
ÅBNINGSTIDER:
Man- fredag 13.30 - 17.30

Lørdag 9.30 - 12.00

Aut. Loewe forhandler

VI SÆTTER EN ÆRE I AT GIVE DIG
DEN BEDSTE RÅDGIVNING

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

Leif Henning

✔ Vinduer og døre 

✔ Tagarbejde

✔ Forsikringsskader

✔ Om-og tilbygninger Troels Petersen Allan Clausen

VELUDFØRT TØMRER- & 
SNEDKERARBEJDE

Din garanti for godt håndværk

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

✔ 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 21 25. maj 2022 14. årgang  Løssalg: 5 kr. 

Nyvej 5 - 6320 Egernsund· ees@egernsund-el.dk

VI RYKKER UD, 
NÅR STRØMMEN 

GÅR UD

DU FINDER OS PÅ:
Nederbyvej 2, Rinkenæs · 6300 Gråsten · tlf. 61189330

AIRCON/KLIMAANLÆG TJEK, AIRCON/KLIMAANLÆG TJEK, 
INDEN SOMMERFERIEN?INDEN SOMMERFERIEN?

PRISER FRA 427,-PRISER FRA 427,-

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

Côte des Roses 
Rosé 2021

 Den er på 13,5% og er lavet 
på de bedste Grenache, 
Syrah og Cinsault druer 

fra Gérard Bertrand´s 
vinmarker i det berømte 

Languedoc-Roussillon. 
Placeringen mellem land 

og hav har gjort det til 
en privilegeret terroir for 
vindyrkning i mere end to 

tusind år. 

Her trvies druerne grundet 
et typisk middelhavsklima 

med varme og tørre 
somre og milde vintre. 

Vinen har en virkelig smuk 
og nærmest forførende 
pink rosa farve i glasset. 

Den byder på en dejlig 
frisk duft af modne røde 

frugter og bær i næsen. 
Smagen er elegant og 

dejlig frisk i sit udtryk med 
noter af bl.a. hindbær. 

2 flasker

149,-

GRÅSTEN

LÆKKER 
KVALITETS 
ROSE

Kardlenel
Genbrugsting, nips og møbler.

Opkøb af dødsbo, 
� yttebo, indbo.

Butikkens åbningsdage
Tirsdag 15.00-17.30

Lørdag og søndag 11.00-15.00

Vi ses

Storegade 34, 6310 Broager 

Sandra 20 68 48 38
eller 30 49 50 69

Find os på   

Fiskenæsvej 2, 6300 Gråsten   

Tilmelding 
og tidsbestilling
 nødvendig på 

tlf. nr. 7365 0033

PRIS FOR BRUNCH & 
WELLNESS PR. PERS.

299 kr.

Hvornår har du sidst 
forkælet dig selv?

KOM TIL
BRUNCH & 
WELLNESS

HVER SØNDAG FRA KL. 9.00
Start dagen med brunch i 

Anker’s Restaurant fra 
kl. 9-11. Derefter er der fri 

entré til Wellness hele dagen. 
Prisen er inklusiv entré til 
Wellness, lækker brunch, 

udlån af badekåbe

ULSNÆS CENTRET · Tlf. 74 65 43 44

Garn og tøjbutikken med det store udvalg

50%50%
TELT RESTSALG
Fredag 27. maj og lørdag den 28. maj

på ALT

BovAvis
Læs ugens avis på

www.graastenavis.dk



Kirkesiden for
Gråsten og Adsbøl

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

Gudstjenester og aktiviteter

Onsdag den 25. maj kl.  9.00 Morgen-gå-tur fra Slotsgården

Onsdag den 25. maj kl. 19.30 Menighedsrådsmøde i præstegården

Torsdag den 26. maj kl. 11.00 Kr. Himmelfartsgudstjeneste i Gråsten Slotskirke

Søndag den 29. maj kl. 11.00 Gudstjeneste i Gråsten Slotskirke

Onsdag den  1. juni kl.  9.00 Morgen-gå-tur fra Slotsgården

Kristi Himmelfart
Kristi himmelfart har været fejret siden 
omkring det fjerde århundrede til minde 
om, at Jesus 40 dage efter sin opstandelse 
tog sine disciple med ud af Jerusalem og 
tog afsked med dem, før han ifølge Bibelen 
forsvandt i skyerne.

