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Gråsten - Broager - Ragebøl - Sundeved - Padborg - Kruså - Frøslev - Holbøl - Kollund

Uge 20

GRÅSTEN

14. årgang   Løssalg: 5 kr.

Kardlenel
Genbrugsting, nips og møbler.
Opkøb af dødsbo,
flyttebo, indbo.

TORSDAGSTILBUD

Butikkens åbningsdage
Tirsdag 15.00-17.30
Lørdag og søndag 11.00-15.00

Änglamark mælk

LG
FRIT VA

vælg mellem let,
mini eller
skummet.
1 liter

Vi ses

Pilegaard

Storegade 34, 6310 Broager

Sandra 20 68 48 38
Find os på

• Udkørende
dyrlæger
• Heste og smådyr
• Kiropraktik
• Attraktive priser
• Døgnvagt

Ta’ 3 liter

20,-

DYREPRAKSIS

Kathrine og Louise Pilegaard
Telefon 6075 6310
www.dyrepraksis.dk

*Maks. 6 liter pr. kunde

ÅBNINGSTIDER

Telefon 73 65 26 00

Alle dage kl. 7.00 - 20.00

DIN LOKALE VOGNMAND…
•
•
•
•
•
•
•
•
•

18. maj 2022

Alt i transport
Sand og grus
Kranvogne
Nedbrydning
Knusning
Beton og tegl
Vinterbekæmpelser
Anlæg/Entreprenøropgaver
Træfældning/Topkapning med kran

Sommerbuffet
med rosastegt kalveculotte,
tandorimarineret
kyllingebryst og pestoglaseret svinefi let.
Dertil flødeporrekartofler,
pastasalat, råkostsalat og
mixed salat med vinagrettedressing.

pr. kuvert kun
SKODSBØL – SKODSBØLVEJ 90 · 6310 BROAGER
www.pchristensenogsønner.dk – Følg os på
TLF. 74 44 16 57

GULV- & GARDINBUSSEN
BOOK EN TID

for personlig
rådgivning i butikken
eller hjemme hos dig.

TLF. 74 67 19 54

Garant Sisseck boligudstyr ApS
Nørregade 37-39 - 6330 Padborg Tlf. 74 67 19 54
Mandag - tirsdag - onsdag 9.30 - 16
torsdag 9.30 - 17.30 og lørdag 9.30 - 12.30

www.kvaerskro.dk

127 00

Kværsgade 911
6300 Gråsten
Telefon 74 65 92 06

Vi køber

GULD – SØLV
PLETSØLV

Kom forbi butikken
og få et godt tilbud
Skiftende åbningstider.
Ring gerne for en aftale
på 4079 1647

Sct. Pauli 28, 6310 Broager • Mobil 4079 1647

Bestil tid på
61 51 78 20

Hele familiens dyrlæge
v/ Lars Kjær og Katrine Kierulﬀ
Kongevej 26, 6300 Gråsten
Tlf. 61 51 78 20 · www.HFD.dk
Vores åbningstider
Mandag - fredag 9:00 - 15:00 eller efter aftale
Vagttelefon
Døgnbemandet for akutte henvendelser

Retssager
Voldgiftssager
Syn og skøn
Sundsnæs 2 · Gråsten · kjems.dk
Telefon 7465 1140
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Kirkesiden for
Gråsten og Adsbøl
Gudstjenester og aktiviteter
Onsdag den 18. maj

kl. 9.00 Morgen-gå-tur fra Slotsgården

Torsdag den 19. maj

kl. 17.00

Søndag den 22. maj

kl. 9.30 Konfirmation i Adsbøl kirke

Søndag den 22. maj

kl. 11.00

Kirkegårdsvandring i Gråsten
Gudstjeneste i Gråsten Slotskirke

Vi vil gerne have mange besøgende
på vores kirkegårde og det er smukt,
at der pyntes med blomster. Desværre
udfordres vi af, at der på skovkirkegården
og på plæneområdet i Gråsten stilles/
lægges alt for mange udsmykninger, som
personalet skal fjerne.
Vi stiller vaser til rådighed, som findes
overalt på kirkegårdens forskellige
afdelinger – dem vil vi gerne opfordre til,
bruges.
Deko-ting og vaser kan afhentes ved
gavlen på mandskabshuset.

Kirkegårdsvandringen
Har du lyst til at spadsere en tur på Gråsten kirkegård og samtidig høre om de
forandringer, der er gennemført og dem, der er planlagt?
Så kom med på kirkegårdsvandring torsdag den 19. maj kl 17.00, hvor kirkegårdsleder
Hans-Nicolai Lorenzen deler sin viden.
Alle er velkomne!

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

Guldbryllup i Fiskbæk
Af Lise Kristensen

Husmandsstedet
Fiskbækvej 37A har
dannet rammen om
Anne og Asger Finks
ægteskab gennem et
halvt århundrede.
Parret fejrer guldbryllup
fredag den 20. maj. Anne
er fra Bolderslev. Asger
stammer fra Visgård ved
Kliplev.
Da det unge par på 22 og
23 år havde sagt ja til hin
anden i Bjolderup Kirke
pinselørdag 1972, flyttede
de ind i huset i Fiskbæk.
“Jeg var ved at uddanne
mig til mekaniker i Klip
lev, og Anne var ved post
væsnet,” fortæller Asger
Fink om årsagen til, de
flyttede længere østover.

Da hun var elev i post
væsnet, skulle Anne gå på
skole i København et år.
Parret flyttede til Allerød,
hvor Asger, der i mellem
tiden var blevet uddannet
til maskiningeniør, fik ar
bejde hos Haldor Topsøe.
De boede i Allerød fra
november 1978 til maj
1981, mens børnene var
små.
“Vi lejede huset i Fisk
bæk ud. Det kunne være
svært at komme tilbage
til provinsen. Da jeg fik
arbejde på Sønderjyllands
Maskinfabrik i Hjordkær,
flyttede vi alligevel til
bage igen,” fortæller Asger
Fink.
“Jeg har flere gange sagt,
vi skulle sælge huset,”
påstår Anne, der alligevel

ikke helt kan løsrive sig
fra Fiskbæk.

Anne og Asger Fink overvejer
jævnligt pensionisttilværelsen i Fiskbæk, men de
hænger ved husmandsstedet, som har dannet
rammen om deres ægteskab.


Sønderjyske rødder
Parret har stærke rødder i
det sønderjyske.
“Vi har hele vores familie
her,” fortæller Anne Fink,
der er af en søskendeflok
på fire, mens Asger er
af en storfamilie med ni
børn.
“Vi havde det godt på
Sjælland. Vi overvejede
at blive derovre,” fortæl
ler maskiningeniøren,
der efter en halv snes
år i Hjordkær skiftede
til Union Engineering i
Fredericia.
Her kørte han frem og
tilbage gennem et langt
arbejdsliv. Han har aldrig
haft noget imod at sætte
sig i bilen og køre turen
på i omegnen af 100 kilo

Anne og Asger Fink blev gift i
Bjolderup kirke pinselørdag
1972 og har guldbryllup på
fredag.

Foto Lise Kristensen

meter. Han har også rejst
meget som ingeniør.
I mellemtiden var Anne
blevet ansat i politiet. Hun
arbejdede 40 år som kon
tormedarbejder hos politi
etaten og får det den dag i
dag dårligt, når hun kører
forbi grunden, hvor den
nu nedrevne politigård lå.
“Det gør mig ondt at se.
Vi var en stor familie. Vi
lavede nummerplader og
udstedte pas og kørekort,”
fortæller Anne Fink,
der med glæde tænker
tilbage på de år, nærpo
litistationen var en lokal
institution.
Bestyrelsesarbejde
Hun har været i Super
Brugsens bestyrelse i 16 år
og med i Kultur i Gråsten.
Hjemme var arbejds
fordelingen, at hun
tog sig meget af haven,
mens Asger var god for
at ordne det praktiske,
når der skulle bygges

udestue, graves og lavet
højbed. Husmandsstedet
er udstykket fra Gråsten
Herregård, som i dag er
landbrugsskole. Haven er
omgivet af landbrugssko
lens marker.
Asger Fink har speciali
seret sig i genindvinding
af CO2 og har i dag et
konsulentfirma, hvor han
blandt andet er rådgi
ver på biogasanlægget i
Kliplev.
Parrets datter Lisbeth
er anæstesisygeplejerske
i Horsens og bor i Stens
balle. Hun har tre drenge,
mens sønnen Jakob har

advokatfirma på Amager
og har to tvillingdøtre.
Familien kommer hjem
til guldbryllup på fredag,
hvor husmandsstedet dan
ner rammen om fejringen
af det halve århundrede
som ægtefolk at være.
Anne og Asger Fink er
fysisk aktive og går og
cykler ture sammen, så
selv om de nogle gange
overvejer pensionisttilvæ
relsen i Fiskbæk, bliver de
nok på det skønne hus
mandssted med tulipaner
og klematis i haven og
hønsegård ud mod vejen
en rum tid endnu. ■

3

GRÅSTEN
Gælder torsdag / fredag / lørdag
SLAGTEREN TILBYDER
Tykstegsbøffer

Änglamark økologisk
smør eller smørbar

Matilde original
kakaomælk

4 stk.
ca. 800 g

Flere varianter
200 gram

Skummet
1 liter

SUPER
MØRE

LG
FRIT VA

Pr. stk.

12,*Maks. 6 stk. pr.
kunde pr. dag

Pr. stk.

6 SKARPE

10,-

FRA DIN LOKALE
SUPERBRUGS

*Begrænset parti

Buko smøreost
Vælg mellem skinke,
champignon, reje
eller bacon.
200 g

Änglamark toiletpapir 8 rl.
eller køkkenruller 4 rl.
LG
FRIT VA

4 stk.

119,-

Arla koldskål
Vælg mellem tykmælk & æg
eller jordbær
1 liter

LG
FRIT VA

LG
FRIT VA

Pr. stk.

Pr. pk.

Pr. stk.

12,-

24,-

12,-

SuperBrugsen Gråsten
Åbningstider: Vi har åbent alle dage kl. 7.00 - 20.00

Telefon 73 65 26 00

Tilbuddene gælder torsdag den 19. maj til
lørdag den 21. maj 2022 eller så længe lager haves.
Der tages forbehold for trykfejl.

4

Gråsten gør klar til Danmarks største Oldtimerløb
Der bliver masser af spændende veterankøretøjer at kigge på på
Ringriderpladsen.

Af Gunnar Hattesen

Veteranbiler indtager
lørdag den 28. maj
Gråsten.
Det er som sædvanlig
Broager-Gråsten Lions
Club, som inviterer til sjov
i byen.
Ringriderpladssen bliver
centrum for over 1.000 ve
teranbiler, som over 35 år
gamle. På Torvet i Gråsten
vil være opstillet Harley
Davidson motorcykler.
“Tilmeldingerne strøm
mer ind fra Danmark,
Tyskland og vore nordlige
nabolande. Hvis vejrgu
derne er med os, forventer
vi flere end 1.000 gamle
køretøjer fra det forrige
århundrede”, siger løbets
talsmand, Erik Krogh.
Oldtimerløbet er
Danmarks største af slag
sen. I alder er køretøjerne
fra først i 1900-tallet og op
til 1987.
Årets biltema
I år er det 30 år siden løbet
blev gennemført første
gang.
“Vi kunne have haft
30-års jubilæum i 2020,
men det lod sig ikke gøre
på grund af Covid-19.
For alle bliver det derfor
et gensyn med de gamle
biler, lastbiler, motorcyk
ler, scootere, knallerter og
traktorer”, fortæller Erik
Krogh.

Årets biltema er bilmær
ket Porsche. Der vil være
flotte og specielle modeller
på Rinriderpladsen. Det
andet tema er motorcy
kelmærket NSU, hvor der
også kommer mange flotte
modeller til løbet. NSU
og DVM Dansk Veteran
Motorcykelklub er samlet
på pladsen. Det bliver et
eldorado for alle bil - og
motorcykelentusiaster. På
ringriderpladsen vil der
også være en Mini Sturgis.

