
hurtigt - kompetent - høfligt
Vi løser dine tekniske problemer

hos dig eller på værksted

Tlf. 25 46 00 55
Butik og værksted er åbent

efter aftale i Padborg Torvecenter

IT salg, service og support
til virksomheder og private

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

iPhone og iPad

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

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

GULV- & GARDINBUSSENGULV- & GARDINBUSSEN

BOOK EN TID
for personlig 

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

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

Vi kan mere …
… end Kong Fiddes livret

Restaurant

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

Se menukortet på www.restaurantcolosseum.dk

Sundsnæs 2 · Gråsten · kjems.dk
Telefon 7465 1140

Retssager

Voldgiftssager

Syn og skøn

Hos os kan du samle 
Gråstenmærker

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

Frit valg

74,-

OMO MEGAPACK 
eller Neutral 
storvask 
4,9 kg /5.2 kg 

GRÅSTEN
Torsdag, fredag og lørdagstilbudTorsdag, fredag og lørdagstilbud

DET ER ALDRIG FOR SENT AT

HULMURSISOLERE
• Lavere energiforbrug

lavere varmeregning
• Sundere bolig og 

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

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

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

 
Vagttelefon

Døgnbemandet for akutte henvendelser

Bestil tid på 
61 51 78 20

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

Sjællandsgade 16, 6400 Sønderborg · www.akseltang.dk

Ring 7447 4262
eller skriv til

akseltang@mail.dk

Aksel Tang
2033 7410

Bent Christensen 
2916 6103

OMBYGNING 
RENOVERING 

TOTALENTERPRISE

74 43 30 00

KØRESKOLE

KØREKORT
BIL & MC

HOLDSTART GRÅSTEN
Torsdag den 28. oktober 2021 kl. 18.00
A.D. Jørgensgade 2A, Gråsten

TILMELD DIG PÅ TELEFON 74 43 30 00
ELLER PÅ WWW.ALSGADES.DK

BovAvis
Tak fordi du handler lokalt

Gråsten - Broager - Ragebøl - Sundeved - Padborg - Kruså - Frøslev - Holbøl - Kollund Uge 40 6. oktober 2021 13. årgang  Løssalg: 5 kr. 



Kirkesiden for
Gråsten og Adsbøl

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

Gudstjenester og aktiviteter i oktober
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

Filmaften
Alle er velkomne!

Tirsdag den 12. oktober 
kl. 19.00 i Præstegården

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. oktober kl. 14.30 i Gråsten Præstegård

Alle er velkomne!

Nyt ansigt i kirkerne
Vi har været så heldige, at kunne 
ansætte Thomas S. Knudsen, 
som kirkesanger ved Gråsten 
Slotskirke og Adsbøl kirke.

Ud over at Thomas kan synge, 
spiller han faktisk indtil � ere 
instrumenter også. Thomas vil 
også stå for babysalmesangen, 
når det nye hold starter i foråret.

Nu er der igen rift om Gråstenmærker Af Gunnar Hat tesen

Der spores optimisme i 
handelslivet i Gråsten, der 

sætter fokus på en “handl 
lokal” kampagne.

Rundt i byens butik

ker får man udleveret et 
mærke, når man handler 

for 200 kroner. Mærkerne 
klistres i et kuponhæfte. 

Når det er fyldt og af

leveret, deltager man i 
konkurrence om ugentlige 

gevinster og et gavekort på 
5.000 kroner op til jul. ■

Birthe Kristoffersen, Gråsten, valgte gave fra 
Sönnichsen Ure og Smykker.
 Foto Jonna Seemann

Claus Kejser, Sønderborg, valgte gevinst fra 
Broager & Gråsten Radio.

Karin Jacobsen, Egernsund valgte gave fra 
Broager & Gråsten Radio.

J. Johannsen, Egernsund, valgte gevinst fra 
Tøjeksperten.

2



SuperBrugsen Gråsten
Telefon 73 65 26 00
Åbningstider: Alle dage kl. 7.00-20.00

Brug rabatkuponen på dit næste køb 
og opnå 20% rabat på det samlede køb 

i SuperBrugsen Gråsten, ekskl. enkelte varegrupper

STØT

I SUPERBRUGSEN 
GRÅSTEN

Pengene for kuponen 
går ubeskåret til 

"KNÆK CANCER"

Køb en 
20% rabatkupon 

for kr. 50�  

Skal vi slå sidste års kr. 27.850� 

3



Uddeling af medaljer ved Sportens dag i Gråsten
Af Gunnar Hat tesen

Årets dygtigste sports-
udøvere i Gråsten blev 
forleden hædret i BHJ 
Salen i Ahlmannsparken.
Formand for Gråsten 
Samvirkende Idræts
foreninger, Mogens 
Hansen, glædede sig over, 
at man efter 1½ års ufri
villig pause atter kunne 
mødes.

Der var 65 idrætsud
øvere, der var indstillet 
til at modtage den flotte 
Gråstenmedalje, som blev 
overrakt af borgmester 
Erik Lauritzen.

Følgende klubber 
havde indstillet deres 
mesterskabsfinalister:
Gråsten Badmintonklub: 
Victor Nordentoft Alsted, 
Magnus Sahl, Mads 
Ritter Højlund, Thomas 
Zanchetta, Christoffer 
Mau, August Emil 
Clausen Kock, Anders 
Petersen , Elias Thomsen 
Nøhr, Jeppe Midtgaard, 

Oliver Venderby, Bastian 
Jonasson, Thor Buus 
Wettengel og Mark 
Hollænder

Dartklubben Fluen: 
Magnus Larsen for både 
Jm og DM – titler.

Gråsten Billardklub: Jens 
Skøtt, Hans Christensen, 
Henning Kaad, Dan Raad, 
Steen Sørensen, Tom 
Kristensen, Ejnar Hansen 
og Nils Mortensen har 
alle været på et hold eller 
flere hold, der har vundet 

et mesterskab, medens 
Jens Skøtt yderligere blev 
singlemester.

Gråsten Sejlklub har to 
sejlere, som har deltaget 
ved henholdsvis EM og 
VM i Europa – jolle og 
Zoom 8 – jolle. Det er de 
to søskende Jan Moritz 
Grigat( 20 år ) og Madita 
Grigat ( 16 år)

Gråsten Skole: 
Pigeskolefodboldhold: 
Caroline Franson, Line 

Laugesen, Emma 
Brændekilde, Freja 
Hallund Komischke, 
Laura Thorndahl 
Matzen, Ane Søderup 
Junker, Caroline 
Nielsen, Ida Rousing, 
Christine Zanchetta, 
Isabell Jacobsen, Amalie 
Andersen, Anja Hansen, 
Maren Marie Hansen, 
Julie Thorndahl Matzen 
og Matilde Kristensen.

Gråsten Boldklub ind

stillede deres seniorkvin
dehold, som for andet år i 
træk blev regionsmestre.

Holdet bestod af Ditte 
Hansen, Lena Hymøller, 
Lena Frank, ida Buus 
Gjertsen, Camilla Nøhr 
Thomsen, Mette Jepsen, 
Sanne Tønder, Stine 
Rhode Ejlersen, Lone 
Weile Mau og Pia Staack .

Gråsten Idræts – og 
Gymnastikforenings 
atletikafdeling ndstillede 
7 børne – og ungdoms

udøvere: Mathilde Bost 
– Jacobsen, Maia Bost – 
Jacobsen, Anna Hermann, 
Karen Lausten, Andres 
Andersen, Kristian 
Lausten og Eskil J Kraack 
samt veteranen Else 
Amlund

Gråsten Rideklub: 
Selma Ludvigsen, Sophia 
Ludvigsen og Frederikke 
Gram Jacobsen som bl.a. 
har vundet sølv og bronze 
ved ungdoms EM i 20 og 
21.

Gråsten Boldklub. Nr. 2 
ved regionsmesterskaber
ne for seniorkvinder

Ditte Hansen, Ida 
Buus Gjertsen, Sanne 
Tønder, Amalie Rhode 
Rasmussen, Anne Sofie 
Rhode Rasmussen, 
Pernille Søs Hansen, 
Mette Jepsen, Christine 
Mortensen, Pia Staack, 
Matilde Bolding, Heidi 
Laursen, Malene Olsen, 
Nanna Eskildsen og 
Pernille Sommer Bondo. ■
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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
Lions gør klar til 
Oldtimerløb i 2022
Af Gunnar Hat tesen

Lions Club Broager-
Gråsten gør klar til det 
30. oldtimerløb den 
sidste weekend i maj 
næste år.
“Efter halvanden år med 
Corona nedlukning og 
to aflyste Oldtimerløb 
samt aflyste Anderæs, ser 
vi frem til, at det bliver 
hverdag igen”, siger Erik 

Krogh fra Lions Club 
Broager Gråsten.

