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

ÅBNINGSTIDER:
Man- fredag
13.30 - 17.30

Lørdag
9.30 - 12.00Leif Henning

Vi sætter en ære i at give dig
den bedste rådgivning

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

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

GULV- & GARDINBUSSENGULV- & GARDINBUSSEN
BOOK EN TID

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

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

Vi kan mere …
… end Kong Fiddes livret

Restaurant

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

Se menukortet på www.restaurantcolosseum.dk

Sundsnæs 2 · Gråsten · kjems.dk
Telefon 7465 1140

Stifte et selskab

Ejeraftaler

Omstrukturering af selskaber

Klip ud

✔ Gennemgang af regnskaber og 
balancer i forbindelse med moms-
indberetning, skattebetaling mv. 

✔ Opstilling af regnskab og skatte-
pligtig indkomst samt indberetning 
af selvangivelser til SKAT 

✔ Optimering af indkomst- og skatteforhold

✔ Assistance med bogholderiopgaver

✔ Hjælp til forståelse af dine skatteforhold
og korrespondance med skattevæsenet

Både for virksomheder og private

Ring og hør hvad jeg kan gøre for dig
Revisor André Tarp ∙ Sønderborg ∙ Tlf. 53 82 84 84

ØKONOMI- OG SKATTERÅDGIVNING

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

 
Vagttelefon

Døgnbemandet for akutte henvendelser

Bestil tid på 
61 51 78 20

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

Sjællandsgade 16, 6400 Sønderborg · www.akseltang.dk

Ring 7447 4262
eller skriv til

akseltang@mail.dk

Aksel Tang
2033 7410

Bent Christensen 
2916 6103

OMBYGNING 
RENOVERING 

TOTALENTERPRISE

Gråsten - Broager - Ragebøl - Sundeved - Padborg - Kruså - Frøslev - Holbøl - Kollund Uge 46 17. november 2021 13. årgang  Løssalg: 5 kr. 

*Billigste netpris er 444�  
for 6 flasker

BORSAO TINTO SELECCIÓN

Vinen kommer nemlig fra et af Spaniens mest 
succesfulde vinhuse over flere årtier, der 
igen og igen bliver rost til skyerne af Robert 
Parker, når han gentager, at Borsao står bag 
nogle af verdens bedste vine til prisen. 

I vinen fremstår den charmerende 
kirsebærrød med et lilla strejf i kanten, 
der ræsonnerer fremragende med 
den unge, fyldige og friske aroma 
af både søde og også lidt syrlige 
kirsebær, urter krydderier 
og et strejf af blomster. På 
tungen præsenterer vinen 
en mellemfyldig smag med 
bløde og velbalancerede 
frugtsyrer, der giver en 
livlig finish og gør vinen 
ubærligt nem at drikke .

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

GRÅSTEN
Torsdag, fredag og lørdagstilbud

6 flasker

299,-

Igen 
Danmarks 
billigste !!

er en spanske rødvine med et imponerende CV!

BovAvis
Tak fordi du handler lokalt



Kirkesiden for
Gråsten og Adsbøl

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

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

Det dansk-tyske folkBALTICA ensemble har atter inviteret et udvalg 
af Sønderjydsk Pigekors medlemmer til at gæste dem under 
ledelse af festivalens kunstneriske leder Harald Haugaard. 

Musik er det fælles sprog for de unge talenter, som med deres store 
entusiasme spiller og synger sig ind i publikums hjerter.

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

Billetter kan købes her: https://www.folkbaltica.de/dk/koncerter/program 
og ved døren!

Kom i god tid; vores parkeringsforhold er ikke optimale 
OG der skal vises CORONA-pas.

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

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

Det er vigtigt for os, at tilgodese bør-
nene. Derfor består julehjælpen af 
en kasse julemad, saft og soda-
vand, samt gavekort til børnene.

Julehjælpen er ikke KUN for bør-
nefamilier, alle kan søge!

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

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

Skriv, det du synes er relevant at fortæl-
le om din situation samt alder på børn.

Gudstjenester og aktiviteter i november
Fredag den 19. november kl 20.00 Koncert med Søs Fenger - UDSOLGT

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

Søndag den 21. november kl 15.00 Folk Baltica koncert

Tirsdag den 23. november kl 17.00 Års- og infomøde i Adsbøl kirke

Tirsdag den 23. november kl 19.00 Års- og infomøde i Gråsten Præstegård

Onsdag den 24. november kl 18.00 Menighedsrådsmøde i Gråsten Præstegård

Koncert med Søs Fenger
Koncerten er udsolgt!

Kom i god tid; vores parkeringsforhold er ikke optimale 
OG der skal vises CORONA-pas.

Års- og infomøder
Tirsdag den 23. november inviterer menighedsrådet til 2 møder!

For år tilbage var vi 2 sogne; Gråsten sogn og Adsbøl sogn. Siden 2009 har vi 
dog været “frivilligt” sammenlagt. Det samarbejde er så velfungerende, at vi aldrig 
drøfter det eller tænker to-delt. Faktisk overvejer vi en permanent sammenlægning. 

Derfor inviterer vi til sognemøder; ét i hvert sogn for at orientere 
og spørge sognebørnene om deres holdning.

Samme dag a� ægger formanden årsberetning og du 
kan hilse på menighedsrådets medlemmer.

Hvad vil vi med sognene sammen eller hver for sig? 
Har du lyst til at høre mere, eller har du 

lyst til at give din holdning til kende, så kom endelig!

Det foregår i Adsbøl kirke den kl 17.00 og i Gråsten Præstegård kl 19.00.

Alle sognebørn er velkomne!

26.068 roede kilometer i Gråsten Roklub 
Af Louise Johnsen

Rosæsonen 2021 
i Gråsten Ro- og 
Kajakklub var præget 
af Covid 19-krisen 
med forsamlingsloft, 
afstandskrav, håndsprit 
og opvaskevand til 
rengøring af både. 
Det har præget klublivet 
en del, og alligevel er der 
tilbagelagt 26.068 kilo-
meter af 113 roere i både 
inriggere og kajakker - et 
superflot resultat. 

De mange kilometer 
vidner om, at Gråsten 
Ro- og Kajakklub gennem 
instruktion, faste rotilbud 

og weekendture igen i år 
har skabt rammerne om-
kring roning, forlæns som 
baglæns. 

Nye medlemmer har lagt 
sig i selen og været på van-
det flere gange ugentligt i 
løbet af sæsonen. 

Fem helt nye medlem-
mer i kajak har allerede 
tilbagelagt over 200 km. 
- hver. 

En helt ny roer i inrigger 
har tilbagelagt 1.632 km. 
siden klubbens Åbent Hus 
arrangement i maj måned. 

Det er bemærkelsesvær-
digt og godt roet. 

Flensborg Fjord har 

lagt farvand til, mens 
Gudenåen flere gange har 
lagt ferskvand til, både for 
inriggere og kajakroere. 

Standeren er strøget
Rosæsonen er afsluttet og 
standeren ved klubhuset 
er strøget. Vintersæsonen 
er begyndt med pleje 
af både og forskellige 
klubaktiviteter for alle 
- svømning, gåture, cykel-
ture og julearrangementer. 

Gråsten Ro- og 
Kajakklub hejser stan-
deren igen den 26. marts 
2022 og tager hul på et 
100-årigt jubilæumsår. ■

Gaveregn til de flittigste 
roere i rosæsonen 2021 i 
Gråsten Ro- og Kajakklub.
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ÅBNINGSTIDER
UGE 46
Mandag-torsdag ..9.30 - 17.30
Fredag .................9.30 - 18.00
Lørdag .................9.00 - 13.00

UGE 47
Mandag-torsdag ... 9.30 - 17.30
Black Friday .......... 9.00 - 20.00
Lørdag .................. 9.00 - 15.00
Søndag .............. 10.00 - 15.00

GRÅSTEN
Slotsgade 7  ·  6300 Gråsten ·  Tlf. 74 65 30 31

Phillip Tonni Lars

T ILBUDDE T GÆLDER FR A FREDAG DEN 19/11 T.O.M L ØRDAG DEN 27/11

SLOTSGADE 7
6300 GRÅSTEN

TLF.: 74 65 30 31

WWW.TOEJEKSPERTEN.DK

TILBUDET GÆLDER FRA ONSDAG 17. NOVEMBER TIL SØNDAG 29. NOVEMBER

PÅ MASSER AF VARER

Vi giver 20%
på alle ikke nedsatte varer

SPAR 20-50%
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Forretter

Oksetatar med trøffel, citron, jordskokker, ægge-
blomme og purløg.

Bakskuldrillette med yusu, løg, radise, bacon og bal-
samico.

Fyldt ravioli med jomfruhummer, spinat, Havgus og 
bisque.

”Efterårsrulle” med kylling, løg, bønner og spinat, 
svampe og miso.

Hovedretter

Oksemørbrad vendt i urter og boghvedekerner, med 
pom anna, løg og rødvinssauce.

Kylling ballotine med hyben, kartoffelcreme, sprødt 
skind og estragonsauce.

Dampet mørksej med kejserhatte, kartoffel, ærter og 
cremet fiskesauce.

Ølbraiserede spoleben med kartoffelkompot, butter-
nut squash, stikkelsbær og braisérlage.

Desserter

Variation af chokolade på mazerin., herunder 
mousse, is og  karamel.

Brombærsorbet med hvid chokolade og sprødt.

Estragonsorbet med hasselnød, kærnemælk, timian 
og fløde.

Osteanretning a’ la Brasserie 176

Åbningstider
Mandag - Lørdag: 17:30 - 23:00

Søndag: Lukket

Brogade 2, 6400 Sønderborg

NY MENU PÅ BRASSERIE 1761

Vi glæder os til at se jer!

