
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

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

Forsvarsadvokater

Bistandsadvokater

Råd om strafferet

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

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

Gråsten - Broager - Ragebøl - Sundeved - Padborg - Kruså - Frøslev - Holbøl - Kollund Uge 44 3. november 2021 13. årgang  Løssalg: 5 kr. 

Vi må ikke glemme
lokalområder, når

vi tænker udvikling

Christel
Leiendecker

Slesvigsk Parti

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

Sammen står
vi stærkest

Stephan
Kleinschmidt

Slesvigsk Parti

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

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

 TAK 
FOR JERES BIDRAG VI HAR 
TIL SAMMEN INDSAMLET 

26.125� 

Følg Borgmester Erik Lauritzen

ERIK LAURITZEN, BORGMESTER

TRIVSEL OG 
UDVIKLING I 
HELE 
KOMMUNEN

BovAvis
Tak fordi du handler lokalt



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 november
Tirsdag den 2. november kl. 19.00 Foredrag i Adsbøl kirke

Onsdag den 3. november kl. 19.00 Sang og fortælling i Gråsten Slotskirke

Søndag den 7. november kl.  9.30 Alle Helgen gudstjeneste i Adsbøl kirke

Søndag den 7. november kl. 11.00 Alle Helgen gudstjeneste i Gråsten Slotskirke

Tirsdag den 9. november kl. 19.00 Filmaften i Gråsten Præstegård

Onsdag den 10. november kl. 14.30 Sangeftermiddag i Gråsten Præstegård

Torsdag den 11. november kl. 11.00 Kransenedlæggelse på Gråsten Kirkegård

Søndag den 14. november kl.  9.30 Gudstjeneste i Adsbøl kirke

Søndag den 14. november kl. 11.00 Gudstjeneste i Gråsten Slotskirke

Søndag den 21. november kl. 11.00 Dansk-Tysk Gudstjeneste i Gråsten Slotskirke

Søndag den 21. november kl. 15.00 Folk Baltica koncert

Onsdag den 24. november kl. 19.00 Menighedsrådsmøde i Gråsten Præstegård

Søndag den 28. november kl.  9.30 Gudstjeneste i Adsbøl kirke

Søndag den 28. november kl. 11.00 Gudstjeneste i Gråsten Slotskirke

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

Vi synger fra højskolesangbogen, høre gode historier, får hjemmebag, 
- og ikke mindst: hyggeligt samvær og en god snak over kaffen.

Næste sangeftermiddag er onsdag d. 6. november kl. 14.30 - 16.30.

Hør historien om Per, Poul og farmand – oplæst af kirke-kulturmedarbejder 
Britt Rexen. Indtil nu har vi været i Ahlmannsparken, men på grund af 
ombygningen er vi fremover i Præstegården, Slotsbakken1 i Gråsten. 

Kaffe og kage kr 50,- og alle er velkomne!

Kransenedlæggelse
Den 11. november kl. 11 – i 1918 
– tav våbnene ved vestfronten 
og første verdenskrig var slut. 

Våbenhviledagen markeres 
stadig – vi gør det ved 
at nedlægge krans.

Alle der har lyst, er 
velkommen til at deltage 
ved Mindemonumentet 
overfor Kapellet i Gråsten 
den 11. november kl. 11.00

Onsdag den 3. november 
kl. 19.00 inviterer Gråsten 
Slotskirke til en aften om 
netop Johannes Møllehave. 

Sognepræst Hanne Beierholm 
Christensen fortæller om 
Møllehaves liv og forfatterskab, 
organist Rut Boyschau og 
kirkesanger Thomas Knudsen står 
for musikken, og sammen synger vi 
nogle af Møllehaves bedste sange

Alle Helgen gudstjenester
Til Alle Helgen mindes vi de døde. 

Allehelgen falder altid første 
søndag i november. Det er 
en søndag til minde om de 
døde, både dem vi selv har 
mistet og alle de mennesker, 
som har båret den kristne tro 
videre gennem generationer.

Gudstjenesten Alle Helgensdag 
skaber gennem bønner, salmer og 
musik et særligt rum til at mindes 
og sørge over dem, vi har mistet. 

I begge kirker bliver navnene på 
dem, som i årets løb er døde, læst 
op og der tændes lys for dem.

Mere end eventyr
Foredrag med Kurt Ettrup 
Larsen, professor i kirkehistorie, 
om H.C. Andersen som 
salmedigter og kristen forfatter, 
tirsdag den 2. november kl. 19.00 
i Adsbøl kirke

folkBALTICA Ensemblet
Forygende koncert med 
folkBALTICA Ensemblet 
og Sønderjydsk Pigekor 
søndag den 21. november
kl. 15.00 i Gråsten Slotskirke.

Oplev ca. 70 musikere og 
40 medlemmer af pigekoret 
forenet om musikkens glæde.

Uddeling af julehjælp
Gråsten-Adsbøl Menighedsråd uddeler hvert år julehjælp, til de 
familier, der har brug for en håndsrækning op mod jul. 

Vi samler målrettet midler ind hen over hele året, bla. i kirkebøsserne, Nørklernes 
arbejde, ved koncerter osv. udelukkende til dette formål. 

Det er vigtigt for os, at tilgodese børnene. Derfor består julehjælpen 
af en kasse julemad, saft og sodavand, samt gavekort til børnene.

Julehjælpen er ikke KUN for børnefamilier, alle kan søge!

Vi har, igen i år, et samarbejde med KGGO om indsamlingen 
til julehjælpen – ved fælles hjælp, kan vi nemlig hjælpe � ere. 

KGGO samler ind i Super Brugsen fra fredag den 5. november 
til søndag den 7. november. Her kan privatpersoner 
donere, hvad de har lyst til – al hjælp er kærkommen!

Har du og din familie brug for julehjælp i år, 
da a� ever en ansøgning mrk. ”julehjælp” til 
Kirkekontoret i Gråsten senest den 17. december. 
Alle ansøgninger behandles fortroligt.

Skriv, det du synes er relevant at fortælle 
om din situation samt alder på børn.
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De sælges til 
Danmarks 

billigste pris

Domaines Barons de Rothschild 
Aussieres 
Her rammer vi hovedet på sømmet, 
muligheden for at købe fra det verdens 
berømte Baron de Rothschild

Frisk frugtig og delikat 
Chardonnay, god duft af 
citrus og frugt, afrundet i en 
fin balance.

En vin der kan 
drikkes året rundt, 
enten til lette 
retter eller buffet

Villa Antinori 2018
En fantastisk vin fra Toscana 
og fra en af Italiens førende 
vin huse

En yderst spændende vin 
der er sammesat af 4 store 
italienske druer, resultaet er 
en fint krydret vin, 
moden smag samt 
en lang finish

En vin man 
sjælden ser 
udbudt til salg i dk

Rozès 10 års Tawny
Rozes infanta isabel 10 år 
tawny, har en flot gylden 
farve, med en dejlig 
duft af valnød og rosin, 
samt en afbalanceret 
eftersmag

Den perfekt 
portvin til 
risalamanden 
til jul

Barbaresco 
Livio Pavese 2017
Barraresso er en af italiens mest 
berømte rødvine og kommer fra 
piemonte i det nordlige Italien.

Vinen er som Barolo lavet på 
Nebbiolo druen og har mange 
ligheder med “storebroderen” 
Barolo

En dejlig fyldig vin, 
der vil gå godt til 
tapas eller en god 
bøf

La Lecciaia Brunello di 
Montalcino 2016
Brunello 2016 er den største 
årgang nogensinde.

Mørk rubinrød, med en 
blomstrende duft af violer, 
citrus og appelsiner.

I ganen noter af 
tranebær og meget 
abalanceret.

Er drikke moden nu 
men kan med fordel 
gemmes mange år 
frem

Tenute Poggiocaro Reseva 2013 
Vino Nobile di Montalcino er en overset 
klassiker i Toscanas portefølje, 
og denne vin er et strålende. 
Poggiocaros Vino Nobile di 
Montepulciano Riserva fra 
topårgang 2013 (storslået årgang) 
har en flot, intens og 
super elegant stil. 
Baseret på sangiovese 
og lagret hele 24 
måneder på fad og 
efterfølgende 12 
måneder på flaske.

Tilbuddene gælder torsdag den 4. november til 
lørdag den 6. november 2021 eller så længe 

lager haves. Der tages forbehold for trykfejl.

*Vi har 240 kasser

*Begrænset parti 
på 60 flasker

*Vi har 300 flasker

*Vi har 150 flasker

6 flasker kun

247,-

2 flasker

299,-

Pr. flaske kun

79,-

Pr. flaske kun

79,-

Pr. flaske

119,-

Pr. flaske

99,-

Spar

347-,

Få 2 
betal 
for 1

Spar

100-,

Spar

70-,

½
pris

Spar

100-,

GRÅSTEN

SuperBrugsen Gråsten Telefon 73 65 26 00
Åbningstider: Vi har åbent alle dage kl. 7.00 - 20.00

VI HAR KØBT BILLIG 
KVALITETSVIN IND TIL DIG
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Cannondale 

Trail Neo 4

20.999, -
SPAR 2.500,-

Borggade 3 · 6300 Gråsten · Tlf. 74 65 10 31 · www.fribikeshop.dk 

KOM OG GØR ET KUP

20.999, -
SPAR 2.500,-

DEMO
KUN 

2 STK

Winther 

Genesis E2

16.499, -
SPAR 1.500,-

RESTPARTIKUN 2 STK

16.499, -
SPAR 1.500,-

Tilbuddene gælder kun i Fri BikeShop i Gråsten

VA LG D U E L
SØNDAG DEN 7.  NOVEMBER KL .  10 -  12

BHJ-SALEN, AHLM ANNSPARKEN, GR ÅSTEN
Kom og mød de to borgmesterkandidater til en snak om 

deres syn og visioner for Sønderborg Kommune.

Borgmester Erik Lauritzen (S) og borgmesterkandidat 
Ellen Trane Nørby (V) vil debattere.

Ordstyrer er redaktør Siegfried Matlok

 Partierne er vært ved ka� e og et rundstykke

SOCIALDEMOKRATIET

Hvis du er forældre til et barn, 
der fylder 6 år i 2021, skal dit barn 
skrives op til skole i januar måned

Gråsten Skole er en folkeskole med ca. 500 elever i naturskønne omgivelser 
med fokus på fællesskaber. I indskolingen lægger vi vægt på:

Vi vil gerne invitere til ÅBENT HUS 
onsdag den 17. november kl. 19-21

Vi mødes i skolens personalestue og går derefter i SFO’en.

Tilmelding til skolens kontor på tlf. 8872 4370 

• At pædagogisk praksis bygger på en positiv tilgang 
til den enkelte elev med udgangspunkt i elevens 
udvikling, og med afsæt i elevens styrker som bl.a. 
vedholdenhed, nysgerrighed og social intelligens. 

• At leg og bevægelse inddrages som 
en naturlig del af skoledagen. 

• At lærerne ser og handler positivt ud 
fra elevens individuelle styrker.

• At fremme og udvikle fællesskabet og samarbejdet.
• At skabe mulighed for fordybelse.
• At skabe en genkendelig struktur, der 

giver overblik over undervisningens 
faglige indhold og mål.

Annemette Nørgaard
Afdelingsleder
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StemEllen.dk

Sønderborg Kommune skal skabe 
muligheder, ikke begrænse den enkelte. Vi er 

nemlig hver især eksperter i vores eget liv.

FRIT VALG GENNEM 
HELE LIVET - BØRN, 

SKOLE, BOLIG 
OG ÆLDRE 
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Igennem 14 år har byrådet stået sammen 
om Project- Zero, visionen om et CO2 neutralt 
Sønderborg i 2029.

Undervejs har rigtig mange borgere, boligorgani-
sationer, foreninger, uddannelsesinstitutioner, 
virksomheder og kommunen omsat 5 års planer 
for indsatserne. I det sidste års tid har vi evalu-
eret og med specialisters bistand udarbejdet en 
Masterplan for at nå målet. Den plan ligger klar 
til byrådets godkendelse.

For socialdemokratiet er det afgørende at vi 
tager ansvar for vores klima og for den klode 
vi afleverer til vores børn og børnebørn- derfor 
står vi fast på Project Zero og på de projekter 
som skal gennemføres for at realisere visionen.

Læs mere om vores politik på 
www.soc-sonderborgkredsen.dk

Følg Borgmester Erik Lauritzen på 
facebook.com/BorgmesterErikLauritzen  

SOCIALDEMOKRATIET STÅR
FAST PÅ VISIONEN OM ET
CO2 NEUTRALT SØNDERBORG

TRIVSEL OG UDVIKLING I HELE KOMMUNEN

ERIK LAURITZEN,
BORGMESTER

VI GØR VERDENSMÅL TIL HVERDAGSMÅL
Vi tager ansvar for en mere bæredygtig fremtid i Sønderborg kommu-
ne. Vi har igennem flere år arbejdet med FNs 17 verdensmål og med at 
tænke bæredygtighed bredt ind i vores uddannelsesinstitutioner, vores 
forsyningsselskab og hos lokale virksomheder. Men vi skal i endnu hø-
jere grad arbejde med bæredygtighed, fx når det kommer til fødevarer 
og byggeri.

På Kær Vestermark tager ”Center for Verdensmål” form, et helt unikt 
formidlings-og læringscenter hvor lokale, turister, skoleelever og virk-
somheder kan komme helt tæt på verdensmålene i anvendelse. Det bli-
ver samtidig rammen for et beskyttet beskæftigelses tilbud for borgere 
med psykiske funktionsnedsættelser.

RENT DRIKKEVAND OGSÅ I FREMTIDEN!
Med rejsning af nye skovområder feks i Oksbøl og udlægning af land-
brugsarealer til sprøjtefrie zoner har vi løbende sikret en høj vandkvali-
tet i Sønderborg kommune.

Det arbejde skal intensiveres i de kommende år, så det også for vores 
børn og børnebørn er en selvfølge at vand kan drikkes direkte fra hanen.

Vi vil styrke formidlingen omkring vores drikkevand til skoler og uddan-
nelsesinstitutioner for at sikre at også kommende generationer passer 
på vores naturressourcer.

HAVET LIDER- DER SKAL HANDLING TIL!
Lillebælt og Flensborg Fjord lider. Problemerne kan kun løses i samar-
bejde. Borgmester Erik Lauritzen har taget initiativ til at samle kræfter-
ne i kommunerne langs Lillebælt.

Vi skal etablere flere stenrev, muslingefarme der renser vandet og en 
række andre projekter til forbedring af vandkvaliteten. 

Men først og fremmest skal vi have ”sat en prop i” udledningerne.
Vi vil etablere partnerskaber med landbruget om at nedbringe udled-
ninger og vi vil stoppe overløb fra rensningsanlæggene. SONFOR skal 
fortsætte det store arbejde for at adskille regnvand og spildevand. 
SONFOR skal med højteknologiske og grønne rensningsanlæg reducere 
udledningen til havene omkring os.
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Det skal være attraktivt for børnefamili-
er at bosætte sig i Sønderborg kommune.

Vi har igennem de seneste år øget vores 
normeringer til at være blandt landets 
højeste og med en høj andel af uddannet 
personale., Indenfor de kommende år vil 
alle dagplejere have afsluttet uddannelsen 
til pædagogisk assistent og vi har indført 
mulighed for hjemmepasning i barnets 
første leveår. 