Klubben har i det seneste 
halvandet år været på 
standby med klubmøder 
og øvrige aktiviteter, men 
klubben forventer, at det 
nu bliver et normalt år.

Klubbens præsident, 
Torben Schütt, og besty
relse fortsætter i det kom
mende år.

Med 300 klubber i 

Danmark og cirka 6.000 
medlemmer er Lions Club 
en af landets største hu
manitære organisationer.

Lions Club Broager
Gråsten er med sine knap 
20 medlemmer en af lan
dets mest velfungerende 
klubber. 

Hvert år donerer klub
ben pengegaver til mange 
velgørende formål i 
Gråsten og omegn. ■

Fra venstre ses Torben 
Schütt, som er præsi
dent, Benno Kay, Jan 
Christensen,Erik Krogh, 
Carsten Lydiksen og 
Flemming Toft.

Slesvigsk Parti
Sammen for Synnejylland

Sammen når vi længst
 

I Gråsten får vi tingene til at ske – i samarbejde og fællesskab: 

Visionær byudvikling, gode skoler og dagtilbud, vækstrammer 

til virksomhederne, et attraktivt ungemiljø og et mangfoldigt 

kulturliv. Det er helheden der tæller! Derfor investerer vi i vores 

by og lokalsamfund og bakker op om vores ildsjæle:  

Et mangfoldigt boligudbud - Et nyt byrum designet af  

og udviklet til børn og unge - Renovering af Gråsten Skole  

og udvidelse af Ahlmannsparken - Vandresti mellem Adsbøl 

og Gråsten - Cykelsti mellem Avnbøl og Adsbøl - Bedre 

strandfaciliteter i Alnor og Egernsund

Stephan Kleinschmidt, Slesvigsk Parti Sønderborg slesvigsk-parti.dk

”Blomster bygger Broer” har skabt  
et fri- og leverum for både mennesker  
og insekter i Gråsten.

1/2s_annonce_Kleinschmidt.indd   11/2s_annonce_Kleinschmidt.indd   1 04.10.2021   16.1704.10.2021   16.17
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BORGERSERVICE I GRÅSTEN HAR 
LUKKET I EFTERÅRSFERIEN

Der er lukket i uge 42 
– sidste åbningsdag inden 
efterårsferien er torsdag den 
14. oktober i 2021, der er lukket fra 
fredag den 15. oktober 2021.

Der er åben igen torsdag 
den 28. oktober 2021 kl. 9.00.

Husk at bestille tid til pas og kørekort 
på www.sonderborgkommune.dk. 
eller 88 72 40 17.

Bestil tid til pension og indskudslån 
på telefon 88 72 40 10.

Tid til øvrige områder 
på telefon 88 72 40 06.

BORGERSERVICE

Oktober 2021

Borgerservice i efterårsferien
Rødekro Maskinudlejning 

Østergade 53 6230 Rødekro
Tlf. 7370 7488

info@rødekro-maskinudlejning.dk

www.rødekro-maskinudlejning.dk Følg os på 

Rødekro Maskinudlejning udlejer 
professionelt værktøj og maskiner, 

til både private og erhverv

Minigraver 
Tromle 

Minidumper 
Læssemaskine
Teleskoplæsser 

Lifte 

Fliseløftere 
Pladevibrator

Motorbør 
Gaskanon 
Motorsave 
El-værktøj

Nygade 9, Gråsten  ·  Telefon 7465 0670

Hår · Mode · Hudpleje

Mandag kl.  8-14
Tirsdag kl.  8-20
Onsdag kl.  8-18
Torsdag kl.  12-20
Fredag kl.  8-14

ÅBNINGSTIDER
Hos os kan du samle 
Gråstenmærker

Populære stande på messe

Blandt de mest populæ
re stande på efterårs
messen var dem, som 
bød på lidt mundtgodt.
 Foto Ingrid Johannsen
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Kongehuset søger oldfrueassistent 
på deltid til Graasten Slot

Kongehuset søger en faglig dygtig oldfrueassistent til Graasten Slot. 

Om stillingen
I det daglige vil du stå for rengøringen på Graasten Slot, samt kontakt til de 
håndværkere, som har deres gang på slottet udenfor residens. I forbindelse med 
arrangementer og kongeligt ophold på de øvrige slotte, kan der lejlighedsvis 
være opgaver der. Du vil løbende have en tæt kommunikation og sparring med 
oldfruen, som du refererer til.

Dine primære arbejdsopgaver vil være:
• Rengøring
• Vedligehold
• Klargøring
• Gæsteservice
• Strygning og tøjvask
• Dialog med håndværkere osv. 

I den ugentlige arbejdstid indgår nogle timers ugentligt rengøring i Graasten 
Slotskirke. 

Om dig
Vi søger en dedikeret og selvstændig medarbejder, der har solid rengøring-
serfaring eksempelvis fra større private hjem. Som person trives du i et miljø, 
hvor der er høje krav til kvalitet, ansvarlighed, selvstændighed, � eksibilitet og 
imødekommenhed. I det daglige arbejder du målrettet og struktureret med 
sans for detaljerne. 

Du besidder et godt overblik og trives i det daglige med at arbejde alene og 
selvstændigt, men nyder også at indgå i teams med kollegaer fra andre enheder 
og med andre faglige baggrunde. Du taler dansk og kan begå dig på engelsk. 
Du har kørekort. Endelig har du en god fornemmelse for Kongehusets særlige 
rolle.

Ansættelsesforhold
Stillingen er på gennemsnitlig 27 timer ugentligt men i perioden maj til sep-
tember, vil du have betydelig � ere timer, og i resten af året betydelig færre 
timer. Tiltrædelse 15. januar eller 1. februar 2022. 

Løn- og ansættelsesvilkår svarer til de statslige overenskomster suppleret med 
lokalaftaler. Vi tilbyder sundheds- og gruppelivsforsikring. Det er en forudsæt-
ning for ansættelsen, at du kan sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerheds-
godkendelsen under din ansættelse.

Ansøgningen
Stillingen kan søges ved at gå ind på Kongehusets hjemmeside 
www.kongehuset.dk/ stillingsopslag/se � ere stillingsopslag. Send en ansøgning 
og CV senest den 24. oktober 2021. Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du 
velkommen til at kontakte oldfrue Louise Nygaard på telefon 40406704. 

Vi opfordrer alle kvali� cerede til at søge uanset køn, alder, race, religion eller 
etnisk baggrund.

Læs mere om Kongehuset på www.kongehuset.dk.

SOCIALDEMOKRATIET I
BROAGER-GRÅSTEN SUNDEVED

TORSDAG DEN 7. OKTOBER KL . 19-21 
PÅ DET GAMLE RÅDHUS I GRÅSTEN

ØKONOMI OG 
UDVIKLING I 

SØNDERBORG 
KOMMUNE

Vi har bedt Borgmester Erik Lauritzen om at holde et 
oplæg om det netop vedtagne budget for kommunen.

Han vil tale om udviklingstiltag i Gråsten-Broager-
Sundeved området og generelt i kommunen

Efter oplægget er der mulighed for 
spørgsmål og debat med Erik

Mødet er åbent for alle – vel mødt

Der bydes på en øl eller vand under mødet

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.
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GRÅSTEN SLOTSKIRKE
Søndag den 10. oktober kl. 11.00

ved Hanne Beierholm Christensen

ADSBØL KIRKE
Søndag den 10. oktober kl. 9.30

ved Hanne Beierholm Christensen

KVÆRS KIRKE
Søndag den 10. oktober

Ingen gudstjeneste

BROAGER KIRKE
Søndag den 10. oktober kl. 10.30

ved Henrik Bo Jacobsen med 2 dåb

EGERNSUND KIRKE
Søndag den 10. oktober kl. 11.00

ved Kjeld Claudi Rasmussen med dåb

RINKENÆS GAMLE KIRKE
Søndag den 10. oktober kl. 11.00

ved Marianne Østergård Petersen med dåb

RINKENÆS KORSKIRKE
Søndag den 10. oktober kl. 16.00

tysk gudstjeneste

NYBØL KIRKE
Søndag den 10. oktober kl. 9.30
ved Karen Møldrup Rasmussen

SOTTRUP KIRKE
Søndag den 10. oktober kl. 11.00
ved Karen Møldrup Rasmussen

ULLERUP KIRKE
Søndag den 10. oktober kl. 10.30

ved ved Lis-Ann Alexandra Rotem

TYSK GUDSTJENESTE
Freitag, 8.10., 11 Uhr,

Gottesdienst in der Kirche in Bau,
Erntedankfest mit 

der Deutschen Schule Pattburg
Sonntag, 10.10, 16 Uhr

Gottesdienst in der Kreuzkirche Rinkenis

GUDSTJENESTERGUDSTJENESTER

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

    Udover 25 ord, 1,-  pr. ord.

