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SAMMEN OM EN
STÆRKERE SØNDERBORG

KOMMUNE
ELLEN TRANE NØRBY

BORGMESTERKANDIDAT

EN TRYG OG
VÆRDIG

ALDERDOM

“Forskellige typer 
boliger og attraktive 
byggegrunde i hele 

kommunen”

LIV OG UDVIKLING
I LANDDISTRIKTERNE MED 
STÆRKE OG ATTRAKTIVE 

CENTERBYER

“Lokale og stærke 
skoletilbud, dagpleje, 
private pasningstilbud 

og børnehaver”

FRIT VALG FOR 
DEN ENKELTE

GRØN KOMMUNE 
GENNEM 

KLIMAOMSTILLING, 
NATUR OG 

GRØN VÆKST

ALT PÅ DENNE SIDE ER EN ANNONCE FOR 
VENSTRE I SØNDERBORG KOMMUNE

BovAvis
Tak fordi du handler lokalt



FREMTIDEN KRÆVER VISIONER,
HANDLEKRAFT OG KONKRETE IDÉER

”Gennem et solidt og 
bredt politisk samarbejde 
kan vi lykkes med at gøre 

Sønderborg Kommune 
stærkere sammen”

Sønderborg Kommune skal tænkes som en hel-
hed, hvor vi både gør Sønderborg til en attrak-
tiv og familievenlig hovedby, og hvor vi samti-
dig sikrer, at der er vækst i hele kommunen, så 
alle oplever udvikling, og ingen føler sig glemt.

Det handler både om gode skoler – folkeskoler 
som friskoler – og dagtilbud. Og om vores han-
delsliv, arbejdspladser og lokale foreninger, der 
skaber liv i lokalsamfundet. Stærke lokalområ-
der binder hele kommunen bedre sammen, og 
derfor skal vi sørge for en positiv byudvikling i 
byer som Broager, Egernsund, Gråsten og Vester 
Sottrup, men også i vores landsbyer. Vi skal sikre 
frit valg og lade flere lokale initiativer spire og 
gro, så hele kommunen kan løftes.

UDVIKLING I HELE KOMMUNEN
Der skal handles, ikke bare tales. Bystrategi-
erne skal gennemføres, så vi får lys i vinduer-
ne, og landområderne oplever, at lokale idéer 
bakkes op. Bymidter og byrum skal renoveres 
og forskønnes. Grønne fællesområder, torve og 
gode bymiljøer er til gavn for både borgere og 
butikslivet. Naturlegepladser og bynære lege-
områder, skaterramper og lignende skal være 
med til, at vores børn og unge oplever, at kom-
munen gør hverdagen sjov og aktiv.

God infrastruktur er vigtig for en sammenhæn-
gende kommune. Om man er skolebarn, ung 
eller ældre, så skal man kunne komme rundt i 
vores område. Derfor skal busserne passe med 
ringetiderne – også på friskolerne, og der skal 
ske lokal inddragelse i, hvordan ruterne skal 
være. Vi ønsker sikre skoleveje og flere cykelstier 

for vores børn og unge, som skal sikkert til skole 
og fritidsaktiviteter. Det gavner også turismen 
og alle os andre, der skal rundt i kommunen.

ATTRAKTIVE BOLIGER OG 
BYGGEGRUNDE MED UDSIGT
I byudviklingen spiller et alsidigt boligudbud en 
stor rolle. Vi mangler både rækkehuse til ældre, 
der gerne vil sælge parcelhuset, men ønsker 
at blive i nærområdet, og vi mangler attraktive 
byggegrunde til tilflyttere. Om det er tiny-hou-
ses, bofællesskaber, erhvervsgrunde, lejligheder 
eller storparceller, så skal der være rum for det. 
Vi siger byggegrunde med udsigt, fordi vi er en 
skøn kommune, som flere skal have lyst til at bo-
sætte sig i.

ERHVERVSVENLIG KOMMUNE
Uden arbejdspladser - ingen vækst og bosæt-
ning. Derfor skal vi prioritere investeringer i tu-
risme, iværksætteri og erhvervsudvikling. Om 
det er de mindre håndværksvirksomheder, fri-
søren eller butikken, vores landbrug og fødeva-
resektor, turistaktørerne eller vores grønne indu-

strivirksomheder, så skal vi sørge for, at de kan 
udvikle sig. Kommunen skal lytte og være be-
hjælpelig, så små som store virksomheder ople-
ver høj service. Vi skal købe mere klogt, grønt og 
lokalt ind - det er en gevinst for alle.

BEDRE BORGERINDDRAGELSE OG 
LOKALE LØSNINGER
Vores lokalsamfund har mange ildsjæle, aktive 
landsbylaug og et stærkt forenings- og kulturliv 
til gavn for alle aldre. Derfor skal vi gøre det let-
tere at være frivillig ved at reducere i unødven-
digt bureaukrati, så tiden kan bruges på det, der 
betyder noget. Vi skal flytte flere beslutninger ud 
i vores lokalområder og sikre bedre borgerind-
dragelse, så vi lytter og ikke tromler, når beslut-
ninger skal tages.

MERE NATUR OG ØGET TURISME
Vores kommune er rig på unik natur og natur-
skønne oplevelser. Det er vigtigt for os, der bor 
her, og for de mange turister. Vores havne, cam-
pingpladser og sommerhusområder er et stort 
aktiv, som vi hele tiden skal udvikle. Vores stier 
og kyster skal være tilgængelige for turister så-
vel som os, der bor i kommunen. Men med en 
stigende brug af vores natur er der også behov 
for ordentlige toiletter og naturovernatnings-
pladser, og vores badebroer skal være sikre og 
brugervenlige for alle.

Vi ønsker en grøn kommune med klimaomstilling 
og mere vild natur. Vi skal udlægge steder, hvor 
naturen kan råde. Og vi skal stille højere krav til, 
hvordan kommunen løfter sine opgaver på en 
grøn og bæredygtig måde.

ALT PÅ DENNE SIDE ER EN ANNONCE FOR 
VENSTRE I SØNDERBORG KOMMUNE
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✔ Vinduer og døre 

✔ Tagarbejde

✔ Forsikringsskader

✔ Om-og tilbygninger Troels Petersen Allan Clausen

VELUDFØRT TØMRER- & 
SNEDKERARBEJDE

Din garanti for godt håndværk

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

Sct. Pauli 28, 6310 Broager • Mobil 4079 1647

Vi køber

GULD – SØLV GULD – SØLV 
PLETSØLVPLETSØLV

Skiftende åbningstider.
Ring gerne for en aftale 
på 4079 1647

Kom forbi butikken 
og få et godt tilbud
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Vi må ikke glemme
lokalområder, når

vi tænker udvikling

Christel
Leiendecker

Slesvigsk Parti

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

Flere ældre fordrer
bedre vilkår
og fagligt

sundhedspersonale

Kirsten
Bachmann

Slesvigsk Parti

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

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.

*Vi har 240 kasser

VI HAR KØBT BILLIG 
KVALITETSVIN IND TIL DIG

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

GRÅSTEN
Torsdag, fredag og lørdagstilbud

6 flasker kun

247,-

Spar

347-,
De sælges til 

Danmarks 
billigste pris

K R I S T I A N  B O N E F E L D

Fordi Sønderborg 
Kommune ikke kun 

er Sønderborg

Følg Borgmester Erik Lauritzen

ALLE BØRN HAR
RET TIL DEN
BEDSTE START
•  Gode normeringer
•  Lokale dagtilbud i hele 

kommunen
•  Uddannet personale 
•  Tidlig forebyggende indsats 

Stefan
Lydal

VI SKAL SIKRE EN BEDRE
ÆLDREPLEJE MED 

BESØG AF FAST
PERSONALE HVER DAG

Fiskenæsvej 2, 6300 Gråsten   

Tilmelding 
og tidsbestilling
 nødvendig på 

tlf. nr. 7365 0033

PRIS FOR BRUNCH & 
WELLNESS PR. PERS.

269 kr.

Hvornår har du sidst 
forkælet dig selv?

KOM TIL
BRUNCH & 
WELLNESS

HVER SØNDAG FRA KL. 9.00
Start dagen med brunch i 
Restaurant Fiskenæs fra 

kl. 9-11. Derefter er der fri 
entré til Wellness hele dagen. 

Prisen er inklusiv entré til 
Wellness, lækker brunch, 

badekåbe og tøfler

BovAvis
Tak fordi du handler lokalt



Befolkningstallet falder
Af Lise Kristensen

Det faldende befolk-
ningstal i Sønderborg 
Kommune blev sat til 
debat på vælgermødet i 
Gråsten.

Erik Lauritzen mener, der 
er mange gode initiativer 
på kommunalt plan, og at 
befolkningsnedgangen på 
1.500 indbyggere i løbet 
af hans otte år som borg

mester, ikke er værre end 
forudset. 

Han beskyldte Ellen 
Trane Nørby for at pynte 
sig med lånte fjer og at 
pege på besparelser, som 
allerede er planlagt, 

samtidig med, hun med 
sine valgløfter belaster det 
hårdt trængte kommunale 
budget. 

“Central
administrationen er redu
ceret kraftigt blandt andet 
gennem omprioriteringer. 
Tiltag som Ferieresort 
Nordals og Tour de France 

koster administrative res
sourcer. Det koster penge, 
men det er også den slags 
ting, der gør kommunen 
stærk og spændende,” sag
de socialdemokraten med 
slet skjulte beskyldninger 
om, Venstrekvinden giver 
valgløfter for penge, hun 
ikke har. 

Spar på bureaukratiet
Ellen Trane Nørby mener, 
der er besparelser at hente 
på bureaukratiet og vil 
lede penge over i kerne
velfærd som ældrepleje og 
skoler. 

Det sidste er begge 
parter enige i. Begge vil 
trække uddannelser til 
Sønderborg kommune 
og få unge og familier til 
at bosætte sig. Spørgere 
blandt publikum kritise
rede manglende omsorg 

for unge mennesker med 
hjælp behov. Blandt andet 
en mor med et autistisk 
barn efterlyste den rette 
hjælp. En anden forælder 
manglede tværgående 
samarbejde forvaltnings
specialerne imellem. 
“Den sidste valgperiode 
har Sønderborg kom
mune tabt 75 procent af 
klagesagerne, der bliver 
indanket på handicap og 
specialområderne for 
unge,” sagde Ellen Trane 
Nørby, der ser plads til 
forbedring. 

Erik Lauritzen poin
terede, der er fokus på 
området, og at der bliver 
gjort noget for de udsatte 
grupper. Han advarede 
mod at mene, at alt bliver 
bedre ved at afsætte flere 
ressourcer. ■

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 

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 den 10. november kl. 14.30 - 16.30.

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 vel-
kommen til at deltage ved 
Mindemonumentet overfor 
Kapellet i Gråsten 
den 11. november kl. 11.00

Gudstjenester og aktiviteter i november
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

Filmaften: Ser du månen Daniel.
Alle er velkomne

Julebuffet på Kværs KroJulebuffet på Kværs Kro
26. november • 3. december • 10. december • 17. december fra kl. 18:00

Bordreservation på 7465 9206
Kværsgade 9-11 • 6300 Gråsten 

Telefon: 74 65 92 06
Mail: info@kvaers-kro.dk  

www.kvaers-kro.dk

189,- /person.

• 3 slags sild og karrysalat
• Graved laks, æg med rejer 

og fi skefi let
• Roastbeef, surrib og 

tarteletter med høns i 
asparges

• Ribbenssteg, Medister, 
julefrikadeller, rødkål, 
sønderjysk hvidkål og 
brune kartofl er

• Grønlangkål med 
hamburgerryg, kålpølser 
og brasede kartofl er

• Forskellige oste med kiks 
og tilbehør

• Ris a la mande med 
kirsebærsauce og 
æbleskiver med 
hindbærmarmelade
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Hos os kan du samle 
Gråstenmærker

min. 2 kuverter

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

4-retters 

NYTÅRSMENU

298� 
PR. KUVERT

Nytårsmenuen leveres 90% tilberedt fra din side.

Vi har tilberedt en lækker 
4-retters nytårsmenu til dig

Appetizer
New York inspireret roll med skaldyrssalat, 

sprøde løg og rød shiso. 

Forret
Koldrøget triple pepper laks med hvide 
asparges ravioli, calamansi hollandaise, 

rugbrødschips og grønne syltede ferskener.

Hovedret
Oksemørbrad, braiseret letrøget gris, 

rødvinssauce, bøgehatte og 
syltede borettaneløg.

Dessert
Panna cotta med bærcoulis, yuzu, 

yoghurtcrumble, friske hindbær og rød shiso.

Tilbehør
Ratte du Touquet kartoffel 

og grønne asparges.

  BESTIL PÅ BESTIL PÅ WWW.ÆKØKKEN.DKWWW.ÆKØKKEN.DK
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1. Mennesket før systemet. Vi er på 
borgernes side

2. Pengene skal følge borgerne i 
valget mellem o� entlige og private 
serviceydelser

3. Bevar lokale skoler, børnehaver og 
plejecentre – landdistrikterne skal 
være attraktive og i fortsat udvikling

4. En fri folkeskole, hvor mere 
bestemmes lokalt. Flere cykelstier og 
sikre skoleveje

5. Frit valg af vuggestue og dagpleje.
Kommunal eller privat

6. Styrk de kommunale plejecentre med 
selvstændige bestyrelser

7. De ældre er gamle nok til at 
bestemme selv – frit valg og værdig 
ældrepleje

8. Vi skal genindføre morgensang, 
som kan være med til at styrke 
bevidstheden om vores kristne 
danske kultur

9. Vi skal have udvikling fremfor 
stagnation og ikke mere 
“af-det-samme”

10. Vi skal passe på borgernes penge og 
stå vagt om det frie valg 

X Stem personligt

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

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

1 0  G R U N D E  T I L  AT 
S T E M M E  PÅ

6



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

Følg Borgmester Erik Lauritzen på 
facebook.com/BorgmesterErikLauritzen  

SUNDHED OG FÆLLESSKABER
FOR ALLE

FRIVILLIGE BRANDVÆRN
De frivillige brandværn er grundpille i vores 
samlede beredskab. I fremtiden bliver der 
flere og forskelligt artede opgaver hvor de 
frivillige værn bliver afgørende for at vi kan 
løfte opgaven i fællesskab. 

VI VIL:
•  Styrke samarbejdet mellem de frivillige 

brandværn og Sønderborg Brand og Redning

•  Understøtte de frivillige værn i at få flere 
ind i fællesskabet, fx via ungdommens 
brandværn og øget synlighed overfor 
elever i folkeskolen.

•  Sikre økonomi til tidssvarende køretøjer 
og udstyr

LANDSBYLAUG
De 36 borgerforeninger og landbylaug i vores 
store kommune, er afgørende for drivkraften 
i de små lokalsamfund. For socialdemokratiet 
er det afgørende at understøtte udviklingen 
og arbejdet i foreningerne, herunder at sikre 
lokale forsamlingssteder, afsætte midler til 
byfornyelser, lokale projekter og formidling.

VI VIL:
•  Fastholde den tætte relation til lands-

bylaugene via §14 stk 7 udvalget

•  Styrke kommunikationen og forsimple 
ansøgningsprocesser

•  Gøre det lettere at få overblik over puljer 
som kan ansøges af landsbylaugene

I Sønderborg kommune – har vi en 
lang og stolt tradition for frivillig-
hed. Foreningerne er et bærende 

element i vore lokalsamfund og 
bidrager til at skabe forskelligartede 
og sunde fællesskaber for borgere i 
alle aldre. I socialdemokratiet ser vi 
det som én af vores vigtigste opga-
ver at understøtte og samarbejde 
med de mange foreninger og frivilli-
ge som hver dag yder en uerstattelig 
indsats for trivslen og sundheden i 
Sønderborg Kommune. 

IDRÆT OG FRITID
Socialdemokratiet har en ambition om at 
flere bliver en del af et aktivt fællesskab, det 
fremmer både den mentale og den fysiske 
sundhed. Særligt for vores børn, ønsker vi at 
alle skal have lige adgang til at være en del af 
foreningslivet. Derfor har vi prioriteret 
ekstra midler til fritidspasordningen og vi har 
udvidet den lokale tilskudsordning til 
foreningerne.

VI VIL:
•  I samarbejde med foreningerne skabe 

flere muligheder for at børn, unge og 
voksne med særlige udfordringer kan 
blive en del af foreningslivet

•  Styrke samarbejdet med foreningslivet 
om at få socialt udsatte børn og unge ind 
i fællesskaberne

• At kommunikationen mellem foreninger 
og forvaltningen skal styrkes. Særligt den 
helt lokale dialog om udfordringer i de 
enkelte haller og idrætsklubber, skal prio-
riteres.

•  Fortsætte renoveringer af haller og 
idrætsfaciliteter i hele kommunen

SOCIALE OG SUNDHEDS-
FREMMENDE FORENINGER
De frivillige foreninger spiller en afgørende 
rolle i borgernes liv. De senere år har vi arbej-
det med mere forpligtende partnerskaber til 
gavn for borgere i udsatte positioner. Part-
nerskaber hvor foreningen bliver en form for 
brobygger til den kommunale forvaltning og 
støtter borgeren i at nå sine mål.

Vi har sikret at Frivillighedens hus består og 
på den gamle Kaserne begynder Foreninger-
nes hus at tage form. Vi har generelt fokus på 
at sikre gode fysiske rammer for de frivillige 
foreninger. Vi har ansat en ekstra frivillig-
hedskonsulent for at styrke samarbejdet 
med de mange foreninger yderligere ligesom 
vi har ansat en medarbejder der skal sikre 
sammenhæng mellem foreningerne og vores 
familieafdeling.

