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

VELUDFØRT TØMRER- & 
SNEDKERARBEJDE

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

ÅBNINGSTIDER:
Man- fredag
13.30 - 17.30

Lørdag
9.30 - 12.00Leif Henning

Vi sætter en ære i at give dig
den bedste rådgivning

GF Grænsen
Kollund ∙ Tønder ∙ Sønderborg ∙ www.gfgrænsen.dk

Få forsikring 
for alle pengene

Hos GF Grænsen får du overskudsdeling på 
alle dine forsikringer – jo færre skader,  
jo større overskud. 

Kom forbi eller ring 74 67 86 54,  
og få et uforpligtende tilbud.

… og overskuddet tilbage!

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

Skal du sælge er det

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

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

Åbningstider mandag til fredag 10.00 til 17.30

– her får du kattens meget for en hund

VIDSTE DU …
At du hos Agrosam får 
den 5. pose til HALV PRIS 
og den 10. pose GRATIS 
når du køber LIVE til 
din hund eller kat?

✔ 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

Gråsten - Broager - Ragebøl - Sundeved - Padborg - Kruså - Frøslev - Holbøl - Kollund Uge 47 24. november 2021 13. årgang  Løssalg: 5 kr. 

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 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

* Vi har skaffet 120 kasser mere

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



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 

Kirkeåret begynder på Søndag
Året starter den 1. søndag i advent, som altid er den fjerde søndag før juledag.

I løbet af kirkeåret er der cirka 60 søndage og hel-
ligdage. På hver af de dage holdes der 

gudstjenester med hver sin tekst fra Det Nye Testamente.

Idéen med kirkeåret er således at fortælle hele Jesu historie fra advent til advent. 

Når året er gået, er historien om Jesus fortalt færdig.

Gudstjenester og aktiviteter i november
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

Søndag den 28. november kl  9.30 Gudstjeneste i Adsbøl kirke

Søndag den 28. november kl 11.00 Gudstjeneste i Gråsten Slotskirke

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!

104-årig stemte i Kværs Af Gunnar Hat tesen

104-årige Ellen 
Caspersen, Tørsbøl, har 
stemt ved hvert eneste 
valg, siden hun første 
gang kunne afgive sin 
stemme ved folketings-
valget i 1943.

“Jeg har altid stemt på 
Venstre, og denne gang 
stemte jeg på Ellen Trane 
Nørby”, fortæller Ellen 
Caspersen, der blev født 4. 
september 1017.

Hun er tidligere ekspedi-
tionssekretær i Bikuben.

Ellen Caspersen blev født 
i Nyboder i København, 
og tog studentereksamen 
fra Aurehøj Gymnasium i 
1937. Efter uddannelse til 

tosproglig korrespondent 
blev hun først ansat ved 
Rustfri Stålmontage og 
dernæst i 1946 i Bikuben, 
hun især arbejdede i 
udlånsafdelingen.

I 1982 gik Ellen 

Caspersen på pension og 
flyttede til Tørsbøl, for at 
komme nærmere på sin 
eneste datter.

Udover datteren har 
hun to børnebørn og fem 
oldebørn. ■

Ellen Caspersen stemte i 
Kværshallen. Ved 
siden af hende ses dat-
teren, Mette, der bor i Alnor.
 Foto Jimmy Christensen
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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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Hvor mange kongekroner er der i annoncerne under 
juletemaet i denne uge?
Der er  . . . . . . . . . . . .  kongekroner i annoncerne denne uge

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

By:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Telefonnr:   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Den store 
julekonkurrence 

i julebyen Gråsten

Kuponen kan a� everes i en af vore postkasser 
Nygade 8, Gråsten, i Superbrugsen i

Ulsnæs Centret eller Bovvej 45, 6330 Padborg  
senest fredag kl. 12.00.

Det er denne kongekrone, der skal 
� ndes, men kun i annoncørernes 

annoncer under juletemaet.

Alle de bedste julegaver � nder du i butikkerne 
i Gråsten. Deltag i den store konkurrence 

og vind gavekort til byens butikker.

Vi trækker hver uge lod blandt alle de rigtige 
kuponer om gavekort til byens butikker. Vinderne 

o� entliggøres den følgende uge i avisen.

Gavekortene kan hentes i Nygade 8, Gråsten
Tirsdag fra kl. 10-12 samt onsdage og torsdage fra kl. 13-15

Vær med i den store

Julekonkurrence

VIND MASSER AF 

GAVEKORT

TIL BYENS BUTIKKER

*Maks. 6 poser 
pr. kunde pr. dag

SuperBrugsen Gråsten · Ulsnæs 10 · 6300 Gråsten · Tlf. 73 65 26 00

GRÅSTEN
Torsdag, fredag og lørdagstilbud

BKI EXTRA KAFFE
400 g

Pr. ps.

20,-

Nygade 13 - 6300 Gråsten • Tlf. 7465 3365  DEN GAMLE SKOMAGER

MENU BESTÅR AF

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

Tunmousse
Æg/rejer

2 slags pålæg med tilbehør
Tarteletter med høns i asparges

Lun leverpostej med champignon og bacon
Frikadeller med gammeldags hvidkål

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

Julefrokost 
på Den Gamle Skomager i Gråsten

med den rigtige kro & Pub & bodega stemning.

Ledige datoer til vores julefrokoster.

189,-
pr. kuvert

Fredag den  3. december
Fredag den 10. december
Lørdag den 11. december
Alle dage kl. 18.30 - 02.00

Der vil være musik i pubben alle dage fra 
kl. 22.00-01.00 hvor man kan side og 
nyde musikken eller få en sving om.
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55

VIND MASSER AF 

GAVEKORT

TIL BYENS BUTIKKER

Vi trækker hver uge lod blandt alle de rigtige kuponer om gavekort til byens butikker. Vinderne o� entliggøres den følgende uge i avisen

Vær med i den store Julekonkurrence. Se kuponen på side 4 her i 

PÅ MASSER AF VARER

Vi giver 20%
på alle ikke nedsatte varer

SPAR 20-50%

SLOTSGADE 7
6300 GRÅSTEN

TLF.: 74 65 30 31

WWW.TOEJEKSPERTEN.DK

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 ÅBENT
ALLE SØNDAGE

OP TIL JUL
10.00-15.00TILBUDET GÆLDER TIL OG MED SØNDAG 29. NOVEMBER

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



Nygade 9, Gråsten  ·  Telefon 7465 0670

Hår · Mode · Hudpleje

Bestil tid

Hos os kan du samle 
Gråstenmærker

Julen nærmer sig med hastige skridt.

– Skal du klippes, farves, permanentes 
er det tid til at få bestilt din tid. 

Vi har sidste arbejdsdag onsdag den 22 december. 
Derefter går vi på juleferie 

hilsen
Mona - Annette - Kristina - Sanne

50,- 100,- 200,-

Gi et GAVEKORT
Køb et gavekort på Black Friday på min. 300,- 

så lægger vi 100,- oven i beløbet.

*Gavekortet kan ikke indløses på Black Friday

 førpriser op til 1.000,-

Stativer

Mandag-fredag kl. 10.00 - 17.30  •  Lørdag kl. 9.30 - 13.00

Borggade 4, Gråsten  •  Tlf. 5151 3678
Vi modtager mobilepay og kontanter

Black FridayBlack Friday

Åbningstider

15-årig genvalgt som 
elevrådsformand
Af Chanet te Wenzel

For andet år i træk er 
15-årige Magnus Jessen 
blevet genvalgt som 
elevrådsformand på 
Gråsten Skole.
Det var eleverne i 9.A som 
valgte ham, da de mener, 
han er den rette. 

Hans ideer og humor in-
spirer de unge mennesker.

“Selv om elevrådet ikke 
er det største, synes jeg 
stadig, at det gør det mere 
spændende, når en som 

Magnus er i rådet. Han 
gør det lidt sjovere at høre 
på, når vi skal høre hvad 
de har fundet frem til”, si-
ger 14-årige Julie Kästner 
Fog fra Magnus’ klasse. 

“Jeg vil gerne være 
elevrådsformand, fordi 
jeg gerne vil være en del 
af nogle beslutninger og 
meninger, som kan hjælpe 
Gråsten Skole, så godt som 
muligt”, fortalte Magnus 
Jessen.

Magnus har to sø-
skende, en storebror og 

en storesøster. Han er 
opvokset i Gråsten, hvor 
han spiller fodbold i 
serie 4. Magnus startede 
på GB i Rinkenæs, hvor 
han fik hans klasselærer, 
Henrik Ege Olsen, som 
fodboldtræner. 

Udover skole og fodbold 
bruger han sin tid på 
lektier og gaming med 
venner. ■

Spændende job som skoleleder
Af Augusta Liv Jensen

45-årige Heidi Nørgaard 
er skoleleder på Gråsten 
Skole. 
Det har hun nu været i 
3 år, men hvad fik hende 
egentligt til at tage ret-
ningen som skoleleder? 

Hvordan er det at være 
leder i et miljø, hvor man 
uddanner mennesker og 
ikke mindst på hvilke må-
der har Corona påvirket 
arbejdet på Gråsten Skole? 
Baggrund. 

Heidi Nørgaard er op-
vokset i Kolding. 

Som ung havde hun in-
gen anelse om,  hvad hun 
skulle blive som voksen. 
Der var kun nogle ideer 
om, at hun ville studere 
medicin. 

Efter gymnasiet holdt 
hun et sabbatsår, hvor hun 
igennem musikken mødte 
sin daværende mand, som 
gik på seminariet, hvor 
han studerede til lærer. 

“Det gik op for mig, at 

det kunne man jo også 
godt blive. Så den uddan-
nelse gik jeg i gang med,” 
fortæller Heidi Nørgaard.

Jobbet
Igennem nogle år prøvede 
Heidi Nørgaard forskellige 
job inde for lærerfaget. 
Der fandt hun ud af, hvad 
det vil sige at være lærer 
og hvilke krav der hørte 
med.

“Jeg var både på folke-
skoler og friskoler, men 

efter nogle år ville jeg ger-
ne prøve noget andet. Jeg 
valgte at blive teamleder 
på et Jobcenter. I centeret 
var jeg på Integration-
holdet, som havde med 
indvandrere at gøre. Jeg 
fandt hurtigt ud af, at det 
måske ikke lige var noget 
for mig, da jeg er vokset 
op i et meget pædagogisk 
hjem. 

Hvor imod på 
Jobcenteret var det meget 
med, at man skulle opfyl-

de nogle bestemte krav, for 
at kunne noget bestemt”, 
fortæller Heidi Nørgaard. 

Spændende oplevelse
For hende var det en me-
get spænende oplevelse.

“Både at se og lære hvad 
man lavede på sådan et 
Jobcenter,” siger Heidi 
Nørgaard, som om 
Gråsten Skole siger, at det 
er en fantastisk skole.

“Det har overgået alle 
mine forventninger. Da 
jeg som afdelingsleder 
kiggede på min gamle 
leder, tænkte jeg, at det 
var godt, det ikke var mig. 
Efter noget tid på forskel-

lige skoler, er jeg alligevel 
meget glad for, at jeg tog 
den uddannelse som jeg 
gjorde”, fortæller Heidi 
Nørgaard, som husker, at 
hun havde stjerner i øjne-
ne, da hun blev vist rundt 
på Gråsten Skole.