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

    eller
  

356495

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

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

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

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

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

TillykkeTillykke

Gråsten

Givskud Safari for
sårbare ældre
Torsdag den 28. oktober 2021
Bus fra Ahlmannsparken kl. 8.30. 

Rollator kan tages med.
Til dig, der har følt dig isoleret under nedlukningen 

af Danmark i forbindelse med Corona-
pandemien og som savner fællesoplevelser, 
tilbyder Ældre Sagen en tur til Givskud Zoo. 

Du behøver ikke at være medlem af 
Ældre Sagen for at deltage. 

Pris for turen er kr. 50,- pr. person
Efter ankomst til Givskud Zoo stiger en guide 

ombord og vi kører gennem området på en safari.
Ca. kl. 12 indtager vi frokost i Jacobs spisehus.

Efter frokost kører vores bus rundt til seværdige steder 
såsom løveburene og vi kan selv tage dem i øjesyn.

Som ny attraktion er der en 
udstilling af Verdensmålene.

Kl. 15.30 kører vi tilbage til Gråsten og 
venter at ankomme ca. kl. 17:30.

Tilmelding via bookingsystemet eller til Anne Köcks 
tlf. 23 34 09 05 gerne SMS fra torsdag den 2. oktober 

efter kl. 8.00 og senest mandag den 25. oktober.

Tysk konfirmation i Gråsten

Den tyske pastor, Cornelia 
Simon, har konfirmeret to 
hold konfirmander i Gråsten 
Slotskirke. 
 Foto Karin Riggelsen

Lene Beier spredte god stemning

Den populære tvvært, 
Lene Beier, spredte 
god stemning på 
efterårsmessen. Her 
besøger hun ejendoms
mægler Kjeld Faaborg.
 Foto Ingrid Johannsen
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Nye Borgerlige opstiller 
seks kandidater
Af Gunnar Hat tesen

Nye Borgerlige 
Sønderborg stiller op 
til kommunalvalget 
med seks kandidater. 
To af dem er lokale 
kandidater.
Det er Svenja Karstensen, 
Kværs, og Susanne 
Thomsen, Gråsten.

Spidskandidat er Bo 
Kleis Kristensen. De øv
rige kandidater er Villy 
Beblein, Tom Sivertsen og 
Steffen Pedersen.

Partiet går til valg på 
at genindføre politisk 
ansvarlighed i alle aspek
ter af kommunen, hvor 
respekten for borgerne og 
folkestyret er i centrum. 

“Den store tilgang af 
nye medlemmer i Nye 

Borgerlige, er et godt bil
lede på den fremgang, 
som vi oplever på tværs af 
alle kommunegrænser i 
Danmark. Kandidaterne 
er spredt over det meste 
af lokalområdet, og der 
er tale om et hold der 
virkelig brænder for vores 
egn, og den skal vi natur
ligvis værne om. Vi kan i 
Nye Borgerlige mærke, at 
mange borgere ønsker at 

prioritere det lokale. Det 
er vigtigt at borgerne føler 
sig inddraget i de kom
munale processer, frem 
for at få alting dikteret. 
Vi ønsker nemlig mere 
demokrati, og mere med
bestemmelse over egen 
hverdag, og mindre magt 
til politikerne og embeds
værket”, siger spidskandi
dat Bo Kleis Christensen, 

som mener, der sagtens 
kan spares i kommunen. 

“Kommunen mangler 
ingen penge”, mener Bo 
Kleis Christensen.

 Bestyrelsen i Nye 
Borgerlige Sønderborg 
består af Villy Beblein, Bo 
Kleis Christensen, Steffen 
Petersen, Jeppe Juhl, 
Susanne Thomsen, Stefan 
K. Søndergård, Lars falk 
og Svenja Karstensen. ■

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

Alice Tørøk Bedemand Kontakt 71 78 76 22

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

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

• Kiste (hvid )

• Miljøurne 

• Polstring af kiste 

• Fri kørsel i Sønderjylland 

• Honorar-samtale i hjemmet

• Dokumentarbejde inkl.

• Intet weekendtillæg

 Pris fra kr. 10.995,-

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

Taksigelser

Hjertelig tak Hjertelig tak 
for venlig deltagelse for venlig deltagelse 

og opmærksomhed ved og opmærksomhed ved 

Jørgen Wrangs Jørgen Wrangs 
bisættelsebisættelse

På familiens vegnePå familiens vegne
Marie WrangMarie Wrang

Strand
park
Gråsten Forum har 
modtaget 25.000 kr. 
fra Sydbank Fonden 
til økonomisk støtte 
til projekterne i Alnor 
Strandpark. ■

Wandy Hannemann, 
Broager, er død, 70 år. ■

Jytte Christensen,  
Gråsten, er død, 84 år. ■

Bent Hansen Ahlmann, 
Broager, er død, 79 år. ■

Bruno Smidt,  
Egernsund, er død, 75 år. ■

Ove Gert Larsen,  
Nybøl, er død, 64 år. ■

Stor og hjertelig tak

for hilsner, smukke blomster og kranse
 i forbindelse med vores mors

Jytte Christensens
bisættelse i Rinkenæs Korskirke

Det varmer i en svær tid

Familien

Børnelokker på færde
To mindreårige børn fra 
Gråsten fik tirsdag en 
ubehagelig oplevelse.
Omkring klokken 14.00 
blev de kontaktet af en 
3035 årig mand med 
mærk hud, mens de be
fandt sig på en legeplads 

tilhørende Gråsten Skoles 
fritidsordning.

Manden forsøgte at 
lokke børnene ud til sig på 
fortovet, men de to små 
piger fulgte heldigvis ikke 
opfordringen.

Hvis man har været i 

nærheden af legepladsen, 
da manden opsøgte bør
nene, eller kan genkende 
ham ud fra beskrivelsen, 
kan ordensmagten kon
taktes på telefon 114.

Borgere i området kan 
desuden forvente at blive 

kontaktet af betjente, som 
i øjeblikket efterforsker 
sagen.

På nuværende tidspunkt 
er der intet, som viser, 
at manden ville gøre 
børnene noget ondt, men 
hændelsen har naturligvis 
skabt bekymring. ■
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Læserbreve

Forklaring på administrationsudgifter
En del af Venstres 
folketingsgruppe har 
været på ekskursion til 
Sønderborg, kunne man 
læse i Gråsten Avis.
Det glæder mig, at Jakob 
Ellemann og Ellen Trane 
Nørby (ETN) har været 
på besøg for at lære nogle 
af vores mange dygtige og 
innovative virksomheder 
at kende.

Man kan også læse i 
artiklerne, at ETN påstår, 
at Sønderborg Kommune 
er overadministreret med 
128 mio. kroner årligt ifht 
andre kommuner 128 
mio kroner tyg lige på 
det tal det lyder jo helt 
vildt…

Jeg skal gerne medgive, 
at kommunale budget
ter er en svær størrelse, 
særligt når man aldrig 
har arbejdet med dem før. 
Men jeg må desværre/

heldigvis skuffe ETN: 
Sønderborg kommune har 
ikke 128 mio. kroner mere 
i administrationsudgifter 
end gennemsnitskom
muner. Og det bliver ikke 
rigtigt af at det bliver gen
taget igen og igen.

Jeg ved, for jeg kender 
den her kommunes øko
nomi indgående. Siden jeg 
blev borgmester i 2014, 
efter et borgerligt flertal, 
har vi løbende effektivise
ret vores drift for 100 mio. 
kroner det er i høj grad 
sket på administration. Vi 
har også de seneste år lagt 
budgetter i bred politisk 
enighed med store admi
nistrative reduktioner, 
således er der indregnet en 
reduktion på ikke mindre 
end 63 mio. kroner i de 
nuværende budgetter fra 
2021 og frem.

Ved gennemgang af vo

res udgifter som opgives 
under ”administration 
og ledelse” og derfor tæl
les med i den opgørelse 
som ETN henter sine tal 
fra, viser det sig, at vi i 
Sønderborg, modsat de 
kommuner vi sammen
ligner os med, registrerer 
udgifter til fx rengøring 
på institutioner som en 
administrativ udgift, det 

samme gælder for IT og 
andre områder som ikke 
er at betragte som reel 
administration. Det har vi 
naturligvis lavet om på, så 
sammenligneligheden fra 
2022 bliver mere reel.

Det betyder faktisk 66 
mio. kroner mindre på 
kontoen “administration 
og ledelse” fra 2022.