VI VIL:
•  At patientforeninger i højere grad inddra-

ges i sundhedsarbejdet. Særligt i forbin-
delse med det tværsektorielle samarbejde 
med Sygehus Sønderjylland og psykiatri-
en, skal de frivillige foreninger inddrages 
til gavn for borgerne

•  Arbejde videre med partnerskabsaftaler 
med de frivillige sociale foreninger om at 
støtte udsatte borgere i at skabe foran-
dringer i eget liv

•  Skabe synergier til idrætsområdet, særligt 
med fokus på et samarbejde omkring 
udsatte børn og unges deltagelse i for-
eningslivet

•  I samarbejde med foreningerne,  
styrke inddragelse og omsorg for  
pårørende til borgere med psykisk  
eller fysisk sygdom.
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Følg Borgmester Erik Lauritzen

ERIK LAURITZEN,
BORGMESTER

Vi har tilført flere midler til voksne omkring 
børnene. Vi har flyttet den forebyggende ind-
sats tættere ud på skolerne og igangsat store 
renoveringer af vores skoler.

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

UDDANNELSE AF
HØJ KVALITET

VI VIL:
•  Tilføre yderligere midler for at opnå 

2-voksenordninger på samtlige årgange i 
folkeskolerne

•  Styrke skolernes lokale handlemuligheder 
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 
prioriteres Nordalsskolen og Gråsten skole. 
Desuden gennemføres i 2022 renovering af 
klasselokaler på Humlehøjskolen, faglo-
kaler på Nydamskolen og udearealer på 
Augustenborg skole.

•  Styrke uddannelsesvejledningen yderligere 
og sikre at flere unge tager en ungdomsud-
dannelse og bliver selvforsørgende

Ingrid Johannsen er den lokale blæksprutte
Af Lise Kristensen

Hun er vokset op i 
Rødding med udsigt til 
højskole og frimenighed 
fra køkkenvinduet. 
På Rødding friskole har 
Ingrid Johannsen fået 
Grundtvig og Kold ind 
med modermælken. 

Det er hendes ballast, 
når hun stiller op som 
nummer to på Venstres 
liste ved kommunalvalget 
i Sønderborg Kommune. 

“Du skal yde dit bedste 
i respekt for andre. Du 
skal hele tiden oppe dig 
og forsøge at gøre tingene 
bedre. Du skal være herre 
i eget liv. De bredeste 
skuldre løfter de tungeste 
byrder. Du skal yde, før 
du kan nyde og sætte tæ
ring efter næring. Det er 
grundholdningerne i mit 
liv”, fortæller den 51årige 
mangearmede blæksprut
te med et kæmpe netværk 
ikke mindst i fastlandsde
len af kommunen.

“Vi skal væk fra al den 
dokumentation og kon
trol. Lærere skal være læ
rere og pædagoger. Det er 

det, der giver hele børn,” 
fortæller en kvinde, der 
selv har gået i friskole. 

Det første ægteskab 

førte hende til Gråsten. 
Hun har familiære rødder 
gennem flere generationer 
langs grænsestrøget.

“Jeg elsker naturen og 
landet langs Flensborg 
Fjord. 

Frit valg
Mine børn har gået i 
folkeskole, friskole og 
FördeSchule. Jeg bifalder 
det frie valg. Det er foræl
drene, der ved, hvad der 
er bedst for deres børn. I 
den sidste del af livet er 
det væsentligt, du selv kan 
vælge, hvilken hjemme
hjælp du vil have. Pengene 
skal følge borgeren,” siger 
Ingrid Johannsen, der er 

af en bekendende Venstre 
familie og mor til Gustav 
på 20 og Signe på 15 år. 

Morgensang
Hun kalder sig selv for lidt 
gammeldags. 

“Jeg går ind for mor
gensang i folkeskolen. 
Morgensang er også godt 
for integrationen. Det 
er gennem sangen, du 
får kendskab til et lands 
kultur. Jeg ser også gerne, 
eleverne igen kommer på 
lejrskole” fortæller den 
udlærte salgsassistent med 
en bachelor i ledelse.

Hun har arbejdet i en 
lang række tøjforretninger 
og kæder. De sidste ni år 
har hendes arbejdsplads 
været Gråsten Avis, hvor 
hun i dag er mediechef. 
Hun er også gift med 
avisen. Ægtefællen 
Gunnar Hattesen er avi
sens redaktør. Den har 
35.000 ugentlige læsere og 
udkommer i et oplag på 
13.430 eksemplarer.

Ingrid Johannsen er 
allrounder med en stor 
kontaktflade til et hav af 
mennesker. Det er også 
det, der får hende til for 
første gang at stille op til 
kommunalvalget.

“Jeg ser mig selv som 
lokalbefolkningens re
præsentant. Jeg vil gerne 
være deres stemme. Der 
mangler at blive gjort 
en masse for at udvikle 
Gråsten og de mindre 
byer omkring. Vi er blevet 
forsømt. Min holdning er, 
at vi skal være fleksible og 
byde velkommen til pop 
up butikker, der måske 
kun har åbent fra påske 
til oktober. Vi må gøre os 
umage for at trække nye 
handlende og borgere til. 
Vi skal anstrenge os for 
at bringe tingene videre. 
Sønderborg Kommune 
har haft en befolknings
nedgang på 1.500 men
nesker i de seneste otte 
år. Den udvikling skal vi 
have vendt,” siger en man
gearmet blæksprutte og 
allrounder i handelslivet 
og mediebranchen ■

Ingrid Johannsen har i 
valgkampen travlt med 
at tale med vælgerne.
 Foto: Solveig Schwarz
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Borgmesterkandidat Stephan Kleinschmidt

NÅR VI SAMARBEJDER, 
SÅ RYKKER DET!
Gode rammer for bevægelse, leg og læring

Gode skoler og dagtilbud er afgørende. Faglig 

kvalitet, tryghed og plads til leg er nøgleord. Vi 

giver skolerne et markant løft og forbedrer deres 

indeklima, bygningsmasse og læringsmiljøer. 

Gråsten Skole skal totalrenoveres og tænkes 

sammen med udvidelsen af Ahlmannsparken til 

et Bevægelsesunivers, der også rummer et nyt 

byrum designet afog udviklet til børn og unge.

Liv i byer og butikker

Spiller turisme, handel og kultur sammen, giver 

det liv i byer og butikker. Tænk blot på Æblefesti-

valen og Høstmarkedet. Det styrker fællesskabet 

og skaber gode oplevelser, der tiltrækker flere 

borgere og gæster. Samarbejdet løfter – også 

når det gælder visionær byudvikling, mangfoldigt 

kulturliv, et aktiv foreningsliv og styrkelsen af 

bymidten.

Turismen boomer

Det gode samarbejde om ambitiøse mål bærer 

frugt. Den Kgl. Køkkenhave er blevet et spæn-

dende supplement til områdets mange kvaliteter 
- en værdifuld arbejdsplads for en gruppe udsat-

te borgere. Nu gælder det opgraderingen af de 
nærmeste omgivelser til haven og om at binde 
vores nye turistattraktion bedre sammen med 
bymidten for at indfri potentialet fuldt ud.

Styrk sammenhængskraften

Den lokale sammenhængskraft og bosætningen 

skal styrkes i bybåndet Gråsten-Rinkenæs- 

Egernsund, Broager og landsbyerne. Det lykkes 

med nye interessante boliger og attraktive byg-

gegrunde. Men vi skal også styrke trafiksikkerhe-

den, der hvor børn og unge færdes fx på Brovej 

gennem Egernsund og ved Egernsundbroen.

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

Slesvigsk Parti
Sammen for Synnejylland

Slesvigsk Parti er det regionale midterparti, der arbejder for samarbejde, Sønderjylland og kulturel mangfoldighed.

1/1s_valgkamps-annonce4_skl.indd   11/1s_valgkamps-annonce4_skl.indd   1 08.11.2021   08.0508.11.2021   08.05
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Stem personligt på

Børnene
tegner
fremtiden

Jesper Kock

Julen i Gråsten bliver 
kongelig Af Gunnar Hat tesen

Lysguirlanderne kom-
mer snart op at hænge i 
gaderne.
Juletræet bliver sat op 
med funklende lys på 
Torvet i Gråsten. Lysende 
guldkroner og røde hjerter 
vil byde velkommen til 
jul med kongeligt islæt. 

Gråsten gør klar til konge
lig jul.

Sig nærmer tiden for 
juleknas og julelys, og 
Gråsten Handel får fredag 
den 19. november kl. 16.30 
besøg af julemanden. 
Sædvanen tro skal ju

lemanden vækkes på 
Gråsten Slot.

Herefter går børn og 
voksne i fakkeloptog til 
byens torv, hvor juletræet 
bliver tændt. Der bliver 
serveret julegløgg og øble
skiver og uddelt juleposer 
til børnene. ■

Julemanden kommer fredag den 19. november til Gråsten. Foto Lene Neumann Jepsen

X Stem personligt 

M A D S  F R I I S
S E R  M U L I G H E D E R 

F R E M  F O R 
F O R H I N D R I N G E R

S Ø N D E R B O R G  KO M M U N E 
H A R  B R U G  F O R

• Byrådsmedlemmer, der vil sikre, at den kommunale 
administration ikke bliver dyrere en nødvendigt.

• At så mange beslutninger som muligt lægges ud 
til borgerne, uanset om det gælder vuggestuer, 
daginstitutioner, skoler, eller ældreplejen.

• At øge bevidstheden om, hvad Sønderborg Kommune 
kan tilbyde de mange glade gæster der kommer.

• Vi skal understøtte kulturlivet, så vi fastholder og 
tiltrækker medborgere.

Mit navn er Mads Friis, jeg er 66 år og har som selvstændig drevet Benniksgaard 
i Rinkenæs i 43 år. De sidste 23 år har jeg arbejdet med oplevelsesøkonomi inden 

for hotel, restaurant, konferencer og sport. Jeg er meget resultatorienteret, 
og driver i dag tre virksomheder med 70 medarbejdere.

Orla Skovlund Hansen
Gråsten
Kandidat til Ældrerådet

DDeerr  eerr  ooggssåå  vvaallgg  ttiill    ÆÆllddrreerrååddeett  ddeenn  1166..  nnoovveemmbbeerr  22002211

Når man gennem et 
langt liv har bidraget til 

samfundet, så må samfundet 
ikke svigte, når man som 

ældre, behøver hjælp 
den anden vej.

Munter ordstyrer
Redaktør Siegfried 
Matlok er en myndig og 
munter ordstyrer.
På duel mødet søndag 
formiddag i BHJsalen i 
Ahmannsparken i Gråsten 
mellem Venstres borgme
sterkandidat, Ellen Trane 
Nørby, og borgmester 
Erik Lauritzen (S) nævnte 
Matlok en meningsmå
ling, der viste, at 40 pro
cent af vælgerne pegede på 

den siddende socialdemo
krat som borgmester. 

Matlok: 
“For at citere en stor 

politiker  og det er ikke 
Mette Frederiksen  for 
jeg har slettet alle mine 
sms’er. Men det var Uffe 
EllemannJensen, der 
sagde ‘den er hjemme’. Er 
den det”? 

“Den er bestemt ikke 

hjemme”, svarede Erik 
Lauritzen. 

Ellen Trane Nørby 
erindrede om, at menings
målinger er et øjebliks 
billede.

“Det der tæller, er, hvem 
der får flest stemmer på 
valgdagen. Jeg er fortrøst
ningsfuld for, at Venstre 
og de øvrige blå partier får 
et godt valg”, sagde Ellen 
trane Nørby. ■
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Hverdage: 9:00-17:00 Lørdag: 9:00-13:00

DEMOPRIS

31995

DEMOPRISDEMOPRIS

3895,-

DEMOPRISDEMOPRIS

5.295,-

TOYOTOMI PLUS 
KAMINOLIE
20 L.
Pålidelig og ren brændstof-
type. Ideel til alle modeller af 
transportable ovne og 
kaminer.

Tilbudende gælder kun fredag den 12. november

Fredag den 12. novemberFredag den 12. november
fra kl. 12 til 17fra kl. 12 til 17

DEMODAG I BYGMA GRÅSTENDEMODAG I BYGMA GRÅSTEN  

KAMINOVN MODEL LC-150
• Elektronisk brændehoved • Kapacitet op til 85 m2

VARMEPUMPE TRN-TRG 835 ZR
• Kapacitet op til 80 m2

• Nu med WI-FI

Vi har besøg af Jan Larsen fra � rmaet Alaska A/S, 
som forhandler   varmepumper, 
samt Lars Nielsen fra  badmiljøer

DEMOPRISDEMOPRIS

4.495,-

VARMEPUMPE TRN-TRG-828
• Kapacitet op til 60 m2 • Nu med WI-FI

 har den sidste 

nye teknologi inden for varmepumper, 

bl.a. med nyt miljøvenligt kølemiddel 

samt indbygget WI-FI så du kan 

styre pumpen via din smartphone

35% RABAT på Scanbad badmiljøer 

Vi giver denne dag
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 “STEM LOKALT PÅ ÉN AF DE
SOCIALDEMOKRATISKE KANDIDATER
I GRÅSTEN, BROAGER OG SUNDEVED”

Byrådskandidater:

Erik Lauritzen
Blans

Hans Jørgen 
Albrechtsen

Kværs

Else
C. Redžepović

Blans

Henrik Sohl 
Broager 

Charlotte 
Engelbrecht

Adsbøl

Erik Lorenzen 
Broager 

Preben Storm 
Rinkenæs

Didde Lauritzen 
Nybøl

Jørgen 
Christensen
Sønderborg 

Jørn
Lehman
Broager

Re
gi

on
rå

ds
-

ka
nd

id
at

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

Demonstranter mødte op til radiooptagelser i Kværs
Af Lise Kristensen

Bølgerne går fortsat højt 
omkring biogasanlæg-
get i Kværs. 
Søndag morgen havde 
Radio Syd bedt borg
mester Erik Lauritzen, 
Socialdemokratiet, og 
Stefan Lydal, Dansk 
Folkeparti, om at fremføre 
deres synspunkter i en 
direkte udsendelse på 
P4. Tine Brodersen og 
Lars Lenger fra Nej tak 
til Biogas i Kværs skulle 
fortælle om deres ople
velser af den manglende 
borgerinddragelse. 

Det foregik på pladsen 
ind til biogasanlægget, 
hvor byggeriet er gået i stå 
med kun en silo stikken
de op i landskabet, efter 
et standsningspåbud i 
foråret. 

Radioudsendelsen blev 
sendt direkte på P4. 

Demonstranter mod 
biogasanlægget mødte op 

og gav sig højlydt til kende. 
Det fik Erik Lauritzen 
til på et senere valgmø
de i Ahlmannsparken i 
Gråsten at sige, at samlin
gen i BHJhallen var helt 
anderledes og rolig end 
den ophedede diskussion, 
han lige havde været en del 
af i Kværs. 

”For mig er det helt i 
orden, at folk møder op 
og giver deres besyv med, 
men det kom bag på mig, 
det skete i forbindelse 
med optagelserne til et 
radioprogram. Jeg kunne 
ikke sige andet, end at vi 
har fulgt den proces, vi 
altid gør i den slags sager, 
og at et stort flertal af 
byrådet har stemt for bio
gasanlægget i Kværs. Jeg 
er ganske godt klar over, 
der er mange modstandere 
af anlægget i Kværs. Det 
respekterer jeg, men jeg 
havde ikke forventet at 
møde dem i den forbindel
se. Det var ikke en del af 

det setup, der var lagt op 
til i forbindelse med radio
programmet, men det er 
der jo ikke så meget at gøre 
ved,” siger Erik Lauritzen 
om de pågående demon
stranter i Kværs. 

Forhadte biogasanlæg
Da de fik nys om opta

gelser ved det forhadte 
biogasanlæg, tromlede de 
som ved tidligere lejlighe
der i al hast folk sammen 
for at manifestere deres 
synspunkter. 

Langs vejene overalt i 
Kværs står skilte med Nej 
tak til Biogas i Kværs. 

De mange modstandere 

af biogasanlægget har ofte 
gjort opmærksom på, de 
har svært ved at få politi
kerne i tale. 

Det gælder også 
i indeværende 
kommunalvalgkamp.

Byrådsmedlem Stefan 
Lydal (DF) overværede 
optrinet.

”Jeg tog til Kværs, fordi 
jeg troede, jeg skulle 
deltage i en debat. Vi fik 
et spørgsmål hver, og så 
rundede Erik Lauritzen af. 
Vi havde i forvejen ytret os 
til den direkte udsendelse 
på Radio Syd på båndede 
optagelser. Det kom bag 
på os – ikke mindst på 
Erik Lauritzen – at så 
mange modstandere var 
samlet i forbindelse med 
optagelserne. De slog ring 
om ham og bombarderede 
ham med spørgsmål. Han 
var presset og ret irriteret, 
for de gik virkelig hårdt 
på ham”, forklarer Stefan 
Lydal og fortsætter: 

“Erik Lauritzen forsøgte 
at forklare, beslutningerne 
om biogasanlægget i øje
blikket ligger i teknik og 
miljøudvalget, hvor jeg jo 
er næstformand, men de 
demonstrerende borgere 
gik især efter ham,” for
tæller Stefan Lydal, Dansk 
Folkeparti, der heller ikke 
havde ventet at møde højt
råbende mennesker med 
skilte og slagord. 