“Jeg skulle vises rundt af 
Mogens Hansen, som den-
gang var viceskoleinspek-
tør. Den måde han snak-
kede og viste skolen på, 
gør mig i dag i tvivl om, 
om det var selve skolen 
eller om det var Mogens 
begejstring for skolen, der 
fik mig til at ville være 
skoleleder på skolen”, siger 
Heidi Nørgaard.

Coronalukning
I de 3 år hvor Heidi 
Nørgaard har været sko-
leleder på Gråsten Skole 
har næsten halvdelen af 
tiden gået med Corona og 
nedlukninger. 

“Altså jeg vil mene, at 

selvom jeg er inspektør, 
og Mogens Hansen var 
viceinspektør, var det på 
måde “hans” skole. Han 
kendte til alle tingene, 
hvordan alt foregik, mens 
jeg som nu, først skulle til 
at lære det. Da Mogens gik 
på pension, blev der ansat 
en ny viceinspektør, men 
desværre kunne hun ikke 
få samme velkomst som 
mig, da Danmark blev 
lukket ned få måneder ef-
ter hendes første arbejds-
dag på skolen. Jeg synes 
personligt det er noget 
møg, at jeg mest af tiden 
har skulle været optaget af 
Corona tingene, nu hvor 
jeg havde glædet mig så 
meget til at blive rigtig 
godt kendt med Gråsten 
Skole. Når det er sagt, så 
håber og glæder jeg mig 
til, at få mange dejlige og 
glade år her på skolen”, 
siger Heidi Nørgaard. ■

Heidi Nørgaard har i tre år 
været skoleleder på Gråsten 
Skole. Arkiv foto
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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

Ingen så det 
komme
På Historisk Forening for 
Graastens efterårsmøde 
onsdag 24. november i 
Kværs skulle tilhørerne 
have hørt historiker, dr. 
phil. Lars Henningsen, 
men han har desværre 
måtte melde forfald på 
grund af en voldsom 
forkølelse.
Med kort varsel lykkedes 
at få redaktør Poul-Erik 
Thomsen til at komme og 

fortælle om sin nye bog: 
“Ingen så det komme”.

Bogen fortæller om 
Grænsegendarmeriet 
fra Kongeåen, der blev 
modtaget som nogle af 
Gen foreningens helte i 
Sønder jylland. Blot 25 år 
senere var helte blevet til 
ofre. Gendarmernes in-
despærring i Frøslev lejren 
og ophold i tyske koncen-
trationslejre blev ouver-
turen til slutspillet for 
Grænsegendarmeriet. ■

Kandidatlister Stemmetal (+/-) Procent (+/-)

A Socialdemokratiet 86 -109 16,9% -20,4%
B Radikale Venstre 22 0,4% 0,4%
C Det Konservative Folkeparti 8 5 1,6% 1,0%
D Nye Borgerlige 117 104 23,0% 20,5%
F SF - Socialistisk Folkeparti 4 0 0,8% 0,0%
H Sønderborglisten 0 0 0% 0,0%
I Liberal Alliance 5 0 1,0% 0,0%
L Fælleslisten 2 -9 0,4% -1,7%
M Alsisk Parti 0 0 0% 0,0%
O Dansk Folkeparti 72 -6 14,2% -0,7%
S Slesvigsk Parti 43 -28 8,5% -5,1%
V Venstre, Danmarks Liberale Parti 160 37 31,5% 8,0%
Æ Frihedslisten 0 0 0% 0,0%
Ø Enhedslisten - De Rød-Grønne 9 0 1,8% 0,1%

 Kilde: KMDValg.dk

Valgresultater fra Kværs
Kandidatlister Stemmetal (+/-) Procent (+/-)

A Socialdemokratiet 1.724 -153 39,1% -0,8%
B Radikale Venstre 35 9 0,8% 0,2%
C Det Konservative Folkeparti 120 32 2,7% 0,8%
D Nye Borgerlige 181 107 4,1% 2,5%
F SF - Socialistisk Folkeparti 71 11 1,6% 0,3%
H Sønderborglisten 4 4 0,1% 0,1%
I Liberal Alliance 12 -24 0,3% -0,5%
L Fælleslisten 23 -83 0,5% -1,7%
M Alsisk Parti 4 3 0,1% 0,1%
O Dansk Folkeparti 197 -272 4,5% -5,5%
S Slesvigsk Parti 516 -321 11,7% -6,1%
V Venstre, Danmarks Liberale Parti 1.434 444 32,5% 11,5%
Æ Frihedslisten 8 8 0,2% 0,2%
Ø Enhedslisten - De Rød-Grønne 79 20 1,8% 0,6%

 Kilde: KMDValg.dk

Sådan gik det i Gråsten

Veloplagt foredrag om årgang 0
Af erling Nissen

Det blev en bragende 
succes, da Theresia 
Tredchow-Kyhl, der er 
sognepræst i Felsted, 
og mor til Rachel fra 
Årgang 0, fortalte om 
som familie at være med 
i Danmarks mest sete 
dokumentar. 
Det skete som gæst hos 
Ældre Sagen i Gråsten, 
hvor 80 fremmødte kvitte-
rede et langt bifald. ■ Det var en veloplagt Theresia Tredchow-Kyhl, der holdt foredrag i Gråsten.
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æ Rummelpot 2021 kan købes i alle boghandler, 
og i de allerfl este kiosker, varehuse og 
supermarkeder i hele Sønderjylland. 

ENJOY FAMILY TIME
 

Glade børn leger bedst...

På ENJOY RESORTS er der noget at komme efter for alle. Bare en enkelt dag, et par dage eller en uge    
væk fra hverdagen, men alligevel ikke langt væk. Og hvorfor egentlig vente på ferierne og højtiderne? 
Der er jo altid en anledning til at tage afsted og nyde livet. Her finder du forkælelse til både krop og 
sjæl med mange aktiviteter, som badeland, wellness, spa, bowling, aktivtetsrum for børnene,  fitness, 
restaurant, golf og marina. Begge resorts ligger midt i naturen, tæt på vandet og med højt til himlen. 
Så der er god plads til masser af samvær med dine nærmeste. Der er altid en anledning...

2.600 m2

på Rømø

WELLNESS

1.900 m2 

i Gråsten

FRI

ADGANG 

til pool/badeland, 

fitness og wellness 

hvor børn har adgang 

ifølge med voksne i 

udvalgte perioder

Se mere og book ophold på 
www.enjoyresorts.dk

ENJOY RESORTS 
MARINA FISKENÆS
Fiskenæsvej 2
DK-6300 Gråsten
Tlf. 6913 7910

ENJOY RESORTS 
RØMØ
Vestergade 31, Havneby
DK-6792 Rømø
Tlf. 6913 7903 

GRÅSTEN

RØMØ

RUMMELPOT   1 26-10-2020   18:50:20

BORGMESTERLØBET: SØNDERJYDER I SADLEN 2021
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æ Rummelpot

—årets bedste mandelgave

9995

Leverandør af sønderjysk humør siden 1946

STØRRE, FRÆKKERE STØRRE, FRÆKKERE 
OG SJOVERE END OG SJOVERE END 

NOGENSINDENOGENSINDE

Nyvalgt til Ældrerådet
Af Gunnar Hat tesen

Ved valget til Ældrerådet 
fik Orla Skovlund 
Hansen, Gråsten, tredje 
flest stemmer.
Den 62-årige tidligere 
teknisk supportingeniør 
opnåede 1083 stemmer.

Orla Skovlund Hansen er 
foreningsaktiv i Kræftens 
Bekæmpelse. ■

Orla Skovlund Hansen blev 
nyvalgt til Ældrerådet.

Fakta
Fordeling af stemmetal til Ældrerådet. De første 9 
navne blev valgt.
Kirsten Bielefeldt, 
Ulkebøl 1733 stemmer
Tommy Andersen, 
Langesø 1356
Orla Skovlund Hansen, 
Gråsten 1083
Thorkild Jacobsen, 
Sønderbortg 905
Bruno Clausen,  
Tandslet 804

Birgit Nebel,  
Guderup 728
Dieter Jessen,  
Broager 685
Marianne Raarup 
Nielsen,  
Vester Sottrup 583
Kaj Ove Larsen,  
Broager 472

Ikke valgte
Vita Bruhn Buss, 
Sønderborg 468 stemmer
Tove Gregersen, 
Ulkebøl 457
Helmut Misch, 
Sønderborg 442
Christian Iwersen, 
Guderup 435
Niels Valdemar Jensen, 
Gråsten 404 
Inge-Lise Bork Paulsen, 
Sønderborg 356
Jytte Nebel Sørensen, 
Ulkebøl 282 

Finn Marquardsen, 
Sønderborg 276
Arne Pedersen,  
Svenstrup 221
Edel Birthe Mathiesen,  
Sønderborg 19
Mikael Larsen,  
Sønderborg 195
Jette Myrwick,  
Sønderborg 185
Hans Arne Staghøj,  
Sønderborg 141

De blev valgt til byrådet
Få det fulde overblik 
over, hvem der sidder i 
Sønderborg Byråd fra 
den 1. januar 2022 og fire 
år frem.
Socialdemokratiet:
Erik Lauritzen, Blans, 
Didde Lauritzen, Nybøl, 
Jan Prokopek Jensen, 
Guderup, Charlotte Riis 
Engelbrecht, Adsbøl, 
Preben Storm, Rinkenæs, 
Jesper Smaling, Dybbøl, 
Niels Ole Bennedsen, 
Nordborg, Bjørn 
Allerelli Andersen, 
Sønderborg, Tom 
Hartvig Nielsen, Fynshav, 
Kristian Beuschau, 
Sønderborg, Ganeswaran 
Shanmugaratnam, 
Dybbøl, Jesper Larsen, 
Nordborg, Erik Lorenzen, 
Broager, og Desalegn Tufa, 
Sønderborg.

Nye Borgerlige:
Bo Kleis Christensen, 
Vester Sottrup.

DF:
Stefan Lydal, Sønderborg.

Slesvigsk Parti:
Stephan Kleinschmidt, 
Sønderborg, Christel 
Leiendecker, Broager, og 
Kirsten H. Bachmann, 
Nybøl.

Venstre:
Ellen Trane Nørby, 
Sønderborg, Ingrid 
Johannsen, Gråsten, 
Erik Krogh, Broager, 
Kjeld Stærk, Sønderborg, 
Tage Petersen, Fynshav, 
Kristian Bonefeld, 
Vester Snogbæk, Daniel 
Staugaard, Egernsund, 
Peter Thomsen, 
Augustenborg, Vivi Brit 
Nielsen, Sønderborg, 
Thomas Worm Larsen, 
Skovby og Jimmy 
Simonsen, Nordborg.

Enhedslisten:
Asger Romme Andersen, 

Sønderborg. ■

Erik Lauritzen (S)

Charlotte Engelbrecht (S)

Ingrid Johannsen (V)

Kristian Bonefeld (V)
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Tilmelding til 
Gråsten Avis/Bov Avis
på tlf. 2116 0683
rejser@graastenavis.dk

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

BovAvis

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

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

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

Kunder vinder masser af gaver
Gråsten Handel udtræk-
ker hver uge kunder, 
som har vundet præmier 

blandt de handlende i 
Gråsten og Omegn. 