Altså: 63 mio. + 66 mio. 
= 129 mio. kr som skal 

fratrækkes de 128 mio. kr 
som ETN henviser til.

Derudover er der lokale 
udgifter til administra
tion  prioriteringer som 
vi i byrådet har været helt 
enige om. Og som jeg i 
hvert fald ikke ønsker at 
lave om på:

Mon Jakob Ellemann og 
ETN fløj til og fra vores 
kommunale lufthavn? 
Den koster os nemlig 5 
mio. kroner årligt i admi
nistration, men jeg tror de 
fleste er enige om, at det 
er en rigtig prioritering  
Danfossformanden sagde 
det endda til de 2 politi
kere: “hvis der ikke var en 
lufthavn, var vi her heller 
ikke”.

Eget kommunalt brand
og redningsberedskab, én 
af landets hurtigste bygge
sagsbehandlinger og med 
et gebyr på 0 kr., store 

projekter som Nordals 
Ferieresort, Byens Havn 
og vores engagement i 
AlsFyn broen.

Alt sammen er eksem
pler på projekter hele 
byrådet har været enige 
om, men som også udlø
ser store administrative 
udgifter.

Så nej, Ellen og Venstre, 
der ligger ikke en masse 
“nemme” penge, der bare 
lige kan omfordeles.

I kommunalpolitik er det 
hårdt arbejde at få ender
ne til at nå sammen, så vi 
kan prioritere vores fælles 
velfærd. Det har vi gjort i 
samarbejde i Sønderborg 
Byråd de seneste år og det 
håber jeg vi skal fortsætte 
med.

“1 veldrevet kommune i 
hånden er trods alt bedre 
end 128 mio. fugle på 
taget”.

Erik Lauritzen 

Borgmester (A), Blansskov

Erik Lauritzen  Arkivbillede

Sammen kan vi gøre Sønderborg Kommune stærkere
Jeg har boet i Sønder-
borg de sidste 17 år, og 
noget af det som står 
lysende klart for mig, er, 
at vi sønderjyder – lige 
som i Vest jylland hvor 
jeg er født og opvokset, 
godt ved, at vi skal 
kæmpe for resultater og 
udvikling.
Vi skal kæmpe – nogle 
gange også hårdt for 
resultater. Det gælder, 
hvad end det er statslige 
arbejdspladser, som dem 
jeg selv var med til at 
placere på Augustenborg 
slot, særgodkendelsen til 
ferieressortet på Nordals, 
eller flere penge til land
brugsskolens uddannelser 
i Gråsten. Intet kom
mer af sig selv – måske 
foruden lommeuld og 
bureaukrati…

Og hvorfor nævner 
jeg så det? Det gør jeg 
fordi vækst i papirbunker, 
bureaukrati og overadmi
nistration sjældent kom

mer fordi nogen kræver 
det. Alligevel sniger det 
sig ind. Og derfor er det 
også en politisk opgave 
at reducere bureaukratiet 
og sørge for, at de penge i 
stedet kan bruges på vores 
børn, skoler, ældre eller 
mennesker med et han
dicap. Kort sagt på vores 
kernevelfærd.

Ser vi på Indenrigs
ministeriets tal for de 
danske kommuner – og 
jeg kan jo forstå, at Erik 
Lauritzen, mener, at hans 
partikollega Indenrigs
ministeren har forkerte 
tal… Så bygger de tal på 
kommunernes, herunder 
Sønderborg Kommunes, 
egne indmeldinger til 
ministeriet – dvs. mener 
Erik Lauritzen, at tallene 
er forkerte, så er det da 
underligt, at han ikke har 
fået dem ændret de 8 år, 
han nu har stået i spidsen 
for kommunen.

Indenrigsministeriets 

tal er en sammenligning 
mellem de 98 kommuner 
i Danmark, og de tal viser, 
at Sønderborg Kommune 
bruger 128 millioner kro
ner mere på administra
tion end gennemsnittet i 
Danmark. Det er ca. 2000 
kroner mere pr. borger i 
kommunen end i gennem
snitskommunen. Og nej, 
det synes vi ikke bare, at 
vi skal acceptere og derfor 
går Venstre til valg på, at 
vi skal skære ned i bu

reaukratiet i Sønder borg 
Kommune.

Væksten i bureau
krati bringer Sønder borg 
Kommune op på en 13. 
plads kun overgået af ø
kommunerne og enkelte 
andre. Og jo, der er også 
andre kommuner, der har 
del i en lufthavn. Andre 
har store erhvervshavne, 
der også kræver admini
stration som fx Aabenraa, 
Kolding, Esbjerg for bare 
at nævne nogle her i 
Sydjylland. 

Men hvis Erik Lauritzen 
ikke kan lide tallet på 
128 millioner kroner, 
så lad os da se på et 
andet tal, som også er 
Indenrigsministeriets tal. 
Det tal viser, at det beløb 
Sønderborg Kommune 
bruger på bureaukrati i 
år er knap 90 millioner 
kroner højere end det var 
i 2014, da Erik Lauritzen 
tiltrådte. Det til trods for 
at storkommunen skulle 
sikre os driftsbesvarelser. 
Derfor kan og skal vi 
selvfølgelig reducere i 
bureaukratiet.

Og i Venstre mener vi, 
at vi kan og skal gøre 
det billigere. Fordi det 
sikrer penge vi kan bruge 
på noget andet. Fx at vi 
har råd til at løfte vores 
skoler, sikre tryghed og 
frit valg i ældreplejen, og 
skabe vækst og udvikling 
i hele kommunen. Det er 
nemlig væsentligt, hvis 

vi skal blive en attraktiv 
tilflytterkommune.

Udviklingen af vores 
kommune kommer ikke 
af sig selv, det kræver 
engagement og at vi tør 
være både visionære, stå 
sammen og kæmpe. Det, 
der var godt nok i går, er 
ikke nødvendigvis nok i 
morgen. 

Det gælder vore dygtige 
virksomheder i området, 
der for at kunne fastholde 
arbejdspladser udvikler 
sig hele tiden. Og lige 
som vores virksomheder i 
området, hvert år trimmer 
deres budget, så de kan 
udvikle, så skal vi selvføl
gelig også gøre det som 
kommune. Og det håber 
jeg, at vi kan stå sammen 
om efter kommunalvalget.

Ellen Trane Nørby, 

Borgmesterkandidat for Venstre

Ellen Trane Nørby  Arkivbillede
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B R O A G E R

Indbrud i pizzaria
To mænd fra 
Broagerland begik for-
leden indbrud i Broager 
Pizza og Grill.
Fra et baglokale stjal de en 
affugter og forlod stedet

Heldigvis var der vidner, 
som kunne give politiet et 
godt signalement.

Det gjorde, at de to ind
brudstyve blev anholdt 
kort tid efter.

De to mænd, som er 
henholdsvis 39 og 40 år, 
blev afhørt i sagen og løs
ladt igen.

Nu kan de frem til at 
møde i retten. ■

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

www.pchristensenogsønner.dk – Følg os på 

Selv-

afhentnings-

plads med 

sand og grus 

24/7

VOGNMAND / ENTREPRENØR VOGNMAND / ENTREPRENØR 
/ NEDBRYDNING/ NEDBRYDNING

...til privat og erhverv

Sogneeftermiddag
Torsdag den 14. oktober

kl. 14-16
i præstegården

Tilmelding nødvendig
til Lone 51 23 05 04

VÆLGERMØDE
på Broagerhus i Broager
onsdag den 13. oktober

klokken 19

hvor du møder de lokale 
kandidater til byrådsvalget

Arrangør: Broager Udviklingsforum, 
Broagerhus og netavisen broager.dk

Rideklub
Broagerlands Rideklub 
har modtaget 20.000 kr. 
fra Sydbank Fonden til 
indkøb af bagrytterhest 
til brug for ridefysiotera
pi, hvor der 70 patienter 
ugentligt kommer på 
hesteryg. ■

Broagerpige udgiver ny single
Af Gunnar Hat tesen

24-årige Anne Sofie 
Wraae, har netop ufgivet 
sit tredje singleudspil.
Hun har startet sin solo
karriere i år og ret hurtigt 
fået luft undervingerne. 

Hun er vokset op i 

Broager,, har familie og 
venner i Sønderjylland 
og spiller ofte koncerter i 
landsdelen  senest et job 
i Grænsehallerne, som 
har åbnet for fremtidige 
optrædener i Tønder, 
Padborg og Holbøl. 

Anne Sofie Wraae tog 

sine første musikalske 
skridt i Broager Kirkes 
kor og blev senere optaget 
i Sønderjysk Pigekors ju
niorkor. Og som hun selv 
siger, så har oplevelserne 
og lærdommen hun fik 
der skabt grobunden for 

den karriere som soloar
tist, som hun følger nu. 