Svenja Karstensen er 
en af de stærkeste mod
standere af byggeriet af et 
biogasanlæg i Kværs. Hun 
fotograferede demonstrati
onen ved Kværs søndag. 

Hun stiller op for Nye 
Borgerlige ved kommu
nalvalget og kommer ikke 
til at stemme for en vide
reførelse af byggeriet af et 
biogasanlæg i Kværs, hvis 
hun kommer i byrådet.. ■

Erik Lauritzen (S) Svenja Karstensen Arkiv foto
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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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Stenvej 15 Rinkenæs, 6300 Gråsten · CVR. NR. DK 37827681 · Rejsegarantifonden nr. 2799
Ret til ændringer forbeholdes og COVID-19

Q  uorp’s Busser ApS
Hvorfor bruge deres fusser, når de kan køre med Quorp’s Busser

Lørdag den 18. december 2021

Tilmelding inden fredag den 10. december - husk at oplyse opsamlingsted 
Tlf.: 74 65 08 50 - mail@quorpsbusser.dk - www.quorpsbusser.dk 

Jul i Tivoli Jul i Tivoli 
Friheden, ÅrhusFriheden, Århus
Garanti for julestemning for store og små

Opsamling 
10.00 Sønderborg - Alsion 
10.10 Nybøl ved Brugsen 
10.17 Broager ved kirken 
10.22 Egernsund ved elektrikeren 
10.27 Gråsten ved Ahlmannsparken 
10.37 Rinkenæs ved bageren
10.55 Bov ved kirken   
11.15 Rødekro ved Circle K 

545,-545,-
pr. voksen 

470,- 470,- 
Børn under 140 cm

GRATISGRATIS
for børn under

90 cm
Julepose 

til alle

Oplev en magisk jul i Tivoli Friheden. Hele parken bliver 
forvandlet til et eventyrligt juleland med glitrende julelys og 
julekugler overalt. I vil hurtigt kunne mærke julestemningen 
så snart i træder ind i parken. Den 70 meter lange 
lystunnel, oplyses af hele 50.000 funklende julelys. 
Prøv skøjtebanen under det fortryllende 
juletræ og se de funklende lys. Ta’ med 
pariserhjulet og se det smukke lyslandskab. 
Der er også mulighed for at hilse på 
julemanden og se Pjerrots juleshow. 
Forventet hjemkomst ved 21-tiden

Prisen inkluderer: BUS, ENTRÉ TIL 
TIVOLI FRIHEDEN, JULEBUFFET I 
RESTAURANT SPISERIET KL. 13.15
og 1 sodavand til børnene.

• God omsorg for ældre medborgere og 
størst mulig valgfrihed

• Værdig behandling og god støtte til 
medborgere med handicap

• Stor vægt på uddannelse

• Gode rammer for erhvervslivet

F I N K- N I E L S E N
E B B E 

M I N E  M Æ R K E S A G E R

P E N S I O N I S T
8 1  Å R ,  S Y D A L S

Jeg er uddannet landmand 
og merkonom i grundfag, 

it og nationaløkonomi.

Derudover har jeg 
haft bestyrelsesposter 

i fl ere selskaber.

SØNDERBORG KOMMUNE

DANIEL
STAUGAARD

GENVÆLG DET LOKALE
BYRÅDSMEDLEM

ETN_2021_Tryksager_Bannere_STAUGAARD_350x180cm.indd   1ETN_2021_Tryksager_Bannere_STAUGAARD_350x180cm.indd   1 18.10.2021   21.3918.10.2021   21.39

Kunderne har i Gråsten handlet for 2,2 mio. kr.
Kunderne i Gråstens 
butikker har fået udleve-
ret Gråstenmærker for 
2,2 millioner kroner.
I denne uge er der ud
trukket fem nye vindere. 

Hovedgevinsten på 
10.000 kr. udtrækkes 
23. december ved et 
arrangement på Torvet i 
Gråsten. ■

Sine Jørgensen, Gråsten, 
valgte gaveæske fra Bageriet 
Kock.

Annette Nielsen, Gråsten, 
modtog gavekort til Gråsten 
Blomster.

Ulla Kleis, Gråsten, fik 
gavekort til 2dreams.

Gerd og Mary Sørensen, Rinkenæs, valgte gavekort til Teddy’s 
Salon

Kirsten Nicolaisen, 
Egernsund, modtog gavekort 
til SuperBrugsen i Gråsten.
 Foto Jonna Seemann
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Mandag til fredag: 9:00-17:00  /  Lørdag: 9:00-13:00

Tilbudende gælder til og med lørdag den 20. november

GODE EFTERÅRS PRISER I GODE EFTERÅRS PRISER I 
BYGMA PADBORG OG GRÅSTEN BYGMA PADBORG OG GRÅSTEN 

LAMINATGULV ASK 3-STAVS
• 8 x 190 x 1.200 mm • Mat overfladestruktur 
•  Perfect-Fold™ kliksystem • 20 års garanti mod 
gennem slid, solblegning og pletter • Kl. 32 - velegnet 
til normalt slid i boligen 
Nr. 154234

PPrr. . mm22

99999595

3293299595

Pr. mtrPr. mtr

2495

Pr. mtrPr. mtr

2495

NOVA INDFATNING
14 x 65 mm • Hvid
220 cm
Nr. 000490

NOVA FODLISTE
14 x 65 mm • Hvid
300 cm Nr. 000487
420 cm Nr. 000488

BRÆNDETÅRN
2 rummeter 

PPrr. . mm22

1191199595
 
LAMINATGULV HYDROPLUS
 12 x 190 x 1.288 mm • Smukt natyr-
ligt udseende med rustikke knaster, 
struktur og mat overflade • Klasse 31 
• 1,47 m2/pk
Bloom natural Nr. 260710
Gyant light natur  Nr. 260716

10 liter10 liter

10995

BRÆNDETÅRN BØG
Nr. 112583

KLAR 
TIL 

BRUG 

GLAT CELLEDØR EASY GW
Kerne af cellepap
725 x 2.040 mm Nr. 047026
825 x 2.040 mm  Nr. 047027

SWEDOOR KARMSTYKKE
100 mm uden bundstykke
Nr. 050265

COMPACT HAR ALLE KVALITETS IKONER:

32995

2.499,-2.499,-
AfhentningsprisAfhentningspris

SPARTELMASSE MELLEM
• Til spartling af loft og vægge i tørre rum, 
samt gipspladesamlinger 
• Let at påføre og slibe
Nr. 096842 
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Mandag-fredag kl. 10.00 - 17.30
Lørdag kl. 9.30 - 13.00

Borggade 4, Gråsten
Tlf. 5151 3678

Vi modtager mobilepay og kontanter

÷50%

På den i forvejen 
nedsatte pris

ÅbningstiderÅbningstider

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

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

Byd foråret velkommen

Vær med i lodtrækning om fine præmier sponsoreret af byens butikker. Hovedpræmierne udtrækkes den 
23. december kl. 14.00 på torvet, hvor det er muligt at købe gløgg og æbleskiver.

1. præmien er et gavekort på 10.000,-. 2. og 3. præmierne er på 2500,- til køb i de deltagende butikker. 

Vinderen o� entliggøres straks på Gråsten Handels Facebookside og i Gråsten Avis i uge 52.

Ingen gevinster kan ombyttes til kontanter. Sidste chance for at aflevere dine fyldte kort er den 22. december.

Fyldte kort kan afleveres hos Agrosam, 2dreams, Blomstertorvet og Gråsten Blomster.  

Gråsten 
& Broager

Gisselmann  
Kongevej 86, Gråsten · 74 65 01 70

Keramiker 
Lajla Hartig Gråsten og Sønderborg

GRÅSTEN

Gråsten

farfars køkken By Husets Frisør 

1. PRÆMIE
Gavekort

på 10.000,-

Gråstenmærker 2021Gråstenmærker 2021
Saml Gråstenmærker ved køb i 
slotsbyens deltagende butikker

Skatkort på bordet
Gråsten Skatklub har holdt klubaften med 38 deltagere.

1. runde
1. Knud Hansen 
Gråsten 1180 point
2. Rainer Hugger 
Flensborg 1137 point
3. Hans Jørgen Clausen 
Egernsund 1112 point
4. Hans Peter Steffensen 
Gråsten 1095 point
5. Morten Kristiansen 
Padborg 1024 point
6. Frede Jørgensen 
Gråsten 984 point

2. runde
1. Jens Zachariasen 
Felsted 1293 point
2. Rainer Hugger 
Flensborg 1272 point
3. Ejnar Marquart 
Gråsten 1171 point
4. Gerd Sørensen 
Gråsten 1028 point
5. Jürgen Krüger 
Sønderborg 1019 point
6. Frede Hansen 
Sønderborg 994 point

DF’s næstformand på besøg Næstformand i Dansk 
Folkeparti, Morten 
Messerschmidt, var 
forleden i Sønderborg.
Her besøgte hab blandt 
andet Stenbjergparken, 
hvor der er ghetto lignen
de tilstande. 

I Sønderborg Kommune 
er det Nørager og 
Søstjernevej, hvor der bor 
1266 mennesker. Området 
er kommet med på listen 
over ghettoer. 

I Stenbjergparken, hvor 
der bor 662 mennesker,  er 
der procentvis flere, der er 
dømte. 

Ligeledes er 47,6 procent 
af beboerne uden for ar
bejdsmarkedet. I Nørager 
er det 41 procent. 

Dansk Folkeparti i 
Sønderborg mener, der 
er et hul i ghettoloven. 
Og det var derfor man 
havde inviteret Morten 
Messerschmidt til at besø
ge Stenbjergparken.

Morten Messerschmidt 
var senere på gågaden 
i Sønderborg, hvor han 
hjalp med at dele DF
valgflyers ud til vælgere. ■

Spidskandidat Stefan Lydal, folketingsmedlem Morten Messerschmidt, byrådskandidat Dorthe Mehlberg og byrådskandidat 
Emely Wind Thomsen ved uddeling af flyers.
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DANIEL STAUGAARD
DE ÆLDRE ER GAMLE NOK 
TIL AT BESTEMME SELV
Vi vil sikre, at alle borgere tilbydes et trygt og 
værdigt seniorliv med valgfrihed og respekt for 
individuelle ønsker og behov. 

Jeg lægger vægt på, at alle skal sikres retten til 
at træ� e egne valg og tage ansvar for deres 
hverdag, også når alderen øger behovet for 
praktisk og personlig hjælp.

ILDSJÆLE MÅ IKKE 
BRÆNDE UD
Det er en jungle, når man vil søge om tilskud til 
klubben eller tilladelser til et arrangement.

Det kan vi ikke være bekendt overfor ildsjælene 
i vores foreninger! Det dræber det frivillige 
initiativ.

Det skal være nemt både at søge 
om penge og om tilladelser, så 
vi kan sikre et godt kultur- og 
foreningsliv i alle dele af 
Sønderborg Kommune.

GENVÆLG DET LOKALE BYRÅDSMEDLEM

Hvis du er enig, så sæt dit kryds ved mit navn
til valget den 16. november. X Stem personligt

Dagplejer: “I stedet for at blive fyret 
kunne jeg lige så godt sige op selv”
Af Lise Kristensen

46-årige dagplejer 
Vivian Milton Houlberg 
Jensen, Dyrkobbel, i 
Gråsten har sagt sit 
job op, som kommunal 
dagplejer efter 23 år. 
“Der bliver simpelt hen 
fyret så mange dagplejer 
her, så i stedet for at vente 
på, det blev min tur, sagde 
jeg op selv. Der kører en 
ny fyringsrunde hvert 
halve år. Tidligere var vi 
seks syv dagplejere her på 
Dyrkobbel og Dyrhøj. Det 
er psykisk opslidende og 
hårdt at se så mange blive 
fyret. Jeg gik hele tiden og 
ventede på, det var mig, 
der røg næste gang. Det 
er ikke til at holde til at se 
gode kolleger blive sor
teret fra. Derfor blev jeg 
enig med mig selv om, at 
nu gider jeg ikke mere, så 
nu prøver jeg selv,” fortæl

ler dagplejeren, der fra 1. 
december bliver selvstæn
dig på hjemadressen. 

Børnepasning
Børnefamilierne er de 
samme. Hun tager tre 
børn med over i sin pri

vate børnepasning, som 
kommer til at hedde noget 
med kaniner, for det er 
dagplejebørnenes elskede 
kældedyr. Forældre har 
fremover ikke noget alter
nativ til vuggestuen, for 

antallet af dagplejere er 
stærkt reduceret. 

“Jeg skal godkendes af 
kommunen som privat 
børnepasser. Det er jeg 
blevet. Kommunen for
klarer de mange fyringer 
med faldende børnetal. 

Det er tilsyneladende 
billigere med vuggestuer. 
Mange af de afskedigede 
dagplejere rundt omkring 
er blevet private børne
passere, og de har fyldt 
op. Forældrene vil gerne 
have dagpleje, men mu
lighederne for at vælge er 
svindende med alle fy
ringerne. Det er sådan set 
forældrene, der ansætter 
mig. De er mine arbejdsgi
vere. Tidligere har jeg fået 
at vide, hvornår jeg kunne 
holde ferie, men nu har 
vi valgt at sige, jeg holder 
ferie de samme uger hvert 
år, så ved forældrene, 
hvornår de skal tage sig af 

deres børn selv,” fortæller 
Vivian Milton Houlberg 
Jensen, der har to voksne 
børn og en efternøler på 
otte år.

Livsindhold
I 2019 tog hun uddan
nelsen som pædagogisk 
assistent.

“Jeg er heldig, jeg har 
nogle forældre, der gerne 
vil med over i den private 
pasningsordning. Jeg 
mangler blot et fjerde barn 
for at få fyldt op. Livet 
som dagplejer har været 
mit livsindhold i mange 
år. Det er en livsstil. Det 
giver mange glæder og 
smil fra de små guldkorn. 
Nogle af mine kolleger er 
blevet ansat i som hjælpere 
i børnehaver og vugge
stuer. Der ser jeg ikke 
mig selv endnu. Jeg har 
mange gode år i mig og vil 
fortsat gerne passe børn 
herhjemme,” fortæller den 
mangeårige dagplejer, der 
har taget konsekvensen 
af fyringsrunderne og 
snart kan kalde sig privat 
børnepasser ■

Vivian Milton Houlberg 
Jensen i det hyggelige lokale, 
der er indrettet til dagpleje-
børnene.  Foto Ingrid Johannsen
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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

Vi skal værne 
om kerne-
velfærden
Det skal være slut med tåbeligt papirnusseri, nytte- 
løse integrationsprojekter og en kernevelfærd, hvor 
systemet sluger ressourcerne på bekostning af 
servicen for den enkelte borger.

Mindre kommune – Mere menneske.  

Stem personligt på:

,,
Spidskandidat for 
NyeBorgerlige til KV21 

Bo Kleis
Christensen

2 Juleforestillinger
Dukke forestilling for de mindste

“Troldehøj og Nissehøj” og  “Guldlok og de 3 bjørne”
Lørdag den 20. november kl. 14.30 og 15.30

Pris voksne / børn 25,- kr.

Familiejuleforestilling
“Julemandens julekåbe”
Fredag den 3. december 

kl. 18.30
Lørdag den 4. december 

kl. 14.00 og 16.00 
Søndag den 5. december 

kl. 14.00 og 16.00

Pris voksne/børn 35,- kr.
Der kan til alle forestillinger købes 

æbleskiver-kakao-kaff e og sodavande

Det lille Teater, Gråsten 1972-2021 49 år med teater

Billetbestilling på tlf. 74 65 37 67 eller www.lilleteater.dk

Tak fordi du handler lokalt 
Borgmester kandidaternes 
sidste duel Af Lise Kristensen

Venstres borgmester-
kandidat Ellen Trane 
Nørby og den sid-
dende borgmester Erik 
Lauritzen (S) krydsede 
søndag formiddag for 
sidste gang inden 
kommunalvalget 16. 
november klinger i BHJ-
salen i Ahl manns parken 
i Gråsten.
Ordstyrer, Nord schles

wigers pensionerede chef
redaktør Siegfried Matlok, 
præsenterede de to borg
mesterkandidater som blå 
og rød ringhjørne. 

Duellanterne gav udtryk 
for, de kan være enige om 
en hel del, men de finder 
det naturligt nok ikke li
gegyldigt, hvem der sidder 
i borgmesterkontoret. 

Erik Lauritzen synes, 

nok ikke overraskende, at 
det går ganske godt, mens 
Ellen Trane Nørby slog 
på, der skal flere i arbejde 
til at løfte byrderne af de 
tunge offentlige udgifter, 
der ikke bliver færre, mens 
befolkningstallet desværre 
er stærkt nedadgående.

”Vi har 1.000 unge uden 
for uddannelse og arbejds
markedet. Vi er den kom
mune i Syd jyl land, der har 
færrest i beskæftigelse. Vi 
skal have de unge i arbejde 
og fortælle dem i ghet
toerne, vi forventer, de 
lærer dansk og bidrager til 
samfundet ved at arbejde. 
Deres forældre er ikke 
en del af samfundet og 
bidrager ikke til kernevel
færden ved at tage sig et 
arbejde, så de er ikke no
get forbillede for de unge” 
sagde Ellen Trane Nørby, 
der adresserer en del af 
dårligdommene til ghetto
områder som Nør ager og 
Sten bjerg parken i Sønder
borg, hvor udviklingen 
er gået i den helt forkerte 
retning. ■

Venstres borgmesterkandidat, Ellen Trane Nørby (V), ordstyrer Siegfried Matlok og borgmester 
Erik Lauritzen (S) på duelmødet i Gråsten.