Derfor ligger Kristi himmelfart altid på 
torsdagen 40 dage efter Påskedag. 

I vor tid er Kristi himmelfart begyndelsen på 
arbejdsdelingen mellem Gud og menneske, 
hvor vi får overdraget ansvaret for at være 
kirke på jorden efter Jesus.

Opfaret til himmels, siddende ved Gud 
Faders, den Almægtiges, højre hånd. Vi 
kender sætningen fra Trosbekendelsen.

Morgen-gåtur hver onsdag
Gåtur hver onsdag!

Man taler så godt sammen, når man går rundt i naturen, der jo tager sig ud på 
smukkeste vis i øjeblikket.

Vi mødes ved slotsgården hver onsdag kl. 9.00 og går ud i det blå og grønne – en 
tur på ca. 1 time i et tempo, hvor de � este kan være med. Vi går dog på ujævne 
stier, så tag godt fodtøj på.

Alle er velkomne!

Konfirmation i Adsbøl Kirke
En konfirmation er en 
stor og vigtig dag for 
både konfirmanden og 
forældrene. ■

Søndag var der konfirmation 
i Adsbøl Kirke med 
sognepræst Hanne 
Beierholm Christensen.
 Foto Jimmy Christensen

Konfirmand Sofie Heissel 
Iversen var iført en 
utraditionel konfirmand-
kjole i bedste japansk stil.
 Foto Jimmy Christensen

Dronning Margrethe kommer 
18. juli til Graasten Slot
Af Gunnar Hat tesen

Hendes Majestæt 
Dronning Margrethe 
indleder mandag den 18. 
juli sit sommerophold på 
Graasten Slot.
Dronningen ankom-
mer med kongeskibet 
Dannebrog til kajen i 
Aabenraa, hvor der er of-
ficiel modtagelse kl. 10.00. 
Det er Statsforvaltningen 

i Region Syddanmark, 
der står for modtagelsen i 
Aabenraa.

Fra Aabenraa kører 
Dronningen straks til 
Gråsten, hvor der tra-
ditionen tro er modta-
gelse på Torvet. Her er det 
Sønderborg Byråd, der 
tager imod, og borgmester 
Erik Lauritzen holder en 
kort velkomsttale.

I Gråsten er der mulig-

hed for, at publikum kan 
overvære modtagelsen tæt 
på gæsterne.

Under sommerophol-
det på Graasten Slot vil 
Dronningen varetage flere 
officielle pligter. Blandt 
andet skal Dronning på 
besøg i Tønder lørdag 6. 
august. ■

Dronning Margrethe bliver sædvanen tro modtaget på Torvet i Gråsten. Arkiv foto
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Sammenhold 
er vigtigt, når 

det handler om 
Danmarks sikkerhed

Det er ingen hemmelighed, at der er meget, 
der skiller os politisk. Også i forhold til EU. 
Men vi er alle enige om, at der er behov for et 
trygt Europa i en verden, der er blevet mere 
uforudsigelig og usikker. Derfor mener vi, at 
Danmark bør være en del af Europas samarbejde 
om sikkerhed og forsvar. Og derfor anbefaler 
vi danskerne at stemme ja til at afska� e 
EU-forsvarsforbeholdet. 

Verdenssituationen er grundlæggende forandret 
efter Ruslands angreb på Ukraine. Der er igen krig 
i Europa. Danmark har et tæt forhold til USA, der 
er vores vigtigste allierede og Europas tætteste 
samarbejdspartner. Men vi kan ikke overlade 
Danmarks sikkerhed til USA alene. 

Ligesom at vi ikke kan forvente, at USA altid vil 
tage det fulde ansvar for Europas sikkerhed. Her 
har vi brug for fl ere stærke samarbejder. Derfor 
mener vi, at Danmark skal tage et større ansvar for 
vores egen og Europas sikkerhed sammen med de 
lande, vi deler værdier og nærområde med. 
Derfor mener vi, at Danmark skal være medlem af 
forsvarssamarbejdet i både NATO og i EU.