Vi har styrket vores tidlige forebyggende 
indsats allerede fra sidst i graviditeten.

FAMILIELIV

Folkeskolen er omdrejningspunktet for 
både læring og dannelse, derfor har det 
igennem de seneste 2 valgperioder væ-
ret én af socialdemokraternes vigtigste 
prioriteter.

Vi har tilført midler til flere voksne, vi har 
flyttet den forebyggende indsats tættere ud 
på skolerne, og igangsat store renoveringer 
af vores skoler.

Overgangen fra grundskole til ungdomsud-
dannelse skal styrkes, vi har senest inve-
steret i mere studievejledning, i en styrket 
mental sundhed og vi har intensiveret vo-
res samarbejde med områdets ungdoms-
uddannelser.

En øget bosætning kræver gode jobs, 
stærke uddannelsesinstitutioner og god 
velfærd. I de seneste år er Sønderborg 
Kommune blevet en attraktiv kommu-
ne at drive virksomhed i, erhvervslivet 
bedømmer vores service i top og der 
skabes hele tiden nye arbejdspladser.

Turismen er steget markant og vi udvikler 
fortsat på vores turistområder i hele kom-
munen.

I et stærkt samarbejde med erhvevsliv og 
uddannelsesinstitutioner er det lykkedes 
at øge udbuddet af uddannelser i vores 
område og der arbejdes hele tiden på at 
tiltrække endnu flere og forskelligtartede 
uddannelser til området.

ERHVERVSKOMMUNE

VI VIL:
•  Sikre et reelt valg imellem dagpleje og 

vuggestue

•  Fortsat investere i endnu bedre norme-
ringer, en høj andel af uddannet perso-
nale og gode arbejdsforhold

•  Fortsætte arbejdet med en styrket tidlig 
og forebyggende indsats igennem hele 
opvæksten

•  Sikre flere attraktive byrum og legeområ-
der i hele kommunen som giver plads til 
aktivitet og udfoldelse for hele familien

VI VIL:
•  Tiltrække nye uddannelser, herunder sundhedsfaglige og humanistiske

•  I samarbejde med regeringen sikre at der etableres en fast forbindelse imellem Als og 
Fyn, timedrift til Sønderborg station og udbygge Rute 8 fra Alssundbroen til Madeskoven

•  Fortsat understøtte projekter som øger turismen- fx Nordals Ferieresort,  
Historiecenter Dybbøl, den Kongelige Køkkenhaven og Hertugernes Augustenborg

•  Fastholde en stærk erhvervsservice og samarbejde med de lokale virksomheder og 
styrke indsatsen for små og mellemstore virksomheder

•  Styrke markedsføringen af Sønderborg Kommune for at sikre bosætning og kvalificeret 
arbejdskraft

•  Vores førerposition på den grønne omstilling skal omsættes til flere grønne jobs og 
nye virksomheder til området

VI VIL:
•  Tilføre yderligere midler for at opnå 

2-voksenordninger på samtlige årgan-
ge i folkeskolerne

•  Styrke skolernes lokale handlemulig-
heder ifht børn og unge med særlige 
behov

•  Fastholde en lokal arbejdstidsaftale 
som sikrer tid til forberedelse og giver 
lærerne frihed til selv at disponere 
over deres forberedelse

•  Fortsætte skolerenoveringer, som de 
næste  Gråsten skole og Nordalssko-
len.

•  Styrke uddannelsesvejledningen yder-
ligere og sikre at flere unge tager en 
ungdomsuddannelse og bliver selvfor-
sørgende

UDDANNELSE AF HØJ 
KVALITET
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Regeringen har givet mulighed for at 
etablere en ungdomsuddannelse i Nord-
borg. 

Socialdemokratiet vil arbejde for at der 
i samarbejde med SOSU- skolen etab-
leres en filial af SOSU-uddannelsen på 
Nordals.

Vi bliver (heldigvis) ældre, det betyder 
også at antallet af ældre som har brug 
for hjælp i hverdagen eller for tilbud 
om plejehjemsplads, stiger i Sønderborg 
Kommune.

Vi har igennem årene prioriteret at tilføre 
midler for at sikre serviceniveauet. Det har 
også været muligt at tilføre ekstra midler 
til klippekortsordninger, den reduktion i 
rengøring som blev gennemført med det 
tidligere borgerlige flertal, er rullet tilbage 
og for særligt sårbare borgere er rengørin
gen øget yderligere.

Vi er i gang med at etablere hjemmeplejen 
i mindre teams som skal give færre skift for 
de ældre.

Sønderborg kommune skal være 
kendetegnet ved en kommune 
hvor de borgere der af den ene 

eller den anden grund har ekstra brug 
for fællesskabets hjælp, bliver mødt 
af kompetent og effektiv sagsbehand-
ling, hvor der tænkes i helheder og 
på tværs af forvaltninger. Det gælder 
både socialt udsatte borgere og borge-
re med handicap.

ET AKTIVT OG VÆRDIGT ÆLDRELIV

HJÆLP
TIL DE
DER HAR
BEHOV

I DE KOMMENDE ÅR VIL VI:
•  Vi vil udarbejde arbejdsgange som sikrer 

et helhedssyn på borgerens/familiens 
situation

•  Inspireret af tidligere samarbejdsprojekter 
med de frivillige organisationer, vil vi udar
bejde et projekt målrettet udsatte familier  
i et samarbejde imellem jobcenter, børn 
og familie og socialforvaltningen, som skal 
sikre hele familiens trivsel.

•  Styrke samarbejdet med de sociale frivil
lige foreninger, som brobyggere og støtte 
til borgere i udsatte positioner

•  Udarbejde en pårørendestrategi, som ind
drager og drager omsorg for pårørende til 
borgere med handicap eller borgere med 
psykiske/sociale udfordringer

•  Intensivere samarbejdet med psykiatrien 
omkring borgere med psykiske lidelser, 
herunder styrket rådgivningstilbud til 
børn og familier og en styrket kompeten
ceudvikling.

VI VIL:

•  En værdig og tryg ældrepleje med få skift i personale og høj andel af uddannet personale

•  Styrke indsatsen for rekruttering og uddannelse for at sikre høj faglighed og tilstrækkeligt 
personale og dermed et godt og attraktivt arbejdsmiljø

•  I samarbejde med Sygehusene sikre trygge og gode overgange imellem sektorerne

•  Fortsætte arbejdet med etablering af faste teams i hjemmeplejen, med større tryghed for– 
og kendskab til de ældre og større handlefrihed som skal give mere tid til kerneopgaven

•  En styrket indsats mod ensomhed, og en pårørendestrategi som både inddrager og drager 
omsorg for de pårørende til fx borgere med demens eller psykisk eller svær kronisk lidelse.

SOSU-UDDANNELSEN
PÅ NORDALS

VI VIL:

•  Udvide viften af uddannelsestilbud, 
uden at udvande de eksisterende gym
nasier og erhvervsskoler og det unge
miljø det medfører i Sønderborg by. 
 
Vi ser muligheder for at flere unge kan 
komme i uddannelse og job, og vi vil 
have fokus på at skabe et stærkt sam
arbejde med grundskolerne og ældre
plejen lokalt på Nordals og derigennem 
styrke rekrutteringen af de veluddan
nede medarbejdere til ældreplejen  
som vi har så hårdt brug for.

•  Sikre lokale uddannelser for alle!

SOCIALDEMOKRATIET
ARBEJDER FOR EN FILIAL AF
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LANDSBYER
•  Dialogen med landsbylaugene skal styr-

kes, det skal være nemt og tilgængeligt 
for de frivillige kræfter i landsbyerne at få 
hjælp fra den kommunale forvaltning.

•  Informationer om muligheder for at søge 
støtte, fonde og puljer, skal samles og 
gøres mere gennemskuelig

•  Landsbylaugene skal inddrages tidligt i 
projekter der berører lokalområdet.

•  Vi vil styrke bosætningen ved at åbne for 
alternative boformer og sikre et tilstræk-
keligt udbud af attraktive byggegrunde.

•  Nærhed til lokale skole og dagtilbud er 
afgørende for fortsat bosætning og udvik-
ling.

–  En stemme på én af de 29 kandidater er også en 
stemme på Erik Lauritzen som borgmester.

Læs mere om vores politik på 
www.soc-sonderborgkredsen.dk

Følg Borgmester Erik Lauritzen på 
facebook.com/BorgmesterErikLauritzen  

LOKAL UDVIKLING

VI VIL...

Sønderborg by er lokomotivet for vores kommune, men udenfor Sønderborg findes 
en lang række attraktive små og mellemstore byer, som hver i sær skal udvikles og 
understøttes i det store lokale arbejde som foregår. Lokalområderne er attraktive 
for særligt børnefamilier som søger de nære og trygge rammer med den gode lokale 
skole og dagtilbud. Det skal vi i højere grad forstå at  markedsføre.

MELLEMSTORE BYER
•  Sikre attraktive byggegrunde i hele kom-

munen og muligheden for nye boformer 
som fx Tiny Houses, naturgrunde og 
bofællesskaber

•  Masterplan for Nordals og Augustenborg 
skal understøtte udviklingen på Als og det 
kommende ferieresort

•  Turismen og bosætningen på Sydals skal 
understøttes med færdiggørelse af stisy-
stem og realisering af elementer fra den 
lokalt udarbejdede strategi for området.

•  Bystrategi Gråsten skal bygge ovenpå visi-
onerne fra Gråsten forum og skal under-
støtte Gråsten som attraktivt bosætnings-
område, understøtte turismen og skabe et 
spændende ungemiljø. 

•  I Broager skal en plan for Torvet byg-
ge ovenpå bystrategien, der skal laves 
en plan for øget fremkommelighed for 
gangbesværede og med den kommende 
kommuneplan skal der udlægges nye 
byggegrunde øst for byen.

SØNDERBORG BY
•  Rønhaveplads skal udvikles til et grønt og 

attraktivt byrum med aktiviteter for børn 
og voksne

•  DSB grunden skal omdannes til boliger i 
kombination med et aktivitetsområde for 
unge i relation til ungehuset

•  Vollerup udbygges med nye byggegrunde

•  Der skal skabes nye attraktive erhvervs-
grunde

•  Socialdemokratiet vil finde løsninger ifht 
de trafikale udfordringer, så sommerluk-
ning af Sønderhavnegade og området ved 
Byens havn kan gøres permanent.

Her bor vi 

– vi dækker hele kommunen
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Christian Bock taler med sin computer
Af Lise Kristensen

Venstre-kandidat 
er ordblindementor 
og arbejder med at 
afhjælpe stave- og 
læsevanskeligheder.
50-årige Christian Bock 
fra Alnor er opvokset som 
søn af en blomsterhandler 
i Gråsten og har uddannet 
sig til automekaniker og 
pedel. 

I dag er han ordblinde-
mentor. Som ejendoms-
servicetekniker – som 
pedel hedder på moderne 
dansk – var han ansat 
på Danebod Efterskole i 
Fynshav. Den havde ord-
blinde elever. Efterskoler 
er kreative, så da der 
manglede en underviser 
i at bibringe eleverne IT-
hjælpemidlers fordele, blev 
det pedellen.

“Jeg er selv svært ord-
blind. Jeg får læst tekster 
op af en diktafon for-
bundet til computer og 
telefon. Skal jeg skrive en 

tekst eller en mail, dikte-
rer jeg den, hvorefter pro-
grammet skriver teksten,” 
fortæller Christian Bock, 
der hurtigt tog de tekniske 
hjælpemidler i brug, fordi 
det gjorde det muligt for 
ham at kommunikere 
skriftligt.

Ordblinde læser med ørerne
“Skoler og kommuner 
gør meget for at bibrin-
ge ordblinde at læse 
og stave og skrive og 
lægger for lidt vægt på 
almen viden. Ordblinde 
kan lytte sig til almen 
viden. Kongerækken 
og al basisviden findes 
på lyd. Ordblinde læser 
med ørerne,” fortæller 
Christian Bock, der i dag 
har sin egen virksomhed 
Ordblindementor og 
hjælper med at bibringe 
ordblinde det, vi andre 
læser os til.

“Der er så meget doku-
mentation i dag, at du ikke 
kan klare dig uden skri-

ve- og stavefærdigheder. 
Tidligere sad vi ordblinde 
i skolen og kiggede ud ad 
vinduet. Det har jeg selv 
gjort i mange år,” fortæller 
ordblindementoren, der i 
øjeblikket underviser ord-
blinde sygeplejersker til at 
dokumentere.

Snak med minister
Da Ellen Trane Nørby var 
undervisningsminister, 
var han en dag i ministeri-
et og fortælle om ordblin-
de, og hvordan man kan 
hjælpe dem. 

Christian Bock bibrin-
ger via det selvoplevede, 
hvordan tilværelsen er 

som svært ordblind, 
og hvilken hjælp der 
er at hente i teknik og 
computerprogrammer.

“Ellen Trane Nørby øn-
sker at gøre Sønderborg 
Kommune til forbillede 
i at støtte ordblinde og 
afhjælpe deres problemer. 
Det er jeg helt med på. 
Samfundet mister man-

ge ressourcer og taber 
mennesker på gulvet, hvis 
ordblinde ikke hjælpes, 
når de har svært ved at 
stave og skrive i begyndel-
sen af deres skolegang,” 
siger Christian Bock, der 
kender til de komplekser 
og indskrænkninger, livet 
som ordblind giver.

Det er der ingen grund 

til, for der er hjælp at 
hente. Det gælder også for 
voksne. I kraft af samar-
bejdet med Ellen Trane 
Nørby stiller Christian 
Bock også op til kommu-
nalvalget for Venstre.

“Jeg har altid været 
Venstre-mand, men aldrig 
tidligere politisk aktiv. 
Hvis det står til mig, skal 
skolereformen med at pla-
cere udsatte grupper som 
ordblinde og børn med 
ADHD og autisme i den 
normale undervisning 
tages op til revision. Det 
giver så meget dårligdom 
i skolegangen for alle 
parter. Man kan ikke lave 
skolereformer og integrere 
udsatte grupper i under-
visningen, uden pengene 
følger med. Der er så 
meget at hente ved at tage 
ordblindhed i opløbet og 
give borgerne de hjælpe-
midler, de har behov for,” 
fortæller en mand, der 
ved, hvad han taler om.

Chrisitan Bock bor med 
sin samlever i Alnor. Han 
har en voksen datter og en 
bonussøn. ■

Christian Bock er ordblinde-
mentor og hjælper en udsat 
gruppe læsehæmmede 
borgere med at gøre brug 
af tekniske hjælpemidler.
 Foto Lise Kristensen

Stem personligt på

Børnene
tegner
fremtiden

Jesper Kock
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38-årige Allan Vester Philipsen har prøvet 
lidt af hvert. Han har haft  en hård ungdom. 
Det anser han for at være en styrke i hans 
ti lværelse i dag. 
Da han begyndte at dygti ggøre sig i virksomheds-
ledelse og aff aldshåndtering, tog ti ngene fart. Hans 
virksomhed Handel Enkelt i industrikvarteret ved 
 Fiskbækvej i Gråsten er i rivende udvikling.