Birgit Moos, Dalsgård, 
vandt gavekort til Imerco

Vivian Klyhn, Gråsten, 
valgte gavekort til Gråsten 
Blomster. ■

Udo Lange, Gråsten, valgte gave fra Gråsten Apotek.

Mogens Hansen, Rinkenæs, besluttede sig for gavekort til 
SuperBrugsen Gråsten.

Karin Johannsen, Gråsten, valgte gave fra Imerco.

Susanne Larsen, Gråsten, valgte vin og gavekort fra Holbøl 
Landbohjem. Foto Jonna Seemann

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

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
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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

FÅ PLADSER TILBAGE

FÅ PLADSER TILBAGE

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

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

Henry Godt, Egernsund, valgte vin og gavekort fra Holbøl 
Landbohjem.

Inge Breintoft Larsen, Egernsund, besluttede sig for vin og 
gavekort fra Holbøl Landbohjem.

Else Clausen, Kværs, valgte gave fra Sönnichsen Ure og Smykker.
Anne Marie Kryhlmand, Kegnæs, besluttede sig for gave fra 
Sönnichsen Ure og Smykker.

Doris C. Messina, Sønderborg, valgte gavekort til Gråsten 
Blomster.

Judith Frederiksen, Gråsten, besluttede sig for  lækre produk-
ter fra Salon Sanne
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GRÅSTEN SLOTSKIRKE
Søndag den 28. november kl. 11.00
ved Hanne Beierholm Christensen

ADSBØL KIRKE
Søndag den 28. novemberkl. 9.30
ved Hanne Beierholm Christensen

KVÆRS KIRKE
Søndag den 28. november kl. 9.30

ved Helle Domino Asmussen

BROAGER KIRKE
Søndag den 28. november kl. 10.30

ved Stefan Klit Søndergaard

EGERNSUND KIRKE
Søndag den 28. november kl. 11.00

ved Merete Lei

RINKENÆS KORSKIRKE
Søndag den 28. november kl. 11.00

Festgudstjeneste ved Marianne Østergård
Kirkekaff e og julemarked

NYBØL KIRKE
Søndag den 28. november kl. 15.00

ved Karen Møldrup Rasmussen

SOTTRUP KIRKE
Søndag den 28. november kl. 11.00

ved Karen Møldrup Rasmussen

ULLERUP KIRKE
Søndag den 28. november kl. 10.30 
ved ved Lis-Ann Alexandra Rotem

TYSK GUDSTJENESTE
Sonntag, 28.11., 16 Uhr

Gottesdienst in Broacker

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

Tak fordi du handler lokalt 

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

Advokaterne i Gråsten og Padborg

ADVOKATVAGTEN

FYRAFTENSSANG I 
DECEMBER

I julemåneden tilbyder menighedsrådet 
fyra� enssang til alle i alle aldre.

Det foregår i Korskirken fra 17.15-17.45

Onsdag den 1. december 
ved Betina Deutschbein og Jette Storm

Onsdag den 8. december 
ved Kamma og Hans Seekjær

Onsdag den 15. december 
ved Heidi Lemvig 

og Jane Ruby

Vel mødt!
Menighedsrådet

www.rinkenæskirke.dk og  Rinkenæs Sogn

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

Sikke en hektisk valgkamp. Sikke en kæmpe 
støtte og opbakning, som jeg oplevede. 

Stor tak til alle dem, som stemte 
på mig 16. november. 

Det var en fantastisk oplevelse at få besked 
om, at jeg blev valgt ind i byrådet. 

Jeg er stolt, ydmyg og taknemmelig 
over at blive folkevalgt. 

Jeg trækker i arbejdstøjet de næste 
4 år. Og jeg vil gøre mig umage. 

INGRID JOHANNSEN

T U S I N D 
TA K

Hip, hip… hurra Hip, hip… hurra 
Tillykke Villiam med din Tillykke Villiam med din 

10 års fødselsdag.10 års fødselsdag.
Bedstemor og bedstefarBedstemor og bedstefar

Tak for 10 gode årTak for 10 gode år
Jeg vil gerne sige tak for den “present” og ikke mindst Jeg vil gerne sige tak for den “present” og ikke mindst 
“hurraet”, som jeg � k forleden. Det varmede meget.“hurraet”, som jeg � k forleden. Det varmede meget.

Jeg havde meddelt, at jeg stopper som leder af Gråsten Krolf.Jeg havde meddelt, at jeg stopper som leder af Gråsten Krolf.
Jeg takker alle for den opbakning, vi � k for 10 år siden, Jeg takker alle for den opbakning, vi � k for 10 år siden, 

hvor vi startede Gråsten Krolf. Det gik stærkt. Efter hvor vi startede Gråsten Krolf. Det gik stærkt. Efter 
2 år havde vi 100 medlemmer. Helt fantastisk.2 år havde vi 100 medlemmer. Helt fantastisk.

Jeg udviklede så krolf indenfor i hallen, som det første sted i Jeg udviklede så krolf indenfor i hallen, som det første sted i 
Danmark. Det man kalder Indoor krolf, som er blevet en kæmpe Danmark. Det man kalder Indoor krolf, som er blevet en kæmpe 

succes i det meste af landet. Også tak for den opbakning.succes i det meste af landet. Også tak for den opbakning.
Efter 10 år på posten må det være på tide at stoppe og Efter 10 år på posten må det være på tide at stoppe og 

sige tak for den succes, som Gråsten Krolf har haft.sige tak for den succes, som Gråsten Krolf har haft.
Jeg kan ikke lade være med at takke Eigil Wollesen Jeg kan ikke lade være med at takke Eigil Wollesen 

for det � ne kort og ordene i taksigelsen.for det � ne kort og ordene i taksigelsen.
Tak alle sammen.Tak alle sammen.

Venlig hilsen fra en krolf ven for altidVenlig hilsen fra en krolf ven for altid
Orla KulbyOrla Kulby

Bent Skibsted har dømt 
2266 kampe
74-årige Bent Skibsted, 
Gråsten, er blevet 
udnævnt til æres-
medlem i Sønderborg 
Firma Sports 
Fodbolddommerklub.
Bent Skibsted tog dom-

mereksamen i 1975 og har 
været aktiv til 2019, hvor 
han blev ramt af sygdom 
og måtte erkende, at be-
vægelsesapparatet ikke var 
som tidligere.

Han er registreret med 
2.266 kampe i Sønderjysk 

Fodbolddommerklub, og 
det er blevet til langt over 
3.000 kampe i Sønderborg 
Familie og Firmasports 
udendørs kampe i 
Sundsmark-Centret 
og indendørs kampe i 
SFS-Hallen.

Bent Skibsted er kontor-
uddannet og har været 
ansat i kommunalt regi i 
ikke færre end 39 år. Først 
på rådhuset i Gråsten 
fra 1972 og siden i de 
kommunale bygninger i 
Ullerup. Fagområdet har 
altid været økonomi og 
ejendomsskat. ■
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Læserbrev

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

Utrygt valglokale i Gråsten
I forbindelse med valg-
handlingen til kommune-
valget i Ahlmannsparken 
i Gråsten tirsdag d. 16. 
november var der en del 
mennesker, som mødte 
op for at afgive deres 
stemme, der følte sig 
utrygge ved den måde 
adgangen til og forhol-
dene i stemmelokalet 
var arrangeret.
Da min kone og jeg an-
kom, var der forvirring 
om, ad hvilken vej vi 
skulle gå ind i Ahl manns-
par kens lokaler, idet de, 
der var på vej ind, mødtes 
i døren og på trappen med 
hinanden. 

Dette blev der dog, på 

opfordring, rettet op 
på af en af kommunens 
medarbejdere. 

På vej ind i den nye sal 
var de stemmelister, som 
skulle tjene til informa-
tion, hængt op i den bane 
for dem der allerede havde 
afgivet deres stemme, 
men ingen i den bane for 
os, der var på vej ind i 
stemmelokalet. 

Efter at have modtaget 
stemmesedler, stod vi i tæt 
kø, indtil stemmeboksen 
blev fri. 

Her blev der ikke sprittet 
af mellem hver gang, der 
havde været én i boksen, 
hverken på det lille bord 

eller på den fastbundne 
valgblyant. 

Efter afkrydsningen på 
stemmesedlen måtte man 
bevæge sig igennem den 
ventende kø for at kunne 
lægge stemmesedlerne i 
stemmeurnen. 

Herefter var der så igen 
en ventende kø for at 
komme til for at afgive sin 
stemme til ældrerådet. 

Dette opgav vi sammen 
med flere andre for hur-
tigst muligt at komme ud 
af det alt for trange stem-
melokale, hvor luften ikke 
var god. 

Jeg påpegede manglerne 
overfor et af byrådsmed-
lemmerne, som sagde, at 

det havde han, hvad der 
sikkert var rigtig nok, ikke 
noget med at gøre. 

Flere vi talte med uden-
for efter valghandlingen, 
var utrygge ved den 
snævre måde det hele var 
indrettet på, og man var 
uforstående overfor, hvor-
for det ikke kunne have 
været afviklet i den nær-
liggende store idrætshal, 
som det ved tidligere valg.

På vegne af flere stemme 
afgivere 

Mogens P. C . Jacobsen 

Ahlefeldvej 16, Gråsten

Konservative forlanger omtælling

Af Lise Kristensen

Konservative forlanger 
genoptælling af stem-
merne ved kommunal-
valget i Sønderborg. 
Partiet fik 1052 stemmer 
ved valget, hvoraf spids-
kandidat Jesper Højmark 
Esbensen tegnede sig for 
de 389 stemmer.

“Vi mener, det er om-
kring 10 stemmer, der skal 

ændres til vores fordel, for 
at vi får et mandat ind i 
stedet for Slesvigsk Parti. 
Vi finder, der er al mulig 
grund til at kræve omtæl-
ling på den baggrund. Det 
er ærgerligt, det i første 
omgang ikke ser ud til at 
være lykkedes for os at få 
en konservativ politiker 
i byrådet. Venstres Ellen 
Trane Nørby kørte en fan-
tastisk valgkamp og trak 

11 mandater. Det er rigtig 
flot,” siger formand for de 
konservative i Sønderborg 
Søren Tylvad Andersen. 

Støtter blå blok
Valgresultatet i Humlehøj-
hallen lod vente længe 
på sig tirsdag aften. Der 
var uregelmæssigheder 
i optællingen, som at de 
optalte stemmer ikke 
svarede til antallet af udle-
verede stemmesedler. 

Desuden har en enkelt 
kandidat klaget over 
udsving i antallet af sine 
personlige stemmer, der 
var temmelig forskellige 
fra den ene optælling til 
den anden. 

Det giver ifølge politi-
ske kilder god grund til 
at tjekke optællingerne 

endnu en gang. Det er 
byrådet, der på sit konsti-
tuerende møde afgør, om 
der skal foretages en gen-
optælling af stemmerne 
ved kommunalvalget eller 
ej. 

“Vi vil støtte blå blok, 
hvis vi får et mandat. Vi 
er i valgforbund med den 
borgerlige fløj,” siger Søren 
Tylvad Andersen. 

For otte år siden sik-
rede Konservatives 
Ole Wandahl Stenshøj 
socialdemokratens Erik 
Lauritzens første pe-
riode som borgmester i 
Sønderborg med et man-
dats flertal. 