Harley Davidson
På Torvet kommer der
om formiddagen omkring
300 Harley Davidson
motorcykler.
Kl. 12.00 kører de ud
på en længere køretur og
efter køreturen kommer
de til ringriderpladsen
kl. 14.15.
Desuden er der et udvi
det stumpemarked med
stader og boder, der byder
på et stort udvalg af reser
vedele og andet udstyr/
tilbehør til deltagere og
gæster på pladsen!
Lions Club BroagerGråsten anvender over
skuddet til almennyttigt
og humanitært arbejde
lokalt, nationalt og inter
nationalt. Desuden udde

ler man Oldtimerprisen,
som er på 50,000 kr.
I anledning af 30års jubilæet suppleres
Oldtimerprisen med
en ekstra donation på
30.000 kr.
Klubbens medlemmer
er mennesker, som har
overskud i fritiden til at
hjælpe andre. Klubben har
20 medlemmer.
Folkefest i Gråsten
Oldtimerløbet er det stør
ste arrangement af sin art
i Danmark, og er blevet til
en folkefest for Gråsten og
omegn.
Løbsdeltagerne finder
det helt fantastisk at
opleve det store og med

levende publikum i byen,
på Ringriderpladsen og på
kørerruten til Kruså. Det
oplever man ingen andre
steder i landet, lyder det
blandt løbsdeltagerne.
Der var i 2019 alene på
Ringriderpladsen 3.800
tilskuere, som fik en hyg
gelig og god oplevelse med
hjem.
Sammen med de
1.500–2.000 personer, som
følger med de deltagende
køretøjer, fylder de godt
op på Ringriderpladsen og
på ruten.
Ruten går via Rinkenæs
og Fjordvejen videre til
Grænsehallerne i Kruså,
hvorfra det går retur igen
af samme rute. ■

Gråsten Forum efterlyser
salg af byggegrunde
Af Søren Thygesen Kristensen

På Gråsten Forums generalforsamling beklagede formanden, Jakob
Petersen, Sønderborg
Kommunes noget langsommelige arbejde med
Tirsdag den 17. maj
både at få byggemodnet
grunde og sat allerede
byggemodne grunde til
salg i Gråsten.på parkeringspladsen foran

Broager

apoteket, kl. 15-18
“Vi kan på hastigheden

Formand for Gråsten Forum,
Jakob PetersenArkivfoto
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OVERNATNING TIL
TOUR DE FRANCE

ledige erhvervsgrunde, er
der ingen i Gråsten her
Onsdag den 18. maj
og nu, og der er desværre
heller ingen tegn på, at der
kommer nogen indenfor
på parkeringspladsen
over for
overskuelig
tid”, beklagede
købmanden
kl.
15-18
Jakob Petersen.

Blans

kan sættes
sagde Tour
i salget af ejendomme
til
Kom i Tour-stemning
og setil
ensalg”,
af SKODAs
Hør om den grønne, kollektive transport, når to
elbiler
og bliv samtidig
klogere på den grønneSportshalambassadører fra Sydtrafik fortæller om muJakob Petersen.
private i Gråsten
se, at
transport i hele Sønderborg Kommune. Du kan
lighederne for grøn bustransport. Du kan også
fremhæ
Gråsten Forum har gjort I årsberetningen
der er behov for
yderli
også møde et par byrådsmedlemmer og
se en Tour elbil fra SKODA, pakket ind i gult.
vede
Jakob
Petersen
det
Sønderborg
Kommune
gere byggegrunde,
fordi
SuperBrugsen sælger lidt mad og drikkevarer.
arbejde, Gråsten Forum
opmærksom på proble
Gråsten er et attraktivt
gør i samarbejde med
met. Han undrede sig
område at bosætte sig
forskellige foreninger
over, at der ikke er sket
i. Der er i øjeblikket 6
omkring området mellem
grunde ved Egevej, som er noget, når kommunen
Ahlmannsparken og
ønsker flere bosættelser
omfattet af en lokalplan;
Gråsten Skole. Her ar
i kommunen, som kan
men endnu ikke er sat til
bejder man på at etablere
bidrage til at vende den
salg, og der er 53 grunde
yderligere en sportshal,
indtil for ganske nylig
ved Hundsbjerg, der end
samt et udendørs aktivi
negative udvikling i
nu ikke er lavet lokalplan
tetsområde med blandt
befolkningstallet.
for, og som derfor ikke
andet en skaterbane. ■
“Hvad angår antallet af

Fredag den 20. maj

Gråsten

på torvet foran det gamle rådhus,
kl. 15-18
Kom og se Gråsten Teglværks grønne
mursten, som bidrager til at reducere både
teglværkets og borgernes CO2-udledning.
Du kan også se en Tour elbil fra SKODA,
pakket ind i gult og få mere at vide om den
grønne omstilling af persontransporten samt
møde Sydtrafik, der kommer og fortæller mere
om den grønne, kollektive persontransport.

Se mere på www.gl.dk

ProjectZero
Den Grønne Førertrøje Tour
Bliv inspireret til grøn transport, få gode råd og vejledning
til en grønnere bolig og bliv klogere på Masterplan2029,
som viser vejen til et CO2-neutralt energisystem i 2029

Tirsdag den 17. maj

Onsdag den 18. maj

Tirsdag den 17. maj
Broager
Broager
på
parkeringspladsen foran

Onsdag den 18. maj
Blans
Blans
på
parkeringspladsen over for

apoteket,
kl. 15-18
på parkeringspladsen
foran
Kom
i Tour-stemning
og se en af SKODAs Tour
apoteket,
kl. 15-18

Fredag den 20. maj
Gråsten
Gråsten
på torvet foran det gamle rådhus,

købmanden
kl. 15-18 over for
på parkeringspladsen
Hør
om den grønne,
kollektive transport, når to
købmanden
kl. 15-18

kl.
på15-18
torvet foran det gamle rådhus,
Kom
og se Gråsten Teglværks grønne
kl. 15-18

elbiler og bliv samtidig klogere på den grønne
Kom i Tour-stemning
og se en
af SKODAs
transport
i hele Sønderborg
Kommune.
Du Tour
kan
elbiler
og
bliv
samtidig
klogere
på
den
grønne
også møde et par byrådsmedlemmer og
transport i helesælger
Sønderborg
Kommune.
Du kan
SuperBrugsen
lidt mad
og drikkevarer.
også møde et par byrådsmedlemmer og
SuperBrugsen sælger lidt mad og drikkevarer.

ambassadører fra Sydtrafik fortæller om muHør om den
kollektive transport,
når to
lighederne
forgrønne,
grøn bustransport.
Du kan også
ambassadører
fra
Sydtrafik
fortæller
om
muse en Tour elbil fra SKODA, pakket ind i gult.
lighederne for grøn bustransport. Du kan også
se en Tour elbil fra SKODA, pakket ind i gult.

Fredag den 20. maj

mursten, som bidrager til at reducere både
Kom og se Gråsten Teglværks grønne
teglværkets og borgernes CO2-udledning.
mursten, som bidrager til at reducere både
Du
kan også og
se borgernes
en Tour elbil
fra
SKODA,
teglværkets
CO
-udledning.
2
pakket ind i gult og få mere at vide om den
Du kan også se en Tour elbil fra SKODA,
grønne omstilling af persontransporten samt
pakket ind i gult og få mere at vide om den
møde Sydtrafik, der kommer og fortæller mere
grønne omstilling af persontransporten samt
om den grønne, kollektive persontransport.
møde Sydtrafik, der kommer og fortæller mere
om den grønne, kollektive persontransport.

Læs mere på projectzero.dk/tour
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Ny design-butik flytter ind på Torvet
Af Lise Kristensen

Torsdag 19. maj klokken
11.00 åbner design-Vest
i kælderen under Fakta
på Torvet i Gråsten.

fundet det rigtige sted at
bo ved havnen i Gråsten.
Da jeg har drevet onlines
hop og butik i mange år,
valgte jeg at åbne butikken
i Gråsten. Det bød sig

Indehaveren af design-VEST Hans Kurt Andersen har været
selvstændig butiksdrivende i 32 år og slår sig nu ned i
Gråstens bymidte med salg af interiør til hus og hjem.


Foto Knud Petersen

65-årige Hans Kurt
Andersen vender tilbage
til det sønderjyske efter
godt et årti i Blåvand.
Tidligere havde han
til huse i Kastanie Alle i
Sønderborg i 15 år med
butikken Als Design
Center.
“Min hustru og jeg har

ligesom til. Det er produk
ter, som ingen andre har.
Design, kvalitet og pris
hænger sammen. Det er
ikke til at undgå ting, der
kommer fra Kina, men jeg
lægger vægt på, producen
terne så vidt muligt skal
være fra Europa. Jeg har
anderledes design-ting og

ingen slagtilbud,” fortæller
Hans Kurt Andersen, der
holder åbent i sommerhøj
sæsonen og drosler ned
om vinteren.
Drevet butik i 32 år
Mandag og tirsdag er faste
lukkedage. Til gengæld
har han åbent om sønda
gen i turistsæsonen.
“Der kommer mange
mennesker til Gråsten om
sommeren, så det ligger
lige til højrebenet også at
satse på dem såvel som
lokale. Der er også mange
campingpladser her,” siger
købmanden, der kan ske
at få royalt besøg, da kon
gefamilien er kendt for at
lægge vejen forbi stedlige
butikker der, hvor de op
holder sig, og det er som
bekendt på Gråsten Slot
om sommeren.
“Vi har haft forretning
i mange år og altid solgt
ting, man ikke finder
andre steder. I dag er han
delsmønstret helt ander
ledes, efter nettet er kom
met til. Jeg har varer, jeg
udelukkende sælger on
line. Jeg har drevet butik i
32 år. Det er altid lykkedes
at finde noget, kunderne
syntes om,” siger butiksin
dehaveren, der arbejdede

i møbelbranchen, før han
specialiserede sig i design.
Tæpper og tøj
Han kalder sit udbud for
interiør. Det kan være
tæpper, lamper, vaser, fas
hion, tøj, smykker, tasker
og alt, hvad det købelystne
og kvalitetsbevidste pub
likum har behov for til sig
selv og gaver.
Han har haft stor succes
med en servietholder, som
kunderne er begejstrede
for. Det er en sællert og
typisk for hans forret
ningsmodel. Hans Kurt
Andersen går bevidst mod

strømmen og slår sig ned
i en handelsby uden for

storkommunens hovedby
Sønderborg.
“Alle vil åbne butik i
Sønderborg. Det bliver
tingene ikke bedre af.

Det vigtigste er ikke et
sted, der vrimler med
mennesker på jagt efter

slagtilbud. Folk finder
lynhurtigt ud af på deres
Smartphone, hvor de
kan få tingene billigst,”
siger en mand, der øn
sker at give kunderne en
indkøbsoplevelse.
Der skal være tid til at se
på sagerne og shoppe og
måske også slå en sludder
af. design-VEST er et godt
supplement til de eksiste
rende butikker i Gråsten.
De har hver sit!
“Jeg har lovet min hustru
at holde fri ind imellem,
så vi også kan lave noget
sammen. Jeg åbner de
sign-VEST af lyst – ikke af
nød, for så ville det aldrig
kunne gå. Det skal være
sjovt at gå på arbejde,”
siger Hans Kurt Andersen,
der stammer fra det
vestjyske, men har boet i
Sønderjylland det meste af
sit voksne liv. ■

BREVSTEMME

Brevstemme til
Folkeafstemning
om det danske
forsvarsforbehold i EU.

Forårsnyheder

Hvis du ønsker at brevstemme før valget,
kan du henvende dig i Borgerservice.
Medbringe gyldig legitimation
(fx sundhedskort, pas eller kørekort) for at
kunne brevstemme.
Der kan brevstemmes i Borgerservice i
Gråsten i den almindelige åbningstid.
Borgerservice i Gråsten holder desuden
ekstra åben lørdag den 21. maj 2022
fra kl. 10-14.

Garn og tøjbutikken med det store udvalg

ULSNÆS CENTRET · Tlf. 74 65 43 44

Tæpper, lamper, tasker, vaser, servietholdere og særlige ting
til hjemmet udgør en stor del af handelsvarerne i design-VEST, der fra 19. maj er en ny butik i Gråsten bymidte.
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Ny præsident i Lions
Club Broager-Gråsten

Invitation til valgmøde

Ja eller nej til
forsvarsforbeholdet

Den nye og tidligere præsident i klubben, Flemming Toft
(tv) og Torben Schütt.

Af Kristian Pallesen

Lions Club BroagerGråsten har på generalforsamlingen valgt
ny præsident med
tiltrædelse 1. juli og
sammensat bestyrelsen
for det kommende år.
Flemming Toft, Dynt, er
valgt som præsident. Han
afløser Torben Schütt,
Rinkenæs, på posten,
og foruden de to nævn

te er følgende valgt til
bestyrelsen:
Vicepræsident Kristian
Pallesen, Broager, sekre
tær Carsten Lydiksen,
Broager, kasserer Benno
Kay, Blans, klubme
ster Michal Pedersen,
Gråsten og mentor Jan
Christensen, Gråsten.
“Vore formål er at yde
støtte til almennyttigt
og humanitært arbejde
lokalt, nationalt og in

ternationalt, og på det
seneste har vi ydet et
tilskud på 10.000 kr. til
Ukraine. Aktuelt efterly
ser vi forslag til, hvem der
i lokalområdet fortjener
Oldtimerprisen på 50.000
kr., ligesom vi den sidste
lørdag i maj ekstraordi
nært donerer 30.000 kr.
Det gør vi i anledning af,
at det er 30. gang, vi ar
rangerer Oldtimerløbet”,
oplyser Flemming Toft.
“Endnu har vi ikke fået
ansøgninger om at yde
hjælp til ukrainske flygt
ninge i nærområdet, men
også det behov er vi parate
til at se på, hvis behovet
opstår”, tilføjer den afgå
ende præsident for Lions i
Broager-Gråsten, Torben
Schütt. ■

Onsdag, den 25. maj 2022
kl. 16.30 til kl. 18.00
i mediehuset
Skibbroen 4, 6200 Aabenraa
Paneldebat mellem

Benny Engelbrecht
A

Michael Fleischer
V

Henning Hyllested
EL

Mødet er et samarbejde mellem
Der Nordschleswiger, BDN og
Støttet af:

design-VEST
IN TE R IØ R & FA SH ION
ONLINE SHOP WWW.DESIGN-VEST.DK

BUTIK: TORVET 4A, KL. 6300 GRÅSTEN

Hinrich Jürgensen
BDN

WWW.DESIGN-VEST.DK

Invi
val
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Konfirmation i Gråsten Slotskirke

Cirkusforestilling
med dramatik
Af Søren Gülck

Cirkus Trapez gav
forestilling på
Ringriderpladsen i
Gråsten med godt 350
gæster i teltet, som alle
fik en god oplevelse.
Programmet bød på
mange fine numre - ikke
mindst et indslag med
klovne, der fik inddraget

publikum i løjerne til stor
begejstring for de yngste.
For mange var det første
gang, de var i cirkus, så
naturligvis var begejstrin
gen stor for SuperBrugsen
tilbud om gratis billetter.
Drama
Pludseligt i sidste nummer
inden pause opstod der
drama i teltet.

