollund

Tværgade 1B, 6330Padborg

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

Vi afhenter møbler og tømmer dødsboerGRATIS
Vi mangler frivillige

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

VI HJÆLPER
 UNGE OG VOKSNE
UDSATTE BØRN

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

BLÅ KORS GENBRUG
Okslundvej 3, Padborg

30 91 30 28

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

BMW 118i
1,6 · 5 dørs
04/2012
km 69.000
Benzin 
Sortmetal

169.400,-

Hovednummer tlf. 7060 2033
Afdelinger i 

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

Pæne biler til nettopriser 

UGENS BIL

ALTID 300 BILER PÅ LAGER

Bov

Indbyder til foredrag om 

”DIT TRÅDLØSE 
NETVÆRK I EGET HJEM”

Tirsdag den 5. oktober kl. 14:00 – ca. 15:45
I Grænsehallernes mødelokaler i Multihuset

Kom og få viden omkring dit trådløse netværk, 
også kaldet WiFi eller bredbånd

Hør bl.a. om, hvordan det virker, hvorfor det ikke altid 
virker og evt. ikke virker lige godt i alle rum.

Få oplysninger til at afhjælpe problemer med netværket 
og om hvilket udstyr og abonnement, der er bedst.

Foredraget, der holdes af Allan Greve, varer knap 
2 timer med en pause midtvejs. Der serveres kaffe/
te i pausen, og der opkræves et gebyr på kr. 50,- per 

person ved indgangen (kontant eller MobilePay).

Foredraget er åbent for alle, men tilmelding er nødvendig.

Tilmelding via mail til willi.6340@outlook.com 
(først til mølle) senest lørdag den 2. oktober aften.

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

FDB-Møbler hitter 
i Torvecentret
Af Dit te Vennits Nielsen

Klokkeblomsten i 
Padborg har fået indret-
tet en shop i shop under 
navnet Blomst & Bolig.
Her kan man købe de 
populære FDB-møbler og 
lamper samt ting fra Kaj 
Bojesen, Kähler, Bjørn 
Wiinblad, Maileg og Ester 
& Erik lys. 

“Idéen opstod lidt til-

fældigt, da uddeler Peter 
Madsen fra SuperBrugsen 
og jeg talte om, at det da 
kunne være en gevaldig 
god idé at få salget af 
FDB-møbler. Vi har lavet 
et samarbejde, og det er 
gået ud over al forvent-
ning”, fortæller butiksejer 
Pernille Hansen fra 
Klokkeblomsten. 

Efter at Blomst & Bolig er 
åbnet, kommer der kun-

der fra hele Sønderjylland 
og Nordtyskland. 

Møblerne kan ses og 
bestilles i butikken og vil 
typisk være leveret inden 
for en uge.

Der bliver løbende skiftet 
ud af varerne, og de po-
pulære ting til boligen vil 
være sæsonbetonede. ■

Pernille Hansen fra 
Klokkeblomsten er glad 
for samarbejdet med 
SuperBrugsen om de 
populære FDB-møbler.
 Foto Dit te Vennits Nielsen

Debatmøde om udviklingen 
vest for motorvejen
Bov Venstre inviterer til 
dialogmøde om udviklin-
gen vest for motorvejen.
Det sker tirsdag den 5. 
oktober kl. 19.00 i Fårhus 
Forsamlingshus.

“Udstykninger kommer 
nærmere og nærmere på 
Fårhus. Vi mener, det er 

vigtigt, at få borgerne i 
tale, så de kan være med 
til at påvirke udviklingen”, 
siger formand for Bov 
Venstre, Leif Andersen.

De fem lokale V-byråds-
kandidater Lone 
Bakowsky, Susanne 
Provstgaard, Ditte Vennits 

Nielsen, Lars Kristensen 
og Jens Wistoft, vil være 
til stede.

Desuden vil borgme-
ster Thomas Andresen 
(V) give en orientering. 
Herefter er der mulighed 
for at debattere frit. ■
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1. oktober - 31. december 2021
 By Poul Henningsen
Vejl. udsalgspris kr. 9.995

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

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

Hos os er kvalitet og service i Højsæde

Danske Malermestre

skal der males - ude eller inde - så ring til MalermesterMomme
og få et uforpligtende tilbud på

tlf. 20 47 85 63
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…Lys over by og land
det klarer fru Jensens mand!

Salg & service
af hårde hvidevarer

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

Se elis.dk for aktuelle tilbud
Alt i servicesalg •

Elis’ hvidevarer
ved Norman Rudbeck

Alt indenfor hårde hvidevarer
Salg-Service-Reparationer

Telefon 7467 8799
Mobil 4082 4939

Mail: info@elis.dk
Handel i dag giver 
service i morgen

• El-installationer

• Reparationer 

• Industriservice

• IHC/wireless

• Tyverisikring

• Varmepumpeservice

• Parabol/antenneanlæg

• Tele/data installationer

• Energirådgivning

Tlf. 40 82 49 39 · krusaa-el.dk · info@krusaa-el.dk 

Norman 
Rudbeck

Jernbanegade 11
6330 Padborg

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

G  ar  d i ner,  Tæ  pper,  Tr  ægu l  v  e  ,  F  l i s  er  og  M  a l i ng

Lad os gøre det grove og give dit trægulv nyt liv. 

Kom ind eller ring og få et uforbindende tilbud.

Gulvafslibning
Oliering - lakering

Sisseck boligudstyr ApSSisseck boligudstyr ApS

DIN LOKALE HÅNDVÆRKER BovAvis

Afskedsgudstjeneste i Holbøl
Så oprandt dagen, hvor 
menigheden i Holbøl 
Sogn skulle sige farvel til 
deres sognepræst, Helle 
Frimann Hansen, der efter 
kun halvandet år forlader 
sognet ved udgangen af 
måneden. ■

 Foto Jimmy Christensen

Guldkonfirmation i Holbøl

50 år efter deres første 
ja i Holbøl Kirke blev de 
søndag fejret igen med 
en guldkonfirmation.
Selv om dagen ikke var 
identisk med dagen i 1971 
var guldkonfirmanderne 
glade og tilfredse, da de 
sad i den selvsamme kirke.

De fremmødte guld-
konfirmander var Lisa 

Ratje, Lone Jensen, 
Lilly Jacobsen Gretel 
Emil Mørck Hansen, 
Linda Roth, Margrethe 
Cathrine Christensen, 
Ingerid Ketelsen Hansen, 
Annegrethe Andresen, 
Aase Friis, Karin Eggert, 
Conny Hansen.

Finn Paulsen, John Høgh 
Henning Kudsk, Henry 

V. Wurden Jørgensen, 
Henrik Dalgas Nissen 
Steen Ruwald, Knud Erik 
Madsen Gert Asmussen 
Lyck, Mads Bjarne Larsen, 
John Schmidt Nielsen, 
Ingvard Ziethen, Bent 
Isaack, Christian Nissen, 
Erik Weinkauf, Hans 
Nissen.■

Guldkonfirmanderne i Holbøl blev fejret med maner. Foto Jimmy Christensen
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