“Jeg har været ti  år ved Stryhns i Gråsten, hvor jeg 
var ansat som arbejdsleder, sad med i fabriksledelsen 
og håndterede blandt andet deres aff aldssortering. Da 
vore veje skiltes, blev jeg ansat hos en pallehandler i 
Padborg. Her fi k jeg øjnene op for genbrug af paller. 
Mange virksomheder knuser deres paller og smider 
dem ud i store containere. Min forretningsmodel er 
at genanvende tonsvis af paller og sende dem ud i 
pallekredsløbet igen. Vi genopbygger materialer, andre 
smider ud og knuser. Vi gør det, andre ikke gør, og vi 
er gode ti l det,” fortæller Allan Philipsen, der gik ind i 
pallegenbrug i 2018 og blev eneejer i Handel Enkelt i 
april 2019.

Virksomheden tæller 10 løst og fastansatt e foruden 
ejeren, der har løbet det hele i gang. Forretningskon-
ceptet er transport og recycling af hovedsagelig paller. 
Virksomheden opkøber også overskudspaller og palle-
rammer ved virksomheder og private. 

“Mange ved, at Europaller kan genbruges, men en-
gangspaller anser de – ikke mindst i kraft  af one way 
betegnelsen – ikke som genanvendelige. Der er et 
enormt potenti ale i genbrug af paller. Vi henter store 
mængder ved virksomheder i hele landet og sender 
dem videre ud i transportsystemet, hvor de i løbet 
af få dage er på vej på transportere ud i hele Europa, 
når de har været igennem her. Det er en enorm CO2 
besparelse og en økonomisk gevinst for alle,” fortæller 
manden bag Handel Enkelt.

På spring som gazelle
En eff ekti v gennemgang og genopbygning af paller-

ne eft er certi fi cerede internati onale standarder gør 
pallerne brugbare igen. Handel Enkelt er vokset selv 
under Coronaen, der dog var hård ved virksomheden 
fortæller ejeren.

Det er en ekspanderende virksomhed, der befi nder 
sig på Planetvej som forventer at blive en af gazelle 
virksomhederne i nærmeste fremti d. Gazelle er en 
betegnelse for virksomheder, der vækster hurti gt.

Ca. 3000 paller går gennem hallerne hver uge med 
en spildprocent på højst 50 stk. Pallerne trimmes ti l 
internati onal målestok, så de er lett e at sende videre i 
systemet.

“Der må højst være en margin på tre millimeter,” 
fortæller Allan Philipsen om standardkravene, der ikke 
skræmmer mere, end at han forventer at få mange 
fl ere paller gennem Handel Enkelt.

Handel Enkelts lastbil kører tre en halv 
tusind kilometer om ugen for blandt 
andet at hente brugte paller hjem fra 
hele landet. De sendes eft er endt re-
novering hurti gt retur ti l store og små 
aft agere, der bruger dem ti l transport 
i hele Europa. Der er forskel på virk-
somheders pallebehov. Det, der nogle 
steder anses for skrot, er i høj grad 
anvendeligt ti l andre formål. 

“Der er mange virksomheder i vores 
område der ville have stor gavn af et 
samarbejde med os. Det gælder også 
off entlige forsyninger. Det er en grøn 
løsning ti l gavn for miljøet. Mange pri-
vate og off entlige virksomheder har faste aff aldshånd-
teringsaft aler og kan derfor ikke gå over ti l genbrug af 
paller med kort varsel. De knuser og destruerer paller, 
der sagtens kan genbruges,” fortæller Allan Philipsen, 
der om nogen er med på den grønne bølge, men har 
svært ved ti l ti der at trænge igennem ti l de helt store 
palleforbrugende virksomheder, da det er nyt i deres 
verden at man kan genopbygge en engangspalle.

Har du tabt hovedet
Som ung var han lidt af en rod. Han mener selv, en 
barsk opvækst har hærdet ham ti l at forfølge sin ivær-
ksætt er ide helt i mål, selv om ikke mange troede på 
ham i starten.

“Min daværende bank sagde, jeg hellere skulle blive 
i mit gode faste job. De mente, jeg havde tabt ho-
vedet fuldstændig, da jeg slog mig på pallegenbrug. 
Jeg tror på det, jeg gør. Jeg kan lide at tage ansvar og 
har en evne ti l at se det, der ikke fungerer, og fi nde 
en løsning ti l at gøre det bedre. Jeg går op i, medar-
bejderne har det godt og trives hos mig. Jeg har selv 
håndplukket dem der er ansat i dag, så jeg ved at jeg 
har de bedste folk omkring mig.”

“Da Coronaen hærgede, arbejdede jeg på en fødeva-
revirksomhed som leder om natt en for at tjene penge 
nok ti l at betale mine regninger i virksomheden. Jeg 
sov nogle gange kun 14 ti mer på en arbejdsuge. Hver 
en tjent krone bliver geninvesteret i Handel Enkelt. 
Hvis andre gerne vil prøve mit forretningskoncept, så 
held og lykke. Det kan de bare gøre. 

Jeg er ordholdende. Har jeg sagt, der bliver hentet og 
leveret paller, så gør jeg det også. Jeg kan omdirigere 
et læs, hvis nogen lige står og mangler paller, men vi 
lader ingen i sti kken. Jeg siger hellere nej end at tage 
imod en ordre, jeg ikke kan holde. Vi er bedre end 
andre. Det lever vi af,” siger Allan Philipsen, der også 
har indrett et træningscenter på loft et af kontoret på 
Planetvej som et medarbejdergode ti l de dedikerede 
ansatt e, han har.

“En enkelt medarbejder har været sygemeldt et par 
dage på grund af Corona restrikti oner, men ellers 

har jeg ikke haft  noget sygefravær. Det tyder på, at 
mine medarbejdere er glade for at være en del af 
teamet. Det sætt er jeg stor pris på. Jeg er i min friti d 
håndboldtræner og sponsorerer også gerne det lokale 
idrætsliv. Her på planetvej er jeg herre i eget hus. Jeg 
kan selv fastlægge udviklingen og kulturen i Handel 
Enkelt,” siger pallehandleren, der ser pallegenbrug som 
et must, hvis erhvervsvirksomheder vil med på den 
grønne og bæredygti ge bølge. 

Genbrug af paller en økonomisk 
og grøn forretning
Handel Enkelt ekspanderer på genbrug af palller
38-årig aff aldshandler har lavet en stor forretning ud af at 
genbruge engangspaller, som andre smider ud - det giver 
grønnere aff aldshåndtering – hvis virksomhederne vil være med.

Tilværelsen går op i genbrugspaller for Allan Philipsen, der 
driver fi rmaet Handel Enkelt på Planetvej i Gråsten.

Handel Enkelts lastbil kører 3500 kilometer om ugen for at hente paller 
hjem i stakkevis ti l genopbygning, hvoreft er pallerne sendes ud i trans-
portkredsløbet igen i en ægte genbrugsløsning.

Der er paller overalt på Planetvej, men der er plads ti l fl ere, for 
indehaver Allan Philipsen forventer at udvide virksomheden 
betragteligt de kommende år. 

HandelEnkelt ApS.
VIRKSOMHEDSPROFIL

ANNONCE
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Jeg er klar til 4 år i arbejdstøjet, hvor jeg vil kæmpe for nogle 
lokale mærkesager:

Renovering af Gråsten Torv, og arbejde for en helhedsplan for 
bymidten. Det vil være til glæde for de lokale og tusindvis af 
turister, som hver sommer besøger slotsbyen.

Vi skal have skabt øget befolkningstilvækst i Gråsten, Rinkenæs, 
Kværs, Adsbøl og Egernsund. Det gør vi bedst ved at prioritere 
udstykning af byggegrunde og erhvervsgrunde højt.

Vi skal igangsætte 2. etape af ombygningen af Ahlmanns-
parken og området omkring. En ny hal vil være til gavn for 
vores idrætsudøvere og foreningsliv.

X Stem personligt

S T E M  G R Å S T E N 
I  BY R Å D E T

N R .  2  PÅ  L I S T E N

I N G R I D  J O H A N N S E N

Ingrid Johannsen er 51 år, gift, bor i Gråsten, og er mor til to 
børn. Hun har 25 års ledelseserfaring fra det private erhvervsliv 

og en bachelor i ledelse. Hun har fra sit arbejde masser af 
erfaring med at fi nde løsninger, forhandle og skabe resultater. 
Desuden har hun 37 års bestyrelses erfaring fra foreningslivet.

 StemIngridJohannsen

Et liv med lokomotiver
Af Søren Thygesen Kristensen.

90-årige Ove Jørgensen 
har været lokomotivme-
ster på nogle af de store 
tog i Danmark. Det er 
ikke den jernbanestræk-
ning, han ikke har kørt 
på.
Ove Jørgensen, der bor på 
Kystvej i Gråsten, kan se 
tilbage på et spændende 
liv.

Han stammer oprindelig 
fra Assendrup mellem 
Vejle og Juelsminde, 
hvor hans far drev et 
husmandssted. 

Ove ville dog noget 
andet end at gå i sin fars 
fodspor, så han kom 
først i lære som vogn- og 
beslagsmed hos en privat 
mester i Daugaard, og 
efter endt værnepligt som 
dragon i Randers, kom 
han på foranledning af en 
kammerat også i lære som 
kleinsmed. Ove ville nem-
lig ind til DSB for at blive 
fyrbøder, og så skulle man 

være uddannet kleinsmed. 
Den uddannelse begyndte 
han på i 1953 i Fredericia.

I 1955 var han udlært, 
og han tilbragte derefter 
halvandet år hos DSB i 
Gedser, som dengang var 
et jernbaneknudepunkt, 
inden han havnede i 
København på DSBs 
maskindepot. 

Her uddannede han sig 
til lokomotivfører, loko-
motivkørelærer og siden-
hen lokomotivmester, som 
var den administrative 
side af jernbanedriften.

I 1979 blev han leden-

de lokomotivmester i 
Struer, og kort tid efter 
sin ansættelse, brændte 
hele den lokale remise, 
så det blev hans opgave 
at være ansvarlig for 
genopbygningen.

DSB i Padborg
Rundrejsen i Danmark 
var dog ikke slut, for i 
1987 kom han til DSB i 
Padborg, hvor han blev 
leder af maskindepotet. 
Dengang var der sam-
menlagt cirka 130 ansatte 
ved depotet, på remisen 
og som lokomotivførere i 
Padborg – unægtelig no-
get andet end i dag.

I 1994 gik han på pensi-
on, og efter at have boet på 
Molevej i Kollund siden 
1987, flyttede Ove og hans 
kone, Inge, til Kystvej i 

Gråsten i 2003. De havde 
besluttet, at det var lettere 
at bo i Gråsten, blandt 
andet når man skulle 
handle, for de muligheder 
var desværre ikke længere 
til stede i Kollund.

Ove Jørgensen har også 
været en aktiv herre som 
pensionist. Han har været 
formand for DSBs pensi-
onister i Sønderjylland og 
formand for bestyrelsen i 
Kollund Brugsforening. 

Desuden har han været 
involveret i Ældre Sagen 
i Gråsten og medlem 
af Odd Fellow logen i 
Sønderborg i 40 år, så 
ingen kan sige, at han har 
ligget på den lade side.

For øvrigt mødte Ove 
sin Inge i Folkets Hus 
i København til en 
såkaldt stiftelsesfest i 
Jernbaneforeningen, hvor 
han til sit store held var 
blevet overtalt af en kam-
merat til at tage med. 

Inge er oprindelig fra 
Aarhus og bankuddannet. 
De blev gift i 1958, fik en 
datter og en søn og har 
været uadskillelige siden.■

Ove Jørgensen kan se tilbage 
på et langt livs virke i DSB.
 Foto Søren Thygesen Kristensen

Forfatteren Erling 
Jepsen til Gråsten
Har du læst hans bøger 
“Kunsten at græde i kor”, 
“Frygtelig lykkelig” eller 
“Erna i krig”, eller set 
filmene, der er lavet over 
bøgerne? 
Nu har du chancen 
for at høre forfatteren 
fortælle på Gråsten 
Landbrugsskole onsdag d. 
10. november kl. 19.00. 

Erling Jepsen er født i 
Gram og har brugt sin 
egen barndom og det at 
vokse op i Sønderjylland 
som baggrund for mange 
af sine bøger. 

Han skriver underhol-
dende, dramatisk, mange 
gange med sort humor og 
blander det lette med det 
tunge. 

I bogen “Erna i krig” 
fortæller han om Erna, 
som har taget en evnesvag 
dreng til sig. Da han bliver 
indkaldt til den tyske hær 
under 1. verdenskrig, be-

slutter hun at tage med for 
at passe på ham. 

Undervejs bestemmer 
hun sig for at prøve at de-
moralisere den tyske hær 
ved at oprette et bordel for 
officerer. 

Bogen er filmatiseret 
med Trine Dyrholm i ho-
vedrollen. For nylig ud-
kom en slags fortsættelse 
“Erna og rumæneren”, der 
foregår i vore dage. Erling 
Jepsen fortæller på aftenen 
om sit forfatterskab. 

Entré er 150 kr og inklu-
derer kaffe og kage.  ■
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Fiskenæsvej 2 - 6300 Gråsten - Tlf. +45 3034 0000 - info@ankers.restaurant - www.ankers.restaurant

Onsdag den 10. november kl. 18

Mortens aften
nyd vores skønne klassiske 

og hjemmelavede menu

Takeaway: ½ and med rødkål • brune og hvide kartofl er 
• ½ æble med gele • agurkesalat og chips samt lækker andesauce 
• Risalamande med kirsebærsauce

kun

199,-
pr. person

Menu
½ and med rødkål • brune 
og hvide kartofl er • ½ æble 
med gele • agurkesalat og 

chips samt lækker andesauce 

 Risalamande med 
kirsebærsauce

Inkl. 0,25 White Christmas 
juleøl fra fad

Restautør Anker Hinge

kun 199,-
pr. person

Hos os kan du samle 
Gråstenmærker

Bestilling og 
bordreservation 

senest mandag den 
8. november
tlf. 3034 0000
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Væk med snæ-
rende regler 
og bureaukrati
Friheden skal tilbage til de mennesker, der 
har ansvaret for omsorgen for børnene og 
de ældre. Flere friplejehjem og mere frihed 
til den enkelte skole og daginstitution vil give 
mere kvalitet.

Stem personligt på:

,,
Kandidat for 
NyeBorgerlige til KV21 

Tom 
Sivertsen

Det berømte julemarked i Tivoli er altid et besøg værd. 
Haven er pyntet op med lys, mange fristende boder, 
der lokker med alskens lækkerier og alt, hvad der 
hører sig til for at skabe den rigtige julestemning.

Overalt i Tivoli er der en helt fantastisk julestemning, 
man kan møde julemanden i julestuen på Pantomime-
teatret, eller nyde de dejlige juletoner, når Tivoligarden 

i juleout� t spiller op. Endelig er Jul i Tivoli også lig 
med smukke lysformationer, især ved Tivolisøen. 