Det skete i forbindelse
med afslutningen af et
hestenummer. Da hesten
skulle forlade manegen,
løb den ikke ud som nor
malt, men sprang umo
tiveret til side tæt forbi
publikum.
Hesten løb igennem
sidetæppet og ødelagde
tæppet og en del musik og
computeranlægget.
Flere greb i hast deres
børn for at få børnene i
sikkerhed.
Artisten var tydeligt ry
stet over hændelsen.
“Det er min egen hest, og
jeg rider på den dagligt.
Den er utrolig rolig, så det
kommer i den grad bag
på mig, at den pludselig
løb halt løbsk”. Hverken
personer eller hest kom til
skade. Der skete udeluk
kende skade på teknisk
udstyr. ■

De unge konfirmander var både spændte og glade, da der var konfirmation i Gråsten Slotskirke
Foto Jimmy Christensen
ved sognepræst Hanne Beierholm Christensen.

Unge blev konfirmeret i Kværs

Det blev en dejlig dag, da otte konfirmander blev konfirmeret i Kværs Kirke.


Publikum fik en stor oplevelse, da Cirkus Trapez gæstede
Gråsten.
Foto Søren Gülck

Foto Jimmy Christensen

Konfirmation i Rinkenæs Kirke

Det er altid noget specielt, når unge mennesker bliver konfirmeret og træder ind i de voksnes
rækker. I Rinkenæs Kirke blev ni konfirmander Store Bededag ved sognepræst Marianne
Foto Tove Hansen
Østergaard.
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Bygningskonstruktør
Murermester
og aut. kloakmester

DIN LOKALE HÅNDVÆRKER
Hvis din bil
kunne vælge

Kosmoshus Træfældning
Alt i træfældning
• Topkapning
• Beskæring
• Risikofældning
• Flishugning og
rodfræsning

Kioskvarer og gaveartikler
mv.

Gisselmann

– Kort fortalt, vi fælder alt –

murer, tømrer, snedker, el, vvs og maler.
Vi gennemfører
opgaverne
Ingen
opgave er
for lille.
med seriøsitet og præcision

Dit værksted og servicebutik på vejen

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

Annonce.indd 1

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

•
•
•
•

28-01
SKADESANALYSE
-gode råd er
ikke dyre!

Autoriseret kloakmester
Certificeret rottespærre montør
Brolægning
Gravearbejder

TILSTANDSRAPPORTER

KØBER- ELLER BYGGETEKNISK RÅDGIVNING

ENERGIMÆRKER

+45 40 20 25 53

93 89 35 34
kla@ﬁskbaekentreprise.dk
Fiskbækvej 10, 6300 Gråsten
ﬁskbaekentreprise.dk

ApS

R.Pedersen VVS

Bygningskonstruktør, murermester

Nybygning • Tilbygning
Tagarbejde • Badeværelser
og aut. •kloakmester
Belægning
Reparationer med;
Vi udfører
opgaver•i totalenterprise

Kongevej 86, Gråsten · 74 65 01 70

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

Aut. Installatør

Andr. Petersen & Søn ApS
Planetvej 2 • 6300 Gråsten
Tlf. 7465 2416 - Bil. 4019 2416
www.apos-eftf.dk
Planetvej
2 • 6300 Gråsten

Reparation og service
af alle bilmærker

6300@factum2.dk
factum2 Gråsten ApS
Emmas Have 9, 6300 Gråsten

- din lokale fagmand

Alt i anlæg & vedligehold

ANL ÆGSGAR TNE R

Hækklipning
Haveservice Belægning
BeskæringBeskæring
Træfældning
Vedligehold
Græsplæner
GræsplænerBeplantning
Belægninger
Støttemure

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

HUSK du kan få
FRADRAG for
havearbejde

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

www.el-teknik.dk

PEl-installation PBelysning PIndustriservice
PEDB-installation PSikringsanlæg

Tag på udflugt med Gråsten Rejser
og Gråsten Avis. Se mere på
www.graastenavis.dk/rejser-og-udflugter

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
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

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

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.

Grafisk tilrettelæggelse
Ansv. redaktør

Mediechef

Mediekonsulent

Gunnar Hattesen

Ingrid Johannsen

Knud Petersen

Telefon 21 16 06 83

Telefon 21 19 02 80

Telefon 31 40 03 61

redaktion@graastenavis.dk

isj@graastenavis.dk

kp@graastenavis.dk

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

Bogholder
Journalist
Fotograf

Lise Kristensen

Reporter

Jimmy Christensen

Telefon 20 75 79 12

Søren Thygesen Kristensen

Telefon 29 25 95 50

lik@graastenavis.dk

Telefon 27 36 04 12

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

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

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

Husk lykønskningen til konfirmation
Bestil din annonce online på https://graastenavis.dk/indsend-annonce

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.
________________________________________
________________________________________

Cafe Ludvig opføres på
Det lille Teater
Det lille Teater opfører
Cafe Ludvig, hvor man
kan møde en stribe
stamkunder.
Vi kender alle disse men

nesker, har hørt om dem
eller har set dem et eller
andet tidspunkt i vores liv,
den fallerede, posedamen
med sit habengut, den

Skal være os i hænde senest torsdag kl. 18.00 før indrykningen.
Kuponen kan udfyldes på www.graastenavis.dk,
postafdelingen i SuperBrugsen i Gråsten.
Postkassen tømmes hver torsdag kl. 18.00

Guldbryllup

Kære mor/Tonia

Anne og Asger Fink

Hjertelig tillykke

i Fiskbæk kan fejre guldbryllup
fredag den 22. maj.

med din 50 års fødselsdag den 23 maj
Vi glæder os til at fejre den med dig
Kærlig hilsen
Sigurd
Mor & far
Berit, Tom, Oscar, Lukas, Emil & Jessica

RINKENÆS KULTURGRUPPE

ÅRSBJERG idrætsanlæg

VANDRING I
RINKENÆS SKOV

SERIE 2
GRÅSTEN B - LØGUM IF

Torsdag den 19. maj kl. 18.30.

Øvrige kampe:
Lørdag 21. maj kl. 15.20 Serie 4
– Team Haderslev

Lørdag den 21. maj kl. 13.30

Pensioneret skovfoged Martin Reimers vil
guide os gennem Rinkenæs skov og fortælle
om skoven og de forandringer der sker derude
og beslutningen om at stoppe med skovdrift.
Turen tager ca. 2 timer og starter fra P-pladsen ved
Ravnsbjergvej mellem Dyrhøj og Genbrugspladsen.

Vi glæder os til at se jer

På gensyn – Kulturgruppen.

der er Ellen L. Kristensen
-Margit l. Brodersen
-Fulvia Ghiardi -Anette S.
Clausen- Sussie PinholtDorte Nielsen og Torben
Nørgaard. ■

FODBOLD
– live

Indbyder til en

Vi slutter med en lille forfriskning på
Ravnsbjerg parkeringsplads.

højtråbende halvfulde on
kel, hende der har alt og så
alligevel ikke, hende den
kærlighedshungrende du
bare ikke kan undslippe,
disse mennesker, som vi
helst undgår eller går i en
stor bue udenom.
Forestillingen opføres
torsdag den 19. maj
kl. 19.30, søndag den 22.
maj kl. 16.00,. tirsdag den
24.maj kl. 19.30 og onsdag
den 25.maj kl. 19.30
Cafe Ludvig`s stamkun

Søndag 22. maj kl. 10.00 U 15 drenge – Bov If
Søndag 22. maj kl. 11.00 U 13 piger – Ry, Skanderborg
Søndag 29. maj kl. 13.00 Serie 5

– BNS

Gratis adgang til alle kampe.
5- og 8-mandskampe i løbet af ugen.
Kom og støt vores spillere
Trænerne og bestyrelsen

På Cafe Ludvig kan man møde en stribe stamkunder.

GUDSTJENESTER
GRÅSTEN SLOTSKIRKE

BROAGER KIRKE

Søndag den 22. maj kl. 11.00
ved biskop emeritus Karsten Nissen
Kr. himmelfartsdag, torsdag den 26. maj kl. 11.00
ved Hanne Beierholm Christensen

Søndag den 22. maj kl. 9.00
ved Esbern Gaur Vernersen med dåb
Kr. himmelfartsdag, torsdag den 26. maj kl. 10.30
ved Esbern Gaur Vernersen

ADSBØL KIRKE

EGERNSUND KIRKE

Søndag den 22. maj kl. 9.30
ved Hanne Beierholm Christensen

KVÆRS KIRKE

Søndag den 22. maj
Ingen gudstjeneste

Søndag den 22. maj
Ingen gudstjeneste
Kr. himmelfartsdag, torsdag den 26. maj kl. 11.00
ved Liselotte Kirkegaard med dåb

RINKENÆS KORSKIRKE

Lørdag den 21. maj kl. 11.00
Dåbsgudstjeneste
ved Marianne Østergård Petersen
Søndag den 22. maj kl. 11.00
ved Marianne Østergård Petersen
Kr. himmelfartsdag, torsdag den 26. maj kl. 9.30
ved Hanne Beierholm Christensen

NYBØL KIRKE

Søndag den 22. maj kl. 9.30
ved Karen Møldrup Rasmussen

SOTTRUP KIRKE

Søndag den 22. maj kl. 11.00
ved Karen Møldrup Rasmussen
med efterfølgende menighedsmøde
Kr. himmelfartsdag, torsdag den 26. maj kl. 9.30
ved Lis-Ann Rotem

ULLERUP KIRKE

Søndag den 22. maj kl. 10.30
ved Lis-Ann Rotem
Kr. himmelfartsdag, torsdag den 26. maj kl. 10.30
ved Lis-Ann Rotem

TYSK GUDSTJENESTE

Sonntag, 22.5, 14 Uhr,
Gottesdienst mit Verabschiedung
von Pastor Martin Witte
auf dem Knivsberg mit
anschließendem Kaﬀeetrinken für alle
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Chr. Hansen udvider fabrik i Gråsten Det er også
vores tour
Chr. Hansen udvider fabrikken i Gråsten med et
nyt moderne laboratorie.
Det oplyste afdelingsleder,
Henrik Christiansen, un
der et virksomhedsbesøg
med medlem af EuropaParlamentet, Asger
Christensen (V).
Virksomheden beskæf
tiger 55 ansatte i Gråsten.
Chr. Hansen er verdens
største producent af enzy
mer til ost og eksporterer
til 95 lande. ■
Byrådsmedlem Ingrid
Johannsen (V), Wieke
Edinger og medlem af
Europa-Parlamentet, Asger
Christensen (V) under
virksomhedsbesøget hos Chr.
Hansen i Gråsten.

Taksigelser

Af Louise Johnsen

Gråsten Forum og
Gråsten Handel er i fuld
gang med planlægningen af Tour de France
dagene i Gråsten.
Der kommer rigtig mange
gæster til byen og forenin
ger kan være med til at få
byen til at vise sig fra sin
allerbedste side. Der vil

være musik, storskærm,
boder med mad og drikke
og meget mere i dagene
op til den 3. juli og især
på selve dagen for Tour
de France etapen rammer
Gråsten.
De to foreninger håber,
mange har lyst til at bi
drage til, at Gråsten tager
sig ud fra sin bedste side
den 2. og 3. juli. ■

Sundsnæs 17A - 6300 Gråsten - Tlf. 7465 0303
Mandag-Fredag 9.00-17.00 - Lørdag 9.00-13.00 - samt døgnåbent

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

Hjertelig tak
for venlig deltagelse ved

Holger Jepsens
bisættelse fra Broager Kirke den 11. maj 2022
En særlig tak til plejepersonalet i hus 14 Vesterdalen
Broager for kærlig pleje og omsorg af Holger
Tak for blomster og kranse

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

Ingeborg

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.