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.

Tre særlige jubilæer i 
SuperBrugsen

Af Gunnar Hat tesen

SuperBrugsen i Gråsten 
har nogle trofaste, 
fleksible og loyale 
medarbejdere.
Forleden havde Jytte 

Moldt, Kollund, et helt 
særligt jubilæum. Hun 
rundede 45 år i Gråsten og 
Omegns Brugsforening. 

Desuden fejrede man, at 
Solveig Elsborg Lassen, 
Røllum,  kunne fejre 

40 års jubilæum og at 
Annette Andersen, 
Snogbæk, kunne fejre 
25 års jubilæum.

Jubilarerne blev fej-
ret med spisning på 
Restaurant Værftet. ■

Jytte Moldt, Solveig Lassen og Annette Andersen har sammenlagt været ansat 110 år i Gråsten 
og Omegns Brugsforening.
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LEDIGE LEJLIGHEDER I GRÅSTEN
2-4 værelses lejligheder på 57 - 129 m2 fra kun 5900,- pr. md.

Drømmer du om en ny bolig i smukke omgivelser? Så er vores nyrenoverede lejligheder i Gråsten måske lige noget for dig! 

Alle lejligheder er nyrenoveret med flotte trægulve, lækre kvalitets Svane køkkener og badeværelser samt alle Siemens hårde 
hvidevarer inkluderet. Lejlighederne ligger centralt placeret i Gråsten, tæt på både station og handlemuligheder og har en 
fantastisk udsigt lige ned til Gråsten Havn. Gråsten er en smuk og hyggelig by i Sønderjylland, der har et stærkt forenings- og 
kulturliv, gode fælleskaber og storslået natur. 

Du er velkommen til at kontakte os for yderligere information på Tlf. 21 76 34 17 eller Mail: kb@gronnely.dk
Se også meget mere om lejlighederne på vores hjemmeside: www.gronnely.dk

Toldbodgade 3, 6300 Gråsten

Se meget mere på 
vores hjemmeside: 

www.gronnely.dk
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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

Torvet 3 • Gråsten
70 11 10 70

Vi ønsker Olinda Jensen 
stort tillykke

Hun er den 
heldige vinder af 
et sæt formstøbte 

Høreværn ved 
Efterårsmessen 

i Gråsten

Gråsten Boldklub fastholder pigerne 
ved at have fokus på trivslen
Flere trænere og klubber 
kender til udfordringer 
med pigespillere, der 
falder fra forenings-
livet, når de rammer 
teenagealderen.
I Gråsten Boldklub vil de 
gøre op med den kedelige 
tendens.

Derfor har de lagt en 
plan om at fastholde klub-
bens pigespillere. Målet er 
klart; de skal syntes, at det 
er sjovt at gå til fodbold i 
Gråsten Boldklub og de 
skal blive ved med at spille 
i klubben.

GO! værktøj hjælper 
klubben på vej
Hos DGI kender man også 
til problematikken om-
kring børn og unge, der 
falder fra i foreningslivet. 
Derfor har de indledt et 
projekt, som er støttet 
af TrygFonden, om at 
starte 40 forløb ude hos 
de syddanske foreninger, 
hvor trivsel og motivation 
blandt børn og unge er i 
fokus;

“GO! er et værktøj, 
hvor der arbejdes med 
fire motiver; Sundhed, 
udfordring, fællesskab og 
glæde, som vi oversætter 

til Go Fit, Go Pro, Go 
Together og Go Fun. 
Hvert GO!-motiv – og 
balancen imellem dem 
– siger noget om, hvad 
der motiverer det enkelte 
barn til at dyrke idræt” 
siger Amalie Rhode 
Rasmussen, børn- og 
ungekonsulent i DGI 
Sønderjylland.

Motiverne blev præ-
senteret for bestyrelse, 
spillere og trænere i 

Gråsten Boldklub tilbage 
i september måned, og nu 
er træningen for u13-u17 
pigerne bygget op om-
kring GO! motiverne:

“Det var en klar øjenåb-

ner for mig at planlægge 
min træning efter de her 
parametre.

Hjemmefra havde jeg 
måske tænkt, at en øvelse 
tog udgangspunkt i fæl-
lesskab og glæde, hvor 
spillerne opfatter det 
anderledes. På den måde 
lærer jeg gennem feedback 
fra spillerne at justere min 
træning, så den hele tiden 
har en hensigtsmæssig do-
sering af samt fokus på de 

forskellige motivationer” 
siger Martin Tambor, træ-
ner for Gråsten Boldklubs 
u15-u17 piger.

Da klubbens pigespillere 
blev præsenteret for GO! 

blev de også overrasket 
over, hvad der egentlig 
betyder mest for dem, når 
de snører fodboldskoene:

“Jeg fandt ud af, at jeg 
virkelig værdsætter fæl-
lesskabet på holdet og så 
kan jeg også rigtig godt 
lide motionen og den fri-
ske luft” udtaler Caroline 
på 14 år fra Gråsten 
Boldklub. 

Spørgeskema og sociale 
arrangementer
Inden forløbet med DGI 
Sønderjylland kom på 
banen, havde Gråsten 
Boldklub selv tænkt 
nogle tanker omkring 
trivsel blandt klubbens 
yngre medlemmer. De 
havde også et ønske om 
at skabe et holdfællesskab 
i det nyetablerede sam-
arbejde mellem Gråsten 
Boldklub, Broager Motion 
og Varnæs-Bovrup IF 
med henblik på at gøre 
det endnu sjovere at spille 
fodbold, fastholde eksiste-
rende spillere og få de nye 
spillere godt integreret på 
holdet.

Det mundede ud i et 
spørgeskema til alle spille-
re, hvor de skulle svare på 
nogle spørgsmål omkring 

deres trivsel i klubben og 
motivationen for at være 
fodboldspiller netop dér.

“Vi fik rigtig meget ud 
af de svar, der kom retur. 
Noget gik på forskellige 
fodboldmæssige inputs og 
meget gik i retningen af, 
at de var glade for fælles-
skabet og sammenholdet 
i klubben, samt de sociale 
ryste-sammen-ture, som 
vi arrangerer nogle gange 
om året” siger Martin 
Tambor, og fortsætter:

“Derfor er det fedt at ar-
bejde med GO! værktøjet, 
for vi var jo allerede i gang 
med at tænke i de her 
baner, men nu er det bare 
blevet konkret og en fast 
del af hverdagens træning 
både for trænere og spil-
lerne. Vi har fået et fælles 
sprog til gavn for glæden 
ved at spille fodbold i 
klubben – og forhåbentlig 
også fastholdelsen af spil-
lere på den lange bane, når 

vi fortsætter med at gøre 
mere af dét, der motiverer 
spillerne.”

Og det tyder på, at 
Gråsten Boldklub har 
gang i at arbejde med de 
rette motiver, for spørger 
man pigespillerne selv, 
svarer langt de fleste på 
holdet ligesom fodbold-
spilleren Madiken på 
14 år:

“Jeg går til fodbold i 
Gråsten for det sociale og 
vi er altid gode til at heppe 
på hinanden, for det giver 
et mega fedt fællesskab.”

Indsatsen er støttet af 
TrygFonden, som et led 
i TrygFondens regio-
nale råd i Syddanmark. 
Projektstøtten er bevilget 
til at øge og have fokus på 
børn og unges trivsel gen-
nem foreningsfællesska-
ber. Midlerne går direkte 
ud til de medvirkende 
foreninger. ■

Her er Caroline (til venstre) og Madiken på 14 år. De spiller 
begge fodbold i Gråsten og Broagerlands Boldklub. Caroline 
har spillet i ca 3 år og Madiken siden hun var 7 år. Foto: DGI

Fastholdelse af pigespillerne kræver indsigt i deres motivati-
on for at gå til fodbold, og det arbejder Gråsten Boldklub nu 
løbende på med værktøjet GO! 
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ULF PILGAARD FOR THIELE

/ 80 ÅR
80% RABAT

ALDERSRABAT

GUCCI / RAYBAN® / TOM FORD / BOSS
ESCADA / POLICE / MULBERRY

SAINT LAURENT / NINA RICCI / DIOR
ARMANI / PERSOL® / ZADIG&VOLTAIRE

POLICE X LEWIS HAMILTON

Tilbuddet gælder ved køb af en brille inkl. brilleglas. 
Gælder for ovennævnte mærker.Kan ikke kombineres med andre tilbud og rabatter, 

herunder Fast Lavpris briller og Junior briller.

SPAR MIN. 50% UANSET ALDER 

FÅ DIN ALDER I RABAT 
PÅ BRILLESTEL 

- OGSÅ PÅ NYHEDER FRA

Thiele Sønderborg 
Borgen / Østergade 4 - 6400 Sønderborg

Tlf: +45 74440580 - Mail: soenderborg@thiele.dk
www.thiele.dk

HEINRICH  
T: 2941 1470

MORTEN  
T: 2683 6790KØKKEN · BAD · GARDEROBE

KØKKEN-
RENOVERINGOK

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

Ring og bestil tid til et gratis hjemmebesøg!