Duelmødet blev overværet af 105 mennesker.
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Gråsten

Det værdige liv
Onsdag den 1. december kl. 14.30 - 16.30

i BHJ Salen, Ahlmannsparken
Jacob Birkler, � losof, forfatter og tidligere formand for 
Det Etiske Råd vil komme ind på de etiske dilemmaer, 

der opstår ved livets begyndelse og afslutning på 
grund af bioteknologien, der er i stand til at skabe, 

fastholde og afslutte liv på mange måder.

Pris 50,- kr. for medlemmer
    70,- kr. for ikke-medlemmer 

Priserne er inkl. kaffe og kage

Tilmelding er allerede muligt nu på vores 
hjemmeside www.aeldresagen.dk/gråsten 

eller til Anne Køcks, tlf. 23 34 09 05 
gerne via sms senest 29. november.

Traditionel New Orleans Jazz
Onsdag den 8. december kl. 14.30 – 16.30

i BHJ Salen, Ahlmannsparken
Peter Brodersens Footwarmers vil igen 

underholde med deres ørehængende musik

Pris 50,- kr. for medlemmer
    70,- kr. for ikke-medlemmer 

Priserne er inkl. et glas gløgg og æbleskiver

Tilmelding er allerede muligt nu på vores 
hjemmeside www.aeldresagen.dk/gråsten 

eller til Anne Køcks, tlf. 23 34 09 05 
gerne via sms senest 3. december.

SØNDAGSCAFE
Søndag den 5. december kl. 12.00 – 14.00

på Restaurant ANKER’S, 
Marina Fiskenæs, Gråsten
DØRENE ÅBNES KL. 11.30

Dagens middag:

Grønlangkål med hamburgryg, kålpølser, brune 
og hvide karto� er og diverse tilbehør.

Inkl. 1 glas vin eller 1 øl eller vand kaffe og småkager

Vi har harmonikamusik, sang og god stemning.

Pris: 100,- kr. for medlemmer
     120,- kr. for ikke-medlemmer

Tilmelding er allerede muligt nu på vores 
hjemmeside www.aeldresagen.dk/gråsten 

eller til Anne Køcks, tlf. 23 34 09 05 
gerne via sms senest 29. november.

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

Borgerne skal
inddrages i 
beslutningerne
Mindre kommune – Mere menneske. 
Politikere og forvaltning skal i langt højere grad 
tvinges til at lytte til danskerne. 
Bindende folkeafstemninger om lokale 
vigtige sager vil give et friskt pust til nær-
demokratiet og styrke folkestyret.

Stem personligt på:

Kandidat for 
NyeBorgerlige til KV21 

Svenja
Karstensen

,,

Hvem vil de blå og de røde “regere” sammen med?

Af Lise Kristensen

På vælgermødet i BHJ 
Hallen søndag spurgte 
en tilhører, hvem borg-
mester Erik Lauritzen 
(S) og Ellen Trane Nørby 
(V)vil samarbejde med 
for at få politisk flertal i 
byrådet efter kommunal-
valget 16. november. 
Ellen Trane Nørby 
sagde, at Venstre er 
gået i valgforbund med 
Konservative, Nye Borger
lige, Liberal Alliance og 
Dansk Folke parti for at 
sikre stemmerne i blå 
blok.

Det sker for at undgå, 
blåt stemmespild kommer 
rød blok til gode.

“Vi vil samarbejde om 
den blå politik, men vi 
kan selvfølgelig også 
være sammen med SF og 
Slesvigsk Parti, hvis det 
tilbyder sig,” sagde Ellen 
Trane Nørby, der ønsker 
at lade stemmetallene 
afspejle sig i tildelingen 
af næstformands og for
mandsposter i udvalgene, 
så der også bliver noget at 
komme efter for partier 
med høje stemmetal uden 
for “regeringspartierne”. 

Erik Lauritzen svarede:
“Vi vil samarbejde med 

hele byrådet i forsøget på 
at nå en konstituerings
aftale. Åbenhed har bragt 
os langt. Vi har et godt og 
stærkt samarbejde med 
Slevigsk Parti og Fælles
listen. Vi vil række ud 
efter et bredt samarbejde 
på valgnatten. Vi sikrede 
Venstre repræsentativ op
bakning ved at give dem 
en udvalgsformandspost 
efter sidste valg,” sagde 
Erik Lauritzen, der er godt 

tilfreds med det samar
bejde, han har haft med 
Fælles listen og Slesvigsk 
Parti den forløbne 
valgperiode. 

Det fik Ellen Trane 
Nørby til at klandre 
ham, at flertalsgruppen 
ville bestemme, hvem 
Venstre skulle udpege 
som udvalgsformand. De 
ville ikke have Venstres 
daværende borgmester
kandidat Peter Hansen 
som udvalgsformand. Det 
blev i stedet Claus Klaris, 
der for fire år siden blev 
formand for børne og 
uddannelsesudvalget. 

Erik Lauritzen 
replicerede:

“Jeg siger ikke på for
hånd, hvem jeg laver 
en konstitueringsaftale 
med. Det kommer an på 

valgets udfald, men jeg 
vil da godt sige, jeg vil 
ikke være borgmester for 
enhver pris og dermed 
blive bundet af ting, der 
ikke harmonerer med min 
overbevisning, som vi har 
set i nogle kommuner. Ja, 
for den sags skyld har vi 
vel også set det her i vores 
kommune. Jeg bliver ikke 
borgmester på et andet 
partis nåde. Det kommer 

jeg ikke til,” fastslog Erik 
Lauritzen. 

Det fik ordstyrer 

Siegfried Matlok til at 
afslutte debatten mellem 
det, han kaldte rød og blå 
ringhjørne med en kom
mentar om, at nu må vi 
se, hvem der får den gule 
førertrøje i Sønderborg 
kommune efter den 16. 
november. ■ 

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

Erik Lauritzen (S)
Ellen Trane Nørby (V)
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GRÅSTEN SLOTSKIRKE
Søndag den 14. november kl. 11.00

ved Frederik Birkler

ADSBØL KIRKE
Søndag den 14. november kl. 9.30

ved Stefan Klit Søndergaard

KVÆRS KIRKE
Søndag den 14. november

Ingen gudstjeneste

BROAGER KIRKE
Søndag den 14. november kl. 10.30

ved Stefan Klit Søndergaard

EGERNSUND KIRKE
Søndag den 14. november kl. 11.00

ved Mads Jakob Jacobsen

RINKENÆS KORSKIRKE
Søndag den 14. november kl. 11.00
ved Marianne Østergård Petersen

NYBØL KIRKE
Søndag den 14. november kl. 9.30 

ved Lis-Ann Alexandra Rotem

SOTTRUP KIRKE
Søndag den 14. november 

Ingen gudstjeneste

ULLERUP KIRKE
Onsdag den 10. november kl. 19.00

Jagtgudstjeneste ved ved Marianne Østergård Petersen
Søndag den 14. november kl. 10.30

ved Lis-Ann Alexandra Rotem

TYSK GUDSTJENESTE
Sonntag, 14.11., 14 Uhr

Gottesdienst in Holebüll

GUDSTJENESTERGUDSTJENESTER

Tak fordi du handler lokalt

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

    Udover 25 ord, 1,-  pr. ord.

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

    eller
  

356495

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

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

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

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

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

TillykkeTillykke

Har du 
overskud?
Er du kvinde, og vil du gøre en forskel?

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

SANG OG FORTÆLLING
FRA DEN NYE 

HØJSKOLESANGBOG
Onsdag den 17. november kl. 19.00 

i Korskirken ved Karen Hanne Munk. 
Nu kan vi endelig indvie vores - for snart længe 

siden - indkøbte eksemplarer af den nyeste 
Højskolesangbog! Til at fejre det sammen med os 

har vi været så heldige at få Karen Hanne Munk 
til at komme. Hun sad med i redaktionsudvalget for 

Højskolesangbogens 18. udgave, og e� erfølgende 
har hun a� oldt talrige sangarrangementer rundt 
omkring i landet. Der vil denne a� en blive lagt op 

til at synge kendte og helt nye 
sange fra den nyeste udgave af 

Højskolesangbogen. Der er 
gratis adgang, og vi byder 

på en kop stående 
ka� e i pausen. 

Menighedsrådet

www.rinkenæskirke.dk og  Rinkenæs Sogn

Historisk Forening for 
Graasten By og Egn

Efterårsmøde
Onsdag den 24. november kl. 19.00

i Kværs Multisal, Avntoftvej 10, Kværs.
Foredrag ved historiker Lars Henningsen 

Fred og håb – 
Sønderjylland mellem våbenstilstand og genforening.

Arrangementet er i samarbejde med Folkeuniversitetet.
Gratis for medlemmer, ikke medlemmer 30,- kr.

Der kan købes kaffe og kage.
Tilmelding til Birgitte Hell 

på tlf. 20 82 59 24 mail: birgitte.hell@gmail.com
senest den 19. november.

Samkørsel kan arrangeres.
Årsskrift udleveres ved mødet.

Venlig hilsen bestyrelsen

Graasten 
Håndværkerforening
Indkaldelse til

ORDINÆR 
GENERALFORSAMLING 
2021
Tirsdag den 30. november kl. 17:00 
på Den Gamle Kro i Gråsten.

DAGSORDEN IFLG. VEDTÆGTERNE
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Forelæggelse af det seneste års regnskab til godkendelse
4. Fastsættelse af kontingent
5. Forelæggelse af det kommende års budget til godkendelse
6. Valg til bestyrelsen  

- Jakob Petersen, Formand, modtager genvalg  
- Kaj Nielsen, modtager ikke genvalg 
- Hans Jørgen Paulsen, modtager genvalg

7. Valg af suppleanter – Henry Bjerg, modtager genvalg
8. Valg af revisor - Dansk Revision, uændret
9. Valg af revisorsuppleant 

- Jørgen Mathiesen, modtager genvalg
10. Behandling af indkomne forslag
11. Eventuelt

Med venlig hilsen Bestyrelsen 
Graasten Haandværkerforening

Mulighed for 
transport

JULEAFTEN 
FOR ALLE I GRÅSTEN OG OMEGN

Kom og hold 

jul sammen 

med andre

Fredag den 24. december kl. 15.00 
på Egernsund Gamle Skole

Julehygge med juletræ og det hele, 
en lækker traditionel julemenu 
og mindst en julegave til alle.

Julegaver fi nansieres gennem Julelotto 
sponseret af byens forretninger og private.

Det koster 50,- at deltage for voksne
Børn betaler ikke 

Tilmelding: BRUHNS - Ulsnæscentret,
Rådhus Kiosken og Matas - Gråsten

Tak til annoncesponsorer 

Som tiden Som tiden 
dog � yver …dog � yver …

Jeg Jeg 
Christian Christian 

runder år endnu engang!runder år endnu engang!
Og i den anledning er vi vært på en Og i den anledning er vi vært på en 

kop ka� e og hvad der tilhører.kop ka� e og hvad der tilhører.
Tirsdag den 16. november Tirsdag den 16. november 

fra kl. 13:00 på fra kl. 13:00 på 
adressen Skodsbølvej 78b.adressen Skodsbølvej 78b.

2 0



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

Efterårsmøde i Historisk Forening
Af Hanne Næsborg-Andersen

Historisk Forening for 
Graasten By og Egn 
holder det traditionelle 
efterårsmøde onsdag 
den 24. november 
kl. 19.00 i Kværs Multisal.
Sidste år måtte det des
værre aflyses på grund af 
covid19. 

Temaet for årets aktivi
teter i foreningen er 100
året for Genforeningen 
i 1920, en gentagelse af 
de planlagte aktiviteter i 
2020, der jo desværre alle 
måtte udsættes.

Efterårsmødet byder 
på et spændende og 
interessant foredrag 
med historiker, dr.phil. 
Lars Henningsen, un

der titlen Fred og håb 
– Sønderjylland mel
lem Våbenstilstand og 
Genforening. Emnet er 
tiden fra 19181920, en 
lidt overset tid. Tiden 
fra våbenstilstanden den 
11. november 1918 til 
Genforeningen i 1920 
blev fuld af forventning, 
men også rig på skuffelser. 
Endelig fik de dansksin
dede sønderjyder håb om 
at få grænsen flyttet sydpå. 

Ventetiden blev lang
Men ventetiden blev lang. 
Tusindvis af hjemvendte 
soldater var krigsskadede, 
og de skulle nu finde en 
plads på arbejdsmarkedet. 
Der var revolution, øko
nomisk nød, spekulation 

og uklare forhold i styret. 
Dertil kom en bitter strid 
om, hvordan en afstem
ning om den nye grænse 
kunne gennemføres. 

Foredraget kaster 
lys over dagligdagen i 
Sønderjylland efter fire 
års rædsler og ser på den 
krogede vej frem mod 
Genforeningen i 1920. 

Foredraget er åbent 
for alle, dog koster 
det 30 kr. i entré for 
ikkemedlemmer. 

Det arrangeres i 
samarbejde med 
Folkeuniversitetet. Kaffe 
og kage kan købes i 
pausen. 

Lige før mødet begynder, 
udleveres traditionen tro 
foreningens årsskrift til 
medlemmerne. 

Kontingent
Dog er der i år den æn

dring, at medlemmerne 
ikke som sædvanlig 
kan betale årskontin
gent ved efterårsmødet. 
Foreningen overgår til 
et nyt kontingentsystem, 
og det betyder, at der i 
januar 2022 udsendes et 
indbetalingskort til med
lemmerne. Derfor skal 
man ikke tage penge med 

til kontingentet, kun til 
kaffe og kage. Bestyrelsen 
glæder sig til at se rigtig 
mange den aften. Af hen
syn til kaffe og kage beder 
vi om tilmelding senest d. 
19. november til Birgitte 
Hell, tlf. 2082 5924, mail 
birgitte.hell@gmail.com, 
som også kan kontaktes 
angående samkørsel. ■

Historiker dr. Phil Lars 
Henningsen holder fore-
drag om Sønderjylland 
mellem Våbentilstand og 
Genforening. Arkiv foto

Jul med hjertet i Gråsten slår rekord
Af Gunnar Hat tesen

Atter i år samlede KGGO 
varer og penge ind i 
SuperBrugsen i Gråsten.
Indsamlingen er til fordel 
for de borgere og fami
lier i Gråsten, der har det 
økonomisk vanskeligt, 
og har søgt om julehjælp 
ved GråstenAdsbøl 
Menighedsråd.

“Indsamlingen er gået 
helt overvældende” siger 
formand for KGGO, 
Svend Schütt, som glæder 
sig over, at der er blevet 
fyldt 56 med varer. 

“Derudover er der ind
betalt en del kontanter, så 
samlet svinger vi omkring 
10.000 kroner”, siger 
Svend Schütt.

“Det er bare fantastisk, 
og jeg tør godt sige, at vi i 
år sætter rekord for jule
indsamlingen. Borgerne 
har virkelig givet med det 
store hjerte”, siger en glad 
og stolt Svend Schütt.

Flere har støttet fysisk 
op om indsamlingen, 
blandt andre borgmester 
Erik Lauritzen, Charlotte 
Engelbrecht, Johnny 
Gammelgaard Alfsen, 

Jette Grau og Britta 
Kubiak. 

Den musikalske un
derholdning stod Tim 
Hansen og Bente Nissen 
for.

Penge og varer blev søn
dag aften overdraget til 
Jens Peter Thomsen, der er 
kasserer i GråstenAdsbøl 
Menighedsråd. ■

Camilla Hjort (tv) fra SuperBrugsen, formand for KGGO, Svend Schütt, og Jens Peter Thomsen 
fra Gråsten-Adsbøl Menighedsråd. Foto: Søren Gülck
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B R O A G E R

Tak fordi du 
handler lokalt

 

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

En sjælden borgerlig fugl 
Af Lise Kristensen

Daniel Staugaard er den 
eneste valgte borgerlige 
byrådspolitiker i de tre 
tidligere selvstændige 
fastlandskommuner 
Sundeved, Gråsten og 
Broager. 
Det kom bag på Venstre 
og de borgerlige ved sidste 
valg. Han genopstiller til 
byrådet og vil gerne have 
flere med sig ind i byråds
salen – om det så skal 
være socialdemokraternes 
Erik Lorenzen, Iller. 

“Ham vil jeg i hvert fald 
kunne samarbejde med 
om mange ting,” siger 
Daniel Staugaard. 

Den 39årige cand. merc. 
i marketing arbejder som 
projektleder i Aabenraa 
Kommune. 

“Jeg har siddet i arbejds
marked og integrations
udvalget og Udvalget for 
Landdistrikter, Natur og 
Fødevarer i min første 
periode. Det er jeg glad 

for. Vi har kæmpemæssige 
integrationsproblemer i 
Stenbjergparken, hvor tre 
fjerdedele af beboerne er 
af ikke vestlig herkomst. 
Kvinder bliver tvunget 
til at gå med tørklæde 
og kommer ikke ud på 
arbejdsmarkedet. Det er 
ved at udvikle sig til et 
parallelsamfund. Det skal 
vi have gjort noget ved. Jeg 
har ingen berøringsangst”, 
siger Daniels Staugaard, 
som elsker mad. 