Bedemand med hjertet

Steen Kristensen

Gitte J.J. Kristensen Poul Erik Kjærgaard

Eksam. bedemand

Eksam. bedemand

Guderup
Broager
Nordborg

Bakken 23
Kirkegade 2
Storegade 39

Eksam. bedemand

Tlf. 74 45 80 11
Tlf. 74 44 95 29
Tlf. 74 45 11 45

Husk vi holder lukket om søndagen.

www.lindegaardensbedemand.dk
Sønderborg, Gråsten & Aabenraa

DØGNSERVICE:
29 29 86 68

Rabøl Jørgensens Begravelsesforretning

www.als-begravelse.dk

v/ Steen Kristensen

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

Tak fordi du handler lokalt

Medlem af Europa-Parlamentet, Asger Christensen bliver vist
rundt• afEn
afdelingsleder
Christiansen.
værdig ogHenrik
smuk
afsked

Afdødes ønsker i centrum
Gråsten
Bedemandsforretning
• Erfaren hjælp
til det praktiske
– en del af Rabøl Jørgensens Begravelsesforretninger
• Respektfuld hjælp til det svære

Als- &
Broager-Sundeved Begravelsesforretning

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

•

ISO9001-certificeret

eksam. bedemænd

• Erfaren hjælp til det praktiske
Tlf.: 74 62 20 12 - Døgnvagt 70 12 20 12
Rie Rabøl Jørgensen
Martin Good
Svend Hedegaard
• Respektfuld
hjælp til-det
svære
www.rabol-jorgensen.dk
mail:
post@rabol-jorgensen.dk
• Økonomisk vejledning
H. G. Jørgensens Begravelsesforretning - Rødekro Begravelsesforretning Gråsten&Omegns
- en del af Rabøl
Jørgensens Begravelsesforretninger
• Gratis juridisk rådgivning
(advokat)

Rabøl Jørgensens Begravelsesforretning
Gunnar Petersen

Rie Rabøl Jørgensen

En Tlf.:
værdig
70og
12smuk
20 12afsked
– Døgnvagt
www.rabol-jorgensen.dk
post@rabol-jorgensen.dk
• Afdødes ønsker· imail:
centrum
• Erfaren hjælp til det praktiske
• Respektfuld hjælp til det svære
•

Martin Good

- Steffen Jensens eftf.

Vi træffes hele døgnet på 74 65 94 33

Felstedvej 34
Gråsten
Tlf: 74 65 94 33

Thomas Helmich

Bent Petersen

Vivi Clemmensen
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Egnsspil om Enkeland på Cathrinesminde Teglværk
Årets egnsspil hedder
Enkeland, som opføres på
Cathrinesminde Teglværk.

Af Gunnar Hattesen

På Cathrinesmindes
Teglværksmuseum
opføres 15.-18. juni et
udendørs egnsspil, som
hedder "Enkeland".
Der har i de senere år
været tradition for, at
Cathrinesminde Teglværk
opfører et udendørs egns
spil med udgangspunkt
i situationen omkring
Cathrinesminde Teglværk
under 1. Verdenskrig.
Egnsspillet handler om
livet på egnen, mens de
fleste af mændene er i
krig.
25 skuespillere
Der er allerede blevet
prøvet i flere uger. Spillet
tager udgangspunkt i
romanen ”Enkeland” af
forfatteren Karsten Skov,
som blev udgivet i 2018
og modtog stor ros fra
anmelderne.
Vi befinder os på
Broagerland omkring

ling, som kvindernes dag
lige kamp for overlevelse
førte med sig.
Skuespillerne har et
ukuelige gå-på-mod og
prøvearbejdet skrider
godt fremad, så instruktør
Kristian Hald er sikker
på, at årets teglværksspil
bliver en succes og at pub
likum har noget at glæde
sig til.
Der er mange ting at hol
de styr på og alle arbejder

teglværkerne og følger
hverdagen under 1.
Verdenskrig, hvor over
30.000 sønderjyske mænd
var indkald til krigen.
I de halvanden time
forestillingen varer, vil
25 voksne skuespillere
og enkelte børn skildre
livet ved fronten og livet
i landsbyen med særlig
vægt på kvindernes hårde
liv derhjemme og den
samfundsmæssige udvik

Broager Bilsyn
Din lokale synshal og motorkontor

på fuldt tryk for at få både
scene og kostumer færdige
til tiden.
Billetkøb
Der er forestillinger dag

ligt fra den 15. til den 18.
juni kl. 19.30 og en enkelt
eftermiddagsforestilling
den 18. juni kl. 15.00.
Der kan allerede
nu købes billetter på

www.cm-venner.dk eller
ved telefonisk henvendelse
til Carsten Hauerberg på
tlf. 2018 6872
Ud over de mange lokale
kræfter der er involveret
i gennemførelsen af pro
jektet, har det også nydt
økonomisk støtte fra en
lang række lokale virk
somheder og fonde, som
kan ses på hjemmesiden
cm-venner.dk ■

Vi syner alle
køretøjer under
3500 kg

Glade konfirmander i
Egernsund
Tidsbestilling:
BROAGERBILSYN.DK
eller
74 44 10 10

Periodisk syn af
person- eller varebil
kr.

380,-

inkl. moms

VI ER OGSÅ MOTORKONTOR
www.broager-antirust.dk

Komplet undervognsbehandling
Gruppe A Compact . . . onlinepris kr. 3.990,- 3.605,- inkl. moms
Gruppe B Mellemklasse . onlinepris kr. 4.590,- 4.145,- inkl. moms
Gruppe C Large klasse . . onlinepris kr. 5.490,- 4.961,- inkl. moms
Ovennævnte priser er inkl. 10% rabat ved onlinebooking

SPAR 10% ved onlinebooking
Alle priser inkl. moms og miljøtillæg

v/ Christian Jørgensen ∙ Smedevej 8, 6310 Broager
Telefon 74 44 10 10 ∙ www.bbsyn.dk ∙ CJ@broagerbilsyn.dk
ÅBNINGSTIDER Mandag - torsdag kl. 8:00-16:00 · Fredag kl. 8:00-14:00

Sognepræst Lis-Ann Rotem havde klædt fire flotte drenge på til konfirmation i Egernsund
Kirke.
Foto Tove Hansen
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350 hørte Simi Jan i Broager
Der blev lyttet intenst, da TV
2 journalist Simi Jan med
humor og nærvær bragte
den store verden hjem
gennem personlige historier
over for 350 mennesker på
Cathrinesminde Teglværk.


Foto Søren Gülck

Broue kirketidende
GUDSTJENESTER

Søndag den 15. maj kl. 10.30
4. s.e. påske. Joh 8,28-36
“Sandheden skal gøre jer frie”. S.K.S.

Søndag den 5. juni kl. 10.30
Pinsedag. Joh. 14,15-21
Om sandhedens ånd.

Søndag den 22. maj kl. 9.00
5. s.e. påske. Joh 17,1-11
Jesus’ bøn til sin far.

Mandag den 6. juni kl. 11.00
2. pinsedag. Gudstjeneste på Dybbøl
Banke for flere sogne

Søndag den 3. juli kl. 10.30
3. s.e. trinitatis. Luk. 15,11-32
Den fortabte søn.

Torsdag den 26. maj kl. 10.30
Kristi himmelfartsdag. Luk. 24,46-53
Himmelfarten.
E.G.V.

Søndag den 12. juni kl. 10.30
Trinitatis søndag. Matt. 28,16-20
Dåbsbefalingen.
S.K.S.

Søndag den 10. juli kl. 9.00
4. s.e. trinitatis. Matt. 5,43-48
Elsk jeres fjender.

E.G.V.

Søndag den 29. maj kl. 9.00
6. s.e. påske. Joh. 17,20-26
Jesus bøn for fremtiden.

Søndag den 19. juni kl. 10.30
1. s.e. trinitatis. Luk. 12,13-21
Om rigdom på jorden og i himlen.
S.K.S.

Søndag den 17. juli kl. 10.30
5. s.e. trinitatis. Matt. 16,13-26
Peters bekendelse.

N.N.

E.G.V.

E.G.V.

S.K.S.

Søndag den 26. juni kl. 10.30
2. s.e. trinitatis. Luk. 14,25-35
Om at give afkald på sit eget.

S.K.S.

Søndag den 24. juli kl. 9.00
6. s.e. trinitatis. Matt. 19,16-26
Om at være fuldkommen.

N.N.

Søndag den 21. august kl. 10.30
10. s.e. trinitatis. Matt. 11,16-24
Veråb over Galilæas byer.
N.N.

S.K.S.

Søndag den 31. juli kl. 10.30
7. s.e. trinitatis. Matt. 10,24-31
Gud er med den mindste spurv. N.N.

Søndag den 28. august kl. 10.30
11. s.e. trinitatis. Luk. 7,36-50
Kvinden i farisæerens hus.
S.K.S.

Søndag den 7. august kl. 9.00
8. s.e. trinitatis. Matt. 7,22-29
Huset på klippen og huset på sand.
S.K.S.
Søndag den 14. august kl. 10.30
9. s.e. trinitatis. Luk. 12,32-48
Årvågne tjenere.
S.K.S.

*Malene Freksen har fået udvidet
sin orlov, og vi har ikke kunnet sætte
navn på en række gudstjenester. Vær
opmærksom på, at gudstjenester
med N.N. kan blive flyttet eller aflyst.

Broager kirkekor

Sognecafe

“Så syng da Danmark, lad hjertet
tale”, Kaj Hoffmann 1924, Den danske
sang er en ung, blond pige.

Fredag den 20. maj
Egernsund Kirke og Rendbjerg

Efter to hårde år med corona er
kirkekoret atter i fuld gang, og
sangglæden lever! På nuværende
tidspunkt er der 20 korsangere,
hvis store opgave er at synge
til gudstjenester i Danmarks
smukkeste kirke, Broager kirke.

Vi mødes ved Egernsund Kirke kl. 14:30, hvor der bliver
rundvisning og fortælling om kirken. Dernæst kører vi
til eftermiddagskaffe i Rendbjerg, Teglbakken 43, 6320
Egernsund, hvor Ingeborg og Georg bor. Kørelejlighed
gives gerne: Kontakt Ingeborg på telefon: 29 44 20 69
Entré og kaffe: 25,- kr. ved alle
sognecaféer - Alle er velkommen
Menighedsrådet indbyder til det årlige

Menighedsmøde
9. august 2022 kl. 16.30.
Vi mødes på kirkegården, får en rundvisning og drøfter
forskellige problemstillinger i forhold til bevaring
af gravsten og kulturhistorien. Mødet fortsættes
i Sognegården, hvor rådet redegør for regnskab
og budget samt aflægger beretning om rådets
virksomhed og orienterer om planlagte initiativer.
Herefter fællesspisning kl. 18-19.00
Alle er velkomne. Tilmelding til spisning hos
kirkekontoret senest onsdag den 3. august.

Spaghettigudstjeneste
For børn i alderen 3-9 år. Tag jeres forældre
og søskende med! Vi mødes i kirken til en kort
gudstjeneste i „børnehøjde“. Derefter fællesspisning
og hyggeligt samvær i sognegården.

Torsdage fra kl. 17 - 19
25. august - det fortabte får
22. september - bryllup
27. oktober - dåb
24. november - nadver
Maden koster 25 kr. for voksne, 10 kr. for børn.
Tilmelding ikke nødvendig, men mulig til 22 19 33 28.

Hver torsdag er der korprøver, hvor vi
arbejder med sange og sangteknik,
men hvor der ligeledes er et stort
fokus på sangglæde, korfællesskab og
Marcus Nygaard Pedersen
læring. Der er plads til den enkelte, og
Broager Sogns organist siden april 2022 følelsen af at være en del af noget større.
Jeg lægger stor vægt på, at man er i
koret for at lære. At synge er fantastisk, men ofte er de første skridt de sværeste.
Med hjælp og støtte kan man blive en sanger - Jeg taler af egen erfaring!
Vi synger et repertoire, der strækker sig fra smukke, klassiske salmer til moderne
viser og nutidige hits - korsangens verden er stor, og det åbner vi også op for
i kirkekoret. Vi synger kanons og flerstemmige satser, hvor sangerne bliver
bedre og bedre til at synge og ikke mindst synge sammen med andre. Vi synger
et par koncerter om året, samt deltager til nogle andre sognearrangementer.
Koret er lønnet, og lønnen afhænger af alder og anciennitet i koret.
Der er plads til flere i koret, så hvis man kunne ønske sig at synge med,
kan man kontakte mig, organisten i Broager Sogn, for at komme til en
lille foresyngning. Her skal man synge et vers af en salme, synge nogle
toner efter samt læse en tekst højt. Det er ikke farligt, men jeg skal kende
sangerens niveau mm. sådan vi ved, hvad vi skal arbejde videre med.
Marcus Nygaard Pedersen

Adresser
SOGNEPRÆSTER

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

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

ORGANIST

Marcus Nygaard Pedersen
Telefon 51 75 60 49
marcus.n.pedersen@outlook.dk

KIRKEKONTOR

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

KIRKEGÅRDSLEDER

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

KIRKETJENER

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

HJEMMESIDE

www.broagerkirke.dk
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Smøl Vold skal Flensborg Fjord vrimler med vrag
males gul
Landsbylaugene på
Broagerland, Broager
Kultur og Broager
Udviklingsforum inviterer alle interesserede
til "Mal Smøl Vold gul"
søndag den 22. maj.
Ideen er at gøre Smøl Vold
Tour de France gul som
led i kommunens 100
dages optakt til Tourens
ankomst i Sønderborg 3.
juli.
“Vi vil rigtig gerne være

med til at markere Tour
de France, markedsføre
Broager med en dronefilm
til TV og gøre søndagen i
maj til en festlig familie
dag”, siger én af initiativ
tagerne, Ingebeth Clausen,
Smøl.
Hun håber på, at
rigtig mange har lyst
til at møde op i parken
og lytte til Broager
Brandværnsorkester og
nyde en pølse, øl eller
vand. ■

Fakta
Smøl Vold er det næsthøjeste punkt på Broagerland
med 46 meter over havet. Stedet er fredet og er sand
synligvis et tilflugtssted fra omkring ældre jernalder
og videreført i middelalderen og frem i ufredstider.
Fra Smøl Vold er der den flotteste udsigt til Nybøl
Nor, indsejlingen til Gråsten via Egernsund, til
Broager Kirke og videre til Vemmingbund og noget af
Dybbøl Banke.