Danmarks eneste landsdækkende kæde – din garanti for tryghed og kvalitet

Nye låger
– monteret på 1 dag

Forny dit køkken ved at udskifte til 
DANSK-producerede låger, skuffer,  
bordplader med videre... 
Alt efter mål – passer til ALLE køkkener!
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Gråsten får én pylon til
Der er allerede ni 
pyloner – elektroniske 
infotavler – ved ind-
faldsveje til handelsbyer 
i Sønderborg Kommune. 
Nu kommer der yderli-
gere to til at fortælle om 
handels- og eventop-
levelser. De placeres i 
Gråsten og Broager.
Det er Udvalget for 
Kultur, Idræt, Handel 
og Turisme i Sønderborg 
Kommune, der netop 
har godkendt indkøb og 
opsætning af yderligere 
to anlæg. Prisen på de to 
pyloner er ca. 450.000 kr. 
Det bliver handelsforenin-
gen Vores Sønderborg, 
der kommer til at stå for 
opstilling og drift af dem. 
Vores Sønderborg drifter i 

forvejen de ni eksisterende 
pyloner i kommunen.

“Det er en vigtig del af 
Byrådets Vision 2018-2021 
at skabe oplevelser for alle 
borgere såvel som turister. 
Aktive handelsbyer er 
afgørende elementer i den 
værktøjskasse, der skal til 
i arbejdet med at nå vores 
mål om – som en del af 
Destination Sønderjylland 
– at blive Danmarks mest 
besøgte turistdestinati-
on for gæster, der søger 
autentiske oplevelser 
inden for historie, natur 
og gastronomi. Events 
og oplevelser er afhæn-
gige af publikum, og her 
er pylonerne effektive 
værktøjer”, siger Stephan 
Kleinschmidt, formand 
for Udvalget for Kultur, 
Idræt, Handel og Turisme.

Næstformand i udvalget, 
Jesper Kock, supplerer:

“Pylonerne er spænden-
de og fleksible markeds-
føringsløsninger, som 
også er med til at sikre 
synlighed af events og 
handelsoplevelser på tværs 
i kommunen.”

Den endelig placering 
er ikke besluttet, men der 
er i første omgang peget 
på placeringer på Broager 
Torv og Sønderborg 
Landevej ud for fjernvar-
meanlægget i Gråsten.

Handelsforeningen Vores 
Sønderborg kommer til at 
varetage både indkøb og 
anlæg af pylonerne, lige-
som den kommer til at stå 
for driften på linje med de 
eksisterende pyloner. ■

En elektronisk infotavle er nu også på vej til Gråsten og Broager.
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JULETRÆS-
TÆNDINGEN

er desværre

AFLYST
pga. det stærkt

stigende smittetryk

Populære Gråstenmærker med gevinst

Birgit Kjems, Egernsund, valgte gavekort til 2dreams.
 Foto Jonna Seemann

Inga Petersen, Gråsten, modtog gavekort til Blomstertorvet.

Betina Jacobsen, Kruså, fik gave fra Veromontage.

Klaus Richard, Rinkenæs, valgte gavekort til 2dreams

Morten D. Larsen, Egernsund, modtog gave fra Tinsoldaten

Det var Benny Gisselmann, som udtrak ugens vindere.

Marianne Schøning, Gråsten, fik gavekort til Gråsten Blomster.

Olinda Jensen, Blans, ønskede gavekort til Farfars Køkken.

Desuden var der gavekort 
til følgende:

Mikael Mikkelsen, 
Gråsten, fik gavekort til 
Farfars Køkken.

Charlotte B. Andersen, 
Gråsten, fik gavekort til 
2dreams.

Lis Hansen, Rinkenæs, 
modtog gavekort til 
Teddy’s Salon.

Gunna Kristensen, 
Rinkenæs, valgte gavekort 
fra Toptryk. ■

Hver uge bliver der 
udtrukket gevinster på de 
afleverede hæfter, som er 
fyldt med Gråstenmærker.

Ugens vindere blev:
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Tilmelding til 
Gråsten Avis/Bov Avis
på tlf. 2116 0683
rejser@graastenavis.dk

BovAvis

Lørdag den 11. december

OPSAMLINGSSTEDER

Alsion, Sønderborg kl. 10.00
Nybøl Kirke . . . . . . .kl. 10.15
Broager Kirke . . . . . kl. 10.20
Elektrikeren,
Egernsund . . . . . . . kl. 10.25
Ahlmannsparken,
Gråsten  . . . . . . . . . kl. 10.35
Bageren, Rinkenæs . kl. 10.45
Annies Kiosk,
Sønderhav  . . . . . . . kl. 10.50
Elektrikeren,
Kollund . . . . . . . . . kl. 10.55
Kruså Bankocenter kl. 11.05
Bov Kirke . . . . . . . . .kl. 11.10
Cirkle K. Padborg  . .kl. 11.15

495,-
Glæd dig til en magisk og eventyrlig oplevelse, når vi 
sætter kursen mod Schackenborg Slot. 
Undervejs stopper vi på Øster Højst Kro, hvor vi får 
serveret middagsmad.
Turens højdepunkt bliver at opleve ‘Danmarks 
Smukkeste Juleudstilling’ på Schackenborg Slot. 
Med hjælp fra mere end 500 frivillige er slottet blevet 
forvandles til en magisk skov med et overdådigt pyntet 
spisebord som skuestykke. Salen er prydet af to juletræer 
pyntet med en masse lys og blå julekugler. 
Eftermiddagska� en indtager vi på Danmarks smukkeste 
gård, Klægager, ved Ballum. På hjemvejen ser vi 
Marsktårnet ved Skærbæk.
Det bliver en begivenhedsrig dag i julens tegn.
Sidst på eftermiddagen kører vi retur til vores hjembyer 
med masser af julestemning i bagagen.
Prisen inkluderer bustransport i bus t/r, rundstykke og 
ka� e, julemarked på Schackenborg Slot, frokostmenu 
på Øster Højst Kro, eftermiddagska� e på Klægager samt 
rejseleder på hele turen

Jul på Schackenborg
– Danmarks Smukkeste Juleudstilling

De handlende holdt 
julefrokost
Julefrokosten var efter 
traditionerne, da Gråsten 
Handel lørdag holdt ju-
lefrokost på Den Gamle 
Skomager.

Det var et festudvalg, som 
bestod af Jonna Seemann, 
Henning Christensen 
Susanne Vesperini og Line 
Frederiksen, som havde 

tilrettelagt den hyggelige 
sammenkomst. ■

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

LOUISE 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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GRÅSTEN SLOTSKIRKE
Søndag den 21. november kl. 11.00

Dansk-tysk gudstjeneste
ved Hanne Beierholm Christensen og Cornelia Simon

ADSBØL KIRKE
Søndag den 21. november

Ingen gudstjeneste

KVÆRS KIRKE
Søndag den 21. november kl. 11.00

ved Helle Domino Asmussen

BROAGER KIRKE
Søndag den 21. november kl. 10.30

med dåb ved Stefan Klit Søndergaard

EGERNSUND KIRKE
Søndag den 21. november

Der henvises til nabosognene

RINKENÆS KORSKIRKE
Søndag den 21. november kl. 11.00

ved Kjeld Claudi Rasmussen

NYBØL KIRKE
Søndag den 21. november 

Ingen gudstjeneste

SOTTRUP KIRKE
Søndag den 21. november kl. 11.00

ved Karen Møldrup Rasmussen

ULLERUP KIRKE
Søndag den 21. november 

Ingen gudstjeneste

TYSK GUDSTJENESTE
Sonntag, 21.11., 11 Uhr, 

Deutsch-Dänischer Gottesdienst in der 
Schlosskirche Gravenstein

GUDSTJENESTERGUDSTJENESTER

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

    Udover 25 ord, 1,-  pr. ord.

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

    eller
  

356495

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

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

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

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

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

TillykkeTillykke

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

GRÅSTEN
HAVEKREDS

BLIV KLAR TIL JULEN
Workshop med Ulla Alnor 

24. november kl. 19.00 
i Ahlmannsparken.

Du bliver vejledt i, at lave din egen:
• dørkrans.
• juledekoration.
• adventskrans.

Der udsendes liste over ting der skal medbringes.

Pris 150,- kr. incl. kaffe/te/kage. 
Max. 25 deltagere.

Betaling: 5317 0247263 (opgiv navn) 
eller ring til Henrik 74 44 97 79

Alle er velkomne.

1. SØNDAG I ADVENT 
kl. 11.00 i Rinkenæs Korskirke

Festgudstjeneste i anledning 
af det nye kirkeår.

Koret medvirker.

E� er gudstjenesten 
er der kirkeka� e 
og julemarked.

www.rinkenæskirke.dk og  Rinkenæs Sogn

JULEHJÆLP 
RINKENÆS SOGN

Hvis man bor i Rinkenæs Sogn og har svært 
ved at få julen til at hænge sammen økonomisk, 

kan man ansøge om julehjælp fra kirken.

Sidste frist for ansøgning er

Torsdag den 9. december 2021
Ring eller skriv til 

Sognepræst Marianne Østergård Petersen 
Kirkevej 4, Rinkenæs 6300 Gråsten 

moep@km.dk • Tlf. 74651550

Ønsker man at støtte 
menighedsplejen i 
Rinkenæs Sogn, kan 
man sende et bidrag 
på mobilpay 549782

www.rinkenæskirke.dk og  Rinkenæs Sogn

Blå spidskandidater 
kørte i el-bil til Gråsten
De fem spidskandidater 
fra det blå valgfor-
bund bestående af Det 
Konservative Folkeparti, 
Nye Borgerlige, Dansk 

Folkeparti, Liberal 
Alliance og Venstre tog på 
lørdag på el-bils køretur til 
Gråsten. 

Sammen tog de på tur i 

en elbil for at sætte fokus 
på, at partierne i fælles-
skab anser det for util-
strækkeligt, at Sønderborg 
Kommune - på trods af, at 
ProjectZero har eksisteret 
siden 2007 - kun har 4% 
elbiler blandt kommunens 
biler.