Denne gang er hun 
teamet op med en af 
tidens mest profilerede 
producere, Rasmus 
Søegren, som har stået bag 
kæmpe hits fra artister 
som Ericka Jane, Dopha 
og Bathsheba. 

Det er der kommet 
en single, som hedder 
“Minde, En Drøm” ud af. 
Det er musik i den bedste 
danske poptradition, der 
trækker referencer til både 
Ray Dee Oh og Dodo And 

The Dodo’s, og jeg kan 
næsten garantere dig, at 
omkvædet kommer til at 
hjemsøge dig, når først du 
har hørt det.

Ved siden af sit virke 
som artist studerer Anne
Sofie musikvidenskab, 
leder et ungdomskor og 
spiller også i pigebandet 

Kryd. Hun lever med an
dre ord et liv i musikkens 
tegn, og det håber jeg, at 
en af jeres journalister 
har lyst til at stille skarpt 
på i en portrætartikel om 
hende i forbindelse med 
udgivelsen. ■

24årige Anne Sofie Wraae, 
der begyndte i Broager 
Kirkes kor, har udgivet sit 
tredje singleudspil.

Forfatter på besøg
Forfatteren Karsten 
Skov besøger torsdag 
den 7. oktober Broager 
Sognegård, hvor han 
fortæller om arbejdet 
med romanen ”Under 
samme måne”, og om sit 
forfatterskab, der oftest 
tager udgangspunkt 
i den dansk/tyske 
fortælling.
Karsten Skov har udgivet 
11 bøger, hvoraf tre er 

historiske romaner. Hans 
første roman “Knacker” 
var inspiration til filmen 
“I krig og kærlighed”. 
Karsten Skov er bosidden
de i Broager.

Foredraget starter 
kl. 19.00, og entre koster 
25 kr. inkl. kaffe. Billetter 
kan købes på biblioteket.
sonderborg.dk eller på 
bibliotekerne. ■ Karsten Skov Arkiv foto
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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

Cykelsti mellem Nybøl og Broager på tegnebrættet
Af Gunnar Hat tesen

Cyklisterne har ventet i 
mange år, men nu er der 
udsigt til en ny dobbelt-
rettet cykelsti mellem 
Nybøl og Broager.
Teknik og Miljøudvalget 
har godkendt et forslag, 
der placerer en dobbeltret
tet cykelsti øst for Nybøl 
Landevej. Der inviteres til 
borgermøde om forslaget 
i oktober, og hvis alt går 
efter planen, kan cykli
sterne trampe af sted stien 
op til jul næste år.

I budgetaftalen for 2018
2021 afsatte Sønderborg 
Byråd 21 mio. kr. til fire cykelstier, heraf én mellem 

Broager og Nybøl. 
Teknik og Miljøudvalget 

har netop godkendt et 
forslag, der peger på en 
placering af stien på øst
siden af Nybøl Landevej. 
Stien foreslås adskilt fra 
landevejen med en mindst 
tre meter bred rabat.

Stiforslaget er ledsaget af 
en tidsplan, der forudser 
et borgermøde i oktober, 
forhandling med lodsejer
ne til foråret, at arbejdet 

går i gang til august næste 
år og er færdigt op til jul 
næste år.

“Vi vil gerne have mange 
flere til at cykle, både for 
deres egen sundheds skyld 
og for klimaets skyld. 
Hvis vi skal have succes 
med at få børn til at cykle 
i skole, mange flere til at 
cykle på arbejde og med at 
få mange flere cykelturi

ster, så skal vi stille gode, 
trafiksikre cykelstier til 
rådighed. Cykelstierne 
skal også gerne tilsammen 
udgøre et helt net, så man 
så lidt som muligt skal i 
nærkontakt med de hårde 
trafikanter. Derfor er jeg 
rigtig glad for de cykel
stier, vi allerede er i gang 
med og for, at vi nu snart 
går i gang mellem Broager 
og Nybøl”, siger Aase 
Nyegaard, formand for 
Teknik og Miljøudvalget.

“Lige netop stien mel
lem Nybøl og Broager 
øger mulighederne for at 
komme sikkert rundt i 
nærområdet på cykel, idet 
der nu er direkte adgang 
mellem Vester Sottrup, 
Nybøl og Broager – og 
fra disse byer igen videre 
til andre lokaliteter. Vi 

ved, at Nybøl Landevej 
er meget trafikeret, og 
derfor etableres der hel
leanlæg, hvor cyklisterne 
kan krydse vejen ved både 
Nybøl Børneunivers og 
før lyskrydset i Broager, 
ligesom cykelstien træk
kes tilbage fra landevejen, 
når der er sideveje. Alt i 
alt synes jeg, der er tænkt 
godt på trafiksikkerheden, 
så jeg håber, cyklisterne 
vil tage godt imod den”, 
siger næstformand 
Stefan Lydal, Teknik og 
Miljøudvalget.

Når arbejdet med cy
kelstien først kan gå i 
gang til august næste år, 
hænger det bl.a. sammen 
med borgerinddragelsen, 
som kommer til at løbe 
resten af året. Der skal 
også foretages en VVM
screening, og når den 
endelige plan er godkendt, 
skal der bl.a. forhandles 
med lodsejerne, inden 
arbejdet kan udbydes og 
kontraktfastsættes. ■

Arbejdet med en ny cykelsti 
mellem Nybøl og Broager går 
i gang til august næste år.
 Arkiv foto

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

Få en fornemmelse af jul i gamle dage i Den Gamle By 
i Aarhus, hvor der er 75 huse som er opbygget som 
en gammel købstad. Byen er opbygget af huse 
der er hentet � ere forskellige steder i landet.
I Den Gamle By kan man gå tur i tiden. Fra en 
by som på H.C. Andersens tid over de moderne 
tider i 1920’erne til det danske velfærdssamfund 
i 1960’erne og 70’erne. Derudover består 
Den Gamle By af en hel række museer.
Der er pyntet op til jul og der er mulighed for at smage 
på julen godter som man lavede dem i gamle dag.
Se også de smukt pyntede vinduer med 
julenisser og gran. I får 4 timer til at gå rundt 
og opleve julestemningen gennem årene.
Prisen inkluderer bus, rundstykke og ka� e, 
middagsmad, entre, eftermiddagska� e og guide.
Forventet hjemkomst ved kl. 20.00-tiden

BovAvis

Opsamlingssteder
Alsion, Sønderborg  . . . . . . .  8:00
Nybøl Kirke . . . . . . . . . . . . . .  8:15
Broager Kirke. . . . . . . . . . . .  8:20
Elektrikeren Egernsund . . . . . 8:25
Ahlmannsparken, Gråsten . .  8:30
Bageren Rinkenæs . . . . . . . .  8:40
Annies Kiosk, Sønderhav . . . . 8:45
Bindzus, Kollund . . . . . . . . . . 8:50
Kruså Bankocenter  . . . . . . . . 8:55
Bov Kirke . . . . . . . . . . . . . . .  9:00
Samkørselspladsen
ved, Kliplev . . . . . . . . . . . . . .  9:15
Circle K, Rødekro . . . . . . . . . 9:35
Samkørselspladsen
ved Hammelev . . . . . . . . . .  10:00
OK-tanken i Bramdrupdam  10:25

1-dags bustur til 1-dags bustur til 
Jul i Den Gamle ByJul i Den Gamle By

695,-
Lørdag den 27. novemberLørdag den 27. november

Sønderjysk Månedsskrift

Sønderjysk Månedsskrift 
udkommer med spæn-
dende, oplysende og 
velillustrerede artikler 
fra Sønderjyllands fortid 
og nutid.

Der er en artikel om 
Grev Conrad Reventlow 
– godsejer på Sandbjerg 
– indledte sin karriere i 
den danske flåde. I 1782 
var han chef for fregatten 
Møen på togt til Dansk 
Vestindien, hvor han 
dog straks kom alvorligt 
på kant med guvernør 
Schimmelmann. H.E. 
Sørensen udreder på bag
grund af et brev intriger 
og uenigheder, og det er 
artige sager, der kommer 
for dagen. ■

Palæet på Sandbjerg nord
vest for Sønderborg, blev 
opført i 17871788 af Conrad.

1 2



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

TRANSPORT

Tlf: 22 30 05 05
Alle former for transport udføres

DIN LOKALE HÅNDVÆRKER

Tak fordi du 
handler lokalt

Avisen er i din postkasse 
onsdag/torsdag og kan læses online 
mandag aften på hjemmesiden 
graastenavis.dk

Grafisk tilrettelæggelse 
HansOle Nielsen
Graphos Grafisk 
Industrial Produktion 
www.graphos.dk
Telefon 36 95 99 36
graastenavis@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 reproklareannoncer, 
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. 8:3016:00 og fredag 8:3014:30.