Skatkort på bordet
Annas Minde Skatklub har holdt klubaften, hvor der
blev spillet præmieskat.
Nr. 1 Preben Jensen 
Nr. 2 Flemming Marschall
Nr. 3 Jens Clausen 
Nr. 4 Arne Mylin 
Nr. 5 Verner Hansen 
Nr. 6 Tage Jørgensen 

2544 point
1853 point
1837 point
1785 point
1559 point
1523 point

EGERNSUND SENIORER
BROAGER PENSIONISTFORENING
inviterer medlemmerne på

HELDAGSTUR
TIL TIRPITZ MUSEUM

Brian Pedersen uddanner 100
dykker om året og udstyrer
endnu flere fra Broagerlands
Dykkercenter på Solskrænten
i Broager.

Af Lise Kristensen

Broagerlands
Dykkercenter uddanner
amatørdykkere og
forsyner dem med
udstyr. For omkring
10.000 kroner kan man
både få standardudstyr
og dykkeruddannelse.
“Dykning er en sport for
alle aldre. Det er tit folk,
som har forsøgt sig med
golf, mountainbike og
motorcykel. Dykning er
i modsætning til det, de
fleste tror, ikke en dyr
sport,” fortæller indehaver
af dykkercentret Brian
Pedersen.
Han er SSI certificeret
instruktør og undervi
ser både i Danmark og
udlandet.
“Mine dykkerelever er
mellem 10 og 70 år. Den
ældste, jeg har i øjeblikket,
er 76 år. Dykning er god
motion. Man siger, at man
forbrænder lige så mange
kalorier på en times dyk

Vrag fra 2. Verdenskrig
Ifølge ham er ikke
mindst danske farvande
fulde af spændende dyk.
Romantiseringen af
snorkeldykning langs sol
kysterne sydpå er for intet
at regne mod at gå ned i
Lillebælt eller Flensborg
Fjord, hvor der findes
masser af vrag fra 2. ver
denskrig og kanonkugler
fra 1864.
“Vi ved, der findes en
tysk ubåd fra krigen, som
ikke er fundet endnu. Det
er ikke udelukket, den lig
ger i Flensborg Fjord. Selv
dykker jeg i al slags vejr,

men jeg tager ikke dykke
re under uddannelse med
ud, når der er skumtoppe
på vandet. Erfarne dykke
re kan gå ud i regn, hagl,
sne og blæst. Om vinteren
er vandet klart og algefrit.
Temperaturerne er kun
et spørgsmål om påklæd
ning,” siger den erfarne
dykkerinstruktør, der selv
er 51 år gammel.
Han underviser er
hvervsskoleelever på
EUC Syd og er også før
stehjælpsinstruktør som
supplement til dykningen,
der må betegnes som en
altoverskyggende hobby.
På dyb vand
Han tager gerne dykkere
med til tyske søer, hvor
der er stor dybde og klart
vand. Instruktionen
foregår altid på lavt vand.
Dykkerne kommer ud på
dybere vand, efterhånden
som de dygtiggør sig.
“Jeg bistår dykkerne
med så mange dyk, som

Konfirmation i Broager Kirke

Onsdag den 15. juni 2022
PRIS KUN kr. 400,Med i prisen buskørsel,
indgang og middag
ekskl. drikkevarer
Ved tilmelding betales kr. 400,senest den 20. maj 2022
Tilmelding til Gerda tlf. 30 44 45 25
konto nr. 9797 8840200729
Tilmelding til Thea tlf. 20 76 01 37
konto nr. 9797 18821
Plads til 25 medlemmer fra Egernsund
Plads til 25 medlemmer fra Broager
Afgang
Broager Kirke kl. 8.00
Elektrikeren, Egernsund kl. 8.05
Ahlmannsparken kl. 8.15
Hjemkomst ca. kl. 17.00
Vi ses hilsen
Bestyrelsen

ning som på ni kilometer
løb. Du træner musklerne
og har fordel af den vægt
løse tilstand. Man skal
kunne svømme og have et
godt helbred for at dykke.
Det er ikke for hjertelungepatienter,” fortæller
Brian Pedersen, der agerer
ud fra privatadressen på
Solskrænten i Broager.

er nødvendige, for at gøre
dem fuldbefarne og sikre
i at dykke. Det skal være
som at køre bil. Du tænker
ikke over, om du blinker
til højre eller venstre eller
bremser for rødt lys. Du
gør det bare, fordi du har
det på rygraden. Når du
har det sådan som dykker,
er du sikker i vandet,” for
tæller Brian Pedersen, der
er grundig med at uddan
ne sine elever og oplærer
100 dykkere om året.
Dykkerudstyr fin
des i mange varianter,
kategorier og pris
klasser. Broagerlands
Dykkercenter forhandler
alt fra svømmefødder,
dykkerdragter, under
vands jagtudstyr og
undervands fotoudstyr til
undervandsscootere. Der
er noget for ethvert tem
perament og pengepung.
Når man har dygtiggjort
sig som dykker og er en
sikker vandhund, så gæl
der det bare om at komme
ud, hvor man ikke kan
bunde. ■

Invitationerne var sendt ud,
lokalerne fundet og gaverne
købt til de unge konfirmander, inden sognepræst
Stefan Klit Søndergaard
kunne konfirmere fem
konfirmander i Broager Kirke.


Foto Tove Hansen
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Den store dag i Sottrup Kirke Konfirmation i Sottrup Kirke

Uden for Sottrup Kirke kunne man nyde synet af smukke unge konfirmander, der traditionen
tro blev fejret, fordi de trådte ind i de voksnes rækker.
Foto Jimmy Christensen

Borgermøde om nye
rækkehuse i Nybøl
Sønderborg Kommune
har som vision, at det
skal være attraktivt at
bo både i de større byer
samt i de mindre byer
i kommunen. Der skal
være et varieret tilbud
med byggegrunde, rækkehuse og lejligheder.
Nu kommer der en ny
mulighed i Nybøl. Her er
der stor interesse for at bo
i mindre rækkehuse. Det

viste sig på et borgermøde,
der blev holdt i forbindelse
med udstykningen af
Borggårdsvænget i Nybøl.
Her fortalte flere af bor
gerne, at de gerne ville bo
i Nybøl, men det skulle
være i mindre huse.
Nu inviterer Sønderborg
Kommunes Ejendoms
kontoret til et borger
møde, hvor der ses på mu
lighederne for at få bygget

Lokalarkiv er
truet af lukning
Lokalhistorisk Arkiv for
Sundeved og resten af
landets lokalarkiver er
ved at blive kvalt i de
mange ekstraopgaver,
der er fulgt i kølvandet
på GDPR.
“Hvis lokalarkiverne luk
ker, forsvinder også den
populære hjemmeside
arkiv.dk, der på bare et
enkelt år har haft 5,4
millioner besøgende og
36,7 millioner sidevis
ninger”, siger formand
for Lokalhistorisk Arkiv
for Sundeved, Svend
Jørgensen.
De danske lokalarkiver
er ikke - ligesom Rigs
arkivet og stadsarkiverne
- omfattet af Arkivloven.
Derfor skal lokalarki

verne følge de alminde
lige regler for samtykke
i GDPR-bestemmelserne
og have samtykke fra alle
omtalte og viste personer
for lovligt at opbevare
og anvende materiale.
Samtykkereglerne gælder
for både nyt og gammelt
materiale. Fra den lokale
håndboldklubs medlems
liste fra 1969 til billeder
af de lokale konfirmander
fra 1950.
- Lokalarkivet er sim
pelthen blevet ofre i en el
lers fuldt berettiget kamp
for at sikre persondata i
det digi-tale samfund. Det
er bare endt som i Smeden
og Bageren, hvor en sa
gesløs bager straffes for
smedens forbrydelse. Det

rækkehuse på Borggårds
vænget af en privat aktør.
Mødet foregår i klub
huset på Skolevænget 18,
Nybøl, torsdag den 19. maj
klokken 16-17.
På mødet vil man høre
om hvilke muligheder, der
er. Ejendomskontoret står
også klar til at drøfte de
øvrige grunde i udstyk
ningen, som er til salg. ■

er utvivlsomt helt utilsig
tet, men et trist eksempel
på et manglende virkelig
hedstjek i forbindelse med
lovgivning", siger Svend
Jørgensen.
Der er næsten 600 lo
kalarkiver i Danmark,
og de er helt overvejende
drevet af frivillige, der
årligt yder, hvad der svarer
til 400 årsværk på lokalar
kiverne for at sikre den
lokale historie.
De mange frivillige
brænder netop for den
opgave. Men samtyk
keregler og databehand
leraftaler har nu nærmest
tvunget både frivillige
og Sammenslutningen af
Lokalarkiver i knæ.
Indenfor Sønderborg
Kommune er der i alt 17
lokalarkiver, som alle er
truet af de omtalte GDPR
regler. ■

Forventningens glæde var
stor hos 17 konfirmander,
da der søndag var konfirmation i Sottrup Kirke.


Besøg genbrugsbutikken i

VESTER SOTTRUP

Foto Jimmy Christensen

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
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Program:

Fredag den 27. maj

kl. 18.00 Telt åbner
Lotto
Grillpølser m/ brød
kl. 21.00 Musik i teltet

Årets fest
i Vester
Sottrup
Husk kryds i
kalenderen

Lørdag den 28. maj

Billetter til spisning
købes i Dagli’Brugsen
Vester Sottrup

kl. 10.00 Pladsen åbner

Pris 195,-

kl. 9.00 Opstilling af lopperne og boder
kl. 11.00 Ringridning starter

kl. 14.30 Sønderjydsk kaffebord
kl. 16.00 Præmieoverrækkelse
ringridning

kl. 17.00 Lopper og boder lukker
kl. 18.30 Telt åbner

kl. 19.00 Spisning i teltet med musik
fra Greatest
Helstegt pattegris fra
Detlefs grillstegning
kl. 02.00 Byfest/teltet lukker for i år.
Vi ses i maj 2023!

Bordreservation:
Kaja Julius på
mobil 22923133
senest den 27. maj
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Korsang og fællessang i
Ahlmannsparken

Hørt i byen
Bestyrelsen i Historisk
forening for Graasten
by og Egn har konsti
tueret sig. Ny formand
blev Hanne NæsborgAndersen og ny næst
formand blev Jørgen
Christian Clausen.
Kasserer blev atter
Ib Krogh-Nielsen og
sekretær blev Lisbeth
Kistrup.
Onsdag den 1. juni
kan Rikke Lange fejre
sit 25-års jubilæum
ved kommunen. Hun
er ansat ved Gråsten
Plejecenter.
På Gammel Færgevej i
Alnor var der søndag
morgen sat ild i et
bord-bænkesæt. Det
er en tilbagevendende
begivenhed, at nogen
sætter ild til det. Derfor
vil politiet gerne høre
fra folk, som har en
idé om, hvem det er,
der morer sig med den
slags.
Jane og Brian Ebbesen
var forleden på en her
lig ferie i Skagen.
Ægteparret Ellen
Rotmann og Jan
Fjordbæk overvæ
rede forleden en skøn
koncert med Sanne
Salomonsen på Gas
værket i Aabenraa.

Sandbane i Alnor
Strandpark
Koret Vokalbandet optræder med bredt repertoire i Ahlmannsparken.Arkivfoto

Koret Vokalbanden kommer torsdag den 19. maj
kl. 19.30 til Gråsten som
I Alnor Strandpark er en ny sand boldbane blevet klar til brug. det første arrangement i
den nye forening ”Kultur
Der er monteret net til boldspil, så der kan spilles diverse
I Gråsten”.
boldspil.