“Det nytter simpelthen 
ikke noget, at Sønderborg 

kommune som arbejds-
plads/virksomhed, sakker 
bagud i stedet for at gå 
foran, når det handler 
om den grønne omstil-
ling. Kun 4% eller 25 biler 
ud af 570 kommunale 
køretøjer er elbiler. Det er 
langt under mange andre 
kommuner, og står også 
helt i misforhold til vores 
grønne ambitioner”, siger 
Ellen Trane Nørby (V)

De fem partier ønsker, 
at der indkøbes flere 
elbiler i kommunen, og 
at kommunen som virk-
somhed skal gøre mere 
i forhold til sin egen 
rolle i ProjectZero og 
den grønne omstilling af 
Sønderborg Kommune. ■

For at sætte fokus på den 
grønne omstilling af 
Sønderborg Kommune, tog 
de fem spidskandidater 
Ellen Trane Nørby (V), Jesper 
Esbensen (C), Bo Kleis 
Christensen (D), Stefan Lydal 
(DF) og Marius Smoc (LA) på 
elbil-kampagnetur.
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Dødsfald

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

Alice Tørøk Bedemand Kontakt 71 78 76 22

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

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

• Kiste (hvid )

• Miljøurne 

• Polstring af kiste 

• Fri kørsel i Sønderjylland 

• Honorar-samtale i hjemmet

• Dokumentarbejde inkl.

• Intet weekendtillæg

 Pris fra kr. 10.995,-

ISO9001-certificeret

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

eksam. bedemænd

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

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

Vi træffes hele døgnet på 74 65 94 33

Gråsten&Omegns

- Steffen Jensens eftf.

Felstedvej 34
Gråsten

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

Rabøl Jørgensens Begravelsesforretning

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

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

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

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

Svend HedegaardRie Rabøl Jørgensen Martin Good

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

 

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

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

Gråsten Bedemandsforretning
– en del af Rabøl Jørgensens Begravelsesforretninger

Rie Rabøl Jørgensen Martin GoodGunnar Petersen

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

Husk vi holder lukket om søndagen. 

Steen Kristensen
Eksam. bedemand

Als- &
Broager-Sundeved Begravelsesforretning
v/ Steen Kristensen

Bakken 23 · Guderup · Telefon 74 45 80 11

Storegade 39 · Nordborg · Telefon 74 45 11 45

Kirkegade 2 · Broager · Telefon 74 44 95 29

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

www.als-begravelse.dk

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

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

Vores kister er danskproduceret med 
fokus på bæredygtighed.

Gitte J.J. Kristensen
Eksam. bedemand

Poul Erik Kjærgaard
Eksam. bedemand

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

Gråsten blomster
Ulsnæs Centret, Sundsnæs 17A

Telefon 74 65 03 03

Taksigelser
Hjertelig tak Hjertelig tak 

for blomster og trøstende ord samt deltagelse for blomster og trøstende ord samt deltagelse 
ved min elskede mands død og bisættelseved min elskede mands død og bisættelse

Erland L. J. ChristensenErland L. J. Christensen
også tak til præsten for den � ne taleogså tak til præsten for den � ne tale

På familiens vegnePå familiens vegne
GretheGrethe

Holger Nissen,  
Gråsten, er død, 83 år. ■

Carl Erik Kock,  
Gråsten, er død, 86 år. ■

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

De Gamles Jul trak 105 af huse

Af Gunnar Hat tesen

Der har gennem mange år 
været afholdt julefest for 
de ældre i lokalområdet.

Forleden var 105 pensio-
nister samlet til spisning 
og fest på Kværs Kro. 

Det var en begivenhed, 
som mange af de ældre 

havde set frem til med 
glæde. ■

Det var en vellykket spisning, 
som De Gamles Jul 
havde på Kværs Kro.
 Foto Jimmy Christensen
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B R O A G E R

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

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 ...........................pr. kg 110,-
Friskslagtet gås ........ pr. kg 145,-
Moskusand el. landand  pr. kg 89,-
Friskslagtet and ....... pr. kg 109,-

Kalkun ........................ pr. kg 77,-
Friskslagtet kalkun ......pr. kg 97,-
Suppehøne ................. pr. kg 44,-

Friskslagtet skal bestilles og afhentes 22. - 23. december

Hædret med Dronningens 
fortjenstmedalje

Thyra Christine Hansen, 
Augustenborg, er blevet 
hædret med Hendes 
Majestæt Dronningens 
fortjenstmedalje for 
60 års ansættelse på 
Gråsten og Broager 
Apotek.

Thyra Christine Hansen 
kom i lære som defektri-
ceelev på Broager Apotek 
som 16-årig i 1961. Efter 
3-årig læretid blev hun 
som udlært ansat på 
Broager Apotek på fuld 
tid indtil september 1973, 
hvorefter hun arbejdede 
på nedsat tid indtil 1978.

I 1978 blev Broager 
Apotek nedlagt som 
selvstændigt firma, men 
blev videreført som en 
filial af Gråsten Apotek. 
I mellemtiden var hun 

selv blevet farmakonom. 
Thyra Hansen genoptog 
ved sammenlægningen 
sit fuldtidsarbejde med 
arbejdssted på begge apo-
teker indtil 2010, hvor hun 
ophørte som farmako-
nom. I de seneste 11 år har 
hun udelukkende været 
ansvarlig for bogholderiet. 
Det er en opgave, hun sta-
dig udfører.

Der er ingen på apoteket, 
som kan mindes, at Thyra 
Hansen har haft en fra-
værsdag grundet sygdom. 

Thyra Hansen har man-
ge gode, menneskelige 
egenskaber og er udstyret 
med fin moral, etik og 
loyalitet. Det er Thyra, 
som også holder styr på 
alle mærkedagene på 
apoteket. ■

Indbrud i Skeldekobbel
En ukendt gernings-
mand har brudt døren 
op til et sommerhus i 
Skeldekobbel.

Fra sommerhuset blev 

der stjålet forskelligt 
el-værktøj.

Ejeren fandt dog senere 
værktøjet i et nærliggende 
skovstykke. ■

Thyra Hansen har i 60 år 
arbejdet på Broager og 
Gråsten Apotek. Hun har 
netop modtaget Dronningens 
fortjenstmedalje.

Fællesspisning skaber 
bånd mellem folk
Af Walther Jacobsen

Ældre sagens lokalaf-
deling i Broager havde 
søndag et "Danmark 
spiser sammen" arran-
gement på Broagerhus.
Der var tilmeldt 87 per-
soner til fællesspisning, 
hvor der blev serveret 
andesteg fra Skelde 
Forsamlingshus. 

Forfatteren Karsten Skov 
gav et meget fint foredrag 
om sine bøger - ikke 
mindst de to sidste han 
har skrevet “Enkeland” 
og “Under samme måne”, 
hvor den første handler 
om krigsenker fra 1. 
verdenskrig hvor mange 
sønderjyske mænd var 
i krig på tysk side, fordi 
Danmark tabte i 1864. 

Mange af de sønderjyske 
mænd kom aldrig hjem 
eller var mærket resten af-
livet af de oplevelser under 
krigen fra 1914-1918.

Under samme måne 
handler om en kvindes 
flugt fra Kõnigsberg i 
daværende Østpreussen 
til Sønderborg med skib 
i slutningen af 1945, hun 
havde skrevet notater 
i et hæfte for hver dag 
under flugten. Der blev 
lyttet intenst og stillet flere 
spørgsmål. ■

Forfatteren Karsten Skov fortalte om sine to nye romaner.
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FRIT VALG

5 PK.

10000

* Maks.
6 pakker 
pr. kunde

PR. PK.

1000

TILBUDDENE GÆLDER TORSDAG - FREDAG

KALKUNER
4000 eller 4200 gram

DRAGSBÆK 
SVINEFEDT 
Pk. a' 500 gram

SØNDERJYSK HVID- 
OG GRØNKÅL
Pk. a' 500 gram

kogt og hakket

DYBFROST

GRÅ PETER LARSEN KAFFE
Pk. a' 400 gram

SKRABEÆG
Bakke med 10 stk. 

str. M/L 

AQUA D’OR 
1,25 c. 

Flere varianter  

NORDTHY MANDLER  
Pose a' 400 gram 

SLAGTERENS 
HJEMMELAVEDE 
KÅLPØLSER

4000 G 

13900

4200 G 

14900

2 PK.

2500

PR. PK.

1000

PR. STK.

500
+pant.

PR. PS.

2000

10 STK.

5000

Broager

SuperBrugsen Broager · Storegade 10, 6310 Broager · Tlf. 73 44 15 00
Se også SuperBrugsens udsendte avis. Tilbuddene gælder torsdag den 18. november til fredag den 19. november. Forbehold mod trykfejl og udsolgt
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SKODSBØL – SKODSBØLVEJ 90 · 6310 BROAGER · TLF. 74 44 16 57

www.pchristensenogsønner.dk – Følg os på 

Selv-

afhentnings-

plads med 

sand og grus 

24/7

VOGNMAND / ENTREPRENØR VOGNMAND / ENTREPRENØR 
/ NEDBRYDNING/ NEDBRYDNING

...til privat og erhverv

Nyt fra Broagerhus

Se altid mere på www.broagerhus.dk

MAGNAS CROI
Første gang på Broagerhus
Magnas Croi kommer til Broagerhus

Mandag den 29. november
kL. 18.30 arrangerer Broagerhus 
Fællesspisning inden koncerten, der serveres 

Stjerneskud + 1 øl/vand kr. 85,-

HUSK tilmelding og betaling 5 dage 
inden fællesspisningen.

Tilmelding til Broagerhus@broager.dk 
el. sms til 26 73 81 30

Betaling til kto. 9797/0001333992 i Broager 
Sparekasse el. med Mobilepay til 65610

“Husk at oplyse navn på indbetaler”

Koncerten starter kl. 19.30

HUSK tilmelding 5 dage inden koncerten
På e-mail: brian_odriscoll@hotmail.com 

eller sms til 25 33 94 97.