Det vil ikke ske igen, 
har De Konservative i 
Sønderborg garanteret. 
Ole Stenshøj er senere 
blevet socialdemokrat, 
efter han måtte forlade 
byrådet ved sidste valg, da 
han ikke samlede stem-
mer nok til et konservativt 
genvalg i 2017. ■

De konservatives spidskandi-
dat, Søren Tylvad Andersen 
mangler 10 stemmer i at blive 
valgt. Arkiv foto

Dødsfald
Svend Peter Moldt,  
Broager, er død, 77 år. ■

Else Grau,  
Broager, er død, 86 år. ■

1 3



B R O A G E R

Læserbrev

RØDE KORS BROAGER
JULEHJÆLP 2021

Julehjælp uddeles til økonomisk trængte 
børnefamilier bosat i 6310 eller 6320.

Du/I søger ved at hente ansøgningsskema i Røde Kors
genbrugsbutik. Storegade 19. Broager.

Ansøgningsfrist er 11. december hvor skemaet skal 
være afl everet i butikken eller i butikkens postkasse.

Alle ansøgere får svar senest 
den 15. december pr. telefon.

Venlig hilsen
Røde Kors Broager

Tag familien med til en dejlig oplevelse i den 
smukke plantage, med masser af hygge og 
julestemning.
Fæld selv eller lad os gøre det... 

IllerStrandvej 10
6310 Broager

Åbningstider:
Weekender 1000-1600

Fra den 19.12-23.12 : 1000-1400

Lisbeth Hans Jørgen

Fæld selv eller lad os gøre det... 
Det bliver Pakket og klar     i alle størrelser

Tag familien med til en dejlig oplevelse i den smukke
plantage, med masser af hygge og julestemning. 

Find dit smukke juletræ
I Iller ved Broager

Det bliver Pakket 
og klar i alle 
størrelser

Lisbeth og Hans Jørgen er på pladsen 
og overleverer juletræssalget og den 

hemmelige gløggopskrift m.m. til 
Tove og Robert den 11. og 12. december

Find dit smukke juletræ
I Iller ved Broager

Åbningstider i december:
Weekenderne den 11. og 12. 
samt 18. og 19. fra kl. 10-16

20., 21., 22. og 23 december kl. 13-16
Illerstrandvej, 6310 BroagerToveRobert

Julekoncert i 
Egernsund kirke

Lørdag den 4 december kl. 16
med “Den Danske Salmeduo”

med Christian Wuust 
og Hans Esbjerg

Fri entré

Alle coronarestriktioner overholdes
læs mere på egernsund-kirke.dk

Kandidatlister Stemmetal (+/-) Procent (+/-)

A Socialdemokratiet 1.035 -71 39,7% 0,4%
B Radikale Venstre 13 -1 0,5% 0,0%
C Det Konservative Folkeparti 57 2 2,2% 0,2%
D Nye Borgerlige 118 85 4,5% 3,3%
F SF - Socialistisk Folkeparti 34 1 1,3% 0,1%
H Sønderborglisten 0 0 0% 0,0%
I Liberal Alliance 9 -19 0,4% -0,6%
L Fælleslisten 15 -153 0,6% -5,4%
M Alsisk Parti 2 -1 0,1% 0,0%
O Dansk Folkeparti 118 -153 4,5% -5,1%
S Slesvigsk Parti 269 -97 10,3% -2,7%
V Venstre, Danmarks Liberale Parti 894 240 34,3% 11,1%
Æ Frihedslisten 8 8 0,3% 0,3%
Ø Enhedslisten - De Rød-Grønne 36 -9 1,4% -0,2%

 Kilde: KMDValg.dk

Sådan gik det i Broager

Brand på genbrugsplads 
i Skodsbøl

Frivillige brand-
værn fra Broager, 
Egernsund, Gråsten og 
Augustenborg rykkede 
søndag morgen ud til 
genbrugspladsen ved 
Skodsbøl.

Her var der gået ild i en 
større mængde affald, 
som skulle køres til fjern-
varmen, hvor det skulle 
brændes af.

Der blev startet to gum-
migeder, så man kunne 

grave sig gennem affaldet 
for at komme ind til cen-
trum for branden.

Det var blandt andet 
gulvtæpper og madrasser, 
som brændte.

Branden blev opdaget 
ved otte-tiden af en af gen-
brugspladsens medarbej-
dere, som hurtigt fik rin-
get efter brandvæsenet. ■

Frivillige brandmænd 
rykkede søndag morgen ud 
for at slukke en brand på 
Skodsbøl genbrugsplads.
 Foto Sønderborg Forsyning

Arbejdsomhed belønnes
Igennem en årrække 
har jeg kæmpet for, at 
Broager og Broagerland 
er blevet mere synlig i 
den kommunale optik. 
Der har ikke været meget 
fokus på Broagerområdet i 
de seneste byrådsperioder 
og hvis det fortsætter, vil 
det betyde, at vi “afvikler” 
området og det må ikke 
ske. 

Det vil gå ud over en 
velfungerende skole, gode 
institutioner, dagligva-
rehandel, forenings- og 
kulturlivet og meget mere. 

Det er i 2021 lykkes at 
få en konstruktiv dialog 
med forvaltning og det 
nuværende byråd, for at 
igangsætte en udvikling 
af Broagerområdet. En 
vedtagen bystrategi og 
etablering af Broager 
Udviklingsforum har åb-
net op for dette. 

Den påbegyndte dialog 
skal i 2022 udmøntes i en 
plan for igangsætning af 
en kommende by- og boli-
gudvikling i Broager. 

Jeg tror, at vi med 
4 repræsentanter fra 
Broagerområdet i det nye 
byråd, vil være med til at 
fremskynde denne proces.

Venstre fik et flot valg 

med en fremgang på 4 
mandater, således at vi nu 
får 11 mandater i det nye 
byråd. 

Det var absolut det 
bedste kommunevalg for 
Venstre i mange år, men 
ikke nok til at få borgme-
sterposten denne gang. 

Jeg vil hermed rette en 
stor tak alle, der stemte på 
mig, og med den opbak-
ning vil jeg forsætte med 
at arbejde for udvikling i 
Broager og på Broagerland 
og naturligvis for udvik-
ling i hele kommunen. 

Erik Krogh, Broager 

Medlem af det nye byråd, for 

Venstre

Jørn Lehmann fejrer 40 års 
jubilæum som folkevalgt

Af Gunnar Hat tesen

Det begyndte i 1981, da 
Jørn Lehmann Petersen 
blev valgt ind i Broager 
byråd.
Og fra 1990 til 2007 var 
han borgmester i Broager 
Kommune.

Derefter kom han 
med i byrådet i den nye 
Sønderborg Kommune og 
sad med ved bordet frem 

til 2013, hvor han satsede 
på i stedet at komme med 
i Regionsrådet.

Den 70-årige Jørn 
Lehmann Petersen er sta-
dig fit for fight og vil gerne 
gøre sundhedsvæsenet 
endnu bedre, og han er 
netop blevet genvalgt til 
regionsrådet med 3040 
personlige stemmer. ■

Jørn Lehmann Petersen har 
været folkevalgt i 40 år.
 Arkiv foto

Valgt til ældreråd
Broagerland fik to valgt 
til Ældrerådet.
Det drejer sig om 67-årige 
Dieter Jessen, der fik 685 
stemmer og 77-årige Kaj 

Ove Larsen, der fik 472 
stemmer.

Dieter Jessen er tidligere 
elektromekaniker og pro-
duktions tekniker og har 

siddet i byrådet i en enkelt 
periode.

Kaj Ove Larsen er tidli-
gere sygeplejerske i blandt 
andet hjemmeplejen.

Han er tidligere aktiv 
i Dansk Sygeplejeråds 
og sidder i bestyrelsen i 
Ældre Sagen i Broager. ■
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FRIT VALG

CA. 1050 G

4900

PR. ½ KG

2000

4-6 STK. 

8900

ENTRECOTE BØFFER 
Dansk 
1 kg 

MOU KØD/MELBOLLER ELLER KØDBOLLER 
700 - 900 g
DYBFROST 

KLOVBORG OST
Mellem lageret 45+

Ca. 1050 gram  

HAMBURGERRYG 

SUKKER  
1 kg  

BOGØ CHOKOLADE  
Æske a 190 gram  

GRÅSTEN REMOULADE, 
KETCHUP ELLER SENNEP   
800 gram 

BECEL FLYDENDE 
MARGARINE 
500 ml

PR. PS.

2500

PR. PK.

500

PR. ÆSKE.

3000

PR. FL.

1000

TA' 3 FL.

2500

FRIT VALG

TILBUDDENE GÆLDER TORSDAG - FREDAG

Broager

SuperBrugsen Broager · Storegade 10, 6310 Broager · Tlf. 73 44 15 00
Se også SuperBrugsens udsendte avis. Tilbuddene gælder torsdag den 25. november til fredag den 26. november. Forbehold mod trykfejl og udsolgt
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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

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

Daniel Staugaard: Der skal være 
plads til forskellighed 
Af Lise Kristensen

”Jeg er rigtig godt 
tilfreds med mit valg. 
Jeg er som den eneste 
af Venstres medlemmer 
i byrådet gået frem 
– med 20 procent – i 
personlige stemmer og 
har fået tredje flest 
stemmer i Venstre. Det 
er jeg stolt af,” fortæller 
Daniel Staugaard, 
Egernsund, der er klar til 
endnu en periode som 
byrådspolitiker.
Han går og venter på, 
hvad der kommer ud af 
konstitueringsforhandlin-
gerne.

“Det er jeg naturligvis 
spændt på. Vi forventer en 
bred konstituering, men 
man kan aldrig vide. Der 
skal være plads til, vi kan 
markere os med forskelli-
ge holdninger. Vi kan ikke 
leve med fire år med tape 

for munden. Det har været 
ilde set at melde noget ud 
personligt. Sidste gang var 
vi ikke grundige nok med 
betingelserne for den bre-
de konstituering. Det skal 
være mere penslet ud den-
ne gang,” siger Venstre-
manden, der selv er blevet 
mere markant med årene 
og erfaringen.

“Jeg har været med til at 
få belysningen på cykel-
stien i Kværs og på ringri-
derpladsen i Gråsten ind 
i budgettet, og så har jeg 
medvirket stærkt til trafi-
komlægningen af Brovej 
ved Egernsund. Det, er jeg 
glad for, er lykkedes, og 
det er jeg blevet belønnet 

for. Det er rugbrødsarbej-
det, der har givet sig ud-
slag i mit gode valg,” siger 
Daniel Staugaard, der ikke 
vil fortie sine resultater og 
heller ikke agter at gøre 
det fremover. 

Valgnatten
På valgnatten sad han 

sammen med Venstres 
øvrige gruppe i et lokale 
på Sønderskov Skolen i 
Sønderborg og ventede på, 
hvad valgresultatet kaste-
de af sig. 

Det stod hurtigt klart, 
socialdemokraten Erik 
Lauritzen får fire år mere 
som borgmester. Han fik 
et fantastisk valg med over 
8241 personlige stemmer. 