Hans
Henrik
Fischer

Heidi
Waldemar
Østergaard

- Erhvervsret
- Erstatningsret
- Testamenter
- Skilsmisseret

Nicole
Schünemann
-Føh

- Ejendomsoverdragelse
- Strafferetsager
- Bobehandling
- Retssagsbehandling

Ringgade 3, 6300 Gråsten | Telefon 7463 0800 | www.fischer-advokatfirma.com

Vokalbanden er et lille
kor, som brænder for den
rytmiske musik.
I deres repertoire fin
der du musik af Stevie
Wonder, Simply Red,
Bob Dylan, Sorten Muld,
Van Morrison og Burt
Bacherach Vokalbanden
synger op til 6-stemmigt a
cappella eller akkompag
neret af klaver.
Koret startede i sin nu

værende form i efteråret
2009. Koret består af
18 sangere, 12 kvinder
og 6 mænd, som hver
torsdag øver i ‘Nybøl
Børneunivers’ musik
lokale, hvor de bliver
ledet af deres dygtige og
dedikerede dirigent Vibe
Damgaard.
Korsangerne bor i områ
det omkring Sønderborg,
Broager, Gråsten, Nybøl
og Aabenraa, så måske er
der nogle kendte ansigter.
Vokalbanden har bl.a.
sunget på Alsion, på bib
liotekerne i Sønderborg
og Aabenraa, desuden

synger de ved bryllupper,
fødselsdage, julemid
dage eller andre festlige
sammenkomster.
For de, der selv kan
lide at synge, lægges der
op til lidt fællessang,
idet Vokalbanden vil
præsentere nogle af de
sange , som Katrine Muff
Enevoldsen har fået med i
den nye højskolesangbog.
Arrangementet fin
der sted i BHJ-salen
i Ahlmannsparken i
Gråsten, hvor akustikken
er fremragende. Prisen
for deltagelse er 50 kr. pr.
person. ■

Boliger

Allan Dalager, Gråsten,
har kørt tre uger tværs
hen over USA på
motorcykel.
Margrethe Agerley og
Jens Peter Thomsen
har været på en dejlig
oplevelsesrig tur til
Færøerne.
Børnehaven Vindsuset
i Gråsten afholder 7.
juni Tour de France løb
for børnene og de til
hørende dagplejebørn.
I dagens anledning vil
børnene komme i gule
farver. ■

Dokumenteret godt
salg i området.
DIN LOKALE EJENDOMSMÆGLER

STOR LYS ANDELSBOLIG
På 111 m2, centralt beliggende på Torvet 4, 1. sal i Gråsten.
Boligen fremstår lys og venlig og er indrettet med entre, køkken
og stor stue i et, soveværelse, ekstra værelse, badeværelse
med bruseniche og gulvvarme med plads til vaskesøjle.
Dertil en stor dejlig tagterrasse og fælles udhus.
Der er elevator og dørtelefon i ejendommen.

Estate Kjeld Faaborg

7465 0933

E J E N D O M S M Æ G L E R & VA L U A R M D E

Sundsnæs 19, Ulsnæscentret, 6300 Gråsten

6300@estate.dk www.estate.dk

For fremvisning og yderligere oplysninger
kontakt venligst formand

ULRICH TØNDER
MOBIL: 25 68 67 00

Tak fordi du handler lokalt

Tak fordi du handler lokalt
Padborg - Kruså - Frøslev - Holbøl - Kollund – Gråsten - Broager - Sundeved - Ragebøl

Uge 20

18. maj 2022

14. årgang

I N V I TAT I O N T I L

SUNDAX MOTIONS TOUR 2022
SØNDAG DEN 12. JUNI 2022
Alle kan deltage i sit eget tempo og alle vinder!

PROGR AM CYKLING

PROGR AM LØB

PROGR AM VANDRETUR

Ruterne er afmærket af BOV CC og alle cykler
kan bruges.

Ruten er afmærket af Bov IF Løb & Motion
og går igennem Kollund skov.

Ruterne går rundt i det naturskønne område omkring Kollund.

Kl. 10:10 .................... Start 73 km rute
Kl. 10:20 .................... Start 50 km rute
Kl. 10:30 .................... Start 22 km rute

Kl. 10:10 .................... Start Halvmarathon
Kl. 10:20 .................... Start 5 og 10 km

Kl. 10:10 .................Start 8,5 km rute
Kl. 10:20 .................Start 5,1 km rute
Kl. 10:30 .................Start 3,1 km rute

Alle ruterne - både til cykelløb og løb - starter fra Sundax International på Molevej 2 i Kollund
Mødetid fra kl. 9:30. Alle er velkomne!
Fra kl. 12:30 til 15:30 er der livemusik i målområdet ved bandet CAMP.

SIDSTE TILMELDING: M ANDAG, 6. JUNI PÅ SUNDA X@SUNDA X.COM

KL. 12:30 - 15:30
I MÅLOMRÅDET

Deltagelse er gratis for både deltagere i cykling, løb og vandring, men tilmelding nødvendig.
Der er medalje til alle løbere der gennemfører.
Der er gratis kaffe/te fra kl. 12:00 og KBU sælger pølser +
øl/vin/sodavand i målområdet.

Tilskuere
og heppekor
er meget
velkomne!

Sundax tilbyder gratis pitstop med forfriskninger til cyklisterne på
stranden i Vemmingbund (gælder 50 km og 73 km ruterne) og til
løberne og vandrerne ved Sundax i Kollund.
Arrangør:

Medarrangører:

Padborg
Vandrelaug

DIN PARTNER I AUTO& LASTBILBRANCHEN

SALG
MMERPLADE
NU OGSÅ NU
TRERING I
OG OMREGIS
TØNDER
PADBORG OG

Dagens ret kl. 11.00-21.00
ONSDAG den 18. Party skinke med flødekartofler og salat
TORSDAG den 19.

Stegt paneret flæsk med persillesovs

FREDAG

den 20. Jægerbøf med champignonsovs og grøntsager

LØRDAG

den 21. Dansk bøf med rødbeder

SØNDAG den 22. Burger med pommes frites
MANDAG den 23. Medister med rødkål
TIRSDAG den 24. Schnitzel med grøn blanding

Pris

75,-

A la carte menu kl. 7.00 - 20.00
ÅBNINGSTIDER
Mandag til torsdag kl. 8-16.30
Fredag kl. 8-15.30 • Lørdag kl. 9-12
Industrivej 1, 6330 Padborg
Tlf. 73 70 25 75
kjautoparts@kj-autoparts.dk

SALG AF
Køkkener
Vinduer
Døre

Tømrerarbejde
Hovedentreprenør
Tilbygninger
Tagarbejde
Telefon: 74 67 14 93 · info@byggemester.dk
Industrivej 16, 6330 Padborg
Se mere på www.byggemester.dk

Fliserens

• Wienerschnitzel
• Tarteletter
• Osv.

Alt frisklavet til dig
DØGNÅBEN

Industrivej 20 • 6330 PADBORG • 7467 1203

Så er det tid til service
og klargøring af din
have/parkmaskine

TBN Service Padborg

Spar

25%
Telefon: 61 80 61 61

• Truckersteak
• Æggekage
• Stjerneskud

rens@krusellsmultiservice.dk

Thomas B. Nielsen · Bovvej 45, Padborg
Tlf. 21 48 07 66 · tbnservice@outlook.dk
Jeg henter og bringer gerne din maskine!

18

Sundax inviter til motionsdag
Af Ditte Vennits Nielsen

Direktør Per Johansen fra
firmaet Sundax i Kollund
står atter i spidsen for en
hyggelig motionsdag.

Det sker søndag den
12. juni, hvor der både er
cykelløb og løbes tre for
skellige ruter af varierede
længder
“Vi har i år en nyhed,

nemlig en vandretur. Her
kan man gå tre forskellige
ruter på henholdsvis 3,1,
5,1 eller 8,5 km. Det fore
går i smukt og naturskønt
terræn rundt i Kollund”,
fortæller Per Johansen.
Cykelruterne er på 73
km, 50 km og 22 km og
er afmærket af Bov CC.

Taksigelser

Alle cykler kan anvendes,
men det er et krav, at
man bærer cykelhjelm.
Ruterne er via Rinkenæs,
Vemmingbund og
Sønderborg.
Løberuterne på 5 km
eller 10 km samt en halv
maraton er afmærket af
Bov IF Løb & Motion, og

her går ruterne igennem
Kollund Skov.
Det er et fint arrange
ment, Per Johansen, byder
ind til.
Pitstop
For det første kan man
dyrke motion på præcis
det niveau, man har lyst
til.
For det andet byder
han på gratis kaffe og

TAK
Stor tak til plejehjemsleder Helle Heesch Jessen
og personale på Birkelund Plejehjem
for god pleje og venlighed overfor

Karoline Katharine Simonsen
kaldt Bitte
fra
Familien

Din daglige samarbejdspartner
i erhvervs- og privatspørgsmål

the. Desuden er der
pitstop med forfrisk
ninger til cyklisterne i
Vemmingbund på de to
lange ruter og til løberne
og vandrerne ved Sundax
i Kollund.
Ved middagstid spilles
der livemusik med bandet
Camp. Kollund Borger- og
Ungdomsforening sælger
grillpølser og øl, vin samt
sodavand.
“Jeg håber, at der igen
kommer rigtigt mange
mennesker. Det er dog
nødvendigt at tilmelde
sig senest mandag den
6. juni til mig på mail
sundax@sundax.com.
Det er gratis og alle kan
deltage”, fortæller Per
Johansen. ■

ADVOKATFIRMAET BIRGIT THOMSEN

Bov CC har planlagt og
mærket ruterne til cykelløbet.
Arkivfoto

Din daglige samarbejdspartner
i erhvervs- og privatspørgsmål

Årets konfirmander i Kollund

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

v/ Kirsten Pedersen Madsen

Valg af
bedemand er
et spørgsmål
om tillid

Du kan ringe alle
døgnets timer
tlf. 74 67 20 22
post@kirstenogrejner.dk
www.kirstenogrejner.dk

Der var kørsel i fine biler,
Rabøl Jørgensens Begravelsesforretning
dyre kjoler og flotte gaver, da

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

der var konfirmation i Kollund
Kirke.

Gratis samtale med en erfaren advokat om skifte- og arveforholdende


Foto Ditte Vennits Nielsen
En værdig og smuk afsked
• Afdødes ønsker i centrum
Bov-Padborg
Begravelsesforretning
• Erfaren hjælp til det
praktiske
– en del af Rabøl Jørgensens Begravelsesforretninger
• Respektfuld hjælp til det svære
•

BOV
KIRKE

• Erfaren hjælp til det praktiske
Tlf.: 74 62 20 12 - Døgnvagt 70 12 20 12
Rie Rabøl Jørgensen
Martin Good
Svend
Hedegaard
• Respektfuld
hjælp til-det
svære
Søndag
den 22. maj kl. 11.00
www.rabol-jorgensen.dk
mail:
post@rabol-jorgensen.dk
ved Kirsten Schmidt
• Økonomisk vejledning
H. G. Jørgensens Begravelsesforretning - Rødekro Begravelsesforretning
- en del af Rabøl
Jørgensens Begravelsesforretninger
• Gratis juridisk rådgivning
(advokat)

Rabøl Jørgensens Begravelsesforretning
Gunnar Petersen

Rie Rabøl Jørgensen

En Tlf.:
værdig
74og
67smuk
35 15afsked
– Døgnvagt
www.rabol-jorgensen.dk
post@rabol-jorgensen.dk
• Afdødes ønsker· imail:
centrum
• Erfaren hjælp til det praktiske
Varnæs
• Respektfuld hjælp til det
svære

KOLLUND
KIRKE
Søndag den 22. maj kl. 9.30
ved Kirsten Schmidt

Martin Good

•

Kontor: Nygade 8 · 6300 Gråsten

|

HOLBØL
KIRKE
Søndag den 22. maj kl. 9.30
ved Theresia Treschow Kühl
Kr. himmelfartsdag,
torsdag den 26. maj kl. 10.00
Familiegudstjeneste ved
Joan Arnbjarnardóttir

Åbningstider: Tirsdag kl. 10-12, onsdag kl. 13-15, torsdag kl. 13-15 eller efter aftale

Bovrup
Felsted

Vester Sottrup

redaktion@bovavis.dk
OPLAG: 13.430

Kliplev

Bjerndrup

Kværs

FK Distribution
TRYK:

OTM Avistryk A/S
Følg os på Facebook

Holbøl
Fårhus
Frøslev

Bov

Kruså

Rinkenæs

Martin Good

Svend Hedegaard

Ragebøl

Gråsten
Egernsund

LEVERING:

Rie Rabøl Jørgensen

Dybbøl

Broager

Kollund

Padborg

Avisen er i din postkasse
onsdag/torsdag

Grafisk tilrettelæggelse Grafisk tilrettelæggelse
Mediekonsulent
Mediechef
Lokalredaktør
Ansvarshavende
redaktør
Marta Serrano Sánchez
Hans-Ole Nielsen
Knud Petersen
Ingrid Johannsen
Ditte Vennits Nielsen
Gunnar Hattesen
bovavis@graphos.dk
Telefon 36 95 99 36
Telefon 31 40 03 61
Telefon 21 19 02 80
Telefon 25 98 91 80
Telefon 21 16 06 83
bovavis@graphos.dk
kp@graastenavis.dk
isj@bovavis.dk
dvn@bovavis.dk
gh@bovavis.dk
Er det
muligtkl.at21:00.
tidspunkterne
stårDistribution
med fed skrift?
Klokkeslættet
Udebliver ugeavisen efter
torsdag
Kontakt da FK
på www.fk.dk/reklamation,
eller send en mail til kvalitetvest@fk.dk,
i Kollund
nemlig et på
andet
end 4000
det plejer,
såtilderfor
skal
ellers
ring til FKerDistribution
tlf.: 7010
mandag
torsdag
fra kl. 8:30-16:00 og fredag 8:30-14:30.

det gerne være tydeligt at det er kl. 14.00.