Billetprisen er kr. 100,-  som betales ved indgangen.
Vi glæder os til hyggelig en spændende musikaften.

Vi glæder os til en hyggelig og spændende aften.  
Bestyrelsen for Broagerhus

En stilling som kirketjener 
ved Egernsund Sogns Menighedsråd er ledig til 

besættelse pr. 1. januar 2022 eller snarest derefter.

Stillingen er på 17 timer gennemsnitlig pr. uge

Ansøgning med relevante bilag, sendes til formand 
Margit Kristensen, Teglparken 42, 6320 Egernsund 

eller på sikker mail på 9005@sogn.dk

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde 
senest den 29. november 2021 kl. 12,00

Hele stillingsopslaget kan ses på www.egernsund-kirke.dk

Stillinger

Mangler penge 
til cykelstier
Sønderborg byråd har 
sat 25,3 millioner kroner 
af til fire nye cykelstier. 
Det drejer sig om 
Broager-Nybøl, Skovby-
Trænge, Buskmosevej 
ved Rinkenæs samt et 
cykelbaneprojekt ved 
Mommark.
Men en ny vurdering 
af de fire projekter har 
resulteret i en udgift på 

32,4 millioner kroner.  
Vurderingen er baseret 
på licitationsresultatet 
og udgiften til Skovby-
Trænge-stien samt an-
lægsoverslag på stierne 
Buskmosevej, Mommark 
og Broager-Nybøl.

Det er nu op til byrådet 
at finde ud af, hvordan de 
manglende 7,1 millioner 
kroner skal findes. ■

Skatkort 
på bordet
Annas Minde Skatklub 
har afviklet præmieskat 
med følgende vindere:

Nr 1 Jens Clausen  
 2034 point
Nr 2 Hans Johansen  
 2022 point
Nr 3 Jens Landergren 
 1684 point
Nr 4 Preben Jensen  
 1663 point
Nr 5 Herman Møller  
 1616 point
Nr 6 Tage Jørgensen  
 1579 point

Lisbeth G. Petersen er 
flyttet til Østjylland

Af Gunnar Hat tesen

Efter at Lisbeth G. 
Petersen og hendes 
mand, Hans Jørgen, 
har solgt deres hus 
”Catrinesminde” på 
Illerstrandvej sammen 
med juletræsplantagen 
Gran & Grin til Robert og 
Tove Beck, har de købt 
hus i Solbjerg syd for 
Aarhus.
“Det har vi gjort for at 
være endnu mere sammen 
med 4 af vore børn og de 
8 børnebørn under 6 år, 
der bor i området. Så vi 
har købt et hus med plads 
til legestue, så forældrene 
kan få mere tid og nær-
vær”, fortæller Lisbeth G. 
Petersen, der er uddannet 
sygeplejerske.

“Vi forsvinder dog ikke 
fra det sønderjyske, for 
i weekenderne er vi på 
Bredmaj i Rendbjerg. Der 

har vi stadig lgp-husene, 
hvor vi hjælper folk, der er 
gået ned med stress/par-
problemer og personlige 
kriser”, nævner Lisbeth 
G. Petersen, som også 
har et stort ønske om at 
være tæt på min mor, der 
bor på Bryggen i Gråsten 
og deres ældste søn, der 
bor med kone og 3 børn i 
Dybbøl. 

Jagt og erhvervsklub 
fortsætter parret også 
med. Lgp-consult fort-
sætter med foredrag og 
kurser i personaletrivsel 
og coaching i hele landet.

“Så humøret er højt og 
vi glæder os til det hele. 
Vi er meget glade og tak-
nemmelige for, at netop 
Robert og Tove har købt 
det sammen med deres 3 
børn, da de har renoveret 
huset med respekt for 
historien og området. De 
er allerede integreret i 
lokalmiljøet og ønsker at 
føre traditionerne videre 
med salg af pyntegrønt og 
juletræssalg”, siger Lisbeth 
G. Petersen.

 Lørdag den 11. decem-
ber og søndag den 12. 
december vil Hans Jørgen 
og Lisbeth G. Petersen 
være på pladsen fra kl. 10-
16, nøjagtig som de plejer 
med nisse-konkurrence 
til børnene, musik på 
pladsen og den berømte 
julegløgg, som man bliver 
meget glad og kærlig 
af og selvfølgelig sælge 
juletræer. ■

Lisbeth G. Petersen og hendes mand, Hans Jørgen, møder op 
for at sælge juletræer for at sige farvel til gode og loyale 
kunder gennem årene og overgive hele herligheden til Tove 
og Robert Beck. Arkiv foto
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Broue kirketidende

SOGNEPRÆSTER
Stefan Klit Søndergaard
Vestergade 36, Broager
Telefon 22 19 33 28
skls@km.dk 
Mandag er fridag

Malene Freksen
Ringgade 44, 6400 Sønderborg
Telefon 28 92 07 82
mf@km.dk
Mandag er fridag

ORGANIST
Jørgen Kaad
Nejs Møllevej 5, Skodsbøl
Telefon 28 73 61 81
organist@broagerkirke.dk

KIRKEKONTOR
Jette Stenkjær Hansen
Storegade 1, 6310 Broager
Telefon 74 44 07 55
broager.sogn@km.dk
tirsdag-fredag kl. 11-13
torsdag tillige 15-17
Her bestilles dåb og ordnes papirer, 
samt bryllup og gravstedslegater.

KIRKEGÅRDSLEDER
Jan Hjortshøj
Kirkegårdstelefon: 74 44 06 00
Mandag–torsdag 9.00-9.30
& 12.00-12.30
Fredag 9.00-9.30
Mobil 60 64 08 34
janhj@km.dk

KIRKETJENER
Kirketjenerfunktionen 
varetages af medarbejdere på 
kirkegården: Lars Hvedemose 
og Birthe Jensen, afløserne 
Helle Jacobsen og Lene Berthing, 
samt kirkegårdslederen.

HJEMMESIDE
www.broagerkirke.dk

Adresser

Søndag den 21. november kl. 10.30
Sidste s. i kirkeåret. Matt 25,31-46
Fårene og bukkene S.K.S.

Søndag den 28. november kl. 10.30
1. s. i advent. Luk 4,16-30
Jesus i Nazarets synagoge S.K.S.

Søndag den 5. december kl. 10.30
2. s. i advent. Matt 25,1-13
De ti brudepiger S.K.S.

Søndag den 12. december kl. 10.30
3. s. i advent. Luk 1,67-80
Zakarias’ lovsang M.F.

Søndag den 19. december kl. 10.30
4. s. i advent. Joh 3,25-36
Johannes Døber taler om Jesus S.K.S.

Fredag den 24. december
Juleaften. Luk 2,1-14: 
Og det skete i de dage
Kl. 13.00 M.F.
Kl. 14.30 & 16.00 S.K.S.

Lørdag den 25. december kl. 10.30
Juledag. Joh 1,1-14
I begyndelsen var Ordet S.K.S.

Søndag den 26. december kl. 9.00
2. juledag. Matt 10,32-42
Om at kendes ved og fornægte M.F.

Fredag den 31. december kl. 14:30
Nytårsaften. Matt 6,5-13
Om bøn E.G.V.

Søndag den 2. januar kl. 10.30
Helligtrekongers søndag. Joh 8,12-20
Jesus er verdens lys S.K.S.

Søndag den 9. januar kl. 10.30
1. s.e. helligtrekonger. Mark 10,13-16
Modtag Guds rige som et barn S.K.S.

Søndag den 16. januar kl. 10.30
2. s.e. helligtrekonger. Joh 4,5-26
Prædiken på sønderjysk
Kvinden ved brønden M.F.

Søndag den 23. januar kl. 10.30
3. s.e. helligtrekonger. Luk 17,5-10
Om tro og tjeneste S.K.S.

Søndag den 6. februar kl. 10.30
Sidste s.e. helligtrekonger. Matt 
8,23-27. Om Menneskesønnens 
herliggørelse S.K.S.

Søndag den 13. februar kl. 9.00
Søndag septuagesima. Matt 25,14-30:
De betroede talenter E.G.V.

Søndag den 20. februar kl. 10.30
Søndag seksagesima. Mark 4,26-32:
Guds rige som et sennepsfrø M.F.

Søndag den 27. februar kl. 10.30
Fastelavn. Luk 18,31-43:
Jesus helbreder en blind M.F.

GUDSTJENESTER

Sogneaftener i Sognegården
Torsdag den 25. november kl. 19:00 

Forfatteraften med Jens Lyster
“Man har kaldt ham salmernes 

Sherlock Holmes”
Jens Lyster, tidligere sognepræst på 
Als og nu bog-forlægger i Broager, 

fortæller om et spændende 
forskerliv, når han går på opdagelse 
i salmernes verden og får færten af 
sjældenheder eller helt ukendte for 
for længst glemte sammenhænge.    

I 2019 udkom Jens Lyster med 
bogen “Den alsiske Brorson” 

om salmedigteren Peter Ernst. 
Sidste bogudgivelse (2021) 

af Jens Lyster er “14 morgen- 
og aftensange”. Det er bl.a. 

kærlighedserklæringer fra en 
borger i Bogense til sin by og dens 
opland. Om en gribende epidemi i 

1771 blandt kvæget på Nordfyn. 
Entré inkl. ka� e: 25 kr.

Fredslyset
Onsdag 

den 24. november 
kl. 18.00

Broager Drengespejdere 
har i samarbejde med kirken 

arrangeret, at Fredslyset 
kommer til Broager Kirke. 