Prisen inkluderer:
•  Busrejse
•  1 x let frokost (sandwich)
•  Ophold i ca. 5 timer i København
•  Entrebillet til Tivoli
•  Dansk rejseleder
Vi er hjemme ved 23-tiden

Tilmelding på
tlf. 2116 0683

Lørdag den 4. december
OPSAMLINGSSTEDER

Alsion, Sønderborg . . . . . . . . . kl. 7.00
Nybøl Kirke . . . . . . . . . . . . . . . .kl. 7.15
Broager Kirke . . . . . . . . . . . . . kl. 7.20
Elektrikeren, Egernsund . . . . . kl. 7.25
Ahlmannsparken, Gråsten  . . . kl. 7.30
Bageren, Rinkenæs  . . . . . . . . kl. 7.40
Elektrikeren i Kollund . . . . . . . kl. 7.50
Kruså Bankocenter . . . . . . . . . kl. 7.55
Bov Kirke . . . . . . . . . . . . . . . . kl. 8.00
Circle-K
ved Industrivej i Padborg  . . . . kl. 8.05
Samkørselspladsen, Rødekro . kl. 8.25
Samkørselspladsen 
Hammelev  . . . . . . . . . . . . . . . kl. 8.50

BovAvis

795,-795,-

   1-dags juletur til   1-dags juletur til

Tivoli i KøbenhavnTivoli i København

Replik fra Erik Lauritzen
Svar på indlæg fra 
Svenja Karstensen.
Jeg har med interesse og 
forundring læst Svenja 
Karstensens (SK) læ-
serindlæg, som fremsætter 
meget grove og u-under-
byggede anklager imod 
Aase Nyegaard, forvalt-
ningen og jeg selv.

Jeg har respekt for, at 
SK er uenig i byrådets 
beslutning om at give 
tilladelse til opførelsen af 
et biogasanlæg i Kværs, en 
beslutning som 28 ud af 
byrådets 31 medlemmer 
har bakket op hele vejen. 
Men i en så lang proces 
med så mange bekymrin-
ger, er det ekstra vigtigt at 
der er styr på fakta:

Mødet mellem Nature 
Energy (NE) og lodsejere 
i Kværs i oktober 2018, er 
der intet odiøst i, jeg har 
ugentligt møder med pro-
jektmagere, erhvervsledere 
eller andre som ønsker at 
bidrage til Sønderborgs er-
hvervsudvikling, det er for 
mig en del af at være en 
erhvervsvenlig kommune.

Derfor sagde vi også 
i dette tilfælde ja, da 
NE henvendte sig til 

Sønderborg Kommune og 
bad os om at facilitere et 
møde imellem NE og de 
lodsejere som virksomhe-
den var interesseret i at gå 
i dialog med. I øvrigt del-
tog også repræsentanter 
fra leverandørforeningen. 
Fra Sønderborg kommu-
ne deltog planchef Sille 
Markussen og jeg selv, 
men dialogen, den foregik 
imellem NE, leverandør-
foreningen og lodsejerne.

Der blev ikke truffet 
nogen beslutninger på 
mødet, der var alene tale 
om en drøftelse og derfor 
blev der jf. offentligheds-
loven ikke lavet et referat- 
fuldstændigt som vi heller 
ikke fører referater, når vi 
faciliterer andre indleden-
de snakke med aktører i 
erhvervslivet. 

Hvad Nature Energy 
har indgået af aftaler med 
lodsejere, vedkommer 
ikke mig eller kommunen.

Så anklagen om, at for-
valtningen har ”smidt et 
notat væk”, den tager jeg 
afstand fra og jeg tager 
generelt afstand fra den 
måde som de borgerlige 
partier i denne valgkamp 

angriber vores forvaltning 
og vores medarbejdere - 
formentligt for at ramme 
borgmesteren.

Den aftale som er indgået 
imellem NE og lodsejere, 
er netop det - en intern af-
tale som kommunen ikke 
har haft indflydelse på.

Men jeg kan oplyse, at 
ligesom i lignende sager 
hvor et projekt kræver en 
ny/tilrettet kommuneplan 
og en ny lokalplan, har 
parterne i denne sag aftalt 
de indbyrdes krav, under 
den forudsætning, at der 
senere blev opnået den 
nødvendige godkendelse i 
TMU og siden i byrådet.

SK ś påstand om at jeg 
deltog i borgermødet den 
17.maj 2019 i 5 minutter er 
direkte usandt, og en grov 
beskyldning. 

Jeg deltog ca. 1 time. Det 
var et møde afholdt af 
Teknik og miljøudvalget. 
Jeg deltager ikke i alle 
borgermøder, men priori-
terede at være der i dette 
tilfælde, men måtte altså 
desværre gå før tid

Erik Lauritzen 

Borgmester (S) Blansskov

Borgmester Erik Lauritzen 
(S) kører sit eget løb
Aftalt spil.
Det der sker i Kværs, er 
det hvad resten af ind-
byggerne i Sønderborg 
kommune skal forvente 
fremover med det sid-
dende byråd? “De små 
ofre”, citat Erik Lauritzen 
– Borgermødet på Kværs 
kro vedrørende biogas 
den 17. maj 2019, hvor 
borgmester Erik Lauritzen 
formåede at være til stede 
i hele 5 minutter, og hvor 
teknik- og udvalgsfor-
mand Aase Nyegaard 
forsikrede borgerne om, at 
“det her anlæg kommer, 
om I vil det eller ej”. 

Flere borgere undrede 
sig over den påstand, for 
hvordan kunne hun vide 
det så tidligt i forløbet? 

For at forstå dette, skal 
vi se på historikken: 
Uden om byrådet den 23. 

oktober 2018 indkaldte 
borgmesterens sekretær 
til møde på rådhuset, 
hvor udvalgte “heldige” 
lodsejere fik præsenteret 
idéen om et biogasanlæg i 
Kværs. 

Én lodsejer bed på og 
indgik en aftale. En aftale 
der gav ham som sælger 
mulighed for en skat-
tefri indtægt og frihed 
til medbestemmelse af 
placeringen. 

Et møde afholdt på 
rådhuset, hvor referatet 
er blevet væk – er det god 
forvaltningsskik?

Hvordan kan det være, 
at Nature Energy alle-
rede tilbage til den 14. 
november 2018 indgik en 
optionsaftale med sælger 
på 7 hektar jord i Kværs, 
når et biogasanlæg i Kværs 
endnu ikke havde været 
drøftet i byrådet? 

Ikke bare en optionsaf-
tale, men en aftale om en 
handel, der ville komme 
til at foregå på ekspropria-
tionslignende vilkår og til 
600.000 kr. per hektar - 3 
gange så meget som land-
brugsjord normalt handles 
til! 

Denne form for aftale er 
kun mulig såfremt der er 
ekspropriationsvillighed 
hos byrådet – et byråd der 
vel at mærke endnu ikke 
var blevet oplyst herom.

Den slags sager skal frem 
i lyset, uanset om de fore-
går i Kværs, Mommark 
eller Nordborg! 

Jeg spørger jer vælgere 
seriøst; er det på den her 
måde, vi i fremtiden vil 
drive vores kommune?

Svenja Karstensen (Nye 

Borgerlige) 

Vestermark 1, Tørsbøl

Læserbreve
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ÅBENT HUS
for kommende lejere

Søndag den 7/11 kl. 10:00 - 15:00

Se mere på gronnely.dk

Toldbodgade 3, 6300 Gråsten

Residensen
Det tidligere Gigthospital
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Lederhosen, dirdels og øl i stride 
strømme til bierfest i Kværs
Af Gunnar Hat tesen

Mænd i ternede skjorter 
og lederhosen med 
sokkerne trukket op, 
kvinder i dirndls som 
både kunne være 
udringede og lårkorte 
og store ølkrus, der blev 
svunget over baren.
Jo, der var fuld gang i 
Kværshallen, hvor de 
716 gæster fik serveres 
wienersnitzler og tysk 
slagermusik. ■

Der var fin dansemusik, 
masser af øl og højt humør 
ved bierfesten i Kværshallen, 
som var flot pyntet op.
 Foto Jimmy Christensen 

1 6



Fiskenæsvej 2 - 6300 Gråsten - Tlf. +45 30340000 - info@ankers.restaurant - www.ankers.restaurant

Fredag den 26. og lørdag den 27. november
Fredag den 3. og lørdag den 4. december samt fredag den 10. og lørdag den 11. december.

Alle dage med start kl. 18 – Livemusik fra kl. 22 – kl. 1 hvor musikken slutter og vi siger tak for i aften

Menu
Hvide & røde sild med hjemmelavet karrysalat æg og 

rejer • Varmrøget laks fra egen rygeovn med citronpeber 
og rogndressing • Fiskefi leter med hjemmelavet 

remoulade og citron • Tarteletter med hjemmelavet høns 
i asparges • Lun hjemmelavet leverpostej med sprød 

bacon og champignon • Medisterpølse med julehvidkål 
• Hamburgerryg med grønlangkål og brunede kartofl er • 

Sprødstegt fl æskesteg med appelsinsalat og rødkål

Ostebord med danske og udenlandske oste • 
Oliven og marinerede nødder • Hjemmelavet ris a la mande 

med lun kirsebærsauce • Brød, kiks, smør og fedt

Pris 1Pris 1

350350,,--
pr. personpr. person

Pris 2Pris 2

550550,,--
pr. personpr. person

Pris 3Pris 3

850850,,--
pr. personpr. person

Hos os kan du samle 
Gråstenmærker

Ekskl. drikkevarer Under julebuffeten vil der være
Fri juleøl, øl, sodavand og vin

1 snaps til silden
Kaffe til osten

Fri drikkevarer af kaffe 
øl, vin, snaps og drinks/

spiritus hele aftenen

Julefrokosten for firmaer, familier og vennepar 
alt inklusiv / undtaget besværet

Julefrokosten
Lækker traditionel julemad i 

topklasse med LIVEmusik & dans

LIVEmusik & dans
fra kl. 22
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Holder

JULEFROKOST/
ADVENTSFEST

den 20. november 2021
Kl. 12:00 til 16:00 

i BHJ salen i Ahlmannsparken.
Dørene åbnes kl. 11:30.

Entre: 150,- kr. (betales ved indgangen).
Underholdning ved Gitte Christensen.

Tilmelding senest den 12. november til:
Karin Martensen tlf. 51 27 64 18

Lis Ehmsen tlf. 61 78 47 18
Med venlig hilsen bestyrelsen

Vil du gøre 
en forskel?
Er du kvinde og har overskud?

Kom til vores infomøde 

Onsdag den 17. november 2021 kl. 17
og hør nærmere om, hvordan du kan hjælpe.

Vi giver en kop kaffe og fortæller om det frivillige 
arbejde.

Find os på facebook: @sdbgkrisecenter og på 
vores hjemmeside: www.kvindekrisecenter.dk

Sønderborg Kvinde- & Krisecenter
Agervang 5, 6400 Sønderborg

Tlf.: 7442 0528 · kkc@kvindekrisecenter.dk
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Das Leben ist bunt • Livet er farverigt

AUSSTELLUNG • UDSTILLING 
7.11.21 – 2.2.22 

Vernissage 7. november 2021 • 15.00 

Eröffnungsrede • åbningstale 
Thore Naujeck
BDN-Koordinator

FÖRDE-SCHULE
Gravenstein/Gråsten, Bomhusvej 4, Alnor 

Öffnungszeiten an Schultagen • åben alle skoledage
8.00 -16.00

Die Ausstellung ist Teil der Veranstaltungen 
im Rahmen des Deutschen Tages

RØDE KORS GRÅSTEN

JULEHJÆLP
2021

Julen kan være en stor udfordring for 
børnefamilier, hvor midlerne er små, når 
der også skal være plads til julemiddag, 
gæster og gaver, som hos andre familier. 

Man kan derfor også i år søge 
julehjælp hos Røde Kors 

Du kan hente et ansøgningsskema i 
Røde Kors Gråsten, Nygade 16, Gråsten fra 

mandag 1. november. Udfyldt skema kan afl everes 
i butikken inden lørdag 27. november kl. 12.00.

Røde Kors Gråsten hjælper sårbare og vanskeligt 
stillede børnefamilier i lokalsamfundet med bl.a. 

vores familienetværk, julehjælp og ferielejre 
for børn, samt også ensomme og sårbare 
ældre med andre initiativer, hvor vi kan. 

Vi bidrager med humanitær hjælp, hvor 
behovet er størst lokalt, nationalt og globalt. 

Hele vores overskud fra vores butik i 
Nygade 16, går til humanitært arbejde med et 
samlet beløb på mere end 350.000 kr årligt.

Förde-Schule har 199 elever

Af Solveig Schwarz

Der deltog 60 men-
nesker i Förde-Schules 
generalforsamling.
Skolens formand, Martin 
Lorenzen, takkede sko-
lens ledelse for at have 
navigeret Förde-Schule 
skibet sikkert gennem 
corona-tiden. 

Skoleleder Niels 
Westergaard takkede sit 
personale og berettede om 
stor interesse for skolen 

fra tyske familier, der ger-
ne vil flytte til Danmark. 

“Forleden blev et nyfødt 
barn skrevet op. Det 
er glædeligt med den 
store søgning til skolen”, 
sagde skoleleder Niels 
Westergaard.

Den tyske skole er oppe 
på 199 elever.

Nyvalgte
Anette Fink, Egernsund, 
og Marianne Saul, 
Rinkenæs, udtrådte af 
bestyrelsen, sidstnævnte 
efter 15 år på posten. 

Nye i bestyrelsen er 
Svenja Hansen, Rinkenæs, 
og Mads Mikkel Tørsleff, 
Alnor. 

Bestyrelsen konstituerer 
sig på det først kommende 
bestyrelsesmøde og be-
står af Martin Lorenzen, 
Kollund, Thomas 
Kleinschmidt, Egernsund, 
Simon Andersen, Melskov, 
Olaf Piepenbrock, Kværs, 
Lilli Hammerich, Broager 
og Solveig Schwarz, 
Rinkenæs. ■

Formand Martin Lorenzen 
takkede Marianne Saul for 
15 års bestyrelsesarbejde.
 Foto Ingrid Johannsen 

Ilden i kaminen knitrede og skoleleder Niels Westergaard 
berettede om et noget andet skoleår end vanligt.
 Foto Ingrid Johannsen

Derfor tilbyder Gråsten Venstre 
kørsel for ældre borgere og 

andre, der har udfordringer med 
at komme til sit valgsted i 

tidsrummet kl. 9.00 - 18.00

K Ø R S E L  T I L  D I T 
VA L G S T E D

D E T  E R  V I G T I G T  AT  A L L E 
FÅ R  S AT  S I T  K R Y D S  T I L 

KO M M U N A LVA L G E T 
D E N  1 6 .  N O V E M B E R

KO N TA K T  F O R M A N D 
I N G R I D  J O H A N N S E N

PÅ  2 1 1 9  0 2 8 0
S E N E S T  M A N D A G  K L .1 8 . 0 0
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Julekoncert
på Benniksgaard Hotel

Lørdag den 27. november kl. 14.00

10 års jubilæumskoncert
Kom og skyd julehyggen i gang til vores traditionelle 

julekoncert, som i år har 10 års jubilæum.
Koncerten afholdes på Benniksgaard Hotel i Rinkenæs, 

hvor den internationalt anerkendte sopran

Bettina Hellemann Munch
og den berømte pianist

Julia Tabakava
leverer en musikalsk oplevelse 

ud over det sædvanlige. 
En herlig musikalsk rejse igennem 

værker af bl.a. Mozart, Händel 
(Messias), Schubert (Ave Maria) 

og Griegs store klaversolo, 
foruden danske julesange og 

White Christmas af Irving Berlin.