Sammen med Slesvigsk 
Parti og Enhedslisten 
mønstrede han 18 man-
dater. Det var Slesvigsk 
Parti, der som erklæret 
brobygger forlangte en 
bred konstituering. Derfor 
trak forhandlingerne 
ud til klokken seks om 
morgenen.

“Det var Slesvigsk 
Partis fortjeneste, der 
blev en bred konstitue-
ring. Den blomst er ikke 
groet i borgmester Erik 
Lauritzens baghave. Det 

stod tidligt klart, der ikke 
ville blive et blåt flertal, 
selv om Ellen Trane 
Nørby trak næsten 6000 
personlige stemmer. Nye 
Borgerlige og Dansk 
Folkeparti fik kun et 
mandat hver, så blå blok 
var afhængig af, Stephan 
Kleinschmidt og Slesvigsk 
Partis mandater, hvis der 
skulle være blåt flertal. 
Han meldte fra starten 
ud, han ikke ville sidde på 
Nye Borgerliges og Dansk 
Folkepartis mandater, og 
så var løbet kørt. 

Om det er rigtigt set 
af ham, at han gerne vil 
regere på Enhedslistens 
mandat, må vælgerne 
jo afgøre,” siger Daniel 
Staugaard.

Lige nu tyder alt på, 
Venstre får tre udvalgsfor-
mandsposter, fire næst-
formandsposter og fire 
pladser i økonomiudvalget 
foruden en post som 2. 
viceborgmester, der også 
bliver lønnet. 

Den ulønnede tjans har 
Dansk Folkepartis Stefan 

Lydal haft i indeværende 
periode. 

“Vi skal naturligvis passe 
på, vi ikke efterlader vore 
venner i Dansk Folkeparti 
og Nye Borgerlige på 
perronen. Vi skal finde 
ud af hvilken del af ka-
gen, de skal have. Vi har 
været i valgforbund med 
dem, så det er vi mo-
ralsk forpligtet til,” siger 
Daniel Staugaard, der 
glæder sig over valget af 
Nye Borgerliges Bo Kleis 
Christensen og socialde-
mokraten Erik Lorenzen. 

De er valgt i Sundeved 
og Broager og er med til 
at sikre fastlandsstemmer 
i byrådet, hvilket ifølge 
mange har været en man-
gel i det siddende byråd. 

Til det billede teg-
ner sig også Erik 
Krogh, Broager, Ingrid 
Johannsen, Gråsten, og 
Kristian Bonefeld, Vester 
Snogbæk, som er nyvalgte 
V-fastlandsmedlemmer af 
byrådet ■

Byrådsmedlem Daniel 
Staugaard (V) blev genvalgt.
 Arkiv foto
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Tak fordi du 
handler lokalt

Kandidatlister Stemmetal (+/-) Procent (+/-)

A Socialdemokratiet 840 -48 45,0% -0,1%
B Radikale Venstre 9 2 0,5% 0,1%
C Det Konservative Folkeparti 44 -5 2,4% -0,1%
D Nye Borgerlige 120 86 6,4% 4,7%
F SF - Socialistisk Folkeparti 28 0 1,5% 0,1%
H Sønderborglisten 0 0 0% 0,0%
I Liberal Alliance 7 -26 0,4% -1,3%
L Fælleslisten 13 -28 0,7% -1,4%
M Alsisk Parti 2 -2 0,1% -0,1%
O Dansk Folkeparti 66 -110 3,5% -5,4%
S Slesvigsk Parti 148 -65 7,9% -2,9%
V Venstre, Danmarks Liberale Parti 565 116 30,3% 7,5%
Æ Frihedslisten 0 0 0% 0,0%
Ø Enhedslisten - De Rød-Grønne 24 3 1,3% 0,2%

 Kilde: KMDValg.dk

Resultater fra Vester Sottrup
Kandidatlister Stemmetal (+/-) Procent (+/-)

A Socialdemokratiet 422 -49 42,0% -0,8%
B Radikale Venstre 5 -1 0,5% 0,0%
C Det Konservative Folkeparti 20 3 2,0% 0,5%
D Nye Borgerlige 81 63 8,1% 6,5%
F SF - Socialistisk Folkeparti 14 0 1,4% 0,1%
H Sønderborglisten 1 1 0,1% 0,1%
I Liberal Alliance 7 -22 0,7% -1,9%
L Fælleslisten 8 -16 0,8% -1,4%
M Alsisk Parti 2 -3 0,2% -0,2%
O Dansk Folkeparti 38 -81 3,8% -7,0%
S Slesvigsk Parti 52 -57 5,2% -4,7%
V Venstre, Danmarks Liberale Parti 338 88 33,6% 10,9%
Æ Frihedslisten 5 5 0,5% 0,5%
Ø Enhedslisten - De Rød-Grønne 12 -13 1,2% -1,1%

 Kilde: KMDValg.dk

Sådan gik det i Ullerup

ÅBNINGSTIDER
Mandag - fredag  .  10.00-18.00
Lørdag  . . . . . . . . . . . .  9.00-14.00

Tlf. 5193 1772
Skolevej 1a, Vester Sottrup, 6400 Sønderborg 

HUSK at bestille tid på telefon eller kig forbi

/v. Gezim Miftari

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 FODINDLÆGFem valgte

Sundeved fik fem perso-
ner valgt til Sønderborg 
byråd.
Det blev borgmester Erik 
Lauritzen (S), Blansmark, 
der blev topscorer med 
8.237 stemmer.

Datteren Didde 
Lauritzen, Nybøl, blev 
valgt med 893 stemmer.

Hos Venstre blev 
Kristian Bonefeld, Vester 
Snogbæk, valgt med 270 
stemmer.

Hos Slesvigsk Parti 
blev Kirsten Bachmann, 
Nybøl, valgt med 139 
stemmer.

Bo Kleis Christensen, 
Vester Sottrup, blev valgt 
for Nye Borgerlige med 
591 stemmer. ■

Borgmester Erik Lauritzen 
blev topscorer. Arkiv foto
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S U N D E V E D

EN SÆRLIG STEMNING BREDER SIG

Sønderborg Køkkenet • Ellegårdvej 23B, Sønderborg • 74 42 92 20 
Mandag - Torsdag kl. 8.00 - 16.00, Fredag kl. 8.00 - 14.30

.

Juletiden handler om nærvær og varme øjeblikke. 
Vi pynter vores hjem og fejrer de traditioner 
som minder os alle om, at selvom hverdagen er 
travl, så har fællesskab og fælles minder højeste  
prioritet.

Oplev julehyggen når vi byder indenfor til åbent hus.
Vi står klar med gode råd og varme fristelser til 
dig, der ønsker at forny dit hjem eller blot er 
nysgerrig på dine muligheder.

Uanset hvor du er i din boligproces, er du hjerte-
lig velkommen. Vi glæder os til at møde dig og 
sprede julestemning. Vi glæder os til at møde dig.

inspiration
Bolig

ÅBENT HUS
SØNDAG 28. NOVEMBER KL. 10-15

Nye Borgerlige vil stramme op i 
Sønderborg kommune
“Vi fik fem procent af 
stemmerne, og jeg er 
den kandidat, der fik sy-
vende fleste personlige 
stemmer i Sønderborg 
kommune! Det er jeg 
rigtig stolt af.”
Nye Borgerliges kommen-
de medlem af byrådet Bo 
Kleis Christensen, Vester 
Sottrup, er godt tilfreds 
med et valgresultat på 
2005 stemmer til partiet 
og 598 af dem til ham selv. 

Det er dog begrænset, 
hvad det kan bruges til. 

Nye Borgerlige og Dansk 
Folkeparti fik et mandat 
hver og dermed ringe 
indflydelse.

“Slesvigsk Parti sik-
rede Socialdemokratiet 
borgmesterposten. SP 
vil hellere arbejde sam-
men med et stærkt rødt 
parti som Enhedslisten 
end at have noget at gøre 
med borgerlige partier 

som os. I virkeligheden 
er Slesvigsk Parti et mør-
kerødt parti,” mener Bo 
Kleis Christensen. 

“De ville overhovedet 
ikke have os med ved 
forhandlingsbordet. Vi fik 
lov at sidde uden for og 
vente. Nu har vi dog fået 
lov efterfølgende at være 
med i konstitueringsfor-
handlingerne,” fortæller 
han. 

Spar på administration
Står det til Nye Borgerlige, 
skal der strammes geval-
digt op på økonomien i 
Sønderborg kommune.

“Kommunen bruger 
ifølge tænketanken Cepos 
136 millioner for meget 
på administration og 
forvaltning om året. Selv 
indenrigsministeriet har 
regnet et overforbrug på 
128 millioner om året ud. 
Det er på tide at komme 
regeltyranniet til livs og 

retænke kommunens 
administration og for-
valtning. Kommunen 
skal i en anden retning. 
Borgmester Erik Lauritzen 
vil spare 15 millioner om 
året i tre år. Det er alt for 
lidt,” konkluderer den 
45-årige projectingeniør, 
der bor i Vester Sottrup 
med familien. 

Nye Borgerlige har 

sammen med Dansk 
Folkeparti taget borgernes 
parti i kampen mod et 
biogasanlæg i Kværs. Det 
skal med det store byråds-
flertals billigelse opføres i 
Kværs med seks siloer og 
tilførsel af flere hundrede 
tons biogas om året. 

Spørgsmålet er blot, hvor 
det skal komme fra. Der 
opføres også et biogasan-
læg i Kliplev ved siden af, 
så kampen om gylle og 
ajle bliver hård.

“Det er ren galimatias 
at trække den slags ned 
over hovedet på borgerne. 
Målsætningen i Project 

Zero er god nok, men det 
skal ikke ske på bekost-
ning af borgere, der bliver 
gift med deres huse, fordi 
de mister værdi i en grad, 
så de ikke kan sælges. 
Et hus falder typisk fra 
en værdi på halvanden 
million til det halve, 
når der skal opføres et 
biogasanlæg ved siden af. 
Borgerne i Kværs er med 
Erik Lauritzens ord de 
små ofre. Jeg kommer ikke 
til at stemme for det bio-
gasanlæg,” siger Bo Kleis 
Christensen, der mener, 
hele Project Zero skal ny-
tænkes og omformuleres 
sammen med borgerne.

“Vi kan ikke bygge hav-
mølleparker i Lillebælt og 
opføre biogasanlæg, som 
er helt hul i hovedet. Det 
er snævert synet. De skal 
ud i en periferi på 50 kilo-
meter for at hente gylle til 
anlægget, og det er oven 
i købet ikke nok. Det vil 
blive tilført 100.000 tons 
industriaffald i den hellige 
grønne dagsordens navn,” 
siger Bo Kleis Christensen, 
der vil udvide Project 

Zero til eksempelvis at 
omfatte hele regionen og 
så sætte tempoet og CO2 
målsætningerne en anelse 
ned, så målet nås over et 
længere åremål. 

Nye Borgerlige fik 23 
procent af stemmerne i 
Kværs, men det er en me-
get lille valgkreds.