Forud for kirkegangen hentes lyset 
i Gråsten af drengespejderne og 

vil blive bragt ind i kirken, hvor det 
stilles, så alle kan se det. Og alle, 

der har lyst, kan tænde deres eget 
“Fredslys” fra Fredslysets flamme.

Vor mening med Fredslyset er, 
at vi hver især skal sende tanker 

rundt i os selv, til vore familier 
og venner - og ud i den store 
verden - med ønsket om fred 

på jorden. Du er velkommen til 
at tage dit eget lys med, men vi 
vil også sørge for, at der er lys i 

kirken, som kan købes. Vi synger 
et par salmer og en spejdersang, 

og præsten får også ordet. 
Vi håber, at ALLE har lyst til 
at være med og i tankerne 

be’ om fred på jorden.
Med spejderhilsen Broager 

Drengegruppe 

Vi synger 
højskolesangbogen

Fredage 19. november 
og 3. deccember 

kl. 10.00-11.30

Koncerter
Julekoncert 

Torsdag 2. december kl. 19.00
ved Michael Vogensen og Ste� an Grarup, som har øvet siden i sommers, 
glæder sig til at præsentere et hyggeligt, spændende og varieret program. 
De vil spille, synge og underholde med både gamle klassikere og helt nye 
fortolkninger, og med deres spilleglæde vil de skabe en skøn julestemning.  

Gratis entré – Velkommen og Glædelig Jul ønsker 
Musikudvalget, Broager Menighedsråd

Julekoncert med Egnskoret 
og Alssundorkestret
Tirsdag 7. december 19.30

Atter møder vores lokale kor og orkester frem til 
den traditionelle julekoncert med et varieret program. 

Gratis entre.

Sognecafe
“Syv år på Herrens mark i Tanzania – 

hvad jeg lærte gennem lyse 
og mørke dage” 

Fredag den 26. november fra 14:30 – 16:30
Ved sognepræst Henrik Bo Jacobsen, 

der vikarierede for Stefan i hans orlovsperiode. 
Entré + ka� e: 25 kr.

Julehygge
Fredag den 17. december kl. 14.30-16.30
En eftermiddag med masser af julesange, fortællinger, 

lege, gløgg og æbleskiver. 
Entré + servering: 25 kr

Søndag den 16. januar kl. 10.30
er der gudstjeneste ved Malene Freksen. Prædikenen (og kun den) vil denne 

dag være på sønderjysk. Har du derfor et ønske om at høre evangeliet 
udlagt på vores stedlige dialekt, så er muligheden der denne dag.
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S U N D E V E D

Besøg genbrugsbutikken i

VESTER SOTTRUP

MØBLER – TING – TØJ
og gør et godt køb

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

Tlf. 40 76 22 36 i åbningstiden

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

Sønderjysk grønlangkål med kålpølser, � æsk og hamburgerryg.
Birgitte Antonius og John Skou synger populære revyviser. 

Præsentation af æ Rummelpot 2021
ved redaktør Gunnar Hattesen

Præsentation af Æ Synnejysk Forening
ved formand Tage Lametsch

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

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

Birgitte Antonius Birgitte Antonius 
og John Skou og John Skou 

synger populære synger populære 
revyviserrevyviser

Rummelpot AwtenRummelpot Awten
mæ glant grønlangkål-spisenmæ glant grønlangkål-spisen

Kenny Peter Sønderjyllands nye troubadur/ 
folkesanger beriger os med sine sønderjyske sange. 
Vi høre bl.a genforeningssangen “Hjem” og 
“Fremme mand fra Gasse”

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

Pris pr. kuvert

kr. 299,-
TILMELDING PÅ 

TLF. 2116 0683

Nybøl aflyser 
juletræstænding
Den populære juletræ-
stænding i Nybøl søndag 
den 28. november er aflyst 
på grund af corona.

Juletræstændingen er 
arrangeret i samarbejde 

mellem Dagli'Brugsen og 
de øvrige butikker i byen. 

Julemanden plejer at 
komme og der plejer at 
blive uddelt omkring 200 
slikposer. Men det er af-
lyst i år. ■

Petanque holdt sæsonafslutning
Af Bent Lauridsen

Petanque afdelingen 
under Ældre Sagen 
Broager har haft sæson-
afslutning på banerne 
ved Ringriderpladsen i 
Broager.
Formiddagsholdet dystede 
mod aftenholdet i en me-
get jævnbyrdig kamp. 

Formiddagsholdet vandt 
med 236 point mod aften-
holdets 234 point.

Efter kampen var der 
landgangsbrød og hygge-
ligt samvær. ■ Formiddagsholdet vandt over eftermiddagsholdet i petanque på banerne ved 

Ringriderpladsen. 
Foto Bent Lauridsen

Jagtede flugtbilist på motorvejen
Politiet forsøgte onsdag 
eftermiddag at standse 
en 27-årig mand i en 
rutinekontrol på om-
fartsvejen i Sønderborg.
I stedet for at stoppe trådte 
han på speederen og satte 

kursen mod nord på Als. 
Det blev starten på en over 
35 minutter lang biljagt.

Bilisten kørte via 
Augustenborg og Ketting 
til Guderup. Her lykkedes 
det i første omgang en 

politipatrulje at standse 
den vrangvillige bilist. 
Men det lykkedes ham at 
stikke af og køre tilbage til 
Sønderborg.

Herfra gik turen ad 
Sønderborgmotorvejen 

mod vest med 180 km/t 
forbi Avnbøl indtil den 
27-årige kørte fra mo-
torvejen ved Søgård og 
fortsatte ad Flens borg 
Landevej.

Biljagten sluttede i kryd-

set mellem Flensborgvej 
og Tinglevvej, hvor bili-
sten blev anholdt.

Ingen kom noget til, men 
to af politiets patrulje-
vogne blev beskadiget.

Undervejs brød den 
27-årige en stribe af færd-
selslovens bestemmelser, 
og hastigheden nåede op 

på omkring 200 kilometer 
i timen på motorvejen og 
150 kilometer i timen på 
landevejen.

Manden er ved Retten i 
Sønderborg blevet vare-
tægtsfængslet i fire uger. ■

Teglværk reducerer CO2-
aftryk med 35 procent 
Nordens største tegl-
producent, Egernsund 
Wienerberger, reducerer 
næste år CO2-aftrykket 
fra sine danske teglvær-
ker med hele 35 procent. 

Virksomheden har nemlig 
indgået en 5-årig aftale 
med Danmarks største 
biogasproducent Nature 
Energy om, at biogas fra 
2022 skal udgøre halvde-

len af den energi, der bru-
ges i teglproduktionen.

Egernsund Wienerberger 
har sat sig målet om at 
reducere CO2 med 80 pro-
cent i 2030. ■

Nybøl 
jubler
Der bliver folkefest og 
storskærm i Nybøl, når 
verdens største cykelløb, 
Tour de France, søndag 
3. juli 2022 suser gennem 
Nybøl.

En stribe forenin-
ger i landsbyen har 
spændt hjælmen, så 
landsbyen kan fremstå 
knivskarpt, når Tour de 
France-feltet og reklame-
karavanen kommer forbi 
Amtsvejen. ■
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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

Østergade 53, 6230 Rødekro Tlf. 7370 7488
info@rødekro-maskinudlejning.dk Følg os på 

www.rødekro-maskinudlejning.dk

udlejer
PROFESSIONELT 

VÆRKTØJ OG MASKINER 
til både privat og erhverv

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

Alt i anlæg & vedligehold

Hækklipning Belægning

Vedligehold Beplantning

Beskæring

Græsplæner

Haveservice TræfældningBeskæring

Belægninger StøttemureGræsplæner

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

ANL ÆGSGARTNE R

HUSK du kan få 
FRADRAG  for 
havearbejde

PEl-installation  PBelysning  PIndustriservice   
PEDB-installation  PSikringsanlæg 

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

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

www.el-teknik.dk

+45 40 20 25 53

6300@factum2.dk

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

TILSTANDS-
RAPPORTER

KØBER- ELLER BYGGE-
TEKNISK RÅDGIVNING

ENERGI-
MÆRKER

SKADESANALYSE
-gode råd er

ikke dyre!

Bygningskonstruktør
Murermester

og aut. kloakmester

Vi gennemfører opgaverne  
med seriøsitet og præcision

Planetvej 2 • 6300 Gråsten

Nybygning • Tilbygning • Tagarbejde • Badeværelser
Belægning • Reparationer

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

Bygningskonstruktør
Murermester

og aut. kloakmester

Vi gennemfører opgaverne  
med seriøsitet og præcision

Planetvej 2 • 6300 Gråsten

Nybygning • Tilbygning • Tagarbejde • Badeværelser
Belægning • Reparationer

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

Bygningskonstruktør, murermester
og aut. kloakmester

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

Ingen opgave er for lille.

Andr. Petersen & Søn ApS
Planetvej 2 • 6300 Gråsten

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

Kosmoshus Træfældning

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

rodfræsning

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

– Kort fortalt, vi fælder alt –

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

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

Dit værksted og servicebutik på vejen

Gisselmann
Kongevej 86, Gråsten · 74 65 01 70

Hvis din bil 
kunne vælge
Reparation og service 
af alle bilmærker

Kioskvarer og gaveartikler 
mv.

Tak fordi du 
handler lokalt
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Hørt i byen
Brecklings Bogcafé 
torsdag 18. november 
i Ahlmanns parken 
i Gråsten er aflyst, 
fordi hovedpersonen, 
71-årige Jussi Adler-
Olsen, har fået corona. 
Arran gementet vil 
blive gennemført på 
et senere tidspunkt på 
Sønderborghus.