Pris 395,-    inkl. kaffe og kage i pausen

Tilmelding på fritid@lof-syd.dk, telefon 25734210
eller på www.lof.dk/syd

Stor interesse for MITID
Af Birgit te Jensen

Det var et stort tilløbs-
stykke, da Ældre Sagen 
i Gråsten inviterede 
til foredrag med Willi 
Nielsen om MITID og 
Digital Post. 

En time før foredraget 
strømmede folk til 
Ahlmannsparken, og alle 
pladser i BHJ salen blev 
optaget.

Willi Nielsen lavede en 
grundig introduktion til 

emnet, og der var stor 
spørgelyst. 

Deltagerne fik også 
mulighed for at få tilsendt 
introduktionen på mail, så 
de i ro og mag kunne gen-
nemgå det derhjemme. ■

Willi Nielsen står foran trappen og kigger på flere deltagere, der strømmer ind.
 Foto Birgit te Jensen

Venstre ønsker 
attraktive byggegrunde
Af Lise Kristensen

Borgerinddragelse og 
attraktive muligheder 
for bosætning i hele 
kommunen på land og i 
by – det er Vensters vi-
sion for den kommende 
valgperiode. 
For meget at stagneret. 
Nødvendige udstyk-
ninger er gået i stå eller 
aldrig blevet til noget. 
Der skal gang i udvik-
lingen. Venstre vil føre 
Sønderborg kommune ind 
i fremtiden med dynamik 
og beslutsomhed. Det er 
ikke nok at bygge punkt-
huse og attraktive etage-
boliger for velbjærgede 
borgere i ly af eksisterende 
parcelhuskvarterer. 

Skal nye borgere lok-
kes til skal det være med 
fristende muligheder for 
bosætning med flot udsigt 
og børneinstitutioner tæt 
på. Høj og lav – ung som 
gammel – er velkomne i 
Sønderborg kommune. De 
ældre skal sikres en rum-
melig og væredig pleje. 
Boligbehovet er ikke det 
samme for unge børne-
familier som for borgere 
med begyndende grå-
nende hårpragt. Venstre 
ønsker såvel kommunale 
som private udstykninger 
for at sikre et alsidigt ud-
bud og trække investorer 
til. Vi ønsker et attraktiv 
udbud af eje- som leje-
boliger for at tilgodese 
alle befolkningslag og 
boligbehov.

Gråsten skal udvikles
Gråsten skal udvikles 

som centerby med cafeer, 
butikker og boliger i by-
midten og en langt mere 
attraktiv torveplads, end 
den tager sig ud i dag. 

Broager skal sikres 
mulighed for udstykning 
af grunde til alle genera-
tioner, så lokalsamfundet 
ikke uddør på grund af 
manglende bosætning. 
Venstre er fleksibel i sine 
fremtidsdispostioner. Skal 
der dispenseres fra gæl-

dende regler og lovgivning 
for at bringe udviklingen 
fremad, må vi se på det. 
Nordborgs udvikling som 
centerby skal speedes op 
efter lang tids stagnation. 
Sønderborg kommune er 
ikke kun Sønderborg.

Landsbylaugene skal 
have en håndsrækning. 
Frivillige skal ikke løbe 
panden mod en bureau-
kratisk mur, når de tager 
initiativ til arrangementer 
og nyskabelser der, hvor 
de bor. 

I Venstre betragter vi 
vore landdistrikter som 
en ressource, der skal 
være en del af udvik-
lingen ved at skabe liv i 
landbrugsejendomme og 
fokus på landområders 
herligheds- og rekreati-
onsværdi. Vi ser gerne 
flere pop op butikker, der 
holder åbent fra påske til 
oktober. Det skal være let 
at åbne en isbod, cafe eller 
speicalforretning.

Flytte på landet
Udviklingen i Broager, 
Vester Sottrup, 
Augustenborg, Høruphav 
og Guderup skal i fokus. 
Vi skal involvere de man-
ge ildsjæle rundt omkring. 
Vi skal give folk mod til 
at tage nye initiativer og 

ikke lægge hindringer 
i vejen. Lokal- og kom-
muneplaner skal gåes 
efter i sømmene. Ønsker 
storfamiler at flytte på 
landet, skal der udstykkes 
storparceller med plads 
til hest, hund, hængekøje 
og hobbies. Det skal være 
let for den enkelte at føre 
skæve og sjove ideer ud 
i livet uden hæmmende 
regelsæt og lovcirkulærer. 
Der skal være højt til loftet 
og plads til at tænke nye 
tanker. Venstre ønsker 
fremtidsvisioner i fri 
udfoldelse. Tiny houses, 
husbåde, bofællesskaber, 
“olle-koller” – der skal 
være plads til det hele.

Venstre foreslår at op-
rette tre “frilandsbyer” 
den kommende valg-
periode. Det kan være 
samfund som Kværs eller 
Broballe, der får en mere 
fri lokalplan uden snæ-
rende rammer, hvor der 
kan drømmes og tænkes 
nyt og gives frit spil til 
blomstrende iderigdom. 
Det kan være eksperimen-
tiel byggeri eller grønne 
iværksættere, som får mu-
lighed for at prøve sig selv 
af. Hvorfor ikke tillade 
det misundelsesværdige 
og utraditionelle byggeri, 
som der ikke er rum og 
plads til pt.

Borgerne skal inddrages 
i beslutningsprocessen. 
Det gælder om at tænke 
ud af boksen og sætte ny 
kolorit på udviklingen af 
landsbyerne. Venstre har 
tradition for at værne om 
beslutninger taget så tæt 
på den enkelte som mu-
ligt. Det vil vi også holde 
os for øje den kommende 
valgperiode. ■

Venstres borgmesterkandi-
dat Ellen Trane Nørby 
lancerer nyt udspil, der skal 
give flere tilflyttere i Gråsten, 
Broagerland og Sundeved.
 Arkiv foto
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GRÅSTEN SLOTSKIRKE
Søndag den 7. november kl. 11.00

Allehelgensgudstjeneste
ved Hanne Beierholm Christensen

ADSBØL KIRKE
Søndag den 7. november kl. 9.30

Allehelgensgudstjeneste
ved Hanne Beierholm Christensen

KVÆRS KIRKE
Søndag den 7. november kl. 16.00

Allehelgensgudstjeneste
ved Helle D. Asmussen

BROAGER KIRKE
Søndag den 7. november kl. 10.30

Allehelgensgudstjeneste
ved Stefan Klit Søndergaard

EGERNSUND KIRKE
Søndag den 7. november kl. 14.00

Allehelgensgudstjeneste ved Ulla Hermann

RINKENÆS GL. KIRKE
Søndag den 7. november kl. 14.30

Allehelgensgudstjeneste
ved Marianne Østergård Petersen

OBS! Kransenedlæggelse allerede kl. 14.00

NYBØL KIRKE
Søndag den 7. november kl. 11.00 

Allehelgensgudstjeneste
ved Karen Møldrup Rasmussen

SOTTRUP KIRKE
Søndag den 7. november kl. 16.00

Allehelgensgudstjeneste
ved Karen Møldrup Rasmussen

ULLERUP KIRKE
Søndag den 7. november kl. 16.00

Allehelgensgudstjeneste
ved Lis-Ann Alexandra Rotem

TYSK GUDSTJENESTE
Sonntag, 7.11., 

kein Gottesdienst

GUDSTJENESTERGUDSTJENESTER

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

    Udover 25 ord, 1,-  pr. ord.

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

    eller
  

356495

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

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

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

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

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

TillykkeTillykke

GRÅSTEN
RINGRIDERFORENING
afholder

Generalforsamling
ONSDAG DEN 24. NOVEMBER KL. 19.30

i år på Benniksgaard Hotel, Sejrsvej 101, Rinkenæs, 
6300 Gråsten. 

Vi starter med at spise Wienerschnitzel med tilbehør
for de tilmeldte kl. 18.30.

TILMELDING skal ske til Ditte Kjær på mail: 
dk20651533@gmail.com senest den 21. november. 

Der er mulighed for at få tilsendt regnskabet 
ved skriftlig henvendelse til Kim Vagner 
på mail: info@kimvagner.dk

DAGSORDEN
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning om foreningens 

virksomhed i det forløbne år.
3. Fremlæggelse af årsregnskabet til godkendelse. 

(Beretning og regnskab godkendes under et).
4. Valg af bestyrelse.
5. Valg af revisor.
6. Forslag fra bestyrelse eller medlemmer.
7. Eventuelt.

Forslag der ønskes behandlet, skal være formanden 
Andreas Thomsen Nøhr, Dyrkobbel 35, 6300 Gråsten
mail: dyrkobbel35@gmail.com - i hænde 
senest den 17. november 2021.

Vel mødt.

Fynboernes ankomst til Rinkenæs
Ældre Sagen i Gråsten 
indbyder onsdag den 3. 
november kl. 14.30 til 
16.30 i Ahlmannsparken 
til et foredrag med titlen 

“Historien, der ikke skulle 
fortælles”.

Keller Nielsen, der bor i 
Sandager, vil fortælle om 
fynboernes ankomst til 
Rinkenæs. Kampen om 

Rinkenæs Andelsmejeri 
og spiritusbevillingen til 
Rinkenæshus.

Prisen er 50 kr. for 
medlemmer 70 kr. for 
ikke-medlemmer, inkl. 

kaffe og kage. Tilmelding 
på aeldresagen.dk/gråsten 
eller til Anne Køcks på 
tlf. 2334 0905. ■

Garvet politiker på valgplakaten
Af Lise Kristensen

Preben Storm har været 
med i kommunalpolitik i 
20 år. Han kender gamet 
og tager de øretæver, 
der kommer.
“Jeg ved ikke, hvorfor jeg 
hele tiden bliver skudt i 
skoene, jeg vil Dalsmark 
Plejehjem det dårligt. 
Det er rigtigt, vi ønskede 
at insource det til kom-
munal drift, men det viste 
sig i det lange løb ikke at 
have politisk flertal. Ikke 
engang Ankestyrelsen 
kunne give os et brugbart 
beslutningsgrundlag. 
Vi har fravalgt Danske 
Diakonhjem som udbyder 
af privat hjemmepleje, 
fordi de var 2,7 millioner 
kroner dyrere end andre. 
Skulle vi tilføre det øvrige 
hjemmehjælpsområde et 
lignende beløb, ville det 
koste næsten 30 millioner 
kroner. Det skal man vide, 
når man går så meget ind 
for udbud, at det skal vur-
deres hvert sjette år. Vi er 
som kommune forpligtet 
til at leve op til udbuds-
betingelserne og kan ikke 
favorisere nogen ved at 
betale overpris,” fortæl-

ler Preben Storm om en 
turbulent valgperiode på 
ældreområdet.

“Jeg var i sin tid med til 
at genindføre dagtilbuddet 
på Dalsmark Plejecenter, 
fordi det viste sig at være 
en forkert beslutning at 
sløjfe det under det bor-
gerlige flertal med Aase 
Nyegaard som borgme-
ster, så jeg har altså også 
været med til at rette op 
på forkerte beslutninger 
på ældreområdet,” pointe-
rer Preben Storm.

Fællestillidsmand
Han er bosiddende i 
Rinkenæs og vil ikke have 
siddende på sig, han vil de 
ældre det dårligt.

“Kernevelfærden for 
børn og ældre og på det 
sociale område er det 
afgørende. Vi skal gerne 
blive ved med at kunne 
tilbyde byggegrunde, som 
det har vist sig, der er 
efterspørgsel på eksem-
pelvis på Dyrhøj i Gråsten 
og i Nybøl. Jeg ser også 
gerne, Den kongelige 
Køkkenhaves 25.000 besø-
gende i endnu højere grad 
får afsmittende virkning 
på handelslivet i Gråsten. 
Vi skal undgå butiks-
døden og må hele tiden 
være opmærksomme på, 
hvordan det skal gøres,” 
siger den drevne 61-årige 

socialdemokratiske 
kandidat.

Han har arbejdet på 
Danfoss i 26 år og været 
fællestillidsmand i 23 år.

“Det er godt, at store 
virksomheder er med til 
at sikre arbejdspladser. Vi 
skal være taknemmelige 
for, at Bitten og Mads 
Clausens Fond bidrager 
med flotte gaver i form af 
milliontilskud og turis-
meprojekter, som et nyt 
havnebad og udbygning 
af idrætscentret Skansen. 
Sønderborg er blevet en 
rigtig turistkommune. 
Det er den rigtige vej at 
gå. Jeg tror ikke, man 
skal frygte så meget for 
befolkningsnedgang og 
demografisk udvikling. 
Det skal nok udvikle sig 
til det bedre med de byg-
gegrunde, vi udbyder. Det 
trækker unge mennesker 
og familier til,” siger 
Preben Storm, der er godt 
tilfreds med en blanding 
af gammel og ung i de 
socialdemokratiske ræk-
ker, så erfarne rotter som 
ham selv kan hjælpe nye 
røde spirer på vej. ■

Preben Storm (S) er parat til 
fire år mere i Sønderborg 
byråd. Arkiv foto
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Bierfest med 716 gæster Af Gunnar Hattesen

Formand for Kværs-
Tørsbøl Ungdoms- og 
Idrætsforening, Hans 
Lenger, forventer, at 
årets bierfest giver et 
overskud på 120.000 
kr. til foreningens 
ungdomsarbejde.
“Det var den 9. bierfest. 
Alle har været udsolgt”, 
siger en glad og stolt Hans 
Lenger.

Før bierfesterne holdt 
KTUIF løvfaldsfester 8 
gange. Den første løv-
faldsfest var i 2005 og den 
første bierfest i 2013. ■

Min kære mand
vores kære far, svigerfar, morfar, farfar og oldefar

Erland Lenhardt J Christensen
* 1. februar 1936    †  31. oktober 2021

er pludselig taget fra os

På familiens vegne

Grethe
Laila, John, Finn og Jan

Bisættelsen foregår fra Egernsund Kirke
lørdag d. 6. november kl. 13.00

Tak fordi du handler lokalt 

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

Alice Tørøk Bedemand Kontakt 71 78 76 22

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

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

• Kiste (hvid )

• Miljøurne 

• Polstring af kiste 

• Fri kørsel i Sønderjylland 

• Honorar-samtale i hjemmet

• Dokumentarbejde inkl.

• Intet weekendtillæg

 Pris fra kr. 10.995,-

ISO9001-certificeret

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

eksam. bedemænd

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

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

Vi træffes hele døgnet på 74 65 94 33

Gråsten&Omegns

- Steffen Jensens eftf.

Felstedvej 34
Gråsten

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

Rabøl Jørgensens Begravelsesforretning

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

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

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

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

Svend HedegaardRie Rabøl Jørgensen Martin Good

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

 

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

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

Gråsten Bedemandsforretning
– en del af Rabøl Jørgensens Begravelsesforretninger

Rie Rabøl Jørgensen Martin GoodGunnar Petersen

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

Husk vi holder lukket om søndagen. 

Steen Kristensen
Eksam. bedemand

Als- &
Broager-Sundeved Begravelsesforretning
v/ Steen Kristensen

Bakken 23 · Guderup · Telefon 74 45 80 11

Storegade 39 · Nordborg · Telefon 74 45 11 45

Kirkegade 2 · Broager · Telefon 74 44 95 29

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

www.als-begravelse.dk

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

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

Vores kister er danskproduceret med 
fokus på bæredygtighed.