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

Grafisk tilrettelæggelse 
Marta Serrano Sánchez
Graphos Grafisk 
Industrial Produktion 
www.graphos.dk
graastenavis@graphos.dk

Bogholder
Ann Christensen
Telefon 31 17 05 27
bogholder@graastenavis.dk
Træffes tirsdag til torsdag 
fra kl. 1115

Mediekonsulent
Knud Petersen

Telefon 31 40 03 61

kp@graastenavis.dk

Alt i anlæg & vedligehold

Hækklipning Belægning

Vedligehold Beplantning

Beskæring

Græsplæner

Haveservice TræfældningBeskæring

Belægninger StøttemureGræsplæner

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

ANL ÆGSGARTNE R

HUSK du kan få 
FRADRAG  for 
havearbejde

PEl-installation  PBelysning  PIndustriservice   
PEDB-installation  PSikringsanlæg 

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

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

www.el-teknik.dk

+45 40 20 25 53

6300@factum2.dk

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

TILSTANDS-
RAPPORTER

KØBER- ELLER BYGGE-
TEKNISK RÅDGIVNING

ENERGI-
MÆRKER

SKADESANALYSE
-gode råd er

ikke dyre!

Bygningskonstruktør
Murermester

og aut. kloakmester

Vi gennemfører opgaverne  
med seriøsitet og præcision

Planetvej 2 • 6300 Gråsten

Nybygning • Tilbygning • Tagarbejde • Badeværelser
Belægning • Reparationer

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

Bygningskonstruktør
Murermester

og aut. kloakmester

Vi gennemfører opgaverne  
med seriøsitet og præcision

Planetvej 2 • 6300 Gråsten

Nybygning • Tilbygning • Tagarbejde • Badeværelser
Belægning • Reparationer

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

Bygningskonstruktør, murermester
og aut. kloakmester

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

Ingen opgave er for lille.

Andr. Petersen & Søn ApS
Planetvej 2 • 6300 Gråsten

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

Kosmoshus Træfældning

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

rodfræsning

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

– Kort fortalt, vi fælder alt –

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

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

Dit værksted og servicebutik på vejen

Gisselmann
Kongevej 86, Gråsten · 74 65 01 70

Hvis din bil 
kunne vælge
Reparation og service 
af alle bilmærker

Kioskvarer og gaveartikler 
mv.

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

Hans 
Henrik 
Fischer

Nicole 
Schünemann

-Føh

Heidi 
Waldemar 
Østergaard

- Erhvervsret
- Erstatningsret
- Testamenter
- Skilsmisseret

- Ejendomsoverdragelse
- Strafferetsager
- Bobehandling 
- Retssagsbehandling
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Hørt i byen
Gråsten Jagthorn
blæsere har modtaget 
13.167 kr. fra Syd bank 
Fonden til indkøb af 
ens skjorter til grup
pens 33 medlemmer.

Roberto Vesperini i 
Gråsten fejrede mandag 
sin 60 års fødselsdag.

Billetsalget til foredra
get med forfatteren 
Jussi Adler Olsen i Ahl
manns parken er gået i 
gang.

Sanne Sørensen fra 
Gråsten var en af 
mange, der deltog i 
weekendens Lady Race i 
Aabenraa.

Et økologisk brødbageri 
er startet i Rinkenæs.

Gråsten og Omegns 
Pensionistforening har 
startet lottospil op igen 
hver anden søndag i 
Ahlmannsparken.

Linet Songat har arran
geret gåtur til Sønder
hav fra Rinkenæs. i 
forbindelse med Knæk 
Cancer ugen. Quorps 
Busser henter delta
gerne i Sønderhav efter 
gåturen.

Søndag eftermiddag 
blev en 64årig mand 
fra Egern sund, som 
cyklede i en rundkør
sel på Ahle feld vej i 
Gråsten, ramt af en bil, 
som blev kørt af en 86
årig mand fra Gråsten
området. Cyklisten blev 
kørt til observation på 
sygehuset og bilisten er 
sigtet for ikke at over
holde sin vigepligt.

DanskTysk Venskabs
forening for Kirkeligt 
Samarbejde har 
modtaget en arv med 
et større pengebeløb.
Den modtagne arv gør, 
at foreningen nu kan 
arbejde mere intensivt 
med formålet: At ud
bygge de venskabelige 
relationer mellem den 
tyske menighed og de 
danske menigheder. ■

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

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

Fodbehandling 
fra

385,-

Både i klinikken og ved 
udkørende behandlinger

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

Valgforbund på plads mellem 
Radikale og Slesvigsk Parti
Af Gunnar Hat tesen

Slesvigsk Parti og 
Radikale Venstre i 
Sønderborg har igen 
indgået et teknisk valg-
forbund ved kommunal-
valget den 16. november. 
Forbundet har til formål 
at forhindre stemme-
spild, men handler også 
om en stærk midte. 
“Udover det tekniske i 

et valgforbund, så er det 
for os vigtigt at styrke 
de mindre partier. Vi er 
vigtige for demokratiet i 

Sønderborg Kommune 
og er med til at skabe et 
alternativ til blokpolitik
ken,” forklarer Faisal 

Shojai, der er spidskandi
dat for Radikale Venstre i 
Sønderborg.

Også Slesvigsk Parti øn

sker et bredt samarbejde i 
byrådet. 

“En stærk og samar
bejdssøgende midte kan 
netop bygge bro mellem 
fløjene til gavn for hele 
Sønderborg kommune,” 
udtaler borgmesterkan
didat for Slesvigsk Parti, 
Stephan Kleinschmidt. 

“Vi vil gerne sikre mest 
mulig indflydelse til vores 
to partier i midten af 
byrådet. Det kan skabe 
et byråd i balance i stedet 
for en kommune styret 
af fløjene,” tilføjer Faisal 
Shojai. 

Det er fjerde gang siden 
kommunesammenlæg
ningen i 2007, at de to 
partier indgår i samme 
valgforbund i Sønderborg 
kommune. ■

Stephan Kleinschmidt (SP) 
og Faisal Shojal (R) har ind
gået valgteknisk samarbejde.

Donation til vennekreds
Vennekredsen ved 
Gråsten Plejecenter har 
modtaget 235.000 kroner 

fra Søsterloge 84 Svanen i 
Sønderborg.

Desuden er der 

50.000 kr. på vej til 
Julemærkehjemmet i 
Kollund. ■
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KliPlev NATursTeN
entreprenør & vognmandsfirma

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

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

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

BovAvisBovAvis

KliPlev NATursTeN
entreprenør & vognmandsfirma

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

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

BovAvis

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

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

20 24 76 14
www.kliplevnatursten.dk

Bjerndrupvej 8a
6200 Aabenraa 

KliPlev NATursTeN
entreprenør & vognmandsfirma

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

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

BovAvis

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

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

Tømrerarbejde 
Hovedentreprenør
Tilbygninger
Tagarbejde

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

Se mere på www.byggemester.dk

SALG AF
 Køkkener
 Vinduer
 Døre

NU OGSÅ NUMMERPLADESALG

OG OMREGISTRERING I 

PADBORG OG TØNDER

Fodpleje og velvære

NYHED

HUSK TIDSBESTILLING

v/ Henriette Helene Feddersen

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

kelstrupskovfodpleje.dk

Livlig handel ved høstfest i Padborg Af Dit te Vennits Nielsen

Høstfesten i Padborg 
Torvecenter faldt i god 
jord.
Det vrimlede med købe

lystne mennesker, og køen 
var lang, hvor de frivillige 
grillede pølser. 

Der var godt gang i de 

mange forskellige boder, 
og byrådskandidater delte 
brochurer og balloner ud 
til børnene. 

De handlende var meget 
tilfredse med dagens 
omsætning, og selv vejret 
artede sig og var ikke 

nær så slemt, som det var 
forudsagt. 

Kørebanerne var lukket 
af i begge retninger, og det 
gav en livlig handel. 

“Det har helt sikkert 
været en succes, og vi er 
glade for, at folk bakker 

op om det, når der sker 
noget”, fortæller Bitten 
Haase fra JensenUre
GuldSølv, som havde stå
et for al planlægningen. ■

Padborg Torvecenter var fuld af mennesker, og det skabte god stemning. Foto Dit te Vennits Nielsen

Frivillige grillede pølser og delte gratis slush ice samt 
popcorn ud til børnene.