“Min mor er uddannet 
kok. Jeg er miljøskadet og 
laver al maden derhjem
me. Jeg er fritidsornitolog, 
lystfisker og jæger. Jeg 
elsker naturen og har væ
ret med til at tage initiativ 
til naturgenopretning 
langs gendarmstien. Jeg 
går ind for Vild med Vilje, 
hvor man tager hensyn til 
truede fugle og insekter 
ved tålsom beskæring af 
grønne områder. Jeg ser 
en opgave i at inspirere til 
at lave vild have. Jeg er tæt 

på borgerne og tager ting 
op som lys på cykelstien 
i Kværs og på ringrider

pladsen i Gråsten,” for
tæller Daniel Staugaard, 
der er gift med Lene 

Normann Jensen og far til 
Anton på 12 år og Katrine 
på tre år. 

Stammer fra Vester Sottrup
“Jeg stammer fra Vester 

Sottrup. Mine foræl
dre var aktive i Dansk 
Folkeparti. Min far var 
brandkaptajn i Sottrup 
Frivillige Brandværn 
og med i vandværkets 
bestyrelse, og min mor 
var i bestyrelsen for 
Forsamlingsgården 
Sundeved. Jeg har lært fra 
barnsben at være engage
ret foreningsaktiv. Hvis 

man vil gøre en forskel, 
er man væk fra familien 
mange aftner. Det er et 
valg. Det var den tidli
gere VUformand Jacob 
EngelSchmidt, der fik 

mig lokket ind i Venstre, 
da vi studerede sammen 
i Cambridge. Senere blev 
jeg selv VUformand. 
Jeg var som 27årig den 
yngste formand, Venstre 
har haft i Sønderborg 
Kommune. Jeg kom i 
byrådet som afløser for 
Klaus Klaris, da han rejste 
til Afghanistan i forrige 
valgperiode,” fortæller 

Daniel Staugaard, der har 
studeret i Aarhus og boet i 
Shanghai. 

Familien bor i Sundgade 
i Egernsund. Naboerne er 
hans svigermor og hustru

ens bedstemor. 
Der bor fire generationer 

på rad og række. Det er 
praktisk, når der skal 
passes børn og hentes 
og bringes, og farmand 
skal til møde eller ud i 
naturen. ■

Daniel Staugaard er meget 
ude i naturen. Privat foto

Kortspil på 
Broagerhus
Ældre Sagens Kortspil har 
afholdt præmieskat på 
Broagerhus.
Følgende opnåede 
placering:

Nr. 1 Jens Clausen, 
Broager 2041 point
Nr. 2 Preben Jensen, 
Broager 1485 point
Nr. 3 Herluf Jørgensen, 
Broager 1437 point

En kreds af borgere på 
Broagerland anbefaler 

at stemme personligt på

E L L E N  T R A N E  N Ø R BY

E R I K  K R O G H

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

F O R  L O K A L  U D V I K L I N G 
PÅ  B R O A G E R L A N D
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B R O A G E R

Tak fordi du handler lokalt 

En kommune i balance
Fokus på vækst og udvikling  

Livskvalitet i ældreplejen
Nr. 3 på Venstres liste

E R I K  K R O G H

S T E M  P E R S O N L I G T

Nyt fra Broagerhus

Se altid mere på www.broagerhus.dk

“5 onsdage”
på Broagerhus

Onsdag den 24. november 2021 kl. 19.30
Foredrag med kokken Jens Peter Kolbeck, 

også kendt som “SØLVRÆVEN”. 
“Fortæller om vejen fra sit barndomshjems til velduftende 

gryder til Amalienborg, hvor han tjente som Kongelig Hofkok.”

Jens Peter Kolbeck har publiceret sin egen bog med 
opskrifter og oplevelser, bogens titel er Sølvræven. 

Et foredrag, hvor man let kan blive lækkersulten

Entré inkl. ka� e og kage kr. 85,-

Betales ved indgangen/gerne med Mobilepay 
HUSK tilmelding til Broagerhus@broager.dk eller 

sms til 26 73 81 30 senest den 20. november.

Bestyrelsen for Broagerhus

Julen nærmer sig med raske skridt

Skodsbølvej 71, Skodsbøl, 6310 Broager
Tlf.: 22 90 29 18 ‧ www.� nnh.dk

ÅBNINGSTIDER
Hverdage: kl. 16-18

Lørdag-søndag: kl. 10-16

• Gås ................................  110,-
• Friskslagtet gås .............  145,-
• And  ................................. 89,-
• Friskslagtet and ............  109,-

• Kalkun ............................77,-
• Friskslagtet kalkun ......... 97,-
• Suppehøne .................... 44,-

Friskslagtet skal bestilles og afhentes 22. - 23. december

Ejerskifte hos Kørende Dyrlæger

Af Gunnar Hat tesen

Kørende Dyrlæge i 
Broager indgår nu i den 
landsdækkende sam-
menslutning af danske 
dyrlæger, VetGruppen 
A/S. 
Det åbner op for nye mu
ligheder i forhold til spe
cialisering for både dyrlæ
ger og veterinærsygeple
jersker, samt mulighed for 
at trække på ekspertisen 
hos de flere end 250 andre 

dyrlæger og veterinærsy
geplejersker, der er en del 
af sammenslutningen. 

VetGruppen A/S er en 
landsdækkende kæde med 
klinikker og hospitaler i 
København og på resten af 
Sjælland, Fyn og i Jylland. 
Med overtagelsen af 
Kørende Dyrlæge er sam
menslutningen på bare to 
år vokset til 26 klinikker 
og hospitaler, og flere er 
på vej.

“Med aftalen er klinik

ken fremtidssikret. Vi har 
altid prioriteret løbende 
efteruddannelse og at følge 
med udviklingen, og det 
nye netværk i VetGruppen 
åbner helt andre perspek
tiver, da vi får adgang til 
eget kursuscenter og spar
ring med alle de andre 
klinikker, der er en del af 
VetGruppen,” siger dyr
læge og indehaver Birgitte 
Kubstrup Andersen, der 
startede Kørende Dyrlæge 
som en udkørende prak

sis, men som i dag har 
næsten lige så mange 
patienter på klinikken i 
Broager. 

Selv om dyrlæge Birgitte 
Kubstrup Andersen har 
solgt Kørende Dyrlæge til 
VetGruppen, kommer hun 
til at forsætte som daglig 
leder. ■

Birgitte Kubstrup Andersen 
har solgt Kørende Dyrlæge til 
VetGruppen A/S.
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Livlig debat i Vester Sottrup
Der var livlig debat, da 
syv spidskandidater 
mandag aften satte 
hinanden stævne 
til vælgermøde på 
Forsamlingsgaarden 
Sundeved i Vester 
Sottrup.
I panelet sad Ellen Trane 
Nørby (V), Erik Lauritzen 
(S), Stefan Kleinschmidt 
(SP), Bo Kleis Christensen 
(NB), Faisal Sjojai (RV),

Asger Romme Andersen 
(EL) og Jesper Højmark 
Esbensen (K)

Ordstyrer var Anders 
Bondo Christensen.

Ud over spørgsmål 
fra salen kom der også 
spørgsmål fra elever i 
9.klasse på Nydamskolen.

Vælgermødet blev over
været af 100 tilhørere. ■

S U N D E V E D

B R O A G E R

Journalist af hjertet
Af Gunnar Hat tesen

Journalist Lise 
Kristensen, Rendbjerg, 
fylder fredag den 19. 
november 60 år.
Hun har berettet om løst 
og fast i Grænselandet 
gennem det meste af en 
menneskealder – med lidt 
god vilje. 

Det har hun gjort på 
Flensborg Avis’ Nibøl
redaktion og på central
redaktionen i Flensborg 
som den, der fulgte 
mindretallets forhold til 
omverden – både den 
danske og den tyske. 
Uoverensstemmelser i 
mindretallet, person
portrætter og kritiske 
artikler om den sydsles
vigske landboforening, 
der fandt, at Sydslesvigsk 
Vælgerforening var alt for 
venstreorienteret og grøn, 
var hendes faste stof. 

Var der trusler om 
nedskæringer på min
dretallets gøremål og 
institutioner leverede hun 
også ofte linjer om, særlige 

sydslesvigske forhold ikke 
lader sig måle på vilkårene 
for lignende foretagender i 
Danmark.

Senere kom hun på 
JydskeVestkysten i 
Sønderborg i 14 år, hvor 
stofområderne var politik, 
retsstof og især teknik 
og miljø og de grønne 
områder. 

Lise Kristensen er den 
journalist i Danmark, 
der har skrevet mest om 

oversvømmelserne i som
merhusområdet Skovmose 
på Sydals. 

Bogudgivelse
De grønne områder er en 
væsentlig del af indholdet 
i bogen CoronaKaj og 
hybenheksen, som græn
sejournalisten udgiver 21. 
januar. 

Bogen handler om en 
lokal bladsmører i det 
vestjyske Kaj Enevoldsen. 
Han sætter alt ind på at 
levere bræking Niuss, som 
han kalder det, til Sletten 
Avis. 

Det går også helt fint, 
hvis ikke forstyrrende ele
menter, som en plagsom 
selvhøjtidelig redaktør 
griber ind blandt andet 
ved at prakke Kaj en prak
tikant på. 

Sådan en har Kaj al
drig haft før, så han er 
overmåde skeptisk. En 
naturalistkvinde med 
hang til hyben, tingeltan
gel og mærkelige ekstrater 
indfinder sig i det lille 
samfund. 

Kaj bliver selvfølgelig 
nødt til at skrive en artikel 
om nyskabelsen, og så må 
det vel være det, men nej. 

Hygge Hejsa, som han 
kalder det rødhårede fru
entimmer, øver indflydelse 
på hans tilværelse i en 
grad, han ikke bryder sig 
om. 

Kvindelist kan som be
kendt være svær at mod
stå, så hvad skal det ikke 
ende med. 

Lise Kristensen har ar
bejdet på varierende me
dier ned langs den jyske 
højderyg. Hun startede 
som sportsjournalist og 
blev i 1986 en af landets 
vel nok yngste kvindelige 
sportsredaktører, da hun 
påbegyndte sin professio
nelle karriere i Thisted. 

Det skal siges, det var et 
kvindejob med mulighed 
for lidt kollegial assistance 
i ny og næ, og det lagde 
beslag på alle weekender. 

Redaktøren fik senere et 
andet sportsjournalistjob 
ved i ansættelsessamtalen 
at slå fast, hun vidste 
alt om sport, for hun er 
af en meget sportsaktiv 
familie, men at hun var 

teoretikeren og de andre 
praktikerne. 

Stammer fra Skive
Familien i Skive tilbringer 
det meste af deres tid i 
håndboldhaller. Efter 
en tur omkring Aarhus 
Stiftstidende kom Lise 
Kristensen i 1990 til græn
selandet. Hun har sat sig 
nøje ind i de historiske og 
personlige forhold, der 
gælder for befolkningen 
her og har lavet et hav af 
interviews med høj som 
lav. 

I en lang årrække 
fulgte hun de danske 
Femmandsudvalg – nu 
hedder det Sydslesvig
udvalget – når det var 
på besøg i forskelli
ge sammenhænge i 
Grænselandet. 

Det gjaldt bevillinger og 
årsmøder, og det gik ikke 
altid stille af. 

Lise Kristensen er kendt 
som en kvinde med sine 
meningers mod. Man 
kommer ikke langt med 
forblommet tale og spin
doktori, hvis hun har luret 
en god historie. 

Hun er anerkendt af 

kilderne som en fair og 
regelret journalist, der 
kræver svar på tiltale, men 
ikke hænger nogen ud for 
sensationens skyld. 

Af samme grund ser hun 
med skepsis på udviklin
gen, der går i retning af 
indholdsløse overskrifter, 
der dækker over artikler 
med tomme kalorier, og 
journalistiske medarbej
dere, der i en ung alder 
først og fremmest er ude 
på at profilere sig selv. 

Hun indrømmer glad 
og gerne, hun er gået 
ind i journalistikken for 
at fortælle historien om 
spændende personlighe
der og ildsjæle og sætte 
samfunds kritisk lys på 
forsøg på bortforklaringer. 

Spin kan vi vel alle være 
enige om er skidt for sam
fundsudviklingen mener 
hun. 

Lise Kristensen er ikke 
mere træt af det journa
listiske liv, end at hun 
har ladet sig indforskrive 
som journalist på Gråsten 
Avis – blandet andet i 
valgkampen. ■

Lise Kristensen runder et 
skarpt hjørne.
 Foto Lars Salomonsen

Narkokørsel
Politiet standsede natten 
til mandag en 25årig 
mand fra Aabenraa, da 
han kom kørende på 
Højlund i Vester Sottrup.

Manden blev testet med 
politiets narkometer og 
det gav udslag på hash.

Efter testen blev han sig
tet og anholdt. ■

Det var spidskandidaterne til 
kommunalvalget, der 
var mødt op til vælger-
møde i Vester Sottrup.
 Foto Ingrid Johannsen 

Bestyrelsen for Forsamlingsgaarden havde arrangeret 
vælgermødet. Her ses Carsten trane Hansen, Morten Schmidt, 
Tage Schmidt, Knud Jensen, Lillian Petersen og Lene Holst.
 Foto Ingrid Johannsen 
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Besøg genbrugsbutikken i

VESTER SOTTRUP

MØBLER – TING – TØJ
og gør et godt køb

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

Tlf. 40 76 22 36 i åbningstiden

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

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

Peerløkke 65, Vester Sottrup 6400 Sønderborg
GRATIS

Specialfremstillede 
indlæg til:

• Hælsporer
• Nedsunket forfod
• Hammertæer
• Knyster

Derudover:

• Skoforhøjelser
• Gængefunktion

ved John ChristiansenJOHNS FODINDLÆG

“I udvalgene er vi enige om det meste”
Af Lise Kristensen

33-årige Didde 
Lauritzen, Nybøl, undrer 
sig ind imellem over, 
hvor valgkampens 
politiske højt profilerede 
verbale slagsmål har sin 
grobund. 
Hun genkender ikke den 
skringre tone fra møderne 
i børne og uddannelses
udvalget og i sundhedsud
valget, hvor hun har siddet 
i fire år.

“Jeg tror, jeg har oplevet 
én afstemning. Resten 
er besluttet i enighed,” 
fortæller den uddannede 
børnelæge, der kandiderer 
til kommunalvalget for 
Socialdemokratiet.

Hun arbejder som so
cialpædiatrisk børnelæge 
på Aabenraa Sygehus. Det 
er børn, som bliver syge 
af det omgivende miljø 
for eksempel på grund 
af mobning, vold eller 

overgreb og misbrug i 
hjemmet. 

Den sociale indsats på 
børneområdet står hendes 
hjerte nær. Som politiker 
arbejder hun for at re
ducere de dårligdomme, 
hun arbejder professionelt 
med.

“I sundhedsudvalget 
arbejder vi på den forbyg
gende indsats for særligt 
sårbare grupper. I børne 
og uddannelsesudvalget 
har vi fokus på børns 
mentale trivsel. Jeg kan 
mærke, at vi rykker,” siger 
hun.

Udvalgsarbejdet repræ
senterer de bløde værdier. 
Det er der ikke de store 
profileringsmuligheder i 
rent valgmæssigt. 

“Vi har lagt to børneha
ver sammen på Nordals. 
Selv om der selvfølgelig 
var protester, var vi enige 
om beslutningen. Vi er i 
gang med noget lignende 

ved sammenlægning af 
institutioner i Hørup og 
Augustenborg. Det er en 
god måde at gøre tingene 
på, at alle står ved det, når 
vi har sagt, at det er det, 
vi skal. Vi vil allesammen 
vores folkeskole. Det er 
mit indtryk, Venstre for
manden er stolt af det, vi 
har lavet, og at han mener, 
tingene går i den rigtige 
retning, men jeg skal love 
dig for, bølgerne går højt, 
når vi diskuterer det på 
et valgmøde. Fronterne 

er trukket op. Jeg gen
kender ikke det billede 
fra udvalgsmøderne. Mit 
indtryk er, lærerne føler 
sig hørt, og skolerne har 
friheden til at gennemføre 
den undervisning, de øn
sker. Det indtryk får man 
ikke i valgkampen,” siger 
Didde Lauritzen. 

Højgravid
“Jeg kan høre på valgde
batten, at ingen vil lukke 
folkeskoler. Det sværeste 
jeg har været med til i min 
første periode, var en til
delingsmodel af penge til 
folkeskolerne, hvor nogle 
skulle give og andre tage. 

Det var en svær proces, for 
de skoler, der skulle afgive 
midler, følte de uberettiget 
fik frataget noget. Det gav 
stor frustration, men jeg 
synes, vi har landet den 
godt. Der er ingen tvivl 
om, den inklusionstanke
gang, der var indeholdt i 
skolereformen, ikke fun
gerer efter hensigten. Vi 
har valgt at lade pengene 
følge elever med særlige 
behov. Børnenes trivsel og 
behov går forud for øko
nomien. Det er vi enige 
om. Så vil vi hellere spare 
andre steder. Det er måske 
der mit socialdemokra
tiske ståsted kommer 
særligt til udtryk,” fortæl
ler byrådskandidaten, der 
en periode blev kontaktet 
af mange elever fra Det 
blå Gymnasium, der 
ville spørge, hvordan man 
ville involvere unge mere i 
udviklingen. 