I dag er Danmark det eneste land i Europa med 
et forsvarsforbehold. Vi mener ikke, at vi skal have 
et forbehold, når det handler om vores tryghed og 
sikkerhed. Dét, at vi nu står sammen – på tværs 
af partiskel og store uenigheder – bunder i et 
reelt ønske om at sikre Danmarks sikkerhed og 
tryghed bedst muligt.  

Vi anbefaler, at du stemmer JA den 1. juni
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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.

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

Rinkenæs Vandværk er fremtidssikret

Af Lise Kristensen

I april blev Rinkenæs 
funklende ny vandværk 
indviet med deltagelse 
af et par hundrede 
personer. Det var 
ikke uden stolthed, 
bestyrelsen kunne 
præsentere nybyggeriet, 
der er opført i løbet af et 
års tid og nu står som 
symbol på en sikker og 
kvalitativ vandforsyning 
til Rinkenæs borgere.
“Det har kostet 7,4 mil-
lioner kroner at bygge 
vandværket med Vand-
Schmidt som bygherre. Vi 
lavede en omvendt licitati-
on og fortalte, vi ønskede 
et moderne funktionsdyg-
tigt vandværk, og hvad vi 
havde at gøre godt med. 
Vi har taget et kreditfor-
eningslån over en 25-årig 
periode. Målsætningen 
var, byggeriet ikke måtte 
belaste vandprisen,” for-
tæller formand Peter Bo 
Christensen.

Vandværket har godt 
650 brugere, der aftager 

67.000 kubikmeter vand 
om året. Der er et spild på 
8,7 procent, hvilket er for-
holdsvist meget, men det 
kommer der styr på.

“Fjernvarmen lægger 
nye rør i det meste af 
Rinkenæs de kommende 
to år, så der kommer 
vi ned og ser, hvordan 
vandrørene har det og 
får bedre overblik over 
læk i det gamle Rinkenæs 
som Vårhøj og Lyshøj. 

Vi valgte at bygge nyt 
vandværk, fordi de store 
forbrugere og folk generelt 
her i Rinkenæs ønskede at 
bevare den lokale vand-
forsyning. Det gamle var 
slidt ned. Det havde også 
stor betydning, at der var 
bestyrelsesmedlemmer, 
som kunne sidde nogle 
år endnu, for havde det 
været den gamle garde 
på vej ud af kontoret, var 
det ikke gået,” fortæller 
formanden.

God økonomi
Det talte også med, at 
vandværket havde en god 
økonomi. På et tidspunkt 
ønskede bestyrelsen at 
sætte vandprisen op med 

25 øre per kubikmeter, 
men det blev besluttet at 
lade den stige med 1,50 
kroner for at have større 
økonomiske muskler at 
spille med. Vandprisen er 
reelt på otte kroner plus 
moms per kublikmeter, 
men skatter og afgifter 
er på det femdobbelte. 
En vandværksbestyrelse 

gør et kæmpe arbejde for 
statskassen.

“Vi har et godt samar-
bejde med kommunen. 
Den er behjælpelig med at 
sikre den lokale vandfor-
syning. Vi har to boringer, 

hvoraf vi fornyr den 
ene om fem år. Den ny 
boring ligger i 80 meters 
dybde, mens den gamle 
fra 1984 er på omkring 
30 meter i jorden. Vi 
mener at have bygget et 
vandværk, der holder i 
mindst 100 år,” fortæller 
Peter Bo Christensen, 
der nævner en god grund 

til, yngre kan vindes for 
bestyrelsesarbejdet.

“Vandværket er så mo-
derne, at det kan styres 
og overvåges fuldstændig 
hjemme fra din computer 
eller iPhone. Du skal 
ikke hen på værket for 

at have styr på tingene. 
Rinkenæs er delt op i tre 
vandforsyningszoner, så vi 
kan se, hvor der er et læk,” 
siger formanden, der er 
produktionsplanlægger på 
Arla i Kruså og vant til at 
have teknisk overblik.

Det ny vandværk blev 
bygget på Nederbyvej 
under det gamle. Det 
ligger på den gamle 
Nederkros grund og 
er bygget i Egernsund 

tegl. Vandværket fik 
grunden til en favorabel 
pris. Krobygningen blev 
revet ned med støtte 
fra den kommunale 
nedrivningspulje.