“Vi er på vej op ad en 
konflikttrappe, hvor 
borgerne i Kværs er på 
barrikaderne, fordi de 
ikke bliver hørt, og Nye 
Borgerliges plakater og 
bannere bliver revet ned 
og flået i stykker, fordi 
tonen i debatten er blevet 
skærpet i kraft af, at po-
litikken er kørt hen over 
borgerne. Byggeriet af 
nye ulovlige kæmpesom-
merhuse i Mommark 
bidrager også til, borgerne 
føler sig tromlet og ikke 
længere tror på demokra-
tiet og retsstaten. Vi skal 
genvinde borgernes tillid,” 
siger Bo Kleis Christensen, 
der har haft borgerind-
dragelse som en af sine 
mærkesager i en turbulent 
valgkamp. ■

Bo Kleis Christensen blev 
nyvalgt til Sønderborg byråd.
 Arkiv foto
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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

+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 –

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

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

R.Pedersen VVS A
p

S

Aut. Installatør

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

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

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

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
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Tak fordi du 
handler lokalt

Hørt i byen
Gråsten Handel sæt-
ter et flot juletræ op 
på Torvet i Gråsten 
torsdag 25. november. 
Juletræet er hentet i 
Stjerneparken. I week-
enden hænger Gråsten 
Frivillige Brandværn 
guirlander op i slotsby-
ens gader.

Kokken Jens Peter 
 Kol beck holder åbent 
hus søndag den 12. de-
cember for salg og sig-
nering af hans bog “De 
kalder ham Sølvræven”. 
Hvis man ejer en bog 
uden signering, er man 
også velkommen på 
Bryggen 17, 2.tv.

Natten til mandag 
ringede en mand fra 
Gråsten til politiet, 
fordi der var en bil, som 
var kørt ind i hans have. 
Bilen blev kørt af 
en 74-årig mand fra 
Gråsten og han var ikke 
påvirket af alkohol eller 
andet. Bilisten blev kørt 
til Aabenraa Sygehus, 
så de kunne undersøge, 
om han fysisk og psy-
kisk havde det godt.

Torsdag skulle en kvin-
delig bilist fra Nord borg 
dreje i et kryds ved 
Fedsted vej og Lade-
gaard skov vej nord for 
Gråsten. Hun overså en 
modkørende bil, som 
blev ført af en kvinde 
fra Ting lev og kørte 
ind i den.Ved ulykken 
skete der kun mindre 
materielle skader. Poli-
tiet oprettede samtidig 
en sag på kvinden fra 
Nordborg.

Susanne Vesperini 
fejrede sin fødselsdag 
med to veninder i Vejle 
Musik teater, hvor de så 
musicalen The Body-
guard, med sange fra 
Whitney Houstons 
fantastiske repertoire.

Hyggelige julehytter 
med gran, og lys på 
facaderne og 24 gran-
træer giver hyggelig 
julestemning i Ulsnæs 
Centret. ■

Få en gratis salgsvurdering. 
Måske er vi billigere 

end du tror.

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

Deadlines omkring jul & nytår
Kære annoncør, i forbindelse med jul og 

nytår udkommer aviserne ret så forskelligt 
fra normalen pga. helligdagene.

UGE 52
Annoncer der skal udarbejdes:

Torsdag den 16. december kl. 12.00

Reproklare annoncer:

Tirsdag den 21. december kl. 12.00

UGE 1 – 2022
Bemærk! UDSALGSSTART I GRÅSTEN

Annoncer der skal udarbejdes:

Torsdag den 16. december kl. 12.00

Trykklare annoncer:

Tonsdag den 30. december kl. 12.00

UGE 51
Avisen udkommer ikke

36 spillede skat
Gråsten Skatklub samlede 36 spillere til klubaften.

1. runde
1. Gerd Sørensen 
Gråsten 1418 point
2. Rainer Hugger 
Flensborg 1202 point
3. Robert Petersen 
Gråsten 1118 point
4. Elin Lorenzen 
Gråsten 1094 point
5. Preben Paulsen 
Aabenraa 1086 point
6. Morten Wollsen 
Aabenraa 1074 point

2. runde
1. Morten Wollsen 
Aabenraa 1313 point
2. Hans Jørgen Clausen 
Egernsund 1266 point
3. Frede Hansen 
Sønderborg 1235 point
4. Finn Lorenzen 
Gråsten 1199 point
5. Robert Petersen 
Gråsten 1174 point
6. Herluf Jørgensen 
Broager 1152 point

Nyvalg i Kværs og Tørsbøl
Af Gunnar Hat tesen

Der blev valgt tre nye ind 
i bestyrelsen ved gene-
ralforsamlingen i Kværs-
Tørsbøl Borgerforening.
Nye bestyrelsesmedlem-
mer blev Jeanette Vester, 
Allan Sørensen og Daniel 
Oechsler, der alle bor i 
Tørsbøl.

Efter seks år som for-

mand ønskede Svenja 
Karstensen ikke genvalg.

På grund af coronaen så 
økonomien kke helt vildt 
godt ud, men borgerfor-
eningen klarer sig. 

“Der var desværre 
ikke penge nok i kassen 
til at afholde vores år-
lige byfest”, sagde Svenja 
Karstensen, som lover, 

at der atter bliver byfest i 
2022 

“Vi arbejder ihærdigt 
på næste år at bygge et 
nyt skur, som måske skal 
bygges sammen med 
klubhuset i Tørsbøl og 
vi vil have malet huset 
udvendig”, nævnte Svenja 
Karstensen i sin sidste 
formandsberetning. ■

Julemandens julekåbe

Det begynder at emme 
af jul på Det lille Teater i 
Lafegårdskov.
Julegruppen under 

ledelse af Kristina A. 
Gude-Hansen er godt 
i gang med at øve årets 
julestykke. 

Det er et dejligt traditio-
nelt julestykke med alt til 
julen, Julemand, julemor 
og masser af nisser.

Julemandens julekappe 
bliver ved en fejltagelse 
klippet i stykker af en 
nisse. Alle håber, der kan 
blive syet en ny inden jul, 
så Julemanden og Rudolf 
kan komme ud med alle 
de dejlige julegaver til hele 
klodens børn. 

Der er forestilling fredag 
den 4. december kl. 18,30, 
lørdag den 5. december 
kl. 14,00 og 16,00 samt 
søndag den 6. december 
kl. 14,00 og 16,00.

“Det er efterhånden 
blevet en fast tradition for 
mange børn og forældre 
i Gråsten området at 
starte julen med et besøg 
på Det lille Teater”, siger 
teaterets formand Ole 
Gaul Nilum. Billetter 
koster 35 kr. for både 
voksne og børn. Billetter 
skal bestilles i forvejen på 
www.lilleteater.dk eller på 
74 65 37 67. ■

Det Lille Teater opfører 
Julemandens julekåbe.
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Tømrerarbejde 
Hovedentreprenør
Tilbygninger
Tagarbejde

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

Se mere på www.byggemester.dk

SALG AF
 Køkkener
 Vinduer
 Døre

DIN PARTNER I AUTO-
& LASTBILBRANCHEN

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

ÅBNINGSTIDER
Mandag til torsdag kl. 8-16.30

Fredag kl. 8-15.30 • Lørdag kl. 9-12

BLACK FRIDAY
tilbud frem til 7. dec. med 20% 
på alle massager!

GAVEKORT EKS. 
2 x 45 min. for 680,-
(Valgfrit beløb)

Ring eller skriv 
på nr. 4216 9216!

Massage G A V E K O R T  T I L             F O R . . . . . . . . . . . M I N U T T E R
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GIV VARME OG VELVÆRE SOM GAVE!

SPAR 
170,-

Gavekort kan 
hentes eller sendes

Onsdag til fredag 8:30-19:00, lørdag 9:00-13:00
Harkærvej 13, 6340 Kruså • Tel./SMS 4216 9216

KROPSTERAPI SYD

ved Patrick Falk Weinkauf & Peter Torp Krusell

  Vinduespudser

  Algebehandling

  Fliserens

  Facaderens

  Solcellevask

Vi 
matcher 
prisen!

Telefon: 61 80 61 61 info@krusellsmultiservice.dk

Speditør Susanne Provstgaard indtager byrådet 
Af Lise Kristensen

Speditør Susanne 
Provstgaard (V) tænkte 
sig godt om, inden hun 
på opfordring stillede op 
til byrådet i Aabenraa. 
Da hun tog beslutningen, 
gjorde hun sig tanker om 
sine chancer. De viste sig 
at holde stik. 

Med 235 stemmer 
blev hun valgt ind som 
Venstres kommunale re-
præsentant i bystyret.

“Jeg fik 235 stemmer, 
hvoraf de 177 var her fra 
lokalområdet og resten 
fordelt på de øvrige 
valgsteder i kommunen. 
Der var kun to byer, jeg 
ikke fik stemmer i,” siger 
speditøren, der er godt 
tilfreds med fordelingen 
af vælgere i hele Aabenraa 
Kommune. 

Næppe nåede hun at 

glæde sig over valget, før 
der på valgnatten ud-
spandt sig et sandt drama 
om borgmesterposten. 
Hendes partifælle Thomas 
Andresen tabte kampen 
om borgmesterkæden 
med en enkelt stemme, 
fordi Nye Borgerlige, 
Social demokratiet 
og SF valgte at pege 
på Konserva tives Jan 
Riber Jakobsen som ny 
borgmester. 

De Konservative fik 
fire mandater ved kom-
munalvalget. Venstre 
fik 11 mandater og 
Social demokratiet 9, Ny 
Borgerlige og Slesvigsk 
Parti hver 2 og SF 1.

“Det er da ærgerligt. 
Jeg gik til valg på at lade 
Thomas fortsætte det gode 
arbejde og den udvikling, 
han har sat i gang. Jeg har 
lært kommunalpolitikken 

at kende i andre sammen-
hænge i kraft af mit er-
hverv, hvilket også var det, 
der fik mig til at stille op. 
Nu må vi finde os i at være 
i opposition. Den har vi 
ikke landet endnu,” siger 
Susanne Provstgaard, 
der går ind i politik for at 
opnå indflydelse og gøre 
sig gældende ikke mindst 
i erhvervspolitik og for at 
skabe vækst og udvikling. 

“Folk her har valgt 

konservative, fordi de 
så det som en borgerlig 
stemme. Vi havde ikke set 
det komme, at Jan Riber 
lod sig vælge med social-
demokratiske stemmer. 
Det handler om at bidrage 
til vækst og udvikling for 
at sikre den arbejdskraft, 
som er fundamentet for, at 
vi kan udvikle hele kom-
munen. Det er en anden 
situation nu. Man må gøre 
det bedste, man kan. Det 
tegner ikke til nogle poster 
i udvalgene. Vi må arbejde 
videre på det grundlag, vi 
nu engang har. Jeg er glad 
for den tillid, vælgerne har 
vist mig, og at det er lyk-
kedes at blive valgt,” siger 
Susanne Provstgaard, der 

fik flere stemmer end den 
siddende Venstre kvinde 
Ditte Vennits Nielsen fra 
Padborg, der ikke opnåede 
genvalg til byrådet. Heller 
ikke Lars Kristensen op-
nåede genvalg.

“Folk kender mig for den 
store indsats, jeg har lagt 
inden for transport og 
logistik her i Padborg og 
for mit lokalrådsarbejde i 
Bov. Jeg synes også, det er 
vigtigt, at vi piger bidrager 
til det kommunalpolitiske 
arbejde. Det giver mere 
dynamik med en afba-
lanceret kønsfordeling i 
byrådet,” siger Susanne 
Provstgaard, der lige skal 
sunde sig over valgnattens 
politiske spilfægterier. 