Gitte J.J. Kristensen
Eksam. bedemand

Poul Erik Kjærgaard
Eksam. bedemand

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

Gråsten blomster
Ulsnæs Centret, Sundsnæs 17A

Telefon 74 65 03 03

Taksigelser

Min dybtfølte tak Min dybtfølte tak 
for blomster og venlig deltagelse ved for blomster og venlig deltagelse ved 

bisættelsen af min elskede mand bisættelsen af min elskede mand 

Hans BrandtHans Brandt
AgneteAgnete

Dødsfald

Johns sidste vilje
Af Søren Gülck

Fisker John Mikkelsen 
blev forleden stedt til 
hvile på Flensborg Fjord, 
hvor hans aske på en 
smuk efterårsdag blev 
søsat af familien.
John sidste vilje var, at 
hans aske skulle søsættes 
ved bøjen på den position, 
der også kaldes svigermor 
i Flensborg Fjord.

Da familien er stor, var 
det svært at finde et skib 
med plads til dem alle. 

Derfor blev Søgårdhus 
kontaktet, fordi de ejer 
Den store Bjørn i Gråsten 
Havn.

Kaptajnen lagde stor 
vægt på, at dagen skulle 
være afslappet, ligesom 
John Mikkelsen ville have 
ønsket det. Så familien fik 
hele skibet stillet til rådig-
hed, med plads til ro og 
fordybelse.

Det blev en smuk tur 
på Fjorden, som vil stå 
som et stort minde hos 
familien. ■

Asken fra fisker John Mikkelsen fra Gråsten blev strøget i 
Flensborg Fjord. Foto Søren Gülck

Formand for KTUIF, Hans 
Lenger, bød velkom-
men til årets bierfest.
 Foto Ingrid Johannsen
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DIN LOKALE HÅNDVÆRKER

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

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

Ansv. redaktør
Gunnar Hattesen

Telefon 21 16 06 83

redaktion@graastenavis.dk

Reporter
Søren Thygesen Kristensen

Telefon 27 36 04 12

Journalist
Lise Kristensen

Telefon 20 75 79 12

lik@graastenavis.dk

Mediechef
Ingrid Johannsen

Telefon 21 19 02 80

isj@graastenavis.dk

Fotograf
Jimmy Christensen

Telefon 29 25 95 50

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

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

 Følg os på Facebook

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

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

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

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

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

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

Mediekonsulent
Knud Petersen

Telefon 31 40 03 61

kp@graastenavis.dk

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

Tak fordi du 
handler lokalt
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B R O A G E R

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

Erik Krogh har mod på endnu en valgkamp
Af Lise Kristensen

Han er ved at sætte en 
drone op. Han vil visu-
alisere, at der mangler 
boligområder i Broager 
og på Broagerland. Det 
skal ske ved et overblik 
fra oven.
“Det er på højeste tid, vi 
får boliger for flere alders-
grupper. Vi mangler ejen-
domstyper på omkring 
de 100 kvadratmeter, som 
folk kan flytte ind i, når de 
kommer op i årene, så der 
kan blive ledige huse til 
yngre borgere. Som det er 
nu, har vi ikke boligtilbud 
til dem, der gerne vil bo i 
Broager. Det er ikke alle, 
der har lyst til at flytte til 
Gråsten eller Sønderborg. 
Det skal være i den kom-
mende valgperiode, vi 
stikker spaden i jorden,” 
siger erhvervsmanden 
Erik Krogh, der stiller op 
til kommunalvalget som 
nummer tre på Venstres 
liste.

“Der sker ikke noget, 
hvis folk herfra ikke selv 
sætter tingene i gang. Vi 
har fået Broagerhus i det 
gamle rådhus, da vi flyt-
tede ud af Degnegården, 
for ellers havde Ældre 
Sagen og Broager 
Pensionistforening været 

“hjemløse”. Broagerhus 
er i dag et stort aktiv for 
Broagerland. Vi kan ikke 
klage over manglende 
kommunal velvilje, da vi 
startede projekteringen 
af Broagerhus, men det 
kræver, der er nogen, der 
tager initiativet,” siger 

Venstremanden, der af 
samme grund blev tovhol-
der på Broagerhus.

Kommunalpolitik
Familien flyttede til 
Broager i 1987, da Erik 
Krog blev filialchef i 
Unibank. Han var med-
lem af det gamle Broager 
Byråd i seks år op til kom-
munesammenlægningen 
i 2007.

I den efterfølgende perio-
de fik han travlt som leder 
i en grossistvirksomhed 
og senere i en transport 
og logistikvirksomhed i 
Padborg og måtte opgive 
det politiske arbejde. Han 
arbejdede så op til 2019 
i transportbranchen i 

Padborg, hvor han i dag 
er konsulent i en alder af 
68 år. Den øgede fritid har 
givet mod på et comeback 
i kommunalpolitik.

“Venstre havde et dår-
ligt valg i Sønderborg 
Kommune sidste gang 
til dels af landspolitiske 
årsager. Jeg var nummer 
to på listen, men blev ikke 
valgt. Det er ikke afgø-
rende, hvilken placering 
man har på listen. Med 
sideordnet opstilling kan 
nummer 19 lige så vel 
blive valgt som en læn-
gere oppe på listen. Det 
er spændende, hvilken 
politisk nat vi går i møde 
efter kommunalvalget, og 

hvem der får personlige 
stemmer nok til at komme 
ind. For mig at se er det 
vigtigt at få mandater, der 
repræsenterer Broager. 
Det mangler i det sid-
dende byråd. Venstre er 
i valgforbund med de 
borgerlige partier. Valget 
tegner anderledes denne 
gang end for fire år siden. 
Jeg tror, der kan ske meget 
på valgnatten. Venstre står 
godt og er denne gang i en 
anden position end tidli-
gere blandt andet med en 
politisk dreven borgme-
sterkandidat i Ellen Trane 
Nørby,” vurderer ildsjælen 
fra Broager, der glæder sig 
til det politiske pokerspil, 
som vil udspille sig natten 
til den 17. november. ■

Erhvervsmanden Erik Krogh 
fra Broager stiller op som 
nummer tre på Venstres 
liste til kommunalvalget 16. 
november. Arkiv foto

1. Udvikling i hele kommunen!
2. Fremsynet politik der skaber
 vækst og bosætning!
3. Aktiv seniortilværelse og
 livskvalitet i ældreplejen!

STEM PERSONLIGT!

Stem på nr. 3 på Venstres liste!
Erik Krogh

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 fl 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 kaff e, 
middagsmad, entre, eftermiddagskaff 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
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Søskendeparret 
Peter Hansen og 
Inger Andresens legat
Legat til værdigt trængende 
aldrende enker, enkemænd og 
ægtepar i Broager by

Som ansøger skal man være:

- værdigt trængende aldrende enke, 
enkemand eller ægtepar i Broager by

- alder skal på ansøgningstidspunktet 
minimum være pensionsalderen

- bopæl skal være postnr. 6310 Broager 
på ansøgningstidspunktet

For at ansøge skal du udfylde, 
afl evere eller indsende 
ansøgningsskema sammen 
med seneste årsopgørelse 
og forskudsopgørelse.

Ansøgningsskema fi ndes på siden: 
sonderborgkommune.dk/legat

EGERNSUND SENIORER
Mød

KIRKEGÅRDSGARTNER
TINA P. REIMER

Onsdag den 17. november 2021
Sted: Kulturhuset D.G.S kl. 14.00

Her kan du få ideer til dekorationer.
Dekorationer som bliver lavet, samt andre vil blive bortloddet.

Lodder købes for kr. 5,-  
Deltagerpris inkl. ka� e med tilbehør kr. 20,-

Tilmelding til Else 74 44 23 40 eller Gerda 30 44 45 25

Egernsund Seniorer inviterer medlemmer til 

JULEFROKOST
Søndag den 28. november 2021 kl. 13.00

Sted: Kulturhuset D.G.S.
Stor bu� et/ ka� e med tilbehør.

Pris kun kr. 150,-
Drikkevarer købes til billige priser.

Tilmelding senest søndag den 21. november.
til Else 74 44 23 40 eller Gerda 30 44 45 25

Beløbet betales ved indgangen

Tilmelding til 

KEGLESPIL 
i Ahlmannsparken

Vi starter i januar uge 2. ialt 12 x
Hver mandag fra kl. 13.00 – 15.00

Tilmelding senest den 28. november til Else 74 44 23 40

VEDRØRENDE 
VANDGYMNASTIK

Tilmelding skal foregår direkte til Marina Fiskenæs
Her kan du på deres hjemmeside se 

på hvilke hold der er plads
Har du spørgsmål ring til Kaj 29 36 04 01 

Venlig hilsen
BESTYRELSEN  

Søndagscafé 
pænt besøgt
Af Glendi Hvidkilde

Ældre Sagen i Broager 
samlede 92 medlemmer 
til søndagscafe på 
Broagerhus
Der blev serveret benløse-
fugle med tilbehør samt 

citronfromage lavet og 
leveret fra Frk. Jensen i 
Skelde.

Efter spisningen viste 
Gerd Knudsen og Lars 
Staal fra Skelde flotte bille-
der fra en rejse til Island i 
sommer. ■

Valget i Broager
onsdag den 10. november kl. 19.30

på Broagerhus
Vi har inviteret spidskandidaterne til 

kommunalvalget til vælgermøde.

Kom og lyt. Stil spørgsmål. 
Eller giv din mening til kende.

Arrangør: Broager Udviklingsforum, 
Broagerhus og netmediet Broager.dk

Narko -
bilist
Politiet standsede søndag 
eftermiddag en 31-årig 
mandlig bilist fra Broager. 
Det skete i Skovby på 
Sydals. Manden blev taget 
med amfetamin i blodet. ■

ZDF “fandt” et lig under Egernsund-broen Af Lise Kristensen

Network Movie fra 
Hamborg har på vegne 
af den tyske TV-kanal 
ZDF lavet optagelser 
til nye afsnit af krimi-
serien “Unter anderen 
Umständen” under 
Egernsundbroen. 

Torsdag var Toftvej og 
Gammel Færgevej spær-

ret fra Bofællesskabet 
Fjordbo, fordi aktørerne 
i den populære tyske kri-
miserie var ved ”at fiske 
et lig op af vandet” under 
broen.
Under andre omstæn-
digheder, som det må 
oversættes på dansk, har 
en kriminalkommisær 

– Jana Winter spillet af 
skuespillerinden Natalia 
Wörner – som opklarer 
modgåder med ud-
gangspunkt i Flensborg 
og Slesvig-Holsten. 
Krimiserien er kørt over 
skærmen siden 2006 og 
har over en snes opklarede 
og dramatiske mordsager 
på samvittigheden.

Serien følges af seks 
syv millioner TV-seere. I 
Tyskland har hvert TV-
sendeområde med respekt 
for sig selv et kommissær-
hold, der med ildhu kaster 
sig ind i socialrealistiske 
og bestialske mordsager 
med en opklaringspro-

cent, der kan få enhver 
kriminalkommisær i 
virkelighedens verden til 
at blegne.

Den slesvigske-holsten-
ske mordkommission har 
forbillede i Skandinavien 
med den berømte svenske 
krimiforfatter Hening 
Mankell som ledestjerne. 
De slesvig-holstenske 
dramaer foregår naturligt 
ved strand og vand, som 
tilfældet har været i Alnor, 
Gråsten og Egernsund den 
forløbne uge. Her nøjedes 
dansk politi med at bivå-
ne, optagelserne foregik 
i god ro og orden og bag 
behørig afspærring.

Om liget var en kvinde 
eller en mand, og hvilke 
kriminelle motiver, der 
ligger bag modgåden, 
kan TV-seerne erfare på 
ZDF – Zweites Deutches 
Fernsehen – det kommen-
de år. Titlen er et udslag 
af, at hovedrolleindehaver 
Natalia Wörner og der-
med også kriminalkom-
missær Jana winter var 
gravid – i omstændighe-
der – ved premieren på 
TV-krimiserien i 2006. ■

Filmoptagelserne foregik 
ved Egernsundbroen. 
 Foto Lise Kristensen
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TILBUDDENE GÆLDER TORSDAG - FREDAG

SLAGTERENS FRISKHAKKET 
BLANDET FARS
8-12%

MJELSMARK ÆG
Bakke med 15 stk. 

str. M

TINGLEFF GULD KAFFE
4 pk. a' 500 gram

HERREGÅRDSRØDKÅL
720 gram

HØRUP 
KARTOFFELSPEGEPØLSE

2,5 KG 

10000

FREDAGSTILBUD

Tilbuddet gælder kun fredag 

GUSTAV AND
Dybfrost

3000 GRAM

9500
15 STK.

2000

4 PK.

10000
Maks. 8 poser

 pr. kunde pr. dag

PR. STK.

800

1 STK.

5900
Maks. 3 stk

pr. kunde pr. dag

BAGERENS 
FRANSKBRØD

GRØNTMARKED
ÆBLER – PÆRE OG BANANER

PR. STK.

1200

PR. STK.

100
Maks. 20 stk

pr. kunde pr. dag

Broager

Butikken tlf. 73 44 15 00 · Delikatessen tlf. 73 44 15 16 · Slagter tlf. 73 44 15 17
Se også SuperBrugsens udsendte avis. Tilbuddene gælder torsdag den 4. november til fredag den 5. november. Forbehold mod trykfejl og udsolgt
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Broager

Næste annonce uge 44

DANMARK SPISER SAMMEN

Søndag den 14. november kl. 12. Dørene åbnes kl. 11.15
Menu: Andesteg med kartofl er, rødkål, waldorfsalat og surt. Ris á la mande med 
kirsebærsovs.
Underholdning: Forfatter Karsten Skov holder foredrag med udgangspunkt i hans 2 
romaner “Enkeland” og “Under samme måne”.
Pris: kr. 75,-
Tilmelding til Glendi Hvidkilde på mail: glendihvid@yahoo.dk og tlf. 5135 9550 
fra fredag den 5. november kl. 15

JULESØNDAGSCAFÉ

Søndag den 28. november kl. 14. Dørene åbnes kl. 13.15
Menu: Kløben, lagkage og småkager
Underholdning: Sang/fællessang og musik af Nanna Agerley og guitarist 
Anders Christensen. Der vil som altid være amerikansk lotteri.
Pris: kr. 50,-
Tilmelding til Glendi Hvidkilde på mail: glendihvid@yahoo.dk og tlf. 5135 9550 
fra fredag den 5. november kl. 15

410 til bierfest i Sundevedhallen i Vester Sottrup
Af Søren Gülck

Der var fællessang, dans, 
super stemning og wiener-
schnitzler til årets bierfest 
i Sundevedhallen i Vester 
Sottrup, hvor 410 festglade 
mennesker deltog. ■

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

Der blev skålet, festet, danset 
og drukket øl i stride strøm-
me ved bierfesten i Vester 
Sottrup. Foto Søren Gülck

Spændende rejse til 
Mellemamerika
Af Hans Valdemar Moldt

Bjarne Boytang, der stam-
mer fra Skodsbøl, tog de 
49 tilhørere på Broagerhus 
med på en spændende 
rejse til Mellemamerika 
- Costa Rica, Nicaragua 
og Guatemala - da han 
gæstede Lokalhistorisk 
Forening for Broagerland.