Der er plads til udvi-
delser og fornyelser med 
eventuelle kulfiltre. Der 
er erhvervet jord omkring 
boringerne, så der ikke 
opstår diskussioner om 
sprøjtning og forurening 
omkring de følsomme 
vandboringer. Nederkros 
gamle skilte hænger på de 
vandværkets hvide vægge 
i mødelokale og over for 
filtrerings- og vandtanke i 
rustfrit stål i produktions-
hallen med udsigt til pum-
per og digitale display. 
Historien går hånd i hånd 
med fremtiden på vand-
værket på Nederbyvej. ■

Formand for Rinkenæs 
Vandværk Peter Bo 
Christensen har været med 
til at sikre et moderne og 
fremtidssikret vandværk til 
byens borgere formedelst 7,4 
millioner kroner.

Man kan kigge ind i tankene 
til Rinkenæs’ rene vand. De 
blå tanke er filtreringsanlæg, 
der sorterer urenheder fra 
vandet, inden det havner i 
store rustfri ståltanke, før 
det sendes videre ud til 
vandforbrugerne.

Rinkenæs Vandværk er bygget i Egernsund tegl og blev indviet i april, så byen nu har et 
spritny og teknologisk topmoderne vandværk.
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F O L K E M Ø D E  I 
S K I B E L U N D  K R AT

Søndag den 29. maj kl. 14.00-16.00
i Skibelund Krat 4, 6600 Vejen

S k a l  v i  a f s k a f f e 
Fo r s v a r s f o r b e h o l d e t ?

Onsdag den 1. juni skal vi stemme om, hvorvidt det danske 
forsvarsbehold skal afska� es eller bevares.

Hvad indeholder det forbehold, hvorfor har vi det og 
hvordan begrænser vi Putins indfl ydelse i Europa?

Deltagere:

Frihed og fællesskab

Benny Engelbrecht 
Medlem af Folketinget for 

Socialdemokratiet og Forsknings- 
og Uddannelsesminister

Peter Kofod 
Medlem af Europa-Parlamentet 

for Dansk Folkeparti

Christian Juhl  
Medlem af Folketinget 

for Enhedslisten

Eva Kjer Hansen
Medlem af Folketinget for 

Venstre og formand for 
Folketingets Europaudvalg 

Støttet af:

Ordstyrer: Peter Gæmelke
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SØNDAGSCAFE
Søndag den 12. JUNI kl. 12.00 – 14.00 

på Restaurant ANKER’S 
Marina Fiskenæs, Gråsten

DØRENE ÅBNES KL. 11.30
Dagens middag:

Mørbradgryde med urtemos, svampe og bacon
Inkl. 1 glas vin eller 1 øl eller vand kaffe og småkage

Pris 110,- kr. for medlemmer
  130,- kr. for ikke-medlemmer

Vi har harmonikamusik, sang og god stemning

Tilmelding er allerede muligt nu på vores 
hjemmeside www.aeldresagen.dk/gråsten 
eller til Anne Køcks, tlf. 23 34 09 05 gerne 

via sms senest den 8. juni kl. 18.00

Gråsten

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

Egnsspil på 
Cathrinesminde Teglværk

ENKELAND
Lørdag den 18. juni kl. 15.00

Egnsspillet opføres udendørs og udgangspunktet er 
1. verdenskrig omkring teglværket og på Broagerland.

30.000 sønderjyske mænd var indkaldt til 
tysk krigstjeneste og over 5.000 omkom i tysk 
tjeneste. Kampen udspilles både i skyttegraven 

og hjemme i Sønderjylland, hvor kvindernes 
kamp for at brødføde familien var svær.
Egnsspillet har sit udgangspunkt i bogen 

ENKELAND, der er skrevet af Karsten Skov.
Billetpris 75,- kr.

Bus fra Ahlmannsparken kl. 14.00 - 50,- kr.
Prisen er baseret på tilskud fra puljen ”sårbare ældre”

Tilmelding til Anne Køcks,
tlf. 23 34 09 05  gerne SMS som gælder 

fra den er besvaret senest 
den 8. juni kl. 18.00.