Byrådskandidat Mads 
Friis (V), Rinkenæs, 
blev i TV2’s kandidat-
test den næstmest 
populære politiker i 
Sønderborg Kommune.

Fhv. borgmester Bendt 
Olesen er stadig aktiv 
socialdemokrat, og 
var inden valget på 
husstandsbesøg i 
Egern sund for at ud-
dele valgmateriale i 
postkasserne.

Dennis Johansson 
var forleden ude at gå 
aftentur i skoven ved 
Dyrkobbel, hvor han 
hørte ulvehyl.

Politiet mødte torsdag 
talstærkt op på Torvet 
i Gråsten, hvor Stram 
Kurs leder, Rasmus 
Paludan, var i gang 
med at hænge valg-
plakater op.

På politigrunden langs 
Kongevej skal der 
bygges ældrevenlige, 
bynære boliger. Det 
fremgår af den budget-
aftale for 2022, som 
et samlet byråd har 
skrevet under på.

Parkeringsforholdene 
ved Gråsten Station 
er pressede og der 
ses generelt en øget 
trafikmængde til byen. 
Der for skal kom-
munens forvaltning i 
samarbejde med DSB 
komme et forslag til et 
parkeringsareal mellem 
Gråsten Station og det 
nye boligområde på 
politigrunden. ■

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

Fodbehandling 
fra

385,-

Både i klinikken og ved 
udkørende behandlinger

Boliger
LEJLIGHEDER 

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

Husleje 2.800/3.400 kr + forbrug.

HENVENDELSE 
TLF. 7465 2653

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

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

Tysk ubåd observeret ved Sandager Af Gunnar Hat tesen

En tysk ubåd med kurs 
mod Flensborg sejlede 
søndag kl. 13.47 forbi 
Sandager.

“Det er et sjældent syn, 
siger Helle Christiansen, 
der observerede den 57 
meter lange ubåd.

Det er helt udramatisk, 
at ubåden sejler gennem 
Flensborg Fjord.

Ubåden fulgte de inter-
nationale regler for uska-
delig passage. ■

En tysk ubåd sejlede forbi 
Sandager. Ifølge internatio-
nale regler skal ubåden sejle 
i overfladen af Flensborg 
Fjoird. Foto Helle Ckristiansen

Corona aflyser juletræstænding
Gråsten Handel har 
besluttet at aflyse juletræ-
stændingen, som skulle 
have foregået fredag 19. 
november. Coronasmitte 
er årsagen.

Stigende corona-smitte-
tal får Gråsten Handel til 

at aflyse årets traditions-
rige juletræstænding på 
Torvet i Gråsten.

Det skulle være 
foregået fredag 19. 
november med blandt 
andet musik af Broager 
Brandværnsorkester og 

vækning af julemanden på 
Gråsten Slot.

“Gråsten Handel mener 
ikke, det er ansvarligt og 
derfor aflyses arrange-
mentet. Vi undersøger, om 

vi på et senere tidspunkt 
kan uddele godteposer, 
hvis smittetallet fal-
der”, siger formand for 
Gråsten Handel, Gunnar 
Hattesen. ■

 
 

Förde-Schule Gravenstein  
 Bomhusvej 4,  
6300 Gråsten 

 
Hallo kommende Vorschüler ! 

 
Auch ihr könnt spielend leicht zweisprachig (deutsch-dänisch) 
aufwachsen. 
130 Schüler und 13 Lehrer der Förde-Schule Gravenstein 
(Vorklasse - 7. Klasse) nehmen euch gerne in ihre 
Schulgemeinschaft auf. Eure Eltern können mit euch am  

 
Mittwoch, d. 23. Januar 2013 von 16.00 - 18.00 Uhr 

 
in die Schule kommen um euch anzumelden. 
Wir zeigen euch jederzeit gerne die Schule und haben immer 
Zeit alle Fragen zu beantworten. 
Die Schule hat eine Schulfreizeit- und eine Fahrordnung. 
 
Mit freundlichem Gruß 
 
Volkmar Koch  Tel. 74 65 19 35 Schule 
                                
 

 

Lottospiel 
19. november 

ABGESAGT - AFLYST
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Mange spiste sammen 
hos Ældre Sagen
Af Dit te Vennits Nielsen

Næsten 100 mennesker 
mødte op hos Ældre 
Sagen i Bov i Grænsehal 
3 for at spise sammen, 
da "Spis sammen" 
arrangementet løb af 
stablen.
Gæsterne blev budt på 
tarteletter med tre forskel-
lige slags fyld. 

Efter maden optrådte 
48 dansere fra Grænse-
kva drillen, som dan-
ser hver mandag på 
Lyreskovskolen.

Efter optræden af folke-
danserne blev der serveret 
kaffe med lidt sødt til. De 
der havde mod på det, blev 
budt op til folkedans ■

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

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

Tømrerarbejde 
Hovedentreprenør
Tilbygninger
Tagarbejde

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

Se mere på www.byggemester.dk

SALG AF
 Køkkener
 Vinduer
 Døre

Fodpleje og velvære

NYHED

HUSK TIDSBESTILLING

v/ Henriette Helene Feddersen

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

kelstrupskovfodpleje.dk

Tak fordi du handler lokalt

Padborg - Kruså - Frøslev - Holbøl - Kollund – Gråsten - Broager - Sundeved - Ragebøl Uge 46 17. 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 17. Skipperlabskovs med rødbeder

TORSDAG den 18. Paneret stegt fl æsk med persillesovs

FREDAG den 19. Forloren hare med Tyttebær og grøntsager

LØRDAG den 20. Dansk bøf med rødbeder

SØNDAG den 21. Burger med pommes frites

MANDAG den 22. Millionbøf med mos

TIRSDAG den 23. Grønlangkål med Hamburgerryg og kålpølse

Kun 69,-

Grænsekvadrillen underholdt 
med folkedans.

Lone Schmidt leder folkedan-
sen, selvom hun sidder i 
kørestol.

Folk hyggede sig til "Danmark 
spiser sammen"

Grethe Petz fra Ældre Sagen 
Bov bød velkommen og 
fortalte om aftenens program



KOLLUND KOLLUND 
KIRKEKIRKE

BOV BOV 
KIRKEKIRKE

HOLBØL HOLBØL 
KIRKEKIRKE

Søndag den 21. november kl. 11.00
ved Maria Louise Odgaard Møller

Søndag den 21. november kl. 9.30
ved Maria Louise Odgaard Møller

Søndag den 21. november kl. 10.00
ved Marlys Urhrenholt

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.

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

Dødsfald

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

Din daglige samarbejdspartner
i erhvervs- og privatspørgsmål

ADVOKATFIRMAET BIRGIT THOMSEN

Din daglige samarbejdspartner
i erhvervs- og privatspørgsmål

ADVOKATFIRMAET BIRGIT THOMSEN

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

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.

Charlotte Johanna Heinicke, 
Kruså, er død, 75 år. ■

Grethe fra Kollund har cyklet 
millioner ind til forskning i sclerose
Af Camilla Hansen Gjedde Tour de France 2021 er 

efterhånden et overstået 
kapitel, men ikke for 250 
ryttere på Cykelnerven, 
der har kæmpet sig til 
tops på blandt andet 
Tourmalet, Col de Portet 
og Luz Ardiden. 
For disse 250 ryttere er 
de afgørende Tour-bjerge 
ikke bare cyklet for sjovt, 
men for at samle penge 
ind til forskningen i 
sclerose.

En af disse seje ryttere 
er Grethe Harmuth fra 
Kollund. Sammen med 
de resterende ryttere er 
det lykkes hende at samle 
5.900.000 kroner ind til 
Scleroseforeningens ar-
bejde for en verden uden 
sclerose. 

Grethe Harmuth, 
der cykler på Team 
Sønderjylland, er nu kom-
met hjem fra Pyrenæerne, 
hvor hun har kæmpet 

sig til tops af nogle af de 
allermest afgørende Tour 
de France-bjerge. Sammen 
med de mange andre 
Cykelnerver har hun haft 
en fantastisk oplevelse for 
en verden uden sclerose. 

Efter sidste etape af 
Cykelnerven 2021 fortæl-
ler Grethe Harmuth, at det 
har været hårdt:

“Det har været hårdt, 
men godt at deltage i 
Cykelnerven. Sidst, jeg 

kørte den rute, gjorde jeg 
det sammen med en, der 
havde sclerose. Så turen 
var meget mindeværdig 
for mig”, fortæller Grethe 
og uddyber, hvordan hun 
oplever sammenholdet på 
Team Sønderjylland:

“Vi stod og hev vores 
holdkammerater ned ad 
cyklerne, da de kom ned 
fra det våde bjerg, og jeg 
har stået og serveret kaffe 
for dem. Vi har et super, 

super godt sammenhold. 
Vi har solgt romkugler 
og flere flasker gin i det 
forgange år, som er gået 
til forskningen i sclerose, 
og så har jeg også nogle 
højdemeter-sponsorater. 
Det har været en lang sæ-
son, og man skal lige finde 
balancen i, hvornår man 
skal spørge folk, om de vil 
støtte mere. Men jeg tror, 
jeg er endt med at have 
samlet 20 til 25.000 kro-
ner ind”, fortæller Grethe 
Harmuth.

Grethe og resten af 
Cykelnerven har kæm-
pet sig op ad bjerge 
som Tourmalet, Col du 
Portet, Hautacam, Col du 
Peyresourde, også kendt 
som det eftertragtede 
Pandekagebjerg, og sidst, 
men ikke mindst, slutte-
de de på den vaskeægte 
Tour-top. Nemlig på Luz 
Ardiden, hvor årets Tour 
de France-felt selv sluttede 
Touren 2021. 