Tak fordi du handler lokalt

Padborg - Kruså - Frøslev - Holbøl - Kollund – Gråsten - Broager - Sundeved - Ragebøl Uge 40 6. oktober 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  6. Schnitzel med grøntblanding

TORSDAG den  7. Paneret stegt fl æsk med persillesovs

FREDAG den  8. Kalvesteg med gammeldags hvidkål

LØRDAG den  9. Dansk bøf med rødbeder

SØNDAG den 10. Burger med pommes frites

MANDAG den 11. Rullesteg med grøntsager

TIRSDAG den 12. Gullash med mos

Kun 69,-



KOLLUND KOLLUND 
KIRKEKIRKE

BOV BOV 
KIRKEKIRKE

HOLBØL HOLBØL 
KIRKEKIRKE

Søndag den 10. oktober kl. 11.00
ved Maria Louise Odgaard Møller

Søndag den 10. oktober kl. 9.30
ved Maria Louise Odgaard Møller

Søndag den 10. oktober kl. 9.30
ved Søren Wogensen

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.

Dødsfald

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

Din daglige samarbejdspartner
i erhvervs- og privatspørgsmål

ADVOKATFIRMAET BIRGIT THOMSEN

Din daglige samarbejdspartner
i erhvervs- og privatspørgsmål

ADVOKATFIRMAET BIRGIT THOMSEN

Tak fordi du 
handler lokalt

Padborg

Kruså
Kollund

Holbøl

Kliplev Kværs Gråsten
Egernsund

Rinkenæs Broager

Dybbøl

Ragebøl

Varnæs

Bovrup

Vester Sottrup
Felsted

Bjerndrup

Fårhus

Frøslev Bov

Ansvarshavende redaktør
Gunnar Hattesen

Telefon 21 16 06 83
gh@bovavis.dk

Lokalredaktør
Ditte Vennits Nielsen
Telefon 25 98 91 80

dvn@bovavis.dk

Mediechef
Ingrid Johannsen

Telefon 21 19 02 80
isj@bovavis.dk

Grafisk tilrettelæggelse
HansOle Nielsen

Telefon 36 95 99 36
bovavis@graphos.dk

Grafisk tilrettelæggelse
Marta Serrano Sánchez

bovavis@graphos.dk

redaktion@bovavis.dk

OPLAG: 13.430

LEVERING:

FK Distribution

TRYK:

OTM Avistryk A/S

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

ring til FK Distribution på tlf.: 7010 4000 mandag til torsdag fra kl. 8:3016:00 og fredag 8:3014:30.
Avisen er i din postkasse 

onsdag/torsdag

Kontor: Nygade 8 · 6300 Gråsten | Åbningstider: Tirsdag kl. 1012, onsdag kl. 1315, torsdag kl. 1315 eller efter aftale

Rabøl Jørgensens Begravelsesforretning

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

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

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

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

Svend HedegaardRie Rabøl Jørgensen Martin Good

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

 

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

Bov-Padborg Begravelsesforretning
– en del af Rabøl Jørgensens Begravelsesforretninger

Rie Rabøl Jørgensen Martin GoodGunnar Petersen

Tlf.: 74 67 35 15 – Døgnvagt
www.rabol-jorgensen.dk · mail: post@rabol-jorgensen.dk

v/ Kirsten Pedersen Madsen

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

post@kirstenogrejner.dk
www.kirstenogrejner.dk

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

Valg af 
bedemand er 
et spørgsmål 
om tillid

Gratis samtale med en erfaren advokat om skifte- og arveforholdende

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

Kon� rmeret i Holbøl kirke
Lørdag den 11. september 2021

Øverst fra venstre:

Anne Schnoor Heesch
Mia Gundesen

Tristan Rosendal Rodgers
Magnus Jensen

Magnus Conrad Refsgaard

Forreste række fra venstre:

Frederikke Anna Holbeck 
Samuel Grube Hansen

Elias Sander Rasmussen

www.holbolkirke.dk

Vor kære lille mor, svigermor, farmor, mormor og oldeVor kære lille mor, svigermor, farmor, mormor og olde

Solveig Charlotte Margrethe MøllerSolveig Charlotte Margrethe Møller
* Født den 9. december 1931* Født den 9. december 1931

 i Folding Sogn i Folding Sogn
† Død den 3. oktober † Død den 3. oktober 

på Egegård Friplejehjem i Aabenraapå Egegård Friplejehjem i Aabenraa
er stille sovet inder stille sovet ind

Bisættelsen foregår fredag den 8. oktober kl. 13.00 i Ensted Kirke.Bisættelsen foregår fredag den 8. oktober kl. 13.00 i Ensted Kirke.
Bente, Morten og Per med familierBente, Morten og Per med familier

Solveig Charlotte Margrethe 
Møller, tidligere Kollund, er 
død, 89 år.

Hun var født i Folding 
Sogn tæt ved Kongeåen, 
men vendte som lille til
bage til Broager, hvor hun 
voksede op.

I 1953 blev hun gift med 
Christian Ihle, og ægte
parret erhvervede i 1961 
en landbrugsejendom i 
Dubjerg ved Kollund.

Hun var et værdsat men
neske og flittig i hus og 
have. Hun holdt meget af 
musik, og sang i Padborg 
Sangkor. Som ung var 
hun god til at spille på 
harmonika.

I 2014 flyttede hun fra 
Kollund til Stubbæk, for 
at komme tættere på sine 
børnebørn. For en måned 
siden flyttede hun på ple
jehjem i Aabenraa.

Hun efterlader sig tre 
børn, Bente, Morten 
og Per, børnebørn og 
oldebørn. ■
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KROPSTERAPI SYD
NYHED i Grænsehallernes Multihus

Onsdag til fredag 8:30-19:00, lørdag 9:00-13:00

EFFEKTIV MASSAGE HVOR ÉN 
BEHANDLING GØR EN FORSKEL!

RECEPTION
Tirsdag den 12. oktober
kl. 16-18
hvor jeg udlodder 2 behandlinger
Jeg glæder mig til at møde dig!

Husk dig selv eller 
giv velvære i gave 
til dine nærmeste

Få bugt med smerter, 
spændinger og træthed

Fysiurgisk massage 
Sportsmassage
Cupping
Bindevævsmassage
Aromaterapi/Wellness
Firmamassage

Min service: 
Håndklæder, 
lagener og 

økologisk olie!

ved Katja Sönnichsen

Lægeeksamineret 
fysiurgisk massør

Harkærvej 13, 6340 Kruså • Tel./SMS 4216 9216

Døjer du med smerter i kroppen, hovedpine, er 
træt og føler dig stresset? 

Massage & Kropsterapi
balance i krop & sind

Ønsker du at slippe af med spændinger, 
smerter eller lider du af søvnløshed?

Drømmer du om mere bevægelighed i kroppen, 
indre ro og større overskud i hverdagen? 

Som Kropsterapeut og lægeeksamineret 
fysiurgisk massør er du altid i gode 
hænder hos mig.

Heidi Lønne Hansen

NYHED - Grænsehallerne - Kruså

Book tid på 22520067 eller 
info@klinik-loenne.dk
Følg mig på Facebook / Instagram 
www.klinik-loenne.dk

GULDSMED
Rie Meyer

Torvegade 28
6330 Padborg
Tlf. 5194 0082

rie@riemeyer.dk
www.riemeyer.dk

Smykker lavet på 
eget værksted

Find mig også
på Facebook  

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

KNÆK CANCER 
SMYKKET 2021

fra
190,- *

*Laves som ring, armbånd, broche, 
øreringe, halskæde m.m.

Kæmpe rykind til loppemarked
Der var masser af gang 
i lopperne søndag ved 
det store loppemarked i 
Grænsehallerne. I de to 
haller var der over 200 
stande.
Omkring 1.800 menne
sker kiggede forbi i løbet 
af dagen. ■

Folk stod i lang kø for at komme ind og få de bedste loppe
fund. Foto Dit te Vennits Nielsen

Fysiurgisk massage åbnet i Kruså
Af Dit te Vennits Nielsen

Fysiurgisk massage er 
effektiv smertelindring. 
En ny klinik er åb
net i Multihuset ved 
Grænsehallerne i Kruså.

Det er de to massører, 
Katja Sönnichsen og Heidi 
Lønne Hansen, som har 
etableret sig.

Begge er uddannet 
lægeeksamineret fysi
urgisk massør.på Dansk 
Akademi for Kropsterapi i 
Aarhus.

Heidi Lønne Hansen 
etablerede sin egen klinik 
i Flensborg, hvor hun 
dengang boede. Katja 
Sönnichsen derimod var 
tilknyttet Local Fitness 
i Rødekro og Gråsten, 
mens hun samtidig havde 
egen kundekreds med 
firmaaftaler. 

I 2020 flyttede Heidi 
Lønne Hansen tilbage til 
Danmark og bor i dag 
med sin familie i Kollund. 