Billetterne kan afhentes og betales den 
9. juni i tidsrummet kl. 12.00 – 13.00 

ved indgangen i Ahlmannsparken.

Gråsten

Nye sportslige robåde 
fik vand under kølen

Der var fart over feltet, 
da Gråsten Ro- og 
Kajakklub og Deutscher 
Ruderverein Gravenstein 
i weekenden gennem-
førte et kursus i roning 
såkaldte coastal-både. 
De to klubber har i de 
senere år købt denne 
bådtype, som på én gang 
er hurtig og stabil, og som 
appellerer til yngre roere.

“Det er en ny og sports-
lig måde at ro på. Hvis 
man kan finde rytmen, 
kan man få fart på og 
pulsen op. Og da man 
kan ro alene, er man ikke 
afhængig af andre”, siger 
Axel Johnsen, der er for-
mand for Gråsten Ro- og 
Kajakklub.

I alt fik ni medlem-
mer fra de to klubber 
instruktion. ■

Medlemmer af Gråsten Ro- 
og Kajakklub og Deutscher 
Ruderverein Gravenstein 
gennemgik kursus i roning.

Den Grønne Førertrøje 
kom forbi Gråsten
Af Lise Kristensen

Alle sejl var sat til, da 
Project Zero fredag efter-
middag gæstede Gråsten i 
jagten på de sidste tvivlere 
i den grønne omstilling. 
De var svære at opdrive, 

for der udspandt sig ingen 
kontroverse diskussioner 
i de timer, Project Zeros 
overbevisende medar-
bejdere gæstede torvet. 
Tyske turister og folk på 
loppemarkedet ved siden 
af kiggede på de mange 

flag og gulgrønne budska-
ber om, at Tour de France 
snart lægger vejen forbi 
Project Zero kommunen 
Sønderborg. I den anled-
ning er projektets grønne 
farver for tiden blandet 
med gult – og deraf titlen 
Den Grønne Førertrøje 
Tour, som sidste uge lagde 
vejen forbi Nordborg, 
Broager, Blans, Skovby, 
Gråsten og sluttede lørdag 
i Sønderborg.

Tilhængerne og de over-
beviste kunne se nærmere 
på Gråsten Teglværks 
grønne mursten, som re-
ducerer CO2 udledningen 
i byggeriet. Der var også 
mulighed for at tage en 
Tour Skoda elbil i nærme-
re øjesyn. Sydtrafik infor-
merede om den grønne 

omstilling af persontrans-
porten under mottoet Ta’ 
bussen det er ubetinget 
godt for klimaet, hvor 
ubetinget var skrevet med 
store flimrende bogstaver. 
Var der behov for mere, 
var touren rig på informa-
tionsmaterialer og endog 
garanteret bæredygtige 
indkøbsposer, de besøgen-
de kunne få med hjem.

Der var således ingen 

tvivl om det rene budskab, 
der også gik rent ind i en 
grad, så de fleste besøgen-
de nøjedes med at komme 
på cykel og give bud-
bringerne ret i det meste. 
Eneste lettere forstyrrelse 
var måske nogle tunge 

lastbiler, der kørte over 
brostenene i eftermidda-
gens løb, men hvad, der er 
jo også et stykke tid endnu 
til at få overbevist de 
sidste tvivlere og få gjort 
transporten helt grøn, før 
målet er nået i 2029. ■

Project Zeros overbevisende 
medarbejdere var mødt 
talstærkt frem til Den Grønne 
Førertrøje Tour i Gråsten.

Der er ingen tvivl om, det er 
mest klimavenligt at tage 
cyklen, og skulle nogen være 
i tvivl, kan de få en folder 
med på vejen.
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Skyd sommeren i gang med 
skønne toner af klassisk musik. 
Oplev et brusende repertoire 
bestående af kendte arier fra 
opera og operettens verden samt 
tolkning af klaverstykker opført 
af sopran Bettina Hellemann 
Munch og pianist Michi Komoto.

Koncerten varer 1 time og 45 
minutter. I pausen serveres et glas 
Verdi og et stykke kransekage.