Hun er dog vant til at 
acceptere givne vilkår 
og arbejde ud fra det. 
Susanne Provstgaard 

øjnede sin chance, og den 
tog hun. Hun er partner 
i DTK Group i Padborg. 
Gennem tre årtier har 
hun banket transport- og 
logistikvirksomheden op 
sammen med sin mand 
Peter. 

Omsætningen nærmer 
sig den halve milliard. Et 
generationsskifte er gen-
nemført og nye partnere 
er kommet til. 

Netop derfor fandt 
Susanne Provstgaard det 
på sin plads i en moden 
alder og med stor er-
hvervserfaring at kaste sig 
ind i kommunalpolitik. 
De politiske kabaler bliver 
lagt i øjeblikket, så det vil 
vise sig, hvilken plads hun 
kommer til at indtage i 
byrådet fra 1. januar – alt 
tyder på, det bliver som en 
del af oppositionen. ■

Susanne Provstgaard blev 
nyvalgt til Aabenraa byråd.
 Arkiv foto

Tak fordi du handler lokalt

Padborg - Kruså - Frøslev - Holbøl - Kollund – Gråsten - Broager - Sundeved - Ragebøl Uge 47 24. 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 24. Kyllingbryst med paprikasovs og salat

TORSDAG den 25. Paneret stegt fl æsk med persillesovs

FREDAG den 26. Karbonade med stuvede ærter og gulerødder

LØRDAG den 27. Dansk bøf med rødbeder

SØNDAG den 28. Burger med pommes frites

MANDAG den 29. Svensk Pølseret med rødbeder

TIRSDAG den 30. Boller i karry med ris og WookTai

Kun 69,-

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

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

Krone- brobehandlinger,
Implantater og
Narkosebehandling



KOLLUND KOLLUND 
KIRKEKIRKE

BOV BOV 
KIRKEKIRKE

HOLBØL HOLBØL 
KIRKEKIRKE

Søndag den 28. november kl. 11.00
ved Maria Louise Odgaard Møller

Søndag den 28. november kl. 9.30
ved Maria Louise Odgaard Møller

Søndag den 28. november kl. 11.00
ved Anne Mette Damkjær Larsen

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

Padborg

Kruså
Kollund

Holbøl

Kliplev Kværs Gråsten
Egernsund

Rinkenæs Broager

Dybbøl

Ragebøl

Varnæs

Bovrup

Vester Sottrup
Felsted

Bjerndrup

Fårhus

Frøslev Bov

Ansvarshavende redaktør
Gunnar Hattesen

Telefon 21 16 06 83
gh@bovavis.dk

Lokalredaktør
Ditte Vennits Nielsen
Telefon 25 98 91 80

dvn@bovavis.dk

Mediechef
Ingrid Johannsen

Telefon 21 19 02 80
isj@bovavis.dk

Grafisk tilrettelæggelse
Hans-Ole Nielsen

Telefon 36 95 99 36
bovavis@graphos.dk

Grafisk tilrettelæggelse
Marta Serrano Sánchez

bovavis@graphos.dk

redaktion@bovavis.dk

OPLAG: 13.430

LEVERING:

FK Distribution

TRYK:

OTM Avistryk A/S

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

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

onsdag/torsdag

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

Rabøl Jørgensens Begravelsesforretning

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

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

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

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

Svend HedegaardRie Rabøl Jørgensen Martin Good

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

 

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

Bov-Padborg Begravelsesforretning
– en del af Rabøl Jørgensens Begravelsesforretninger

Rie Rabøl Jørgensen Martin GoodGunnar Petersen

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

Dødsfald

Bov og Kollund kirker

Kirkekontoret, Padborgvej 40a, 6330 Padborg  Tlf. 7467 0917   www.bovsogn.dk Bov & Kollund kirker

Bov Sogns Julebazar
27. og 28. november kl. 10.00-14.00 

i Kirkeladen, Kirkevej 1 i Bov
Kom forbi før eller efter gudstjenesten og nyd en 
kop ka� e samt en småkage, imens du besøger 

boderne med julekrea og lækkerier. 
Der sælges hjemmebagte småkager, strik, 

keramik og andre skønne julesmåting.
Det er muligt at betale kontant eller med mobilepay.

Alt overskud går til familie- og julehjælpen i Bov Sogn.

samt søndag den 5. december 
kl. 10.00-14.00 

i Kirkeladen, Kirkevej 1 i Bov
Alt overskud går til familie- og julehjælpen i Bov Sogn.

Taizé - Andagt
1. december kl. 19.30 

i Bov Kirke 
45 minutter med ro og tro, hvor lyset og fællessangen 

er i højsædet. Her vil være tid til at lytte og 
lade tankerne flyve samt tid til refleksion. 

Der vil være bøn, bibellæsning, salmer og lystænding.

Familiegudstjeneste 
med krybbespil

ved Jakob Monberg Hansen
3. december kl. 17.00 

i Bov Kirke
Familiegudstjeneste med krybbespil af mini-

konfirmanderne fra Lyreskov-skolens 3a og 3b.

Efter gudstjenesten inviterer vi menigheden 
på dejlig risengrød i Kirkeladen.

Fredslyset bringes til Kollund 
Kirke 2. søndag i advent

ved Jakob Monberg Hansen
5. december kl. 19.30 

i Kollund Kirke
Der vil være sang og musik ved Kollund Koret 

under ledelse af Anne Marie Henriksen, kirkesanger 
Micky Jürgensen og organist Thomas Dohn.

Ved denne gudstjeneste bliver Fredslyset bragt til 
kirken af lokale repræsentanter fra Sct. Georgs Gilderne. 

Ønsker man fredslysflammen bragt med sig hjem, 
bedes man medbringe en lanterne eller lignende.

Julekoncert
ved Padborg sangkor

Tirsdag den 7. december kl. 19.30
i Bov Kirke

Padborg sangkor og Tinglev Frivillige Brandværnsorkester 
underholder, der vil være fællessang og julefortælling 

ved sognepræst Maria Louise Odgaard Møller.
Det er gratis at deltage.

Syng julen ind
Fredag den 10. december kl. 14.00 

i Kirkeladen, Kirkevej 1 i Bov
Ældre Sagen i Bov og Bov Sogn synger julen ind til musik 

og underholdning ved Marius Nørgaard og Christian 
Cosmus samt sognepræst Jakob Monberg Hansen.

Tilmelding til Grethe Petz på mobil 40426686 
fra torsdag den 25. til søndag den 28. november 

i tidsrummet 8.30-10.00 (Maks. 70 deltagere)

Pris. 50,- kr. inkl. ka� e og kage
Mobile Pay 64334 eller Sydbank konto 8065 -1010870

Musikgudstjeneste 
3. søndag i advent 

ved Maria Louise Odgaard Møller
Søndag den 12. december kl. 16.00 

i Bov Kirke
Musikgudstjeneste med Duo Gabriel Koeppen & Christian 

Spevak – “Jazzy Christmas” samt Luciaoptog af børn 
fra Lyreskovskolen og organist Jørgen Wittmaack.

Ved denne gudstjeneste bliver Fredslyset bragt til 
kirken af lokale repræsentanter fra Sct. Georgs Gilderne. 

Ønsker man fredslysflammen bragt med sig hjem, 
bedes man medbringe en lanterne eller lignende.

Efter gudstjenesten serveres der Brezel og vin.

Nytårsgudstjeneste
ved Jakob Monberg Hansen

Fredag den 31. december kl. 15.00 
i Kollund Kirke

Efter gudstjenesten ønsker vi hinanden et godt 
nytår over kransekage og bobler i kirken.

Læs mere og se planen for alle julens 
gudstjenester på bovsogn.dk

Vores allesammens kære

Heinrich P. Mortensen
“Heine”

* 26. december 1953    † 13. november 2021

er stille sovet ind

På familiens vegne

Jytte, Lillian, Helmuth og Lise

Bisættelsen har fundet sted

Julemærkemarch Af Dit te Vennits Nielsen

Julemærkehjemmet Fjord-
mark i Kollund arrangerer 
søndag 5. december jule-
mærkemarch for 45. gang.

Årets julemærkemarch 
har inviteret lokale pro-
ducenter til at dele smags-
prøver ud til de gående 
forskellige steder på ruten.

“Derfor bliver ruten i år 
en kulinarisk vandretur”, 
fortæller projektleder 
Mads Iversen. ■
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Skal vi også sælge
din bolig?

Hos Nybolig Padborg & Gråsten sælger vi alle slags boliger, og vi oplever
altid stor efterspørgsel. Derfor har vi også køberen til dit hjem.

 
Kontakt os og få en gratis salgsvurdering, når det er tid til et nyt hjem.

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.Ullerup - Avnbølvej 8
Kontantpris: 745.000
Ejerudgift pr. md: 1.522
Udbetaling: 40.000
Brt/nt excl. ejerudg: 3.220/2.757
Sag: 19821

115/69 m2 1/3 3 1.000 m2 E 1952/74

Villa, 1 fam.Lovtrup - Lovtrup Vestermark 3
Kontantpris: 1.225.000
Ejerudgift pr. md: 1.419
Udbetaling: 65.000
Brt/nt excl. ejerudg: 5.261/4.510
Sag: 19381

202 m2 2/4 2 7.141 m2 D 1900/09

NYHED

Villa, 1 fam.Padborg - Nygade 53
Kontantpris: 2.050.000
Ejerudgift pr. md: 1.538
Udbetaling: 105.000
Brt/nt excl. ejerudg: 8.889/7.624
Sag: 17521

170 m2 1/4 2 B 2005435 m2

NYHED

LystejendomKollund - Østerskovvej 55
Kontantpris: 8.975.000
Ejerudgift pr. md: 4.149
Udbetaling: 450.000
Brt/nt excl. ejerudg: 38.742/33.243
Sag: 08021

260 m2 1/3 2 B 201254.347 m2

2 3



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
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25.–29. NOVEMBER

BLACK DAYS

–50 %
PÅ ALLE BRILLER,

BRILLEGLAS

& SOLBRILLER*

 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 Ranger
2,2 TDCi 150 Db.
Kab XL 4x4
11/2014
Km 142.000
Diesel · Sølvmetal

319.400,-

AL OPMÆRKSOMHEDAL OPMÆRKSOMHED
i anledning af min 90 års fødselsdagi anledning af min 90 års fødselsdag

den 5. december den 5. december 
FRABEDES VENLIGSTFRABEDES VENLIGST

Karin MøllerKarin Møller
HønsnapHønsnap

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

Deadlines omkring jul & nytår
Kære annoncør, i forbindelse med jul og 

nytår udkommer aviserne ret så forskelligt 
fra normalen pga. helligdagene.

UGE 52
Annoncer der skal udarbejdes:

Torsdag den 16. december kl. 12.00

Reproklare annoncer:

Tirsdag den 21. december kl. 12.00

UGE 1 - 2021
Annoncer der skal udarbejdes:

Torsdag den 16. december kl. 12.00

Trykklare annoncer:

Tonsdag den 30. december kl. 12.00

UGE 51
Avisen udkommer ikke

Dorte Soll genvandt mandatet 
Af Lise Kristensen

Plejehjemsleder Dorte 
Soll er tilbage i det 
politiske spor. 
Hun bliver igen en del 
af byrådet på liste A i 
Aabenraa efter en valgpe-
riodes pause. 