Bjarne Boytang fortalte 
naturligvis også om bar-
ne- og ungdomsårene i 
Skodsbøl og Broager. ■ Der blev lyttet, da Bjarne Boytang 

fortalte om sit spændende liv. Foto Finn Wogensen   
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Omsorg og kompetent 
pleje skal løftes
Omsorg og plejen skal blive bedre i Sønderborg kommune. 
Vores ældre borgere og de borgere, som behøver pleje, skal opleve, 
at de får en kompetent sundhedsfaglig pleje og en værdig omsorg. 
Der er et stigende pres på denne sektor og det pres skal lettes.

Vi skal skabe rammer, så plejepersonalet kan gøre det, de brænder 
for, nemlig give omsorg og pleje med høj faglighed og med menne-
skelig varme.

Vi skal uddanne og rekruttere mere sundhedsfaglig personale.

Vi skal udnytte teknologiske muligheder og forenkle processer, 
så vi frigør mere tid til varme hænder.

Jeg vil bruge min energi, viden og indsigt til at forbedre plejen og 
omsorgen for de ældre og for dem, som behøver pleje.

Kirsten Bachmann, Nybøl. Byrådskandidat for Slesvigsk Parti i Sønderborg Kommune

Slesvigsk Parti
Sammen for Synnejylland

Derfor tilbyder Sundeved Venstre 
kørsel for ældre borgere og 

andre, der har udfordringer med 
at komme til sit valgsted i 

tidsrummet kl. 9.00 - 18.00

K Ø R S E L  T I L  D I T 
VA L G S T E D

D E T  E R  V I G T I G T  AT  A L L E 
FÅ R  S AT  S I T  K R Y D S  T I L 

KO M M U N A LVA L G E T 
D E N  1 6 .  N O V E M B E R

KO N TA K T  F O R M A N D 
T R O E L S  LYC K
PÅ  2 3 6 6  6 6 7 7

S E N E S T  M A N D A G  K L .1 8 . 0 0

Tak fordi du handler lokalt

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

Sundeved 
Husholdningsforening

Inviterer til

ADVENTSMØDE
Mandag den 29. november 2021  kl. 14.00
på Forsamlingsgården Sundeved (salen)

Sognepræst Karen Møldrup Rasmussen - fortæller 
om Præsteliv imellem løbesko-strikketøj og bøger.

Musikalsk juleunderholdning med fællessang 
ved Sønderborg Harmonikaklub.

Der serveres kaffe og kage.

Pris pr. person 100,- kr.

Alle er velkomne  - blot der sker tilmelding 
senest den 22. november til Ingermargrethe 

tlf. 21 65 29 81 / 74 46 78 64 eller 
mail: ik@revisor-knudsen.dk

Bestyrelsen

Narkobilist stoppet i Ullerup
Politiet stoppede for-
leden en 28-årig mand 
fra Sønderborg på 
Aabenraavej ved Ullerup.
Bilisten indrømmede, at 
han havde taget stoffer, så 
han blev sigtet og anholdt.

I bilen sad der en 

25-årig mand fra 
Aabenraa-området.

Begge blev visiteret og 
passageren blev derefter 
sigtet for at have 99,5 
gram hash på sig.

Bilens fører er tidligere 

blevet frakendt retten til at 
køre bil. ■

Foreningen for Forsamlingsgården Sundeved

VÆLGERMØDE 
PÅ FORSAMLINGSGAARDEN 

SUNDEVED
Mandag den 8. november fra kl. 19.00 - 22.00

Syv partier fra Sønderborg 
kommune stiller med en 

kandidat til debat.

Der vil blive serveret kaffe, 
te og kage, samt mulighed 
for køb af øl, vin og vand.
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Hørt i byen
Gråsten Handel har 
modtaget et sponsorat 
på 5.000 kr. fra en af 
byens virksomheder. 
Pengene skal bruges til 
at forhøje hovedgevin-
sten i Gråstenmærker 
til 10.000 kr. Hoved-
gevinsten udtrækkes 
23. december blandt 
samtlige indleverede 
kuponer.

Torsten Brodersen, 
tidligere Alnor, var 
hjemme fra Norge for 
at deltage i bierfesten 
i Kværs. Han har boet 
i Norge siden 1979, og 
er netop blevet norsk 
statsborger, efter der 
blev åbnet mulighed for 
dobbeltborgerskab.

Søndag eftermiddag 
blev en 29-årig mand 
fra Sønderborg, som 
kørte i bil på motor-
vejen ved Gråsten, 
standset af politiet. 
Betjentene mistænkte 
bilisten for at være på-
virket af stoffer, så han 
blev sigtet og anholdt. 
I forbindelse med an-
holdelsen blev manden 
visiteret. Og han havde 
3,4 gram hash på sig og 
det er også skrevet ind 
i sigtelsen, selvom der 
står, at han ikke havde 
kørekort.

Efter et halvt års 
non-stop arbejde med 
at drive Den Gamle 
Skomager, holder 
Morten Latter nogle 
fridage i sommerhus på 
Nordals.

På Rendbjergvej i 
Egernsund standede 
politiet søndag en 35-
årig mandlig bilist fra 
Gråsten. Han havde 
alkohol i blodet over det 
tilladte. ■

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

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

Stillinger

Maskinmontør
– Medarbejder til maskinmontage og service

STRECON A/S søger en medarbejder til maskinmontage og service.

Vi udvikler og fremstiller egne maskin- og udstyrsprodukter samt 
specialudviklede maskiner og produktionsudstyr til kunder i Danmark 
og udlandet. Vi samarbejder med en lokal virksomhed, som tager sig 
af el-montagen og selve maskinstyringen. Vores kunder er normalt 
store internationale virksomheder, som sætter høje krav til kvalitet og 
service.

Vi har brug for en medarbejder, der har lyst til at arbejde med mekanisk 
montage og service af maskiner og produktionsudstyr, hvor der stilles 
store krav til omhyggelighed og selvstændighed. Du har en relevant 
faglig uddannelse og gerne noget erfaring med i rygsækken fra et 
tidligere job. Men vigtigst af alt er din indstilling til jobbet med maskin-
montage og service. Det er en fordel, hvis du – udover dansk - kan tale 
og forstå engelsk og tysk.

Ansættelsen vil være dækket af overenskomsten under Dansk Metal.

Ansættelsestidspunkt: Hurtigst muligt.

Spørgsmål kan rettes til Erik Lund på telefon 5123 1113 
og en kort ansøgning med CV sendes til el@strecon.com

STRECON A/S, Stødagervej 5, 6400 Sønderborg
www.strecon.com

Stor interesse for 
Gråstenmærker
Hver uge bliver der 
udtrukket vindere blandt 
de kuponer, som er 
blevet indleveret.

John Kristoffersen, 
Gråsten, valgte gave fra 
Tinsoldaten.

Rikke Lyhne, Gråsten, 
modtog gavekort fra Enjoy 
Resorts Marina Fiskenæs.

Grethe Storm Pedersen, 
Egernsund, fik gave fra 
Netto.

Lone Clerkin;, Gråsten, 
fik gave fra keramiker 
Lajla Hartig.

Desuden var der gaver 
til: Rita Bøhnke, Tørsbøl, 
som modtog gave fra 
Salon Sanne.

Ester Franson, Gråsten, 
som fik gavekort fra 
2dreams.

Søren Nordentoft, 
Kollund, som valgte gave 
fra Matas. ■

Nu holder vi kursen
Gråsten-området er inde 
i en positiv udvikling:
Den Kgl. Køkkenhave 
er etableret både som 
turistmål og som del af 
socialpsykiatrien. Gråsten 
Pleje center er renoveret 
og udbygget. Ahlmanns-
parken er blevet renoveret 
og fremstår nu som et mo-
derne kulturhus. Nu skal 
vi holde den gode kurs og 

tage de næste skridt for 
vores område.

Som jeg ser det, ser de 
næste store skridt sådan 
ud:

Vi skal i fællesskab arbej-
de for, at endnu flere af de 
25.000 turister, der årligt 
besøger Den Kgl. Køkken-
have, også aflægger besøg 
i Gråsten til gavn for vores 
lokale erhvervsdrivende.

Gråsten Skole bør blive 
totalrenoveret, så den 
fremstår som en moderne 
skole. Her kunne sidste 
etape af Ahlmannsparken 
tænkes ind i en 
helhedsløsning.

Når arealet ved den 
gamle politistation skal 
bebygges, er det oplagt at 
tænke seniorboliger ind.

Og så har vi vist, at vi 
kan sælge byggegrunde. 

Derfor skal der være et 
bredt og attraktivt udvalg 
af grunde – f.eks. syd for 
Hunds bjerg, Gråsten, 
og Høj løkke, Rinkenæs. 
Samtidig bør en ny lokal-
plan for teglværksbyen i 
Egernsund give mulighed 
for flere nye boliger.

I Socialdemokratiet går 
vi til valg under overskrif-
ten “Sammen om trivsel 
og udvikling i hele kom-
munen”. Det gælder også 
Gråsten og den positive 
udvikling, vi er inde i. 

For det er stærke og 
levende lokalsamfund, 
der giver en kommune i 
balance.

Preben Storm 

Gruppeformand for 

Socialdemokratiet 

Hvedemarken 15, Rinkenæs

Læserbrev
2 8



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

Stem for
at vi arbejder

sammen og styrk
udviklingen i

landdistrikterne

Kurt
Asmussen

Slesvigsk Parti

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

D I T T E  V E N N I T S 
N I E L S E N

STEM LOKALT 
Bynære boliger, 

aktivt butiksliv og 
grønne områder 

Tak fordi du handler lokalt

Padborg - Kruså - Frøslev - Holbøl - Kollund – Gråsten - Broager - Sundeved - Ragebøl Uge 44 3. november 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  3. Schnitzel med grøn blanding

TORSDAG den 4. Paneret stegt fl æsk med persillesovs

FREDAG den  5. Kalvesteg med gammeldags hvidkål

LØRDAG den  6. Dansk bøf med rødbeder

SØNDAG den  7. Burger med pommes frites

MANDAG den  8. Rullesteg med grøntsager

TIRSDAG den  9. Gullash med mos

Kun 69,-

Martin Christensen stopper 
fodboldkarriere i Bov IF
Af Dit te Vennits Nielsen

Bov IF's fodboldspiller, 
Martin Christensen, 
har indstillet sin aktive 
fodboldkarriere efter 
30 år i klubben.
Martin Christensen har 
spillet fodbold, siden han 
var 6 år. I de seneste man-
ge år har han været fast 
spiller på 1. holdet.

Han var i en årrække 
filialchef i Sydbank 
Padborg og er i dag inve-
steringsrådgiver i Sydbank 
Sønderborg. ■

Så længe Martin Christensen 
kan huske, har han været 
fodboldspiller, men nu går 
han på fodbold-pension.
 Foto Dit te Vennits Nielsen



KOLLUND KOLLUND 
KIRKEKIRKE

BOV BOV 
KIRKEKIRKE

HOLBØL HOLBØL 
KIRKEKIRKE

Søndag den 7. november kl. 11.00
Allehelgensgudstjeneste ved 
Jakob Monberg Hansen

Søndag den 7. november kl. 9.30
Allehelgensgudstjeneste ved 
Jakob Monberg Hansen

Søndag den 7. november kl. 9.30
Allehelgensgudstjeneste ved 
Viggo Jacobsen med efterfølgende 
kransenedlæggelse

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.

Padborg

Kruså
Kollund

Holbøl

Kliplev Kværs Gråsten
Egernsund

Rinkenæs Broager

Dybbøl

Ragebøl

Varnæs

Bovrup

Vester Sottrup
Felsted

Bjerndrup

Fårhus

Frøslev Bov

Ansvarshavende redaktør
Gunnar Hattesen

Telefon 21 16 06 83
gh@bovavis.dk

Lokalredaktør
Ditte Vennits Nielsen
Telefon 25 98 91 80

dvn@bovavis.dk

Mediechef
Ingrid Johannsen

Telefon 21 19 02 80
isj@bovavis.dk

Grafisk tilrettelæggelse
Hans-Ole Nielsen

Telefon 36 95 99 36
bovavis@graphos.dk

Grafisk tilrettelæggelse
Marta Serrano Sánchez

bovavis@graphos.dk

redaktion@bovavis.dk

OPLAG: 13.430

LEVERING:

FK Distribution

TRYK:

OTM Avistryk A/S

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

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

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

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
Donerer hår til Kræftens Bekæmpelse

Af Dit te Vennits Nielsen

32-årige Camilla Tang 
Blaudzun fra Kiskelund 
ved Kruså har ladet 
sit hår vokse i 1½ år 
for at donere det til 
kræftramte.
“Min far døde sidste 
lørdag blot 59 år gammel 
efter at have haft lever-
kræft i et års tid”, fortæller 
Camilla Tang Blaudzun.

Da hendes morfar fik 
kræft for år tilbage og se-
nere døde af det, tog hun 
beslutningen om at donere 
sit hår til kræftramte. 
Håret er blevet passet og 
plejet og er ikke blevet 
farvet igennem lang tid.

“Jeg har fået spidserne 
studset indimellem, så 

håret kunne vokse og være 
lige langt. 

Hestehalen har nu nået 
de 25 cm, og her i Knæk 
Cancer ugen gik jeg til 
frisør og fik håret klippet 
af.

Jeg er glad for at kunne 
hjælpe andre”, fortæller 
Camilla Tang Blaudzun, 
der er mor til en søn og 
til dagligt arbejder i pro-
duktionen ved Abena i 
Aabenraa. ■

Camilla Tang Blaudzun fik sin hestehale klippet af hos Salon 
Søs i Knæk Cancer ugen Håret bliver doneret til kræftramte.

Fællessang i Holbøl

Søndag aften var der fællessang i Holbøl Kirke. Foto Jimmy Christensen
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Dato: .........................................................................................................

Navn: .........................................................................................................

Tlf: .............................................................................................................

Antal kuverter ............................................................................................

Brød og smør kr. 15,- pr. kuvert

Bestil din julefrokost nuBestil din julefrokost nu

Industrivej 20 • 6330 PADBORG
DØGNÅBEN • 74 67 12 03

Julefrokost 1 Julefrokost 2 Juleplatte
• Marineret sild med karrysalat 
• 1/2 æg med rejer 
• Røget laks med asparges og dildcreme
• Lun fi skefi let med 

remoulade 
• Lun leverpostej med 

bacon og champignon 
• Ribbensteg

med rødkål 
• Hamburgerryg

med kålpølser
og grønlangkål 

• Ris á la mande

• Marineret sild med karrysalat
• Kryddersild med løg 
• Rejesalat med Thousand Island dressing
• Roastbeef med remoulade og ristet løg 
• Lun leverpostej med

bacon og champignon 
• Små frikadeller med

gl. dags hvidkål
• Hamburgerryg

med kålpølser
og grønlangkål 

• Ris á la mande 
• 2 slags ost

med peberfrugt
og vindruer 

• Sild med karrysalat 
• Røget laks med asparges 
• 1/2 æg med rejer 

og kaviar 
• Roastbeef med 

remoulade 
• Røget landskinke

med røræg og 
asparges 

• Rullepølse med sky 
• Lun fi skefi let med 

remoulade ELLER mørbradbøf 
med champignon og løg

• Ost og frugt 

Pris
kr. 149,-

Pr. pers

Pris
kr. 169,-

Pr. pers

Min. 10 pers.
Bestil senest 7 dage før

Min. 10 pers.
Bestil senest 7 dage før

Pris
kr. 135,-

Pr. pers

Min. 4 pers.