“Det er vigtigt, vi ind

drager de unge i beslut
ningerne om, hvordan vi 
gør eksempelvis Gråsten 
mere attraktiv for dem 
at bo i. De skal konkret 
kunne se resultatet af 
det, de har været med til 
at beslutte. Vi når dem 
ikke ved at snakke om 
udviklingsplaner og ma
sterplaner. Det siger dem 
ikke noget,” siger Ditte 
Lauritzen. Hun lever sam
men med Michael Madsen 
og har en bonussøn på ti 
år. 

Til december kommer 
en lillesøster til verden. 
Didde Lauritzen er høj
gravid og er i øjeblikket 
på barsel. Hun har afsat 
et par måneders politisk 
pause til det nye fami
liemedlem og er – om 
vælgerne vil – tilbage i 
byrådssalen til foråret. 
Didde Lauritzen er datter 
af Sønderborgs borgme
ster gennem otte år, Erik 
Lauritzen ■

Byrådsmedlem Didde 
Lauritzen (S) arbejder som 
socialpædiatrisk børnelæge 
ved Aabenraa Sygehus. Hun 
genopstiller til byådet. 
 Arkiv foto

Sundeveds mand i byrådet
Af Lise Kristensen 

45-årige Kristian 
Bonefeld kandiderer til 
byrådet for første gang i 
en moden alder. 
Kandidaturet er også 
resultatet af moden 
overvejelse. 

“Jeg er i politisk og of
fentlig sammenhæng et 
forholdsvist ubeskrevet 
blad. Jeg har mest taget 
mig af det organisatoriske 
arbejde. Min erfaring med 
ansættelse i det offentlige 
har gjort, jeg synes, det 
er på tide med et opgør 
med systemtænkningen. 
Der er så mange ting, der 
bliver forklaret med regler 
og sådan er det bare, uden 
medarbejderne i forvalt
ningen eller myndighe
derne finder anledning til 
at spørge sig selv, om det 
kan være rimeligt at træffe 
beslutninger mod bor
gernes ønsker. Reglerne 
har det med at leve deres 
eget liv,” siger Kristian 
Bonefeld, der er landmand 

med grise og planteavl i 
Vester Snogbæk.

Økonom
Han er uddannet øko
nom og har boet seks år 
i København, inden han 
vendte tilbage til den fæd
rene gård. 

“Jeg var i en årrække 
ansat som økonom i 
Sønderborg Kommune. 
Flere gange har vi ople
vet, at forvaltningen har 
udarbejdet effektivise

ringskataloger. Tiltag, 
mere eller mindre lige 
til at gå til. Oftest er det 
imidlertid endt med, at 
særbevillinger og højere 

bloktilskud fra staten har 
fået enderne til at nå 
sammen, hvorefter ef
fektiviseringsforslagene er 
blevet syltet. Jeg vil – qua 
min baggrund – kunne 
se forvaltningen bedre i 
kortene og insistere på, at 
man tænker sig godt om,” 
siger Venstremanden, der 
især stiller spørgsmålstegn 
ved, hvorfor man skal gøre 
middelklassen til klienter 
af det offentlige system, 
selv om de har råd til at 
betale selv. 

“Vi kan ikke regulere 
folks liv ned i mindste 
detalje. Folk skal kunne 
vælge og tage stilling selv. 
Vi går glip af så meget 
iværksætter dynamik med 
den systemtænkning, der 
udspinder sig i øjeblikket. 
Selvfølgelig er det et ideo
logisk slagsmål, hvordan 
vi vil have den kommu
nale butik til at køre. Med 

tiden er jeg blevet mere 
bevidst om mine liberale 
standpunkter,” siger land
manden, der har arbejdet 
ved Landbrugsstyrelsen i 
Augustenborg en periode 
og var tilbage i kommu
nen igen, inden han blev 
fuldtidslandmand. 

Far til Svend
Han er også blevet far 
i en moden alder. Han 
og hustruen Maria har 
sønnen Svend på et år. 
De fik ham, da de begge 
var midt i fyrrerne. Hun 
har to voksne børn fra et 
tidligere ægteskab. “Jeg 
lejer også ejendomme 
ud. Boligerne her i Vester 
Sottrup er eftertragtede, 
fordi vi har institutioner, 
Dagli' Brugs og motorvej. 
Vi skal være bevidste om, 
folk godt vil bosætte sig 
i landområderne. Det er 

som om, udvikling af par
celhuskvarterer helst skal 
foregå i klumper omkring 
de store byer. Folk vil godt 
bo her hos os,” fortæller 
Kristian Bonefeld. 

Han ser sig som 
Sundeveds mand, for det 
er vigtigt at repræsentere 
sit lokalområde. Venstre 
står normalt stærkt på de 
kanter.

“Jeg stiller selvfølgelig 
også op for at få Ellen 
Trane Nørby for bord
enden som borgmester 
i Sønderborg. Jeg vil 
hellere, at hun bliver 
borgmester, og jeg ikke 
kommer ind, end det 
omvendte er tilfældet. 
Men naturligvis helst 
begge dele” siger Kristian 
Bonefeld, der er nummer 
syv på Venstres liste ved 
kommunalvalget ■

Kristian Bonefeld ser sig som Sundeveds mand, for det er 
vigtigt at repræsentere dit lokalområde. Arkiv foto
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Kreativ badmintonklub får Sundhedsprisen 2021
Badmintonklubben 
Blans-Sundeved mod-
tog Sundhedsprisen 
2021 i Sønderborg 
Kommune. Klubben har 
i Coronatiden fundet på 
aktiviteter som fx skat-
tejagt, udendørs spil og 
træning på Teams.
Problemer med at få børn 
og unge i gang med sport 
igen efter Coronakrisen 
var slet ikke til at få øje på 
i SundevedHallerne ons
dag eftermiddag: Den ene 
hal var fyldt med hånd
boldspillere, den anden 
med badmintonspillere. 
Lydbilledet var glade børn, 
bolde i gulvet, svirpende 
ketsjere, jubel, ærgrelse og 
trænere, der skiftevis gav 
ros og instruktioner.

Hos badmintonspillerne 
var der lidt ekstra voksne 
mødt op – hele bestyrel
sen. Med mødepligt. Det 
var de lidt forundrede 
over. Men forklaringen 
kom efterhånden, som 
byrådsmedlem og medlem 

af Sundhedsudvalget, 
Vivi Brit Nielsen (V), fik 
afbrudt løjerne og holdt 
en tale til bestyrelsen, som 
mundede ud i, at de fik 
Sundhedsprisen 2021.

Så var det de voksne, der 
jublede. Det var Katja og 
Anja Vollsen, der havde 
indstillet klubben, og Vivi 
Brit Nielsen sagde bl.a. i 
sin begrundelse for valget 

af klubben som prismod
tager – med udgangs
punkt i indstillingen:

"I lagde jer virkeligt 
i selen for at finde på 
måder, så I kunne holde 
kontakten til børnene i 
klubben og motivere dem 
til stadig at være aktive. 
Hallen var lukket, og vi 
skulle holde afstand, men 
så fandt I på træning på 

Teams, skattejagt i skoven 
og udendørs badminton 
med særlige bolde. På den 
måde understøttede I vig
tige ting som motion, som 
er vigtigt for både den 
fysiske om den mentale 
sundhed, og I holdt fast i 
fællesskabet, som også er 
vigtigt for, at vi har et godt 
liv. Til lykke med prisen.

Så var der blomster 

til bestyrelsesformand 
Johannes Lauritzen og 
en check på 10.000 kr. til 
klubben. Og der var en 
mellemmad, frugt og cho
kolade til alle – også bør
nene, der lige fik afbrudt 
træningen for en stund.

Badmintonklubben 
arbejder hele tiden på at 
være attraktiv. Lige nu 
arbejdes der på at købe en 

servemaskine, som kan 
sprøjte flere hundrede 
bolde ud i minuttet. Så er 
grunden lagt til talenttræ
ning, som nok også ville 
give en Victor Axelsen 
sved på panden.

Badmintonklubben 
BlansSundeved deler 
Sundhedsprisen 2021 med 
NaturStærk, som har fået 
10.000 kr. hver. ■

Bestyrelsen havde nok på 
fornemmelsen, der skulle 
ske ét eller andet, men blev 
alligevel glædeligt overra-
sket, da Vivi Brit Nielsen (V) 
til sidst i sin tale meddelte, at 
Badmintonklubben Blans-
Sundeved fik Sønderborg 
Kommunes sundhedspris i år.
Bestyrelsesformand 
Johannes Lauritzen tog på 
klubbens vegne imod blom-
ster fra Sundhedsudvalgets 
medlemmer, Kirsten 
Bachmann (SP) og Vivi Brit 
Nielsen (V).

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

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

BovAvis

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

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

695,-
Lørdag den 27. novemberLørdag den 27. novemberLOUISE KÄHLIG

salgsleder
Gråsten

MORTEN ASMUSSEN
skoleleder
Gråsten

JOHANNES HJORT NIELSEN
landmand
Rinkenæs

MARIANNE WILDENSCHILD
sygeplejerske

Kværs

LILLIAN MARCUSSEN
tandlæge
Gråsten

MORTEN LATTER
kromand
Gråsten

CHRISTIAN IHLE
landmand

Gråsten

DORTHE SØRENSEN
gymnastikinstruktør

Gråsten

UWE AGERLEY
assurandør

Blans

SOLVEIG SCHWARZ
projektleder

Rinkenæs

V I  A N B E FA L E R 
AT  S T E M M E 

P E R S O N L I G T  PÅ

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
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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

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

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.

CVR 34 22 35 72

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

Tlf. 74 67 15 12 · vvs@bred.dk

Bred VVS ApS

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

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

“Hvorfor bruge Deres 
fusser når De kan køre 

med Quorps Busser”

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

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

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

Turist-fest-� rma-skole og koncertkørsel

TRANSPORT

Tlf: 22 30 05 05
Alle former for transport udføres

tømrer / snedker
Knud Møller Paulsen

Bækken 10 · Rinkenæs
DK-6300 Gråsten

info@godthaandvaerk.dk

telefon 74 65 01 10
mobil 40 34 80 08
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Tak fordi du 
handler lokalt

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

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

Hørt i byen
Mandag morgen var 
en knallertkører uhel
dig i Gråsten. Midt i 
morgentrafikken kl 
07.30 blev ambulance 
og politi kaldt ud til 
et færdselsuheld på 
Skolegade. Her havde 
en 55årig kvindelig 
bilist overset en 54årig 
mandlig knallertkører, 
og overholdt derfor ikke 
sin vigepligt. Det resul
terede i et sammenstød, 
hvor knallertkøreren 
efterfølgende blev taget 
med til kontrol på sy
gehuset for sine knubs. 
Begge involverede er fra 
Gråsten.

Ove Petersen i 
Stjerneparken fejrede 
forleden sin 73års fød
selsdag med at invitere 
familien på middag i 
Anker’s Restaurant.

Inge og Niels Peter 
Nielsen i Tørsbøl havde 
en god oplevelse, da de 
lørdag aften overværede 
en koncert med Lis 
Sørensen i Alsion i 
Sønderborg.

Smitteudbruddet har 
ramt Gråsten Skole, 
hvor 10 elever er blevet 
smittet med Covid19.

Fritidsfesten blev 
afviklet fredag aften i 
Ahlmannsparken. 
Over for 250 mennesker 
fik Mogens Hansen fra 
Gråsten Boldklub pri
sen som Årets ildsjæl.

Der deltog 100 men
nesker i et borgermøde i 
BroagerHallen om cy
kelstien mellem Broager 
og Nybøl. Her kom de 
med inputs til projektet.

Gråsten Handel og 
Gråsten Forum har 
holdt fællesmøde, som 
resulterede i flere for
slag til den nye bystra
tegi for Gråsten.  ■

Dokumenteret godt 
salg i området.

DIN LOKALE EJENDOMSMÆGLER

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

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

Boliger
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

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

Ny tysk børnehave i Alnor et 
skridt tættere på realisering

Teknik- og Miljøudvalget 
har godkendt, at et 
forslag til ny lokalplan 
inklusiv kommune-
plantillæg for en ny 
børnehave på adressen 
Bomhusvej 1 i Alnor 
sendes i offentlig høring. 
Det er Deutscher Schul 
und SprachVerein, der 
ønsker at omdanne og 
udvide ejendommen til 
børnehave. Ejendommen 
rummede tidligere en 
hørespecialist. 

Deutscher Schul und 
SprachVerein ønsker 
at flytte sit dagtilbud i 
Rinkenæs til Bomhusvej 
i Alnor og dermed 
nærmere FördeSchule 
Gravestein. 

Børnehave og skole vil 

komme til at ligge over for 
hinanden på Bomhusvej. 
Derfor ønsker foreningen 
at omdanne og udvide 
ejendommen på adressen 
Bomhusvej 1 og har købt 
ca. 900 kvadratmester af 
nabogrunden.

Forvaltningen har 
udarbejdet et forslag til 
lokalplan 7.24 Børnehave 
på Bomhusvej, Alnor, 
Gråsten. Formålet med 
lokalplanen er at give 
mulighed for at anvende 
området til en daginsti
tution samt opstille be
stemmelser, som angiver 
rammerne for størrelsen 
af byggeri i området.

“Det er en lokalplan, som 
har været undervejs i læn
gere tid, og som vi nu kan 
sende i høring. Forslaget 
understøtter Byrådets vi
sion om at udvikle bære
dygtige lokalsamfund. Det 
er meget aktuelt i denne 
tid, hvor Sønderborg 
Kommune har sat gang i 
udarbejdelsen af en samlet 
bystrategi for Gråsten

RinkenæsEgernsund, 
og her ligger Alnor lige 
i midten, og vi gerne vil 
have idéer, bemærkninger 
og forslag til, hvordan 
området kan udvikle sig”, 
siger Aase Nyegaard, der 
er formand for Teknik og 
Miljøudvalget. Forslaget 
til ny lokalplan inklusiv 
kommuneplantillæg 
for en ny børnehave på 
adressen Bomhusvej 1 i 
Alnor sendes i offentlig 
høring i otte uger, og 
som en del af den offent
lige høring holdes der et 
borgerinformationsmøde. 

Da området er udlagt til 
erhvervsområde, er der 
sideløbende med lokal
planforslaget udarbejdet 
et kommuneplantillæg, 
der giver mulighed for 
fremadrettet at an
vende ejendommen som 
daginstitution.

60 børn
Den eksisterende byg

ning på grunden bruges i 
dag til kontor, men ønskes 
lavet om til børnehave. 
Det kræver samtidig en 
tilbygning på 150 kva
dratmeter. Den samlede 
bygning bliver cirka 530 
kvadratmeter, hvilket gi
ver plads til cirka 60 børn, 
heraf 15 vuggestuebørn og 
45 børnehavebørn.

 “Alnor er i forvejen et 
attraktivt boligområde, 
der ligger tæt ved Gråsten 
og med kort afstand til 
Rinkenæs og Egernsund. 
Det gør, at en ny børneha
ve i Alnor vil understøtte 
gode rammer for bosæt
ning, fordi hele Gråsten
området ligger attraktivt i 
forhold til arbejdspladser, 
kyst, vand og natur. Der 
er god infrastruktur med 
bus, tog og motorvej, som 
gør det nemt at komme til 
og fra den resterende del 
af Jylland og til Tyskland”, 
siger Stefan Lydal (DF), 
der er næstformand for 
Teknik og Miljøudvalget. 

Adgang til daginstitu
tionen sker på samme vej 
som skolen på Bomhusvej.  
Det vil øge trafikken i 
området, og kommunen 
vil løbende vurdere på 
trafikregulering og sik
kerhed på det offentlige 
vejareal. ■

En ny tysk børnehave med 
plads til 15 vuggestuebørn 
og 45 børnehavebørn rykker 
tættere på.
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Tømrerarbejde 
Hovedentreprenør
Tilbygninger
Tagarbejde

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

Se mere på www.byggemester.dk

SALG AF
 Køkkener
 Vinduer
 Døre

Havremarken 85
Holbøl, 6340 Kruså

ihle@post.tdcadsl.dkDANSKE MALERMESTRE

v/ malermester

Per Møller Ihle

Vi lægger vægt på 
folks tilfredshed

TBN Service Padborg
Så er det tid til service og klargøring 

af din have/parkmaskine

Ingen opgave er for lille!

Thomas B. Nielsen 
Bovvej 45, Padborg

Tlf. 21 48 07 66 · tbnservice@outlook.dk 

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, så

kommer
udviklingen

Erwin
Andresen
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 45 10. 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 10. Hamburgerryg med fl ødekartofl er og salat

TORSDAG den 11. Paneret stegt fl æsk med persillesovs

FREDAG den 12. Mørbradbøf med champignonsovs og grøntsager

LØRDAG den 13. Dansk bøf med rødbeder

SØNDAG den 14. Burger med pommes frites

MANDAG den 15. Medister med stuvede bønner

TIRSDAG den 16. Svinekotelet med rødkål

Kun 69,-

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

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

Krone- brobehandlinger,
Implantater og
Narkosebehandling

Pæn interesse for ollekolle i 
Kollund
Af Gunnar Hat tesen

Der mødte godt et halvt 
hundrede mennesker 
op mandag aften til et 
informationsmøde om 
Mariagaarden, som er et 
seniorfællesskab med 
udsigt i Kollund 
Her orienterede Beth og 
Per Jørgensen om bofæl
lesskabet for seniorer på 
den tidligere klostergrund 
i Kollund Østerskov med 
udsigt over Flensborg 
Fjord. 