Pris kr. 149,- 

Tilmelding: LOF Syd tlf. 2573 4210 eller på deres hjemmeside www.lof-syd.dk

Sommerkoncert
 i Gråsten

Søndag den 10. juli 2022 kl. 14.00
i BHJ salen i i Ahlmannsparken

Ekstra åbent for ekspedition af pas
Borgerservice Sønderborg har ekstra åbent for ekspedi-
tioner vedrørende pas lørdag den 18. juni kl. 10-14.

Husk at bestille tid på 
www.sonderborgkommune.dk 
eller tlf. 88 72 64 00.

BORGERSERVICE

GODT DESIGN TIL DIN HVERDAG

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

.

Dit hjem skal afspejle dig og inspirere til mere. En-
hver krog i boligen har sit formål. Her finder du 
tryghed og energi i hverdagen – uanset om du 
læser en god bog i hyggehjørnet, tilbereder et 
lækkert måltid i køkkenet eller nyder lidt wellness 
i badeværelset.

En god balance mellem materialer og funktion 
giver dig den rigtige følelse, så du kan nyde hver-
dagen. Kig forbi til vores åbent hus, hvor du kan 
lægge planen for dit nye køkken, bad, garderobe 
eller bryggers. Du er velkommen.

inspiration
Bolig

ÅBENT HUS
SØNDAG 29. MAJ KL. 10-15

Teltsalg i Ulsnæs Centret

Garn & Tøj har for tiden 
teltsalg lige overfor 
butikken. 
De faste kunder har været 
flittige til at gøre brug af 
de gode tilbud i både tøj 
fra Masai samt forskellige 

slags garner, og der er 
solgt godt ud. 

De sidste varer skydes af 
fredag og lørdag med 50% 
rabat, så der er muligt at 
gøre en god handel. 

“Vi laver to dage med 
helt lave i priser i forbin-
delse med Oldtimerløbet, 

hvor byen summer af 
mennesker. Mange kun-
der vender fast tilbage til 
os for at gøre en god han-
del. Det er dejligt, det nu 
er muligt at hilse på vore 
kunder langvejs fra” siger 
Lis Lykke Christensen. ■

Lis Lykke Christensen holder teltsalg i Ulsnæs Centret. Foto Ingrid Johannsen
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Tilmelding til 
Gråsten Avis/Bov Avis
på tlf. 2116 0683
rejser@graastenavis.dk

Efter opsamling kører vi til Hou, hvor 
vi tager med færgen til Samsø. I den 
mondæne badeby Ballen får vi middag.
Vi oplever nogle af øens væsentligste seværdigheder.
Under busturen rundt på Samsø vil 
den lokale guide fortælle en masse om 
øens historie og dens historie.
På øen ligger en perlerække af 22 hyggelige 
landsbyer med hvert sit særpræg og charme.
Vi kommer naturligvis til Nordby, som er en rigtig 
hyggelig lille by med sine små, snørklede gader, 
charmerende gamle huse og bedårende gadekær
Forventet hjemkomst ved 22-tiden.
Prisen inkluderer bus, rundstykke og 
ka� e, færgeoverfart, middagsmad, lokal 
guide, eftermiddagska� e og kage.

BovAvis

Afgang
Alsion, Sønderborg  . . . . . . . . . . . 7:30
Nybøl Kirke . . . . . . . . . . . . . . . . . 7:45
Broager Kirke. . . . . . . . . . . . . . . . 7:50
Elektrikeren Egernsund . . . . . . . . 7:55
Ahlmannsparken, Gråsten . . . . . . 8:00
Bageren Rinkenæs . . . . . . . . . . . . 8:10
Annies Kiosk, Sønderhav . . . . . . . 8:15
Bindzus, Kollund . . . . . . . . . . . . . 8:20
Kruså Bankocenter  . . . . . . . . . . . 8:25
Bov Kirke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8:30
Samkørselspladsen ved Kliplev  . . 8:45
Circle K, Rødekro . . . . . . . . . . . . 9:05
Samkørselspladsen
ved Hammelev . . . . . . . . . . . . . . . 9:35
OK-tanken i Bramdrupdam  . . . 10:00

795,-2. pinsedag2. pinsedag
mandag den 6. junimandag den 6. juni

1-dags bustur til 1-dags bustur til 
Skønne SamsøSkønne Samsø

Butikken er åben fredag, lørdag og søndag kl. 11-16 

Vaskilde 1A, Dybbøl . Tlf. 31 35 33 82

Antik og 
indbo købes

Dødsbo 
tømmes

Dybbøl Antik og GenbrugDybbøl Antik og Genbrug

KGGO får hjælp til at genstarte KørestolsRingridningen
Der er lagt op til det 
helt store come-
back for Gråsten 
KørestolsRingridning. 