På trods af Corona er 
det lykkes dem at arran-
gere en stribe succesfulde 
events, der har bidraget til 
det endelige indsamlede 
beløb på hele 5.900.000 
kroner. ■

Grethe Harmuth fra Kollund har cyklet i Pyrenæerne og fire 
Tour de France-etaper. 
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Se de gode tilbud fra butikkerne i næste uge

Kom til et 
BRAG AF BLACK FRIDAY

Jensen
URE - GULD - SØLV

PADBORG N I E L S E N S 

BAGERI

Padborg
Shopping

FREDAG DEN 26. NOVEMBER

Kl. 15-20 Churrosbilen er i centret
Kl. 17-20 Lions griller pølser og sodavand
Kl. 17-20 Toldboden sælger øl, popcorn og slush ice
Kl. 18 KÆMPE STORT FYRVÆRKERI
Kl. 16-20 Elever fra Lyreskovskolen har salgsboder

BUTIKKERNE HOLDER 
EKSTRA ORDINÆRT ÅBENT KL. 10 - 20

JulemarkedJulemarked
Lørdag

den 27. november
fra kl. 10.00-14.00

 

DSI Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter
Valdemarsgade 11, 6330 Padborg

Besøg vores hyggelige julemarked 
på Valdemarshus!

Der er salg af fl otte juleting samt 
æbleskiver, kaffe/the og 

meget andet.

Julemarked på Kollundhus

Af Dit te Vennits Nielsen

Kollundhus holder 
for første gang et 
julemarked.
Det foregår lørdag den 4. 
december fra kl. 10.00 til 
15.00.

“Formålet er at få en 
hyggelig dag som optakt 
til julemåneden”, fortæller 

forsamlingshusets for-
mand, Peder Damgaard.

Flere lokale har meldt 
sig til og sælger forskellige 
produkter fra boder i 
salen.

Det drejer sig om 
Klokkenblomst ved 
Pernille Hansen, Tasters 
specialøl ved Jacob 
Jørgensen, Pileflet ved 

Lene Redlefsen, Glaskunst 
ved Tove Hansen og filt 
ved Bodil See, juledeko-
rationer, gran og honning 
ved Randi Kande og 
“Kohagegård”.

Y'mens Club Sundeved 
vil være til stede med 
tombola. 

Hvis der er lokale, som 
ønsker at have en bod, er 
de velkomne til at kon-
takte forsamlingshusets 
bestyrelse.

Kollundhus arrangerer 
juleklip om formiddagen 
og om eftermiddagen spil-
ler Anne Marie Henriksen 
på klaver og julen synges 
ind.

Der er gratis adgang, og 
Kollundhus sælger kaffe, 
gløgg og æbleskiver. ■

Formand for Kollundhus, 
Peder Damgaard. Arkiv foto
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Hørt ved Lyren
Købmand Bjarne 
Vinther Nissen fra 
Letkøb i Holbøl gør det 
godt. Omsætningen i år 
er lige så god, som un-
der corona-nedluknin-
gen, hvor salg af øl og 
sodavand eksploderede. 

Vilsbækhuset er booket 
samtlige weekender 
fra nu og frem til jul 
i forbindelse med 
julefrokoster. 

Beboere på Haraldalsvej 
er bekymret for, om 
det giver trafikale 
problemer med det 
nyopførte toilet. Derfor 
har en beboer kontaktet 
teknisk forvaltning i 
Aabenraa Kommune. 
De vil køre ud og kigge 
på forholdene, og over-
vejer at lave hajtænder 
ud mod Nørregade.

Frivillige på Nørregade 
i Padborg har igen fået 
sat et fint juletræ med 
lys i op i Gendarm-
haven. Træet er sponso-
reret af Benny Stensdal. 
Firmaet Herluf 
Jørgensen A/S har sør-
get for tilslutningen. 

Den flotte nisse, der er 
lavet af Jette Stensdal, 
er igen kommet op ved 
Heksehuset på Frilufts-
scenen i Padborg Skov. 
Man kan tage et fint 
julebillede på stedet.

Det var Johnny Hansen 
fra Kandis, der stod 
for underholdningen, 
da Rønshave Plejehjem 
forleden inviterede til 
fest i Grænse hallerne 
med underholdning, 
mad og kage. Hver 
beboer havde mulighed 
for at invitere to pårø-
rende. Der deltog 100 
mennesker i festen.■ 

SKRÆNTEN 26, 6340 KRUSÅ TLF. 74672010

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

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

 Lene Damsgaard Nielsen 
Massage & Zoneterapi

Bag Oksevej 2, Padborg tlf. 51 60 71 86

Læs mere på � tnfun.halbooking.dk

LDN

 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

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,-

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

JULESTUE 
på Bovvej 20, Padborg

Weekenden 20. - 21. november 
kl. 10 - 16

sælger Marie Christiansen
fl ot julepynt lavet af papirstrimler

Ny toiletbygning 
i Padborg
Der er sat en ny 
toiletbygning op ved 
Haralsdalvej i Padborg. 
Toiletbygningen er for-
trinsvis beregnet til van-
drere på Gendarmstien 
samt besøgende i 
Gendarmhaven.

Det udtjente toilet på 
Oksevej i Padborg bliver 
fjernet.
 Foto Dit te Vennits Nielsen

Skat i 
Holbøl
Holbøl Skatklub har 
holdt klubaften på Holbøl 
Landbohjem med 22 
deltagere.

Nr 1 Lorens Jefsen 
 2606 point
Nr 2 Kjeld Petersen 
 1926 point
Nr 3 Lasse Nissen 
 1784 point
Nr 4 Hans Emil Nissen
 1730 point

Bomlauget får donation

Sædvanen tro marke-
rede Bomlauget våben-
stilstandsdagen 11.11 
kl. 11.

Det skete ved grænsebom-
men på Rønsdamvej i Bov.

Her overrakte privat-
kunderådgiver Charlotte 

Hansen, Sydbank 
Padborg, en donation på 
5.000 kr. til Bomlauget. ■
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Langberger Weg 4, 24941 Flensburg
Tlf. 0049 461 5003694 • mail: uwe@rbv-� .de • www.rbv-� .de

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

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

HUSK!

Dansk 
service 

med tyske 
priser

Dit uafhængige rejsebureau

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

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

Kontakt os på: 
Dennis Lorenzen

27 58 87 50 • Dennis@ltnatur.dk 

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

Vi er 
specialister 
i haver:
• Nyanlæg og design
• Vedligeholdelse
• Beskæring
• Træfældning
• Stubbefræsning
• Topkapning
• Snerydning og saltning

LT NATUR &
EJENDOMSSERVICE APS

Murer- samt tømrerafdeling: kontakt os for mere info

CVR 34 22 35 72

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

Bred VVS ApS

Vognmandsfirmaet
Kenneth Jacobsen

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

Kørsel med kran og grab
Containerkørsel
Entreprenørkørsel

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

Skærver · Pyntesten
Egen grusgrav

Selv-afhenter-plads
Skovglimt 1, 6340 Kruså

   kj@kenneth-jacobsen.dk

www.kenneth-jacobsen.dk

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

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

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

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

Salg & service
af hårde hvidevarer

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

Se elis.dk for aktuelle tilbud
Alt i servicesalg •

Elis’ hvidevarer
ved Norman Rudbeck

Alt indenfor hårde hvidevarer
Salg-Service-Reparationer

Telefon 7467 8799
Mobil 4082 4939

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

• El-installationer

• Reparationer 

• Industriservice

• IHC/wireless

• Tyverisikring

• Varmepumpeservice

• Parabol/antenneanlæg

• Tele/data installationer

• Energirådgivning

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

Norman 
Rudbeck

Jernbanegade 11
6330 Padborg

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

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

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

Kom ind eller ring og få et uforbindende tilbud.

Gulvafslibning
Oliering - lakering

Sisseck boligudstyr ApSSisseck boligudstyr ApS

DIN LOKALE HÅNDVÆRKER

Inviterer til

Julebanko
Onsdag den 24. november kl. 19.00 

i Grænsehallerne, Harkærvej 13, 6340 Kruså
Dørene åbner kl. 17.30.

Der spilles duppespil, 1, 2 og 3 rækker. 
I alt 54 spil med mange fl otte præmier. 

1 sæt koster 130,-. Tilkøb pausebanko og puljespil. 

Husk medlemskort. Gæstekort kan købes á·10,- 

Æ Ringriens Venner 
afholder Amerikansk lotteri. 

Kom til nogen hyggelige timer og tag gerne 
manden, konen, naboen eller vennerne med. 

Caféteriet sælger alt godt til ganen denne aften, 
så der må IKKE medbringes egen forplejning. 

De glædeligste julehilsner 
Bov Sogs Ringriderforening 

og Æ Ringriens Venner

Kvicktest-sted  
i Frøslev
I Aabenraa Kommune er 
der blevet etableret et nyt 
kviktest-sted på Lejrvejen 
6 i Frøslev.

Derudover er det fortsat 

muligt at blive testet ved 
den Sønderjyske Motorvej 
765 i Frøslev, der tilbyder 
PCR-test. ■

20 spillede skat
Padborg Skatklub har holdt klubadften med 20 
deltagere.

1. runde 
Nr. 1 Christian Skovsen 1061 point
Nr. 2 Benny Stensdal 998 point
Nr. 3 Kaj Hansen 897 point
Nr. 4 Jan Petersen 837 point
2. runde
Nr. 1 Jes Peter Hansen 1.339 point
Nr. 2 Hans Bonde 1.158 point
Nr. 3 H.C. Hedegaard 1.119 point
Nr. 4 A.C. Petersen 1001 point
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