19

Grundlovsfest 2022
Søndag den 5. juni

Grundlovstale ved borgmester
JAN RIBER JAKOBSEN
Kl. 16.00

Foredrag

Torsdag den 19. maj 2022 kl. 14.00

Koncert med Twins of June

Grillen er tændt
fra kl. 16.00 og der
kan ud over de
lækre grillpølser fra
SuperBrugsen købes
øl, vand og vin

Forelsket i Flensborg
af HANS
CHRISTIAN
DAVIDSEN

Kl. 16.30

Gratis entre

Som medlem af foreningen Padborg Friluftsscenes er du
inviteret til Generalforsamling som stater kl. 15.00

Pris pr. person
kr. 50,inkl. kaffe og kage

Vi glæder os til at se dig i skoven
Tilmelding til Karin - tlf. 73 76 84 67

DSI Valdemarshus sundheds- og aktivitetscenter
Valdemarsgade 11, 6330 Padborg

SOMMEREN
ER OVER OS!

Vores koncerter støttes af
Aabenraa Kommune

Pinsegudstjeneste
Mandag den 6. juni
PADBORG BRASS
spiller når I ankommer
i skoven fra kl. 13.40

Nu er det
på tide at få
aircondition/
klimaanlægget
i bilen efterset.

BOV SOGNS
PINSEGUDSTJENESTE
starter kl. 14.00
HUSK
også at få
skiftet til dine
sommerdæk

Efter gudstjenesten står
FRØSLEV MANDSKOR
igen i år for fællessang

Frøslev

Vi ses i skoven

g

g fo r e nin

Padborg Dækcenter A/S
Industrivej 14
6330 Padborg
CVR/VAT: 4040 3302

Bov & Kollund kirker a n g f e n i n
or
S

Tlf.: (+45) 3080 8086
pdc@pdc-as.dk

Frøslev

g

S

an

Frøslev
mandskor’s søde
damer, står for
salg af kaﬀe, the
og lækre kager.

* Kampagnen gælder indtil 28.02.22. Rabatten på 500 kr gælder
ved køb af en læse-/afstandsbrille eller en progressiv brille fra
1.490,–.Fra et minimumskøb på 3990,– får du en rabat på 1000
kr. Kan ikke kombineres med andre tilbud/kuponer eller med
pakke- eller kompletbrilletilbud. Kun en kupon pr. person og
ordre muligt. Ingen kontaktudbetaling muligt. Alle priser i DKK.
Optik Hallmann Vojens ApS Rådhuscentret 21 st.tv, 6500 Vojens
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*

Aabenraa, Søndergade 6,

74 62 34 70
Sønderborg, Perlegade 63,
74 42 23 00
Padborg, Torvegade 4,
BOOK DIN GRATIS SYNSTEST ONLINE: optik-hallmann.com

Tillykke

Husk lykønskningen til konfirmation
Bestil din annonce online på https://graastenavis.dk/indsend-annonce

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

Tusind tak

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 afleveres i postkassen på: Bovvej 45 i Padborg.

for hilsner blomster og gaver til min fødselsdag.
Tak til naboer venner og familie, det var ganske overvældende
Anne-Kathrine Thrane
Nygade 66, Padborg

Kom1 se og pr((Jv din nye bil

Padborg Skatklub har holdt klubaften med 17
kortspillere.

1. runde

Nr. 1 Konrad Hesse
Nr. 2 Dieter Klein
Nr. 3 Carl Erik Petz

938 point
968 point
827 point
Fårhus gør klar til seks dage med byfest.Arkivfoto

Nr. 1 Konrad Hesse
Nr. 2 Åge Juhl
Nr. 3 Svend Christensen

1.529 point
968 point
948 point

thomsens[auto

Altid over 300 pcene biler pa lager til netto-priser
Se vares website

Hovednummer: 70 60 20 33

Bilvurdering
K0b / salg
Finansiering
Leasing
Forsikring
K0reklar

www.thomsens-auto.dk

Fårhus trækker
i festtøjet

Skatkort på bordet

2. runde

thomsens

Tak fordi du handler lokalt

74 67 30 70

FIRMASKYDNING
på vores 15 m bane
Harkærvej 19, Kruså

Fra den 30. maj til 2. juni
fra kl. 17.20-20.00
Firmaer, forretninger, institutioner, gader og
klubber m.m. i Gl. Bov Kommune kan deltage
med et eller flere skydehold á 4 deltagere.
Holdindskud inkl. ammunition er 350,- kr.
Tilmelding skal være foreningen i
hænde senest tirsdag den 24. maj.
Der er fortræning, tirsdag den 24. maj kl. 19.0021.00, hvor der kan købes 15 skud for 50,- kr.
www.graenseegnen.dk
Kontaktperson:
Jytte Clausen
Buskhøjvej 15, 6330 Padborg
tlf. 21 62 74 67
E-Mail: jpclausen@webspeed.dk.dk
Med venlig hilsen
Grænseegnens Skytteforening

Af Ditte Vennits Nielsen

Fårhus holder byfest
tirsdag 24. maj til søndag den 29. maj.
Formand for
Fårhus Borger- og
Ungdomsforening, Paul
Reinhardt, er glad for,
at der igen kan afholdes
byfest med mange af de
traditionelle forlystelser.
"En af højdepunkterne
og tilløbsstykket er altid
vores traktorringridning
lørdag, hvor der altid er
mange deltagere. Der er et
flot optog fra Vejbæk og
rundt i Fårhus, og der er
altid mange fantasifulde
påfund", fortæller Paul
Reinhardt.
Vinsmagning
Som nyhed er der i år
vinsmagning fra Petersen
Vineyards i Californien.
Der er 6 forskellige vin- og
portvinstyper med tapas
dertil.

På standen er der
konkurrence med tøn
derulning med en rigtig
vintønde, hvor to mand
konkurrerer om at være
hurtigst til at gennemføre
en afmærket bane.
Søndag aften afsløres det,
hvem der vinder en stor
kurv med firmaets pro
dukter med mange gode
sager.
“Der vil også være en
løbende konkurrence om
“korkkastning". Endvidere
kommer LAH handicap
forening mellem kl 1218 med et lykkehjul og
mange gode præmier.
Overskuddet går ubeskå
ret til LAH, der er blevet
økonomisk hård ramt
under Corona nedluk
ningen”, fortæller Paul
Reinhardt.
Lørdag aften er der
traditionen tro borgerbal
med helstegt pattegris og
bandet Yo Yo. ■

Bolig Syd erhverv grund i Kruså
Af Ditte Vennits Nielsen

Bolig Syd har erhvervet
grunden på hjørnet
af Klosterkløften og
Slipskoven i Kruså.
På grunden ligger der
en forfalden ejendom,
der i årevis har generet
beboerne.
“Jeg har meget længe
prøvet at komme i kon
takt med ejermanden
Kay Uwe Festersen. Han
er blevet syg, og derfor
har hans søn overtaget
korrespondancen. Det

Direktør Peder Damgaard fra Bolig Syd er glad for købet af den forfaldne ejendom på hjørnet
af Slipskoven og Klosterkløften i Kruså, der i årevis har
generet beboerne.
Foto Ditte Vennits Nielsen

Gottesdienst zur
Konfirmation
in der Kirche zu Bau
Sonnabend, 28. Mai um 10.30 Uhr
Pastorin Simon konfirmiert:
Anne Ditte Sönnichsen (Randershof)
Insa Neele Stahlhut (Harrislee)
Julie Tove Bendorff Gregersen (Bau)
Lene-Marie Madsen (Pattburg)
Leon Schlünzen (Krusau)
Niklas Johannsen (Harrislee)
Sebastian Plumhoff Hansen (Harrislee)

Nordschleswigsche Gemeinde

Pfarrbezirk Gravenstein

ÅBEN HAVE

Efter 2 års pause er der atter åben have
hos Ragnhild Beeck,

TIRSDAG DEN 24. MAJ

TORSDAG DEN 26. MAJ KR. HIMMELFART

Kl. 18.00 ............ Cykeltur arrangeret af vores lokale cykelklub*)

FREDAG DEN 27. MAJ

Kl. 17.00-21.00 .. “Petersen Vineyards” Vinsmagning NYHED! *)
Kl. 17.00 ............ Cykelringridning Børn
Kl. 18.00 ............ Cykelringridning for voksne
Kl. 18.00 ........... “Fårhus Mester Tønderulning”
Kl. 18.00 ............ Rundboldstævne med hold a 10 personer m/k*)
Kl. 18.00-22.30 .. “Ølteltet er åbent” TARTELETSALG *)

LØRDAG DEN 28. MAJ

Kl. 09.30-10:30 .. Fælles Morgenmad i teltet
Kl. 12.00 ............ Skydetelt med præmie og blomsterskydning
Kl. 13.00-18.00 .. Lykkehjul med mange flotte præmier NYHED!
Kl. 13.00-18.00 ..Kæmpe Legeland med Hoppeborge,
Rutschebane & Megaballz 2)
Kl. 13.00 ............ Havetraktor Ringridning (ikke ATV) kr. 20,- *)
Kl. 13.00 ............Traktorringridning for
Landbrugstraktorer kr. 20,- *)
Kl. 13.00-15.00 Padborg Brandværn “Vandsjov” NYHED!
Kl. 18.30-01.30 .. Kæmpe Grisefest i teltet, musik “Yo-Yo NYHED! 3)
Landskendt Duo Toporkester, efter 22:00 fri éntre for (ikke spisende)

Toporkester YO-YO
Kuvertpris kr. 195,Bindende tilmelding

lykkedes os at få en aftale i
hus, og vi har nu erhvervet
ejendommen”, fortæller
direktør i Bolig Syd, Peder
Damgaard.
I første omgang bliver
der ryddet grundigt op, og
den plagsomme japanske
pileurt bliver bekæmpet.
Herefter vil Bolig Syd
søge om rive bygningen
ned. Den tilladelse skal
Aabenraa Kommune give,
og Peder Damgaard håber
det går hurtigt.
“Beboerne har meget
længe måtte se på den
skamplet, og det har givet
et dårligt ry til området”,
siger Peder Damgaard.

Planen er, at der kan
sælges to byggegrunde
på de to matrikler. Bolig
Syd får ingen tilskud fra
nedrivningspuljen til
Hausteins gamle hus, som
er fra 1962. Der gives kun
tilskud til nedrivning af
huse, der er bygget før
1960.
“Men alt andet lige så
giver vi, sammen med
de nye flotte boliger
på Klosterkløften, nu
Kruså en byfornyelse.
Fjordskolen er også et
aktiv, så det kan kun
blive godt”, siger Peder
Damgaard. ■

SØNDAG DEN 29. MAJ

Kl. 19.00 ............Aftenvandring ved
Grænseegnens Marchforening*)

Kæmpe Grisefest Lørdag!
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Kl. 10.00 ............ Fårhus Byfestmesterskab i Petanque 20224)
Kl. 11.00 ............Rytteroptog gennem byen.
Kl. 11.30 ............ Ringridning for Heste ÅBEN FOR ALLE 5)
Kl. 13.00 ............ Skydetelt med præmie og blomsterskydning
Kl. 13.00-17.00 .. “Petersen Vineyards” NYHED! *)
Kl. 13.00-18.00 ..Kæmpe Legeland med Hoppeborge,
Rutschebane & Megaballz 2)
Kl. 13.00-17.00 .. “Fårhus Mester Tønderulning” HVER TIME
Kl. 14.00 ............ “Sønderjysk Kaffebord” Kæmpe kagebord 6)
Kl. 17.00 ............ Fårhus Mester i “Tønderrulning – AFGØRELSEN
Kl. 17.00 ............ Omskydning og kåring af årets ringriderkonge
Kl. 17.30-19.00 .. Stegt flæsk & Persillesovs Pris kr. 75,-*).
*) Ingen forhåndstilmelding, mød blot op!
1)
Deltagergebyr kr. 30,- inkl. øl/vand
2)
Armbånd sælges i kiosken, hop én hel dag for 30,- eller 55 for hele weekenden
3)
Tilmeld MobilePay 942 400 eller jan.jessen@live.dk
4)
Tilmelding til Bent Lassen senest 20. maj på tlf. 2251 4785
5)
Tilmeld Jesper Hansen på tlf. 4218 4503 OBS! Gaveringridning!
6)
Tilsagn om kage til Adina tlf: +49 17 1624 1224
Dankort & Mobil Pay
Kæmpe Sandkasse med legetøj for de små.
modtages
Alle aktiviteter er på eget ansvar.
Pølse/Toastsalg, ølvogn/telt & Kiosk åben fre/lør/søndag!
Egne drikkevarer må ikke medbringes på festpladsen!

ime
Løb hver t ING
N
L
TØNDERU asker
fl
flot kurv/3 løres
Vinder afs
søndag

Rødvins Petanque
Petersen Vineyards!

Lørdag
UL
LYKKEHJ
L.A.H.
fordel for ov
B
Handicap

Skovvej 15 i Kruså.
Haven på ca. 1800 m2 ligger på en
sydvendt skråning og ender ved Krusåen.
I øjeblikket dominerer rhododendron
billedet. Der findes ligeledes trillium,
orkidéer og mange andre sjældne planter.
Der er flere vandpartier og vandløb i haven.