Både Heidi og Katja 
ønskede at finde et lokale, 

hvor de kunne tilbyde 
massage og kropsterapi. 

Lejligheden bød sig i et 
fint lokale i Multihuset. 
Her har de fået indrettet 
et dejligt rum med god 
plads. 

“Jeg tror, at folk mangler 
et sted, hvor man kan få 
massage”, fortæller Katja 
Sönnichsen, der selv er 
opvokset i Kruså, hvor 
hendes mor i mange år 
havde frisørsalon.  

Tirsdag den 12. oktober 

holder de to ny massører 
reception fra kl. 1618. 

“Vi udlodder to behand
linger, som de fremmødte 
kan vinde”, fortæller Katja 
Sönnichsen og Heidi 
Lønne Hansen. ■

Heidi Lønne Hansen og Katja 
Sönnichsen er uddannet 
fysiurgisk massør. De har 
lavet et samarbejde og 
åbnet klinik i Multihuset 
ved Grænsehallerne.
 Foto Dit te Vennits Nielsen
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Hørt ved Lyren
Unge mellem 1517 år 
kan søge fritidsjob på 
Rønshave Plejehjem for 
at få indblik i arbejdet 
som sosuhjælper og 
sosuassistent. 

Der er blevet opsat 
nye skilte på Toften 
i Padborg. Det er nu 
forbudt at parkere i den 
ene side af vejen, så der 
ikke længere skal opstå 
trafikpropper på grund 
af parkerede biler på 
begge sider af vejen. 

Ohl Logistics A/S er 
ved at udvide deres la
ger faciliteter. Firmaet 
er begyndt at opføre 
en ca. 7.000 m2 stor og 
moderne lagerhal på 
Plantagevej i Padborg. 

Den 14årige Nicolai 
Skovbjerg fra Padborg 
opnåede en 6. plads i 
Italien, hvor han kørte 
Yamaha cup mod 35 
andre motocrosskørere. 
Han skulle også køre 
en EMafdeling, men 
desværre kostede et 
styrt i træningen en 
brækket knogle, så han 
ikke kunne køre.

Det lykkedes ikke for 
politiet at stoppe en 
bil med meget høj fart, 
selvom bilisten påkørte 
både et træ og en hus
mur ved en ejendom på 
Hærvejen i Bov. 

AGR Consult tilbød 
gratis opladning af 
el og hybridbiler ved 
høstfesten i Padborg.

Bov IF Petanque 
afholdt stævne i week
enden med 32 hold 
fra både Sydslesvig og 
Sønderjylland. ■ Dokumenteret godt 

salg i området.
DIN LOKALE EJENDOMSMÆGLER

Sundsnæs 19, Ulsnæscentret, 6300 Gråsten  6300@estate.dk www.estate.dk

Estate Kjeld Faaborg  7465 0933
E J EN D O MSM ÆG L ER & VA LUA R M D E

Boliger
Tak fordi du handler lokalt 

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

Audi A4
3,0 V6 Cabriolet 
Multitr. · 2 dørs
2003 · km 196.000
Benzin 
Sølvmetal

119.400,-

 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

KRUSÅ HUSMODERFORENING
Inviterer medlemmer til besøg hos

Kaffebar og risteri
Storegade 29, Aabenraa

Torsdag den 28. oktober kl. 17.30
Grundlægger Mark Fries fortæller om kaffens rejse fra 

plante til kop. Vi får kaffe og kage og gode råd til, hvordan 
man får den bedste smagsoplevelse ud af sin kaffe.

Vi slutter med at opleve en kafferistning på 
adressen Tøndervej 1b, Aabenraa
Pris kr. 50,- inkl. kaffe og kage.

Tilmelding til Rita på: ritaclausen@bbsyd.dk eller 
tlf. 29 44 49 16 fra den 11. – 15. oktober.

Samkørsel kan aftales ved tilmelding.

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

www.hebru.dk

Sundsnæs 4
6300 Gråsten

Norgesvej 24
6100 Haderslev

Mail
mobler@hebru.dk

Telefon 
7460 8351

Sundsnæs 4,
6300 Gråsten

Norgesvej 24, 
6100 Haderslev

Telefon
7460 8351

Mail
mobler@hebru.dk

Bov

Hyggelig Sammenkomst
Søndag den 17. oktober 2021 

fra kl. 12:00-14:30 i Multihuset, 
Grænsehallerne, Harkærvej 13, 6340 Kruså

Menu: Forloren hare med tilbehør, citronfromage.

Musikalsk underholdning v/ Knud Andersen

Kaj Johansen, mangeårig og nuværende holdleder 
for herrelandslandsholdet i håndbold fortæller 

om sine oplevelser med verdensmestrene.

Pris: kr. 125.00,- excl. Drikkevarer. 

Betales med Dankort eller MobilePay 
ved indgangen (NB: Ny procedure)

Tilmelding til: Grethe Petz 40 42 66 86 – 74 67 66 86 
fra 7. oktober – 11. oktober fra kl. 8:30-10:00

Det er bedre at more sig ude end mure sig inde.

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

FRISØR

Jernbanegade 40 · Padborg

+45 2169 8884

Birte Bladt

Salonen er lukket mandag og lørdag

HEINRICH  
T: 2941 1470

MORTEN  
T: 2683 6790KØKKEN · BAD · GARDEROBE

KØKKEN-
RENOVERINGOK

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

Ring og bestil tid til et gratis hjemmebesøg!

Danmarks eneste landsdækkende kæde – din garanti for tryghed og kvalitet

Nye låger
– monteret på 1 dag

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

HEINRICH  
T: 2941 1470

MORTEN  
T: 2683 6790KØKKEN · BAD · GARDEROBE

KØKKEN-
RENOVERINGOK

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

Ring og bestil tid til et gratis hjemmebesøg!

Danmarks eneste landsdækkende kæde – din garanti for tryghed og kvalitet

Nye låger
– monteret på 1 dag

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

HEINRICH  
T: 2941 1470

MORTEN  
T: 2683 6790KØKKEN · BAD · GARDEROBE

KØKKEN-
RENOVERINGOK

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

Ring og bestil tid til et gratis hjemmebesøg!

Danmarks eneste landsdækkende kæde – din garanti for tryghed og kvalitet

Nye låger
– monteret på 1 dag

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

Knæk Cancer smykke 2021
Af Dit te Vennits Nielsen

Guldsmed Rie Meyer 
lancerer et smykke i 
forbindelse med årets 
Knæk Cancer.
Hun kalder det for 
Uendelighedstegn  samle 
sig, støtte og passe på hin
anden  uendeligt. 

“Smykket er lavet i for

skellige udformninger,  
som halskæde, der også 
kan laves om til et arm
bånd, broche samt ørerin
ge. Der kommer også en 
ring og forskellige ting”, 
fortæller Rie Meyer. ■

Guldsmed Rie Meyer lancerer 
Knæk Cancer smykke.
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CVR 34 22 35 72

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

Bred VVS ApS

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

Kontakt os på: 
Dennis Lorenzen

27 58 87 50 • Dennis@ltnatur.dk 

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

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

LT NATUR &
EJENDOMSSERVICE APS

Murer- samt tømrerafdeling: kontakt os for mere info

Vognmandsfirmaet
Kenneth Jacobsen

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

Kørsel med kran og grab
Containerkørsel
Entreprenørkørsel

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

Skærver · Pyntesten
Egen grusgrav

Selv-afhenter-plads
Skovglimt 1, 6340 Kruså

   kj@kenneth-jacobsen.dk

www.kenneth-jacobsen.dk

DIN LOKALE HÅNDVÆRKER

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

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

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

HUSK!

Dansk 
service 

med tyske 
priser

Dit uafhængige rejsebureau

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

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

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

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

…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

Stamkunder vendte 
tilbage til Toldboden
Af Dit te Vennits 

Stamkunder stod klar, da 
værtshuset Toldboden 
fredag genåbnede.
Og de to nye indehavere, 
Marco Falch og Bent 
Clausen, er glade for at 
se stamkunderne vende 
tilbage.

“Vi havde utrolig meget 
tryk på, og fik en kano
nomsætning. Kunderne 

gav os meget ros for de nyt 
tiltag, vi har lavet”, fortæl
ler Marco Falch Clausen.

Søndag stod den sædva
nen tro på bankospil.

Der er stadig ikke fundet 

det rigtige personale, så 
indtil videre klarer far og 
søn serveringen med lidt 
hjælp.

“Vi håber, at vi snart kan 
få ansat nogle kompetente 
personer”, siger Marco 
Falch. ■

Søndag var der fyldt ved 
baren på Toldboden, som har 
fået nyt udluftningssystem.
 Foto Dit te Vennits Nielsen
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