Denne gang opnåede 
socialdemokraten et kom-
fortabelt valg med 532 
personlige stemmer. 

”Valget gik ud over 
alt forventning. Jeg er 
meget taknemmelig for 
den opbakning, jeg har 
fået. Det er dejligt atter 
at kunne gøre en forskel 
i Aabenraa Kommune. 
Jeg er med i foreningsar-
bejdet her i Bov og Kruså. 
Jeg tager mit valg som et 
tegn på, folk ved, hvem vi 
socialdemokrater er. Jeg 
vil med mit job som leder 
af Rønshave Plejecenter 
aldrig få plads i socialud-
valget, men jeg kan være 
med til at fortælle om 
hverdagen sådanne steder, 

og hvad der er behov for. 
Jeg vil følge hver et kom-
ma i udvalgets dagsorden 
og sætte mit præg på det 
sociale område så meget, 
jeg overhovedet kan,” siger 
50-årige Dorthe Soll, der 
er gift med Allan og har 
tre børn og et barnebarn.

Hjertebarn
”Jeg vil gerne føre kom-
munalpolitik i hele kom-
munen. Mit hjertebarn er 
socialpolitik og børn og 

unge,” siger den nyvalgte 
socialdemokrat, der i 
øjeblikket afventer forde-
lingen af pladser og poster 
i udvalg og nævn og råd. 

Hendes socialdemokra-
tiske formand Erik Uldall 
Hansen er ved at for-
handle det hele på plads, 
efter Socialdemokratiet 
valgte sammen med Nye 
Borgerlige og SF at pege på 
Konservatives Jan Riber 
Jakobsen som ny borgme-
ster til stor fortrydelse for 
Venstre og partiets sid-
dende borgmester Thomas 
Andresen. 

Dorte Soll er overbevist 
om, samarbejdet nok skal 
gå godt, og at det kan lade 
sig gøre at føre social- og 
kommunalpolitik med en 
konservativ ved roret. 

”Jan skal nok blive en 
god borgmester. Han har 
min fulde opbakning. Jeg 
kender ham her nede fra 

lokalområdet. Vi har altid 
haft et godt samarbejde. 
Det er spændende, hvad 
der sker. Flertalsgruppen 
skal nok gøre det godt 
uanset konstitueringen,” 
siger Dorte Soll, der godt 
er klar over, hun må af-
vente, hvilke poster der 
bliver hende til del. 

”De vælger jo ikke at 
sætte mig til noget, jeg 
slet ikke kan finde ud af, 
og som ikke interesserer 
mig. Jeg løfter opgaven 
der, hvor jeg bliver sat til 
det. Jeg har selvfølgelig 
indgivet mine ønsker. 
De ved godt, hvor mine 
spidskompetencer ligger. 
Et kæmpe arbejde ligger 
foran os. Det er rigtig 
vigtig, vi har fået Slesvigsk 
Parti med i samarbejdet. 
Det er dejligt,” siger Dorte 
Soll, der på det plan ikke 
deler synspunkter med 
alle efter den turbulente 
konstitueringsnat. 

Borgmester Thomas 
Andresen forsøgte hen 
over weekenden at tilbyde 
Slesvigsk Partis Erwin 
Andresen borgmesterpo-
sten for at skifte over på 
den borgerlige fløj, men 
det lykkedes ikke ■

Dorte Soll (S) vender tilbage 
til byrådet efter fire års 
pause. Arkiv foto
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BLACK
FRIDAYS

TORVEGADE 15-19  6330 PADBORG  TELEFON 74 67 32 32

FREDAG DEN 26. NOVEMBER
KL. 10 - 20     OG

LORDAG DEN 27. NOVEMBER
KL. 9.30 - 12.30

VI GIVER

÷20%
PÅ ALT I BUTIKKEN

Undtagen er i forvejen nedsatte varer

ÅBNINGSTIDER: MANDAG- FREDAG 10-17.30, LØRDAG 10-12.30

Torvegade 9-11
6330 Padborg

tlf. 5352 1858 ∙ 
www.bentesshop.dk

Tilbud gælder fra den 26. 

til og med 28. november

BLACK DAYSBLACK DAYS

HUSK AT BESØGE VORES OUTLET AFDELING

Alle ensfarvede Alle ensfarvede 

sorte varer i butikken
sorte varer i butikken÷÷25%25%

Tasker disse 4 Tasker disse 4 

modeller kun i sort
modeller kun i sort

÷÷50%50%
frafra  RE.DESIGNEDRE.DESIGNED
Bessheim • Kongsberg  

Dabu • Adero

Black FridayBlack Friday
Fredag den 26. novemberFredag den 26. november

Tilbud hele dagenTilbud hele dagen
Åbent til kl. 20.00Åbent til kl. 20.00

spar

15-20%15-20%
på

ALLE VARER
I BUTIKKEN

Jensen
URE - GULD - SØLV

Landsdækkende bytteservice
Torvegade 23 - Padborg - Tlf. 74 67 32 74
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Hørt ved Lyren
Rønshaves Venner havde 
planlagt julemarked i 
år, men på grund af det 
stigende coronatal, har 
de med tungt hjerte be-
sluttet at aflyse igen i år.

Disko Plasko i Bov 
Svømmehal var en 
bragende succes. Der 
kom bl.a. tre klasser fra 
Bolders lev og deltog i 
arrangementet. Bassinet 
var fyldt med glade 
børn og voksne både 
eftermiddag og aften.

Børnehuset Evigglad 
har aflyst deres traditi-
onelle “bedsteforældre-
dag”, hvor der normalt 
bliver lavet juledekorati-
oner og spist risengrød 
med børnene.

Da Handicapforeningen 
LAH Bov afholdt 
julemarked var der des-
værre flere folk, der gik 
forgæves. På døren var 
der nemlig sat et skilt 
op, hvorpå der stod, at 
folk skulle bære maske. 
Det var bare ikke tilfæl-
det. Det gælder de folk, 
der kommer fra Tysk-
land og spiller banko 
hver uge.

Stafet for Livet afvikles 
den 27. og 28. august 
2022 ved Grænse hal ler-
ne i Kruså. Styre grup-
pen er allerede i gang 
med planlægningen.  

75 personer besøgte 
Trine Otzens stand ved 
Klokkeblomsten i Pad-
borg Torvecenter, hvor 
der blev solgt kager og 
marmelader til “Bag for 
en sag”. Over skuddet 
går til Børns Vilkår og 
Børnetelefonen. 

Elever fra Frøslevlejrens 
Efterskole viser sam-
fundssind. Der for afhol-
der de bankospil torsdag 
den 9. december, hvor 
indtægterne går til 
Dan mark-indsamlingen 
i januar. Der er denne 
gang fokus på børn og at 
børn bør få basale behov 
opfyldt. ■ 

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 

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

www.hebru.dk

Sundsnæs 4
6300 Gråsten

Norgesvej 24
6100 Haderslev

Mail
mobler@hebru.dk

Telefon 
7460 8351

Sundsnæs 4,
6300 Gråsten

Norgesvej 24, 
6100 Haderslev

Telefon
7460 8351

Mail
mobler@hebru.dk

Bov

Ældre Sagen Bov og Bov Sogn

Synger julen ind
Fredag den 10. december 2021 kl. 14:00- 16:30

i Kirkeladen, Kirkevej Bov
Underholdning ved Marius Nørgård, Christian 

Cosmus og Jacob Monberg Hansen.

Coronapas skal forevises og vi ser også 
gerne en gyldig negativ test.

Tilmelding til Grethe Petz mobil 40426686
fra den 25.-28. november 2021 kl. 8:30-10:00

(Maks 70 deltagere) pris. 50,- kr. inkl. Kaffe og kage
Betaling med Mobile Pay til 64334 eller 

Sydbank konto 8065 -1010870

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

Sisseck boligudstyr ApS
Nørregade 37-39 • 6330 Padborg 
Tlf. 74 67 19 54 • www.garant.nu

Gardiner   Tæpper  Trægulve  Fliser

ÅBNINGSTIDER: Alle hverdage til 16.00 og torsdag til 17.30

BLACK FRIDAY
Afpassede 

tæpper 
op til 

÷70%

Fredag den 26. november fra kl. 9.30 - 16.00

÷25%
på alle voksduge

Lammeskind fra 

299,- 

OG så giver vi også en GRATIS PUNG 
med i prisen til en værdi af 150,-

Tilbud gælder onsdag-torsdag-fredag-lørdag 
eller så længe lager haves.

TORVEGADE 21, 6330 PADBORG

ÅBNINGSTIDER: 

Mandag - Fredag 10.00-17.30

Lørdag 9.30-12.30

Nu frit valg 799,-

Black Friday AMOK
ALDRIG SET BILLIGERE

ALLE REJSETASKER 
I  BUTIKKEN 
FØR OP TIL  2.499,-

Skatkort på bordet
Padborg Skatklub har holdt klubaften med 20 
skatspillere.

1. runde
Nr. 1 Kris Nissen 1.082 point
Nr. 2 Torben Ries 1.028 point
Nr. 3 Dieter Klein 982 point
Nr. 4 Orla Moshage 956 point

2. runde
Nr. 1 Orla Moshage 1.038 point
Nr. 2 Konrad Hesse 979 point
Nr. 3 Jes Peter Hansen 972 point
Nr. 4 Kris Nissen 958 point
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Havremarken 85
Holbøl, 6340 Kruså

ihle@post.tdcadsl.dkDANSKE MALERMESTRE

Vi lægger vægt på folks tilfredshed

v/ malermester

Per Møller Ihle

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

Kollundhus - Dit forsamlingshus

Udlejning tlf. 40 25 27 17 eller kollundhus@gmail.com

Salg af 
kaffe, pølser 

med brød, gløgg 
og æbleskiver

Julemarked i Kollundhus
Lørdag den 4. december 2021 kl. 10 til 15

Kohagegård med dekorationer, gran, honning, urte-te 
Tasters specialøl

Klokkeblomst
Tombola ved Sundeved Y-Mens Club

Lene Redlefsen pilefl et kurve dekorationer mv. 
Tove Hansen glaskunst

Bodil Senn fi lt m.v.
Vine

Ekstra program:
Kl. 10.30 til 12.30 Juleklip for børn og barnlige sjæle.

Kl. 14.00 “Julen synges ind” Anne Marie Henriksen ved klaveret.

HERREFRISØR/
BARBERSHOP

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

Med og uden tidsbestilling
Tlf. 51 43 97 75

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

1. MANDAG i hver måned
kl. 9.00 -17.30

Nyvalgt til regionsråd
62-årige Jens Wistoft 
fra Kiskelund ved 
Kruså blev genvalgt 
til Aabenraa byråd og 
nyvalgt til regionsrådet 
for Region Syddanmark.
Han er dermed klar til 
sin tredje periode som 
byrådsmedlem i Aabenraa 
Kommune. I den nuvæ-
rende byrådsperiode har 
han været politisk udpeget 
til at være formand for det 
kommunale forsyningssel-
skab, Arwos.

Oveni kan han nu også 
kalde sig regionsrådsmed-
lem. Han fik ved regions-
valget 1438 stemmer. ■Jens Wistoft (V)
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