Ny helhedsplan for Padborg Erhvervsområde 
Aabenraa byråd har 
vedtaget “Helhedsplan 
2.0 for Padborg 
Erhvervsområde”, som 
sætter fundamentet for 
virksomhedernes og 
Aabenraa Kommunes 
fælles ambition for de 
kommende års udvikling 
af området med et øget 
fokus på blandt andet 
den grønne omstilling 
samt tiltrækning og ud-
vikling af arbejdskraften.
Et af de vigtigste erhvervs-
strategiske områder i 
Aabenraa Kommune er 
placeret i og omkring 
Padborg. Især virksom-
heder inden for transport 
og logistik er placeret i 
området på grund af den 
centrale placering tæt på 
grænsen mellem Tyskland 
og Danmark, der gør 
det attraktivt at drive 
virksomhed fra, fordi den 
unikke position udgør 
porten til Europa.

For at sikre, at er-
hvervsområdet fortsat 

er attraktivt for eksi-
sterende virksomheder 
og i forhold til at kunne 
tiltrække nye virksom-
heder og investorer, har 
Aabenraa Kommune i 
samarbejde med Padborg 
Transportcenter og 
Business Aabenraa fået 
udarbejdet “Helhedsplan 
2.0 for Padborg 
Erhvervsområde”, som 
netop er blevet vedtaget i 
byrådet.

“Padborgs succes som 
drejeskive til Europa beror 
på en lang historisk evne 
for dynamik og omstil-
lingsparathed. Det vil vi 
gerne være med til at un-
derstøtte, og vi er derfor 
stolte og glade over, at det 
er sket i et tæt samarbejde 
med aktørerne i områ-
det”, siger Philip Tietje 
(V), der er formand for 
Vækstudvalget for Land 
og By, og fortsætter:

“Den nye helhedsplan 
viser handlekraft og sæt-
ter retningen for at gøre 
området mere bæredygtigt 
ved for eksempel at udnyt-
te 5G-infrastrukturen til 
udvikling af nye digitale 
og grønne løsninger eller 
muligheden for etab-
lering af elstandere på 
Toldpladsen”, siger Philip 
Tietje.

Arbejdskraft
Et af de øvrige områder, 
der blandt andet også 
sættes fokus på i helheds-
planen, er tiltrækning og 
udvikling af arbejdskraft, 
så der sikres kvalificeret 
arbejdskraft.

“Helhedsplanen er virk-
somhedernes og Aabenraa 
Kommunes fælles ambi-
tion og fundament for de 
kommende års udvikling 
af området. Og et af om-

råderne i planen er, at vi i 
fællesskab sikrer optimale 
forhold til, at virksom-
hederne kan få den rette 
arbejdskraft”, siger Erik 
Uldall Hansen, næstfor-
mand for Vækstudvalget 
for Land og By, og 
uddyber:

Erhvervsområdet har 
både behov for at til-
trække arbejdskraft fra 
særligt Slesvig-Holsten, 
men også fra det lokale 
arbejdsmarked. For at 
styrke denne indsats vil 
en rekrutteringsmanager 
blive placeret i området 
for at servicere de lokale 
virksomheder, mens det 
skal gøres mere attraktivt 
at tiltrække elever samt 
understøtte efter- og vide-
reuddannelse af virksom-
hedernes medarbejdere. ■

Padborg Transportcenter. 
 Foto: Aabenraa Kommune
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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

Køb et par brilleglas til mindst 600,– kr. indtil 15.11.2021 og få et brillestel fra vores Vienna Design  

kollektion til 0 kr. Alternativt kan du ellers få en rabat på 400,– kr. på et brillestel efter eget valg. Gælder kun  

for nye ordrer til og med 15.11.2021 i alle Hallmann butikker. Kan ikke kombineres med andre kampagner.  

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

  KUN I KORT TID

   Stort udvalg  

af brillestel 

brillestel  
til 0,–kr.

 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

Stem for
at vi arbejder
sammen, så

kommer
udviklingen

Erwin
Andresen
Slesvigsk Parti

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

Stem for
at vi arbejder

sammen og sætter
gang i hele
kommunen

Thore
Naujeck

Slesvigsk Parti

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

Stem for
at vi arbejder

sammen, så kan vi
bevare de små

skoler

Käthe
Nissen

Slesvigsk Parti

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

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 A1
1,6 TDi 90 Ambition 
Sportback · 5 dørs 
12/2011
Km 172.000
Diesel · Rød

114.400,-

Stephanie Lose: Mere 
sundhed for pengene
Ifølge regionsformand 
Stephanie Lose (V) 
er sundhedsvæsenet 
udfordret.
“Vi er udfordret af et 
sundhedsvæsen, der har 
meget travlt, også selv-
om der er leveret flere 
ressourcer. Nogle af for-
klaringer er, at vi har en 
behandlingsgaranti, men 
også et øget patientantal. 

Under pandemien og 
deraf nedlukningen gav 
det betydelige ventelister, 
og oveni det hele kom sy-
geplejestrejken. Det er slet 
ikke nogen god cocktail”.

Det sagde Stephanie 
Lose på et dialogmøde i 
den nu nedlagte mink-
farm hos Jens Wistoft i 
Kiskelund, som blev over-

været af et halvt hundrede 
mennesker.

Den anden deltager i 
dialogmødet var Jens 
Wistoft, der stiller op til 
regionsrådet.

Stephanie Lose berørte 
også andre faggrupper, 
som er en nødvendighed 
for at løse problemet.

“Selvfølgelig er flere 

hænder og flere penge 
også en del af løsningen, 
men der skal være mere 
sundhed for pengene. 
Her er løsningen en tidlig 
opsporing, ingen genind-
læggelser og et bedre sam-
arbejde på tværs af sek-
torerne”, sagde Stephanie 
Lose. ■

De fremmødte hørte en 
veloplagt regionsrådsfor-
mand, Stephanie Lose (V), 
fortælle om sundhedssekto-
rens udfordringer. 
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Kollund Skole og Børnehus
Skolestart 2022

Skal dit barn begynde i skole til august 2022?
På Kollund Skole og Børnehus holder vi åbent hus 

fredag den 26. november kl. 9-11.
Du får mulighed for at se skolen samt at 

tale med lærere, pædagoger og ledelse.
Timeld dig gerne til skoleleder Søren Homaa

på 7376 8263 eller 4057 6796.
Kollund Skole og Børnehus

– læring til grænsen.
Tilbuddet er til forældre der ikke allerede 

har børn i vores børnehave.

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!

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

Debatmøde 
med medlem af
Europa-Parlamentet

Pernille Weiss (C) 
Mandag den 8. november
kl. 14.00 – 16.00 
på LHN, Industriparken 1,
6360 Tinglev

EU her og nu
med særligt fokus på klima og landbrug 

Alle er velkomne 

Tilmelding: Af hensyn til kaffen bedes man 
tilmelde sig senest den 3. november til:

Peter Iver Johannsen, tlf. 4014 7533; pijohannsen@privat.dk
Eller Bente Witt, tlf. 5338 3274; bentewitt@dancyp.dk

Fo
to

gr
af

: J
ac

ob
 Je

ps
en

Arrangeret af Støtt et af:

GRATIS 
ADGANG

Bankospil trak fulde huse
9. årgang på 
Lyreskovskolen har på 
forsøgsbasis oprettet et 
nyt valgfag ALPIN SKI. 
Tiltaget skulle gerne blive 
en fast del af årgangens 
valgfag fremover. 

For at skaffe penge til 
skituren arrangerede 9. 
klasserne bingoaften, som 
blev afholdt med 166 d4el-
tagere i Multihuset ved 
Grænsehallerne. 

Der var god opbakning 
fra 40 lokale butikker og 
firmaer, som sponsorerede 
præmierne. ■ Bankospillet i multihuset var populært, og trak 166 mennesker 

af huse. Foto Dit te Vennits Nielsen
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Hørt ved Lyren
Vejbæk Medborgerhus 
dannede torsdag 
rammerne for en intim 
koncert med Mark og 
Christoffer. Gæsterne 
blev også budt på en 
lækker buffet.

Kollundhus har holdt 
koncert, GAZVæRK 
spillede lørdag til 
et næsten udsolgt 
arrangement. 

Krone Fleet i Padborg 
har nået en milepæl 
med 5.000 aktive traile-
re i flåden. Det gav an-
ledning til, at direktør 
Søren Outzen inviterede 
medarbejderne på hot-
dogs fra “Johnny$”.

På søndag plantes der 
frugttræer i Frugthaven 
ved Fritids parken i 
Frøslev. Det sker fra 
kl. 10, hvor der er en 
gravemaskine til stede. 
Fri vil lige må gerne 
medbringe en spade og 
give en hånd med.

Lørdag indvies en ny 
sti fra Industrivej til 
Street Sport Padborg 
Park. Den skal øge 
trafiksikkerheden for 
dem, der fremover vil 
benytte SSPP hallen. 
Borgmester Thomas 
Andresen klipper den 
røde snor.

10. klassetrin fra 
Aabenraa deltog 
forleden i en såkaldt 
Trans port uge. Her fik 
eleverne oplyst, hvilke 
mange jobmulighe-
der, der er inden for 
transportbranchen. 
Efter følgende viste 
48% interesse for et job 
indenfor transport.

Forleden fandt der et 
tyveri sted på rasteplad-
sen Oksekær Øst. En 
lastbilchauffør fik sig 
nemlig en ubehagelig 
overraskelse, da det vi-
ste sig, at der manglede 
intet mindre end 500 
liter diesel fra vedkom-
mendes køretøj. Det har 
en værdi på omkring 
5000 kroner. ■ 

Stillinger

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

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

Bov

Oplevelsestur
Kom og vær med

Har du oplevet ensomhed og afsavn under 
coronanedlukningen? Eller kender du en der har?

Så er her et tilbud om en oplevelsestur.

Søndag den 12. december 2021
Vi tager afsted med bus fra Holdbi kro 
kl. 13:30 og dagen er slut kl. ca. 20:30

14:30 Eftermiddagskaffe på Alsion

16:00 – 18:00 Julekoncert /-show på Alsion

Ca. 19:00 Holdbi Kro er der Gullaschsuppe kaffe/kransekage.

Er du mere tryg ved at have en ledsager med, må du gerne det.

Denne tur er gratis og tilbydes personer der bor i Ældre Sagen 
Bov området. Ingen krav om medlemskab. Max 50 personer

Tilmelding: Til Benta Tønder på mobil 25 46 18 38 fra 
den 5. november til den 8. november fra kl. 8:30 – 
10:00 eller med mail til: bentatoender@gmail.com

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

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

Generalforsamling
Torsdag den 18. november kl. 19.00 

på Rolighedsvej 2 A, 
Fårhus, 6330 Padborg

Imødekommende forslag skal være formanden
i hænde senest 8 dage før dato.

Vel mødt
Formand Mads B. Larsen

Æ Ringr’iens Venner
afholder generalforsamling 

samme aften med gældende informationer.

Mvh. formand Heidi Kønig

OGSÅ

inviterer til

 Lene Damsgaard Nielsen 
Massage & Zoneterapi

Bag Oksevej 2, Padborg tlf. 51 60 71 86

Læs mere på fi tnfun.halbooking.dk

LDN

RENGØRINGSHJÆLP
SØGES I SØNDERHAV
Hver anden uge, ca. 2-3 timer, 
hos en ældre herre.

Kontakt venligst
Jens Jørgen Jensen
Fjordvej 116 F, Sønderhav · 6340 Kruså

MOBIL 22 70 17 72

Juleaften for 
enlige i Fårhus
Af Dit te Vennits Nielsen

Handicapforeningen 
LAH arrangerer atter i år 
juleaften for enlige.
“Vi er glade for at kunne 
fortælle, at vi igen holder 
juleaften for enlige. Det 
bliver i år arrangeret i 
Fårhus Forsamlingshus, 
hvor kokken Tobias 

Hennigs vil stå for julema-
den”, fortæller formand 
for handicapforenin-
gen LAH i Bov, Svend 
Villadsen. 

Under coronanedluk-
ningen måtte den traditi-
onelle juleaften for enlige 
aflyses. 

Det var ikke blot Svend 

Villadsen, men så sandelig 
også de mange folk, der 
plejer at deltage, vældigt 
kede af. Derfor er det 
enormt glædeligt, at det er 
lykkes at stable arrange-
mentet på benene igen.

“Det gør virkelig en for-
skel for dem, som sidder 
alene. Vi har de andre år 
hygget os enormt godt 
sammen, og folk har set 
frem til arrangementet 
fra år til år. Vi er taknem-
melige for den støtte, vi 
får fra de implicerede, 
så vi igen kan afholde 
juleaften”, fortæller Svend 
Villadsen.  

Desuden bliver LAH‘s 
traditionelle juleudstilling 
på Smedeby Kro også gen-
nemført i år. 

“Vi mangler nogle ud-
stillere, så der kan blive 
fuldt hus. Man kan melde 
sig til mig, hvis man 
ønsker en stand den 20. 
november”, beretter Svend 
Villadsen. ■

Ny outlet afdeling i Padborg
Hos Bentes Shop i 
Padborg Torvecenter kan 
kunderne nu handle i en 
ny Outletafdeling.

Den ligger på lageret, 
hvor der er åbent alle dage 
med gode tilbud. ■

 Foto Dit te Vennits Nielsen
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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

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
• Træfældning
• Stubbefræsning
• Topkapning
• Snerydning og saltning

LT NATUR &
EJENDOMSSERVICE APS

Murer- samt tømrerafdeling: kontakt os for mere info

CVR 34 22 35 72

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

Bred VVS ApS

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

 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

DIN LOKALE HÅNDVÆRKER

Disko Plasko i svømmehallen
Af Dit te Vennits Nielsen

På lørdag er der 
atter gang i den i Bov 
Svømmehal, når det 
traditionelle Disko 
Plasko finder sted.
I tidsrummet fra kl. 16.00-
18.00 er der det store 
familie-diskotek. 

Det er fortrinsvis for 
dem, som ikke er så for-
trolige med vand. Bassinet 
er fyldt med forskellige 
oppustelige badedyr, så 
de små også kan have det 
sjovt. Varmtvandsbassinet 
er opvarmet til 34 grader, 
så ingen kommer til at 
fryse.

Fra kl. 19.00-22.00 er det 
så for dem, der er mere 
fortrolige med vandet.

“Her går vi lige til græn-
sen, så alt er tilladt - und-
tagen voldelig adfærd”, 
fortæller funktionsleder 
Knud-Gert Diedrichsen. 

Diskotek Saxon fyrer 
den af hele aftenen, og der 
kan købes franske hotdogs 
og bestilles pizza fra den 
lokale pizzabager. ■

Funktionsleder Knud-Gert 
Diedrichsen glæder sig til, 
at der igen kan holdes Disko 
Plasko i Bov Svømmehal.
 Arkiv foto
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