Det er foreningen KGGO, 
som genoptager den årlige 
tradition efter at have 

modtaget en donation fra 
TrygFonden på 15.000 kr.

“Det er ved hjælp af 
vores engagerede medlem 
Jette Kubiak-Schwartz, 
at vi fik donationen 
fra TrygFonden. Hun 
skrev en ansøgning 
om starthjælp til at få 
KørestolsRingridnings-
arrangementet på hjulene 
igen efter Corona-krisen, 
og det fik vi”, fortæl-
ler formanden for 
Kørestolsbrugere- og 
Gangbesværede i Gråsten 
og Omegn, Svend Schütt.

Jette Kubiak-Schwartz 
er frivillig i foreningen og 
har stor erfaring med fun-
draising fra sine tidligere 
indsatser som frivillig i, 
blandt andet, Røde Kors.

“Jeg er så glad for, at 
vores ansøgning til 
TrygFonden gav pote, for 
det her er bare en skøn 
og livgivende forening, 
som har fortjent en ekstra 
håndsrækning, så de 
kan fortsætte deres store 

initiativ med at markere 
sig og bringe festlig stem-
ning til byen”, siger Jette 
Kubiak-Schwartz.

Den traditionelle 

KørestolsRingridning i 
Gråsten er en fest med 
optog, musik, tombola og 
salg af ringriderpølser. ■

Fra venstre Conny Pedersen, 
Kim Christensen, Karina 
Schrøder, Svend Schütt og 
Jette Kubiak Schwartz.
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DIN LOKALE HÅNDVÆRKER

Tag på udflugt med Gråsten Rejser 
og Gråsten Avis. Se mere på

www.graastenavis.dk/rejser-og-udflugter

CVR: 39280973  •  Kardemommevej 9, Rinkenæs, 6300 Gråsten

CVR: 39280973  •  Kardemommevej 9, Rinkenæs, 6300 GråstenCVR: 39280973  •  Kardemommevej 9, Rinkenæs, 6300 Gråsten

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

fi skbaekentreprise.dk

• Autoriseret kloakmester
• Certi� ceret rottespærre montør
• Brolægning
• Gravearbejder

PEl-installation  PBelysning  PIndustriservice   
PEDB-installation  PSikringsanlæg 

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

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

www.el-teknik.dk

Bygningskonstruktør
Murermester

og aut. kloakmester

Vi gennemfører opgaverne  
med seriøsitet og præcision

Planetvej 2 • 6300 Gråsten

Nybygning • Tilbygning • Tagarbejde • Badeværelser
Belægning • Reparationer

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

Bygningskonstruktør
Murermester

og aut. kloakmester

Vi gennemfører opgaverne  
med seriøsitet og præcision

Planetvej 2 • 6300 Gråsten

Nybygning • Tilbygning • Tagarbejde • Badeværelser
Belægning • Reparationer

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

Bygningskonstruktør, murermester
og aut. kloakmester

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

Ingen opgave er for lille.

Andr. Petersen & Søn ApS
Planetvej 2 • 6300 Gråsten

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

Alt i anlæg & vedligehold

Hækklipning Belægning

Vedligehold Beplantning

Beskæring

Græsplæner

Haveservice TræfældningBeskæring

Belægninger StøttemureGræsplæner

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

ANL ÆGSGARTNE R

HUSK du kan få 
FRADRAG  for 
havearbejde

+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!

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. InstallatørDit værksted og servicebutik på vejen

Gisselmann
Kongevej 86, Gråsten · 74 65 01 70

Hvis din bil 
kunne vælge
Reparation og service 
af alle bilmærker

Kioskvarer og gaveartikler 
mv.