På mødet i Grænsehallerne i 
Kruså blev der orienteret 
om det nye seniorbyggeri 
i Mariagaarden i Kollund 
Østerskov Foto Solveig Schwarz



KOLLUND KOLLUND 
KIRKEKIRKE

BOV BOV 
KIRKEKIRKE

HOLBØL HOLBØL 
KIRKEKIRKE

Søndag den 14. november kl. 11.00
ved Jakob Monberg Hansen

Søndag den 14. november kl. 9.30
ved Jakob Monberg Hansen

Søndag den 14. november 
Ingen gudstjeneste

Er det muligt at tidspunkterne står med fed skrift? Klokkeslættet 
i Kollund er nemlig et andet end det plejer, så derfor skal 
det gerne være tydeligt at det er kl. 14.00.

Mindeord

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

Bov og
Kollund
kirker

Kirkekontoret, Padborgvej 40a, 6330 Padborg  Tlf. 7467 0917   www.bovsogn.dk

Bov & Kollund kirker

Julehjælp
Igen i år er det muligt at søge om julehjælp 

ved Bov Sogns menighedspleje. Sidste frist for 
ansøgninger er den 28. november 2021

Der søges via vores hjemmeside: 
https://bovsogn.dk eller ved personligt fremmøde 

på Kirkekontoret, Padborgvej 40a i Bov, 
indenfor vores normale åbningstider

Jule– og Familiehjælpen er arrangeret af 
Bov Sogns Menighedsråd, og ydes i samarbejde med 
sognets frivillige, SuperBrugsen og en række andre 

lokale forretninger og bidragsydere i Padborg

Husk, at du også kan være med til at gøre en stor forskel 
for lokale familier med økonomiske udfordringer, når vi 
samler ind til Julehjælpen i SuperBrugsen i Padborg fra 

torsdag den 2. til og med fredag den 10. december

Mindeord over læge Jens Møldrup
Min tidligere kollega i 
Padborg Lægehus, Jens 
Møldrup, Padborg, afgik 
den 4. november 2021 
ved døden, efter læn-
gere tids sygdom, 85 år 
gammel. 

Jens Møldrup blev født 
i Horsens den 6. januar 
1936. Hans far var slag
termester i byen, men 
Jens brød den sociale arv, 
fik studentereksamen og 
vinteren 1967 blev han 

cand. med. fra Aarhus 
Universitet. 

De følgende 3 år uddan
nede han sig på forskellige 
afdelinger på Horsens 
Sygehus og på gynækolo

gisk afdeling, Sct. Marie 
hospital, Vejle. 

Han blev den 16. septem
ber 1961 gift med Kirsten 
Munk, som også var 
lægestuderende. 

Lægeparret Kirsten 
og Jens flyttede til Bov i 
1970 og året efter blev de 
medejere af Lægehuset 
i Padborg sammen med 
lægerne Hans Horn, Hans 
Stærmose og Torben 
Sørensen. 

Gennem årene fik Jens 
en trofast skare af patien
ter, som følte sig i gode 
hænder, da han var god til 
at lytte. Men i konsultatio
nen blev der også snakket 
om andet end sygdom. 
Meget tidligt blev det 
kendt, at Jens var særdeles 
dygtig til at tegne, især 
bygninger. 

Gennem mange år le
verede han ugentlige teg
ninger til ugebladet “Bov 
Bladet”, senere tegninger 
til foreningen “Historisk 
Forening for Bov og 
Holbøl sogne”, hvis års

skrift, siden starten i 1979 
blev prydet med mange 
tegninger fra hans hånd. 

Alle disse tegninger gav 
ofte anledning til samtale 
mellem Jens og hans pa
tienter. I mange år tegnede 
han lægeboliger/lægehuse 
i Sønderjylland. Tegninger 
blev flittigt brugt af 
Lægekredsforeningen i 
Sønderjylland. 

Spillede klaver
I hans barndomshjem 
blev der dyrket musik. 
Under krigen gik han til 
undervisning i violinspil, 
men senere begyndte han 
at spille klaver. Han dyr
kede virkelig den klassiske 
musik, og for at gøre det 
ordentlig, købte han et 
flygel. Han var gennem 
årene været en flittig kon
certgænger og har nydt 
at lytte til operaer, som 
om han aldrig selv har 
sunget ret meget. Kort tid 
før sin død lavede han en 
fortegnelse over alle de 
klaverkoncerter han kend
te meget nøje, det blev til 
ca. 40.

Indtil for få år siden var 

der en del af dem, som 
han selv kunne spille.

I 1971, året efter an
komsten til Bov, var han 
med til at starte Bov 
Musikskole og dermed 
bringe musikken ud til 
mange unge mennesker i 
kommunen. 

31. oktober 1999 solgte 
Kirsten og Jens deres 
praksisandel i lægehuset. 
Få år senere blev huset i 
Bov solgt og parret flyt
tede ind i en lejlighed i 
Padborg. 

Derved kom parret til at 
bo i mit nabolag, hvilket 
bl.a. medførte mange 
mindre, men hyggelige 
sammenkomster. 

Hele sommertiden 
tilbragte de som før sam
men i sommerhuset ved 
Juelsminde. Sammen med 
nære venner blev det til 
mange udenlandsture, så 
længe helbredet rakte. 

Parret blev også 
meget aktive i 
Seniorlægeklubben, stiftet 
i 1995, hvor Jens bl.a. kun
ne dyrke en tredje interes
se, fotografering. 

Den 16. september fej
rede Jens og Kirsten dia
mantbryllup. Festen fore
gik under meget private 
former, som et surprise 
party hos deres søn Jens. 

Han omtalte siden denne 
fest flere gange, hver gang 
med stor begejstring. 

Jens efterlader sig, ud 
over hustruen Kirsten, to 
børn: Karen og Jens, svi
gerbørn og 4 børnebørn. 

Marius Nørgaard 

Tof ten 128, Padborg

Dødsfald

Min elskede hustru
vor elskede mor, svigermor, mormor og farmor

Charlotte Johanna Heinecke
* 30. juli 1946    †  7. november 2021

er stille sovet ind

Du vil altid være i vores hjerter

Familien

Bisættelsen finder sted fra Bov Kirke
fredag den 12. november kl. 10.00
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Nybolig Padborg & Gråsten
Ole Jepsen & Lena Schmüser
Torvegade 1 · 6330 Padborg
6330@nybolig.dk · nybolig.dk · Tlf: 74671902

Til alle tider. Til alle hjem.

NYHED

Villa, 1 fam.Kruså - Skovvej 8
Kontantpris: 875.000
Ejerudgift pr. md: 1.177
Udbetaling: 45.000
Brt/nt excl. ejerudg: 3.811/3.265
Sag: 20121

77/54 m2 1/2 2 951 m2 E 1950

NYHED

Villa, 1 fam.Kollund - Midtkobbel 21
Kontantpris: 2.720.000
Ejerudgift pr. md: 2.273
Udbetaling: 140.000
Brt/nt excl. ejerudg: 11.703/10.039
Sag: 19721

164 m2 2/4 1 896 m2 C 2008

NYHED

Villa, 1 fam.Kruså - Buen 26
Kontantpris: 825.000
Ejerudgift pr. md: 1.769
Udbetaling: 45.000
Brt/nt excl. ejerudg: 3.599/3.085
Sag: 17821

199 m2 2/4 2 770 m2 D 1966/76

NYHED

FritidshusVemmingbund - Kastanievej 13
Kontantpris: 1.495.000
Ejerudgift pr. md: 1.634
Udbetaling: 75.000
Brt/nt excl. ejerudg: 6.609/5.620
Sag: 16621

63 m2 1/2 1 409 m2 - 1965/98

Villa, 1 fam.Padborg - Buskhøjvej 43
Kontantpris: 1.250.000
Ejerudgift pr. md: 1.272
Udbetaling: 65.000
Brt/nt excl. ejerudg: 5.404/4.633
Sag: 13921

98 m2 1/3 1 1.025 m2 D 1963

NY PRIS

Villa, 1 fam.Bov - Valsbølgade 32
Kontantpris: 1.125.000
Ejerudgift pr. md: 1.693
Udbetaling: 60.000
Brt/nt excl. ejerudg: 4.866/4.171
Sag: 12821

144 m2 1/4 1 972 m2 C 1979

NYHED

Villa, 1 fam.Padborg - Østergade 21
Kontantpris: 6.250.000
Ejerudgift pr. md: 2.741
Udbetaling: 315.000
Brt/nt excl. ejerudg: 26.794/22.985
Sag: 12791

320 m2 1/5 2 A2020 20161.199 m2

NYHED

LystejendomKollund - Østerskovvej 55
Kontantpris: 8.975.000
Ejerudgift pr. md: 4.149
Udbetaling: 450.000
Brt/nt excl. ejerudg: 38.490/33.021
Sag: 08021

260 m2 1/3 2 B 201254.347 m2

3 1



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

v

Smykker lavet på eget værksted

GULDSMED
Rie Meyer

Bovvej 27A
6330 Padborg
Tlf. 51940082

rie@riemeyer.dk
www.riemeyer.dk 

Find mig også på Facebook

Smykker lavet på eget værksted Find mig også på Facebook  

GULDSMED
Rie Meyer

Torvegade 28
6330 Padborg
Tlf. 5194 0082

rie@riemeyer.dk
www.riemeyer.dk

Lukker for bestillinger 
20.11.2021 

Sælger herefter egne håndlavede 
smykker & gavekort.

Følg med i min julekalender 
på facebook/instagram

Andelsselskabet

afholder

GÅSE- OG ANDESPIL
SØNDAG DEN 21. NOVEMBER KL. 19.00 

PÅ LANDBOHJEMMET

Vi spiller om gæs, ænder, kalkuner m.m.
Pausebanko og to gange 1-2-3 – spil.

Kom og støt vores forsamlingshus.

Alle er velkommen
Vel mødt

Bestyrelsen

KRUSÅ HUSMODERFORENING
inviterer sine medlemmer til

ADVENTSHYGGE
Onsdag den 24. november kl. 19.00Onsdag den 24. november kl. 19.00
i Multisalen, Harkærvej 13, 6340 Krusåi Multisalen, Harkærvej 13, 6340 Kruså
Underholdning og fællessang

Entre inkl. kaffe og kløben og 10 stk. lodder til ntre inkl. kaffe og kløben og 10 stk. lodder til 
amerikansk lotteri kr. 100,- som betales kontant amerikansk lotteri kr. 100,- som betales kontant 
ved indgangen.  ved indgangen.  
(Ekstra lodder a kr. 5,- pr. s(Ekstra lodder a kr. 5,- pr. stk. kan købes)

Tilmelding til Henny: bohm_13@hotmail.com / 
tlf. 23 67 70 31 fra 15. til 19. november

Læserbrev

Se mindretallene som ressource
Vores grænseregion er 
noget helt særligt.
Det skyldes ikke mindst 
vores fælles og omskifteli
ge historie. Det samarbej
de vi sammen har skabt 
mellem flertal og mindre
tal på begge sider af græn
sen bliver ofte fremhævet 
som et godt eksempel på 
velfungerende grænse
regioner i international 
kontekst. Det har været 
en lang proces, men lad os 
bruge det vi har opnået. 

To sprog og kulturfor
ståelsen hen over grænsen 
er en ressource, vi ikke 

bruger nok. Det går op for 
mig i de mange (valg)mø
der jeg deltager i, når der 
bliver diskuteret bosættel
se, tiltrækning af arbejds
kraft, tyske virksomheder 

osv. Vi taler ikke nok sam
men og vi bør samarbejde 
endnu mere.

At vi fortæller denne 
positive og særlige historie 
gør hele vores område 
mere attraktiv  også i 

forhold til turister og vo
res ungdom. Med alt det 
vi kan tilbyde grænseover
skridende  skoler, bør
nehaver, idrætsklubber, 
biblioteker, museer osv. 
har vi mere ”power”.

Men det skal være 
også være synligt. L ad 
os se hinanden som en 
mulighed frem for en 
begrænsning!

Thore Naujeck ,  

Slesvigsk Par ti ,  

K irkefor te 5, Padborg

Byrådskandidat Thore 
Naujeck (SP)

Tak fordi du handler lokalt 
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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.

M E D  D I G  I  F O K U S

JEG VIL MED DIG I FOKUS
FORTSAT KÆMPE FOR:
– at støtte udviklingen af Torvecentret og lokalområdet

–  at støtte de frivilliges og lokalrådenes engagement

–  at tænke i bynære boliger for ældre og enlige

– at opføre attraktive byggegrunde

– at opføre ungdomsboliger til elever i transportbranchen

– at vedligeholde de grønne områder

JEG KAN HVIS DU VIL

X Stem personligt

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

G E N VÆ L G  D I T  L O K A L E 
BY R Å D S M E D L E M

Seniorrådet i Aabenraa 
Kommune findes ved fredsvalg
Det nye seniorråd i 
Aabenraa Kommune 
ligger nu fast, da årets 
valg bliver et fredsvalg. 
11 kandidater var opstil-
lede til de 11 pladser i 
Aabenraa Kommunes 
Seniorråd.
Aabenraa Kommunes 
seniorråd kommer i de 
næste fire år til at bestå af 
de 11 kandidater, der var 
opstillede til valget. Da 
der er netop 11 pladser i 
seniorrådet, bliver årets 
valg et fredsvalg. Det nye 
seniorråd i Aabenraa 
Kommune består derfor 
af: Annette Frederiksen, 
Dieter Chr. Johannsen, 
Hans Kristian Wollesen, 
Sønnick Andresen, Ina 
Maretti Leiberg, Lise 
Christensen, Torben 
Enevoldsen, Ingrid 
Nielsen, JensChristian 
Ingwersen, Karsten 

Kjeldsen og Hans 
Christian Bock. De 11 
medlemmer konstituerer 
sig efter planen på et møde 
i december.

“Jeg glæder mig til fort
sat at samarbejde med 
seniorrådet, som er en 
vigtig del af demokratiet 
i Aabenraa Kommune. 
Seniorrådets rådgivning 
til byrådet i ældrepolitiske 
spørgsmål samt formid
lingen mellem borgere 
og politikere har en afgø
rende rolle, og jeg er glad 
for, at et nyt seniorråd fra 
årsskiftet står klar til fort
sat at varetage seniorernes 
interesser. Samtidig vil jeg 
gerne takke for et godt og 
konstruktivt samarbejde 
til det afgående udvalg”, 
siger Karen Storgaard 
Larsen, social og sund
hedsdirektør i Aabenraa 
Kommune.

Seniorrådets nuværende 
formand, Hanne Priess 
Larsen, der ikke genopstil
ler, bakker op:

“Tillykke med valget 
til de nye medlemmer af 
seniorrådet i Aabenraa 
Kommune. Der venter 
en spændende og givtig 
periode med mulighed for 
at påvirke vilkårene for de 
ældre medborgere, og jeg 
er sikker på, at arbejdet 
med at sparre med poli
tikerne i ældrepolitiske 
spørgsmål fortsat er i gode 
hænder. Som afgående 
formand kigger jeg tilbage 
på tre gode perioder, og 
jeg ser frem til at følge det 
fortsatte arbejde fra side
linjen”, siger hun. ■
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www.slesvigsk-parti.dk

Slesvigsk Parti
Sammen for Synnejylland

Vi arbejder sammen – for udvikling 
i hele Aabenraa kommune

Erwin Andresen Thore NaujeckKurt Asmussen Käthe Nissen

Katharina Kley Hugo SchmidtGerd Lorenzen Jan Breitenkamp 
Hansen

Uwe Asmussen Florian BornHans Christian 
Bock

Ilse Friis
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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

Ford C-MAX
1,5 TDCi 120 
Titanium+ aut.
09/2018
Km 132.000
Diesel · Hvid

169.400,-

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

Trine bager til børnetelefonen!

Af Dit te Vennits Nielsen

Trine Eisig Elmholt 
Otzen i Bov er en ivrig 
hjemme-bager.
Hun bistår gerne familie 
og venner med de flottest 
pyntede kager til barne
dåb og fødselsdage.

“Jeg begyndte så småt for 
år tilbage med at hjælpe 
folk i min omgangskreds 
med at bage kager for 
dem, fordi jeg elsker at 
bage. Det udviklede sig 

lige så langsomt, og nu 
laver jeg også dekorations
kager. Det er sjovt, og jeg 
elsker at se folks reaktion”, 
fortæller Trine Otzen.

Hendes to børn på 1 år 
og 3 år går i Børnehuset 
Evigglad. Her bliver der 
hvert år bagt til den gode 
sags tjeneste. Børnene de
korerer kagerne, og foræl
drene køber dem. Pengene 
går til “Børns Vilkår” og 
børnetelefonen.

Trine så for nyligt et op

slag, hvor også private blev 
opfordret til at bage. Det 
tog hun straks til sig, og 
fik flere lokale sponsorer 
med på idéen.

I to weekender har den 
så stået på den store bag
ning med hjælp fra bl.a. 
Trines mor Susanne. 

Første weekend blev 
der bagt 180 boller, lavet 
131 romkugler og 18 glas 
marmelade. Det blev til en 
sum på 2.500 kr.

Sidste weekend blev 

der lavet 144 pyntede 
doughnuts, 324 boller og 
38 glas gele. Her blev belø
bet på i alt 5.000 kr. 

Trine bager på forskellige 
tidspunkter frem til den 
31. december. Når alt er 
talt sammen, afleverer hun 
det samlede beløb til “Bag 
for en sag”.