Haven er åben i weekenden
den 21.-22. maj fra kl. 10-17
Yderligere er haven åben
søndag den 26. juni,
ligeledes fra kl. 10-17,
hvor roserne står i fuld flor.
Alle er velkomne.

VEL MØDT TIL FÅRHUS BYFEST

Se i øvrigt alle detaljer omkring priser og tilmelding på www.faarhus.infoland.dk

Frydendalvej 26 A, Fårhus, 6330 Padborg
Mød os på

Fårhus Borger- og Ungdomsforening

FRE/SØN
Smag 6
&
vine/port pas”
a
T
eri
“Charcut ,100
st”
& “Korkka
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Hørt ved Lyren
Frøslev Sangforenings
jubilæumsmarch
er blevet spillet på
Frederiksberg Slot
i forbindelse med
Hærens Officersskoles
forårskoncert. Desuden
blev der fortalt om
Frøslev Sangforening.
Flere af de nuværende
medlemmer af sang
foreningen anede ikke
engang, at der fandtes
en jubilæumsmarch.
Netto i Padborg er ved
at blive ombygget. Det
er forklaringen på, at
butikken har været
midlertidigt lukket.
Paul Reinhardt fra
Fårhus fejrede sølvbryl
lup tirsdag den 19. maj
med sin Kirsten. Efter
den traditionelle mor
gensang gik gæsterne
i samlet flot til Fårhus
Forsamlingshus,
hvor der blev budt på
morgenkaffe.

Mand fundet død i Padborg
Politiet i Syd- og
Sønderjylland efterforsker et drab på Toften i
Padborg, hvor en 43-årig
mand lørdag eftermiddag blev stukket med en
kniv.
En 37-årig mand blev
søndag sigtet for drabet
og blev varetægtsfængslet

efter et grundlovsforhør
ved Retten i Sønderborg.
Manden blev lørdag
anholdt i boligkvarteret
Toften. Politiet modtog
anmeldelsen om kniv
stikkeriet klokken 13.42,
hvorefter man hastede
afsted til Padborg. Kort
efter ordensmagtens an

Nye låger
Nye låger
låger
Nye
– monteret på 1 dag

monteretpå
på11dag
dag
– –monteret

komst afgik den 43-årige
ved døden.
Tidligere på dagen havde
politiet været ude på sam
me adresse efter en anmel
delse om husspektakler.
Der var dog ro på stedet,
da en patrulje dukkede op,
og begge de tilstedeværen
de personer ønskede ikke,

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

Ring og bestil tid til et gratis hjemmebesøg!
Ring og bestil tid til et gratis hjemmebesøg!
Ring og bestil tid KØKKENtil et gratis hjemmebesøg!

OK RENOVERING
KØKKENKØKKENOK
RENOVERING
KØKKEN
· BAD
· GARDEROBE
OK
RENOVERING
KØKKEN · BAD · GARDEROBE

HEINRICH
T: 2941
1470
HEINRICH
HEINRICH
T:
2941 1470
T: 2941 1470

Se hvor vi udstiller på facebook

eller
www.okkr.dk
KØKKEN
BAD
· GARDEROBE
Se hvor
vi·på
udstiller
på facebook
eller på www.okkr.dk

MORTEN
T:MORTEN
2683 6790
MORTEN
T: 2683
6790
T: 2683 6790

Se hvor vi udstiller
Danmarks eneste landsdækkende
kæde –på
dinfacebook
garanti for tryghed og kvalitet
eller på kæde
www.okkr.dk
Danmarks eneste landsdækkende
– din garanti for tryghed og kvalitet

Stillinger

Danmarks eneste landsdækkende kæde – din garanti for tryghed og kvalitet

Rønshave Plejecenter
har budt foråret vel
komment med en tur i
hestevogn for de bebo
ere, der ønskede det.
Der er godt gang i
billetsalget til Bov
Ringridnings jubilæ
umsfest lørdag den
18. juni. Omkring 150
mennesker har allerede
erhvervet sig billet.
Det glæder formanden
Mads Larsen, at der er
så stor opbakning.

Ny
formand
Lokalforeningen for
Kollund, Sønderhav og
Rønshoved har konsti
tueret sig med Susanne
Provstgaard som formand.
Bent Brink blev genvalgt
som næstformand. ■

Læserbrev

Bedre handicap
forhold
Jeg har talt med Motel
Lyren efter mit sidste
læserbrev angående pro
blematikken omkring
kørestolsbrugere og
overnatningsmuligheder.
De er meget villige til
at sørge for, at der er et
værelse med adgang for
kørestolsbrugere.
Det er vi meget glade for

og siger mange tak til fol
kene bag Motel Lyren.
Det er rigtig rart, når
nogen tager sig af et stort
problem.
Karin Niebuhr
Jaruplundvej 65, Bov
Formand for Motor Sport
Sønderjylland

Bliv en del af et fantastisk team!
Bov

KOM NU UD
AF BUSKEN

TILBYDER

DELTIDSBESKÆFTIGELSE
SOM CHAUFFØR
Har du nogle timer tilovers, hvor du kunne tænke dig et meningsfyldt og vigtigt job?
HPT har brug for deltidschauﬀører med stort kørekort,
som er fortrolige med at køre en kølelastbil.
Du skal også være kundemindet og lide Hurtig Præcis Transport.

Fritidsparken på
Frøslevvej har været
plaget af, at folk lufter
deres hunde uden at
rydde op efter deres ef
terladenskaber. Derfor
er der nu hængt hunde
poser op, og der opfor
dres folk til at benytter
sig af og bagefter smide
poserne i den opstillede
skraldespand. ■

at myndighederne skulle
involveres yderligere.
Lørdag eftermiddag og
aften var ordensmagten
talstærkt til stede omkring
boligkvarteret, hvor man
havde afspærret et større
område og indsamle
de beviser med hjælp
fra både teknikere og
hundepatruljer. ■

Du bliver kollega med de 5 seniorchauﬀører, som
allerede kører for os, som deltidschauﬀør.
Timeantal aftaler vi.
Hvis du er interesseret i at høre mere, så kontakt straks:
Mogens Therkelsen på 4028 1454
eller Jan Sørensen på 7367 5172
HPT er et dynamisk 103-årig familieledet virksomhed, der primært beskæftiger sig
med transport og lagerlogistik indenfor temperaturfølsomme produkt grupper.
Vores fokus er på et højt serviceniveau overfor kunderne samt et spændende
og behageligt arbejdsmiljø for vores mere end 290 medarbejdere.

Læs mere på: www.hpt.dk

og deltag i en hyggelig eftermiddag med mad og musik

Tirsdag den 14. juni kl. 12.00 til 16.00
på Bov Kro, Hærvejen 25, 6330 Padborg
Buffet med Røget laks med asparges og dilddressing.
Fiskefilet med citron og remoulade Tarteletter med høns
i asparges. Lun leverpostej med bacon og champignon.
Glaseret herregårdskinke med flødekartofler. Frikadeller
med rødkål. Kalveculotte med blandet salat Brød og
smør. Bagt æblekage med creme fraiche. Kaffe og the

Sundsnæs 4
6300 Gråsten

www.hebru.dk

Musik ved DanskPoppen, der underholder med
hits fra Dansktoppen og Melodi Grand Prix

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

Kom og få en god oplevelse sammen med andre,
Alle er velkomne — kræver ikke medlemskab
Maks. antal 150 personer
Pris: kr. 50,- ekskl. drikkevarer
Tilmelding og betaling med Dankort eller
MobilePay kan foretages på vores hjemmeside:
Ældresagen.dk/bov senest 30. maj kl. 18:00
Har du af en eller anden grund ikke mulighed for at bruge
selvbetjeningen på nettet, kan du tilmelde dig ved at
ringe til Merete på telefon 9155 3714 fra 23. til 27. maj
mellem kl. 15 og 18 og betaling kan ske med MobilePay
til 64334 eller bankoverførsel til konto 7045-1465051
Når du tilmelder dig, får du en bekræftelse på
mail, hvis du har oplyst din mailadresse.
Det er bedre at more sig ude end at mure sig inde

H. P. Therkelsen A/S · Eksportvej 1 · DK - 6330 Padborg
www.hpt.dk

Sundsnæs 4,
6300 Gråsten

Norgesvej 24,
6100 Haderslev

Telefon
7460 8351

Mail
mobler@hebru.dk

Ældre Sagen indbyder til
fællesspisning
Af Ditte Vennits Nielsen

Ældre Sagen i Bov
indbyder tirsdag den 14.
juni fællesspisning på
Bov Kro.
“Vi har fået fat i duoen
Dansk Poppen, som
synger en masse kendte

Skat i
Holbøl
På Holbøl Landbohjem
mødte 15 skatspillere op
til klubaften.

Nr 1 Henning Nissen,
Holbøl
2314 point
Nr 2 Lorens Jefsen,
Aabenraa
1842 point
Nr 3 Chr Skousen, Holbøl

1716 point

dansktop sange, som langt
de fleste kan synge med
på”, fortæller Erik Kildahl
fra Ældre Sagen.
Det er de to professionel
le musikere, Luise Føns,
(sang) og Anders Haaber
(tangenter og sang), der
har sammensat en perle

række af hits hentet fra
Dansk toppen og Dansk
Melodi Grand Prix og
mixet dem til en sand hu
mør cocktail af sange.
Blandt de kendte sange
er Vi maler byen rød,
Dansevisen, To lys på
et bord, Krøller eller ej,
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Under stjernerne på him
len, Flower Poer tøj, Kære
lille mormor, Vimmersvej,
Himmelhunden, Tusind
Stykker og Hvor skal vi
sove i nat.
“Vi håber, at rigtigt man
ge har lyst til at have nogle
hyggelige timer i godt sel
skab”, siger Erik Kildahl.
Deltagelse i fællesspis
ningen koster 50 kroner. ■

Gr æske specialiteter
Også mad ud af huset

ÅBNINGSTIDER:
Tirs- søndag ......................Kl. 17.00 - 23.00
Søn- & helligdage også.....kl. 12.30 - 14.30
Mandag: ............................Lukket

Alter Kupfermühlenweg 31, 24939 Flensburg +49 461 43197

Kvalitet og smertefri
behandling til tyske priser!

DIN DANSKE
TANDLÆGE
I FLENSBORG
Zoom blegning

Personlig service

2.500,- | Krone fra 4.200,- | Implantat med krone fra 12.000,-

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

HUSK! Hvad du finder på nettet,

Dansk
service
med tyske
priser

får du også ved os!

25 678454

holm9.net

Dit uafhængige rejsebureau

Holm 9 • DE 24937 Flensborg
Langberger Weg 4, 24941 Flensburg
Tlf. 0049 461 5003694 • mail: uwe@rbv-fl.de • www.rbv-fl.de

Tak fordi du handler lokalt

Reisebüro im Citti Park

ÅBNINGSTIDER Mandag-Lørdag kl. 9-20

DIN LOKALE HÅNDVÆRKER
New

Bred VVS ApS

• El-installationer • Varmepumpeservice
• Reparationer

• Parabol/antenneanlæg

• Industriservice

• Tele/data installationer

• IHC/wireless

• Energirådgivning

• Tyverisikring

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

Norman
Rudbeck

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

Design to Shape Light
louispoulsen.com

Aut. el-installatør Peter Bindzus A/S
Vi er
specialister
i haver:
• Nyanlæg og design
EJENDOMSSERVICE APS
• Vedligeholdelse
• Beskæring
• Hækklipning
• Træfældning
• Stubbe fræsning
• Topkapning
• Algerens og imprægnering
Murer- samt tømrerafdeling: kontakt os for mere info

LT NATUR &

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

CVR 34 22 35 72

Kontakt os på:
Dennis Lorenzen
27 58 87 50 • Dennis@ltnatur.dk
Klaus Tranum
20 47 52 90 • Klaus@ltnatur.dk

Fjordvejen 12, Kollund, 6340 Kruså
Telefon 74678067
info@bindzus-el.dk · www.bindzus-el.dk

Vognmandsﬁrmaet

Kenneth Jacobsen
Kørsel med kran og grab
Containerkørsel
Entreprenørkørsel
Kørsel m. tipsættervogn
Lev. af sand - sten - grus
Skærver · Pyntesten
Egen grusgrav

Salg & service
af hårde hvidevarer
Rolighedsvej 2 B, Fårhus
6330 Padborg
Tlf. 74 67 33 22

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

Elis’ hvidevarer
ved Norman Rudbeck

Alt indenfor hårde hvidevarer
Salg-Service-Reparationer

Telefon 7467 8799
Mobil 4082 4939

Selv-afhenter-plads
Skovglimt 1, 6340 Kruså
Mobil +45 20 22 90 40
Tlf.
+45 73 67 10 42
Fax. +45 74 67 08 40

en.dk
cobs
et h-ja cobsen.dk
n
n
e
kj@k nnet h-ja
.ke
www

Mail: info@elis.dk

Handel i dag giver
service i morgen

Se elis.dk for aktuelle tilbud

Alt i servicesalg •
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