CVR 34 22 35 72

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

Tlf. 74 67 15 12 · vvs@bred.dk

Bred VVS ApS

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

Bomhusvej 17, 6300 Gråsten · vaerksted@biler4alle.dk 
Tlf. Brian 60 16 35 78 · Tlf. Claus 51 23 44 88

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
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GRÅSTEN SLOTSKIRKE
Kr. himmelfartsdag, torsdag den 26. maj kl. 11.00

ved Hanne Beierholm Christensen
Søndag den 29. maj kl. 11.00

ved Hanne Beierholm Christensen

ADSBØL KIRKE
Søndag den 29. maj
Ingen gudstjeneste

KVÆRS KIRKE
Søndag den 29. maj 
Ingen gudstjeneste

BROAGER KIRKE
Kr. himmelfartsdag, torsdag den 26. maj kl. 10.30

ved Esbern Gaur Vernersen
Søndag den 29. maj kl. 9.00

ved Esbern Gaur Vernersen med dåb

EGERNSUND KIRKE
Kr. himmelfartsdag, torsdag den 26. maj kl. 11.00

ved Liselotte Kirkegaard med dåb
Søndag den 29. maj 
Ingen gudstjeneste 

RINKENÆS KORSKIRKE
Kr. himmelfartsdag, torsdag den 26. maj kl. 9.30

ved Hanne Beierholm Christensen
Søndag den 29. maj kl. 9.30

ved Hanne Beierholm Christensen

NYBØL KIRKE
Søndag den 29. maj kl. 9.30

ved Biskop Marianne Christiansen

SOTTRUP KIRKE
Kr. himmelfartsdag, torsdag den 26. maj kl. 9.30

ved Hans Peter Erbs
Søndag den 29. maj 
Ingen gudstjeneste

ULLERUP KIRKE
Kr. himmelfartsdag, torsdag den 26. maj kl. 10.30 

ved Lis-Ann Rotem 
Søndag den 29. maj kl. 10.30 

ved Lis-Ann Rotem

TYSK GUDSTJENESTE
Sonnabend, 28.5., 10.30 Uhr

Gottesdienst mit Konfirmation
in Bau

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

Første torsdag i hver måned
Gråsten Bibliotek kl. 17.00 – 17.30 
Padborg Bibliotek kl. 16.30 – 17.00

Advokaterne i Gråsten og Padborg

ADVOKATVAGTEN

Kære Kristo� erKære Kristo� er

Hjertelig tillykkeHjertelig tillykke
med din 9 års fødselsdag med din 9 års fødselsdag 

den 24. maj den 24. maj 
Kærlig hilsen Kærlig hilsen 

B.M.P.TT.I.M.T.F.N.A.B.M.P.TT.I.M.T.F.N.A.
Mor-Far-Sebastian Mor-Far-Sebastian 

& Kamille& Kamille

BRYLLUP BRYLLUP 
Mette og Lars Mette og Lars 

datter af Joan og Bent Doweszeit, Broager datter af Joan og Bent Doweszeit, Broager 
og søn af Inga og Jan Asmussen, Løgumkloster og søn af Inga og Jan Asmussen, Løgumkloster 
vies lørdag, 28. maj 22 kl. 13 i Broager Kirke.vies lørdag, 28. maj 22 kl. 13 i Broager Kirke.

Bryllupsadresse, Ballebro FærgekroBryllupsadresse, Ballebro Færgekro

SølvbryllupSølvbryllup
Maria og Bjarke Petersen Maria og Bjarke Petersen 

kan fejre sølvbryllup kan fejre sølvbryllup 
tirsdag 31. maj 2022tirsdag 31. maj 2022

Der er morgensang kl 7.00 Der er morgensang kl 7.00 
på Nalmadebro 21, Gråstenpå Nalmadebro 21, Gråsten

LÆGE ANNEMETTE ALS
Holder ferie i uge 22
Mandag den 30. maj 2022 

til og med fredag den 3. juni 2022

Ved akut eller uopsætteligt behov for lægehjælp 
på lukkedage 

kontakt kl. 8.00 – 9.00 
Familielægerne i Gråsten

Ulsnæs 6, 1., -4, 6300 Gråsten
7465 1144

HUSK SYGESIKRINGSKORT
Hav altid emballagen ved