Trine Eisig Elmholt 
Otzen er til daglig 
speditør og er gift med 
Daniel. De bor på 
Nyhusvej i Bov. ■

Trine Eisig Elmholt Otzen samler penge ind til børnetelefonen og bager i den 
gode sags tjeneste. Her hjælper datteren Søs med at dekorere doughnuts, 
som familie, venner og bekendte kan købe.  Foto Dit te Vennits Nielsen

Trine bagte forleden til fætter Carl‘s 8 års 
fødselsdag, og da han er stor Olsenbanden 
fan skulle kagen naturligvis være med 
Olsenbanden.

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
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Hilma Bjerg støtter 
Blindes jul
Af Dit te Vennits Nielsen 

Hilma Bjerg fra Smedeby 
har siden 1987 været 
total blind. 
Hun klarer sig i hverdagen 
med en førerhund og har 
også stor hjælp i sin mand. 

Hun er tildelt en ledsa
gerordning på 15 timer 
om måneden, og alligevel 
klager hun aldrig. 

I mange år har hun 
solgt “Blindes jul”, som 
er et magasin med gode 
historier og spændende 
opskrifter. 

Det har været lidt svært 
at få budskabet ud, og 
derfor opfordrer Hilma 
Bjerg folk til at købe 
magasinet hos hende, 
på Valdemarshus eller 
hos “Lones Fodpleje” i 
Padborg. 

Skulle der være en 
ildsjæl, der vil gå rundt 

og sælge ved dørene, er de 
velkomne til at rette hen
vendelse til:

Hilma Bjerg, 
Svangkærvej 1, Smedeby, 

6340 Kruså, Telefon: 
74 67 26 15, Mobil: 
21 73 49 27, email: 
hilma@maerskprivat.dk ■

DET ARBEJDER JEG FOR I REGIONEN:
Sikre behandlingsgarantiensgenindførelse- hvor pengene 
følger patienten - også til private tilbud

Øget tryghed for patienter på Regionens psykiatriske 
og somatiske behandlingstilbud

Videre udvikling af samarbejdet mellem Region og kommuner 
ved hjemtagelse af borgere til rehabilitering

Øget IT-udvikling i sundhedsvæsenet

Styrke det grænseoverskridende samarbejde

STEM PERSONLIGT  -på nr. 8 til regionen

w w w . j e n s w i s t o f t . d k

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

VI HJÆLPER
 UNGE OG VOKSNE
UDSATTE BØRN

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

BLÅ KORS GENBRUG
Okslundvej 3, Padborg

30 91 30 28

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

3 5



Hørt ved Lyren
Eleverne på Fjordskolen 
i Kruså mangler elek
tronik og motorer til 
brug på skolen.

Der har været ind
brudstyve på spil i 
Padborg igen. De er 
gået efter ulåste biler 
på bl.a. Valdemarsgade, 
Kalvehaven og 
Valsbølgade. 

På søndag den 14.no
vember plantes de sidste 
71 træer i Frugthaven 
ved Fritidsparken i 
Padborg. 

Toldboden i Padborg 
Torvecenter oplevede et 
stort rykind til JDag. 
De nye ejere, Bent og 
Marco Clausen, er glade 
for den opnakning, som 
de har mødt. 

Søndag inviterede 
Lokalforeningen 
Kollund, Sønderhav og 
Rønshoved på pande
kager i Naturuniverset i 
Kollund.

Guldsmed Rie Meyer 
kunne sende 48.000 kr. 
ind til Knæk Cancer, 
da der var landsind
samling. Pengene er 
overskuddet fra Knæk 
Cancer smykkerne, som 
Rie Meyer har designet.

Padborg Park har 
indgået et samarbejde 
med racerkøreren Jens 
Kristoffersen. Han skal 
fremover være med til 
at promovere de tre 
klasser Super GT, DEC 
og Legend Car. 

Sæsonen i Bov IF 
Fodbold er færdig. Der 
blev derfor afholdt five 
a side turnering med 
efterfølgende fest og 
kåringer af årets spiller 
og årets mål. På 1. 
holdet blev det Rasmus 
Nøller Nørgaard og 
Marcus Aagaard. På 
2. holdet løb Kristian 
Holm Jensen med begge 
titler. ■ 

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

Grænsehallerne kan meget mere end sport 

Vi hjælper gerne med at finde den rette løsning 

Børne-
fødselsdag 

Overnatning 

Mad ud af 
huset  

Service- 
udlejning 

Idræt 

Familie- 
fester 

- plads til al
le!

Fritids- og aktivitetscentret

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

Hjemmeside www.gransehallerne.dk - Facebook

Vi hjælper gerne med at 
fi nde den rett e løsning

Grænsehallerne kan meget mere end sport 

DER KAN KØBES BILLETTER TIL 
JULEAFTEN I CAFÉEN ELLER HOS 

BENTES SHOP I PADBORG SAMT VED 
"KONTORET" I KRUSÅ

Handikapforeningen LAH Bov
afholder

JulemarkedJulemarked
Lørdag den 20. november Lørdag den 20. november 

fra kl. 10-17fra kl. 10-17
Søndag den 21. november Søndag den 21. november 

fra kl. 10-16fra kl. 10-16
på Smedeby kropå Smedeby kro

Byrådsmedlem Byrådsmedlem 
Ditte Vennits Nielsen Ditte Vennits Nielsen 

åbner julemarkedet kl. 10.00åbner julemarkedet kl. 10.00
Kom og besøg vores hyggelige Kom og besøg vores hyggelige 

stande og køb en sød nisse eller stande og køb en sød nisse eller 
en juledekoration med hjem. en juledekoration med hjem. 
Prøv vores tombola, hvor der Prøv vores tombola, hvor der 
er gevinster til store og små.er gevinster til store og små.

Vores café byder på Vores café byder på 
kaff e og kage, gløgg og kaff e og kage, gløgg og 
æbleskiver, pølser med æbleskiver, pølser med 
brød eller tarteletter.brød eller tarteletter.

Mariagaarden – seniorfællesskab 
med udsigt i Kollund Af Lise Kristensen

Et bofællesskab for 
seniorer på en tidligere 
klostergrund i Kollund 
Østerskov med udsigt 
over Flensborg Fjord i 
Kollund. 
Det er oplægget til et ind
holdsrigt og naturskønt 
ældreliv med eftertragtet 
adresse Østerskovvej 36
38 i det åbne land tæt på 
større byer, kulturtilbud 
og butikker. 

Det er ægteparret 
Beth og Per Jørgensen, 
der har fået ideen til 
Mariagaarden, som de selv 
bliver en del af og gerne 
vil have andre med i. 

Nybolig i Padborg står 
for at sælge de velbelig
gende lejligheder.

”Det er ikke noget 
ollekolle. Det er et bofæl
lesskab for såkaldt yngre 
ældre, der stadig er mobile 
og gerne vil lave noget 
sammen. Det kan være 
at se fodbold sammen, gå 
ture på gendarmstien eller 
tage i byen eller teatret 
sammen alt efter lyst og 
temperament,” siger ejen
domsmægler Ole Jepsen. 

Stor interesse
Ud over initiativtagerne 

har fem ægtepar erklæret 
sig parate til at flytte ind 
i Mariagaarden, der, om 
alt går vel, skal stå ind
flytningsklar kommende 
sommer. 

Mariasøstrene var i 
mange år et evangelisklu
thersk klosterfællesskab i 
Kollund, men de sidste tre 
nonner flyttede for tre år 

siden, og så tog hr. og fru 
Jørgensen over. 

Mandag aften havde 
Nybolig indbudt inte
resserede til at høre om 
Mariagaarden på et møde 
i GrænseHallerne. Der 
kom 75 mennesker. 

Ole Jepsen synes, det 
tegner godt for det kom
mende projekt. 

”Der er advokat og råd
givere til at hjælpe. Vi skal 
ud over Kollund for at få 
alle interesserede med. 
Tanken er, at ældre, der 
gerne vil af med hus og 
have, kan komme i lidt 
mere bekvemme rammer 
og stadig have en attraktiv 
og dejlig bolig i alderdom
men. Der er lejligheder 

i to etager med elevator. 
Komplekset består af 
rækkehuse, der alle har 
udsigt over fjorden. Der er 
sørget for havepasning og 
underjordisk garage. Når 
folk kommer op i alderen, 
får nogen det efterhånden 
sådan, at haven hænger 
dem langt ud ad halsen. 
Mariagaarden er en mu
lighed for at udvise rettig
dig omhu og komme ud 
af det store hus, mens tid 
er, så man selv får ryddet 
op i al sit habengut, mens 
man kan, så børnene ikke 
behøver gøre det for en,” 
siger Ole Jepsen, der glæ
der sig til at se, hvor stor 
respons mødet mandag 
kaster af sig. 

Halvdelen skal være solgt
Han er overbevist om, 
projektet får ben at gå på. 
Halvdelen af boliger skal 
gerne være afsat, før spa
den stikkes i jorden. Det 
tegner lovende.

”Vi har fire lejligheder på 
150 kvadratmeter, fire på 
143 kvadratmeter, seks på 
114 kvadratmeter og seks 
på 90 kvadratmeter. Indtil 
nu har der været mest 
efterspørgsel på de store 
lejligheder. De små kan 
måske være attraktive for 
enkeltpersoner. Folk be
stemmer selv, men det går 
selvfølgelig efter først til 
mølle princippet. Mange 
steder i landet menes 
der at være efterspørgsel 
på den slags boliger. I 
København og Aarhus 
går de som varmt brød. 
Man skal gerne kunne 
tilbyde noget lignende 
her, så folk ikke skal flytte 
efter ordentlige boliger i 
alderdommen. De fleste 
vil gerne være tæt på deres 
familier,” siger Ole Jepsen. 

Prisen ligger på mellem 
2,25 og 4,8 millioner 
kroner og alt efter stør
relse og placering i de 
fire bygninger. Der er et 
fællesrum, hvor beboerne 
kan spise sammen og være 
sammen.

Ingen skal føle sig over
rendt, men omvendt er 
der også mulighed for 
at søge andres selskab 
efter behov. Yderligere 
informationer findes 
på mariagaardenkollund.dl ■

På den skønne udsigtsgrund ses partner Andreas Thomsen Nøhr samt de to indehavere Lena 
Schmüser og Ole Jepsen. Foto Ingrid Johannsen 
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Tak fordi du handler lokalt 

 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

Hos os er kvalitet og service i Højsæde

Danske Malermestre

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

tlf. 20 47 85 63

Hos os er kvalitet og service i Højsæde

Danske Malermestre

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

tlf. 20 47 85 63

Hos os er kvalitet og service i Højsæde

Danske Malermestre

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

tlf. 20 47 85 63

Hos os er kvalitet og service i Højsæde

Danske Malermestre

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

tlf. 20 47 85 63

Hos os er kvalitet og service i Højsæde

Danske Malermestre

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

tlf. 20 47 85 63

Hos os er kvalitet og service i Højsæde

Danske Malermestre

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

tlf. 20 47 85 63

Hos os er kvalitet og service i Højsæde

Danske Malermestre

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

tlf. 20 47 85 63

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

Salg & service
af hårde hvidevarer

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

Se elis.dk for aktuelle tilbud
Alt i servicesalg •

Elis’ hvidevarer
ved Norman Rudbeck

Alt indenfor hårde hvidevarer
Salg-Service-Reparationer

Telefon 7467 8799
Mobil 4082 4939

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

• El-installationer

• Reparationer 

• Industriservice

• IHC/wireless

• Tyverisikring

• Varmepumpeservice

• Parabol/antenneanlæg

• Tele/data installationer

• Energirådgivning

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

Norman 
Rudbeck

Jernbanegade 11
6330 Padborg

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

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

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

Kom ind eller ring og få et uforbindende tilbud.

Gulvafslibning
Oliering - lakering

Sisseck boligudstyr ApSSisseck boligudstyr ApS

DIN LOKALE HÅNDVÆRKER BovAvis

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

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

22 spillede skat
Padborg Skatklub har holdt klubaften med 22 
skatspillere.

1. runde
Nr. 1 Hans Emil Nissen 964 point
Nr. 2 H. C. Hedegaaard 804 point
Nr. 3 Svend Åge Thielsen 741 point
Nr. 4 Kurt Nielsen 730 point

2. runde
Nr. 1 Hans Emil Nissen 1.283 point
Nr. 2 Anders Fogh 1.197 point
Nr. 3 Kurt Nielsen 1.087 point
Nr. 4 Dieter Klein 876 point

Bov Kirke får nyt lydanlæg
Af Dit te Vennits Nielsen

Igennem flere måneder 
har der været problemer 
med lydanlægget i Bov 
Kirke. 
En gennemgang fra en 
specialtekniker viste, at 
anlæggets centrale kontro
lenhed var stået af. 

Derfor fungerede hver
ken lyden eller teleslyngen 
i kirken.

På et menighedsrådsmø
de blev der valgt leveran

dør ud fra to tilbudsgivere. 
Udskiftning samt instal
lation af et nyt anlæg er 
herefter blevet foretaget. 

“Vi skulle nok have haft 
en specialist på fra starten 
set i bagklogskabens lys. 
Men da et nyt anlæg er ret 
bekosteligt, prøvede vi at 
reparere det eksisterende. 
Vi beklager de gener, sog
nets menighed har måttet 
lide med et delvist eller 
ikke fungerende lydanlæg. 
Vi undskylder hermed”, 

fortæller menighedsråds
formand Erik Secher. 

Der er nu valgt en mo
derne løsning med en 
digital kontrol enhed, 
nye forstærkere samt nyt 
betjeningsudstyr. Der er 
gennemført taleprøver for 
at tilgodese taleforståelig
heden for menigheden, 
og nu håber menigheds
rådet at den forbedrede 
lydkvalitet tilgodeser 
menigheden.

“Jeg havde gerne set, at 

vi ud over CD afspilnings
muligheder også kunne 
tilslutte mobiltelefon ved 
ønske om musikstykker, 
men det var der ikke pen
ge til i denne omgang. Det 
er nu på ønskelisten for 
det kommende kirkeår”, 
siger Erik Secher. ■
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EN STÆRKERE FOLKESKOLE
En investering i vores skoler er en 
investering i vores børns fremtid. Vi 
ønsker en folkeskole med mere frihed, 
faglighed og færre elever i klasserne. 
En folkeskole med fokus på trivsel, der 
løfter hver enkelt elev. Og så ønsker 
vil ligestilling for vores friskoler. Vores 
tyske, internationale, private og frie 
skoler er nemlig et aktiv for kommu-
nen og mange lokalsamfund. Det frie 
skolevalg er vigtigt.

FLERE VÆK FRA PASSIV 
FORSØRGELSE
Sønderborg indtager pladsen som 
den kommune i Sydjylland, der 
har færrest borgere i beskæftigel-
se – her særligt indvandrere med 
en ikke-vestlig baggrund. Det kan 
og skal vi ændre, så flere kommer 
med i arbejdsfællesskabet og bliver 
selvforsørgende. Integrationen skal 
forbedres. Vi skal stille krav og møde 
folk med forventninger. Forventning-
er om at de finder et arbejde, lærer 
dansk og bidrager. Skal vi have råd til 
god kernevelfærd, så skal langt flere 
bidrage til fællesskabet.

GRØN KOMMUNE OG MERE 
VILD NATUR
Vi ønsker en grøn kommune. Vi skal nå 
nullet i 2029, men vi skal også nytænke 
ProjectZero. Vi skal understøtte vores 
grønne industrivirksomheder og ska-
be mulighed for bæredygtig vækst i 
erhvervslivet, vores landbrug og føde-
varearbejdspladser. Vi ønsker en natur-
fond, så vi reelt kan pleje og genskabe 
naturværdier og sikre mere sammen-
hængende natur og større biodiversitet.

FORANDRINGER FOR FREMTIDEN...

FRIT VALG I ÆLDREPLEJEN
De ældre er gamle nok til at bestemme selv. Alle skal sikres en værdig og tryg al-
derdom uden frygt for ensomhed og manglende hjælp fra kommunen. Vi skal sikre 
frit valg og tage udgangspunkt i den enkelte ældres ønsker og behov. De ældre skal 
møde færre men velkendte medarbejdere i deres hjem. Der skal bruges penge på 
et reelt løft af ældreområdet, så der er tid til omsorg, og hvor ældreplejen organi-
seres i selvstyrende medarbejderteams, så arbejdsglæden kan løftes. 

FLEKSIBILITET I 
DAGTILBUD
Vi skal sikre valgfrihed, nærhed 
og fleksibilitet i vores dagtilbud. 
Børneområdet skal løftes. For 
Venstre er det vigtigt, at der bliver 
brugt mere tid på børnene og 
mindre tid på unødvendigt bu-
reaukrati. Vi ønsker at bevare en 
god og velfungerende dagpleje 
og støtte op om de private pas-
sere rundt i kommunen, så børn 
kan blive passet tæt på, hvor 
familierne bor. Vi skal sikre fleksi-
ble pasningsmuligheder for alle 
familier - også dem med skift-
ende arbejdstider.

5 ALT PÅ DENNE SIDE ER EN ANNONCE FOR 
VENSTRE I SØNDERBORG KOMMUNE
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Venstre har et stærkt hold af dygtige og engagerede 
kandidater fordelt over hele Sønderborg Kommune. Til 
sammen udgør de en bredde og mangfoldighed, når det 
kommer til geografi, alder, baggrund, erhverv og politiske 
mærkesager. 

Dermed repræsenterer Venstres kandidater hele 
Sønderborg Kommune så bredt som muligt til 
kommunalvalget. 

Her kan du se vores kandidater, som du kan stemme 
personligt på til kommunalvalget den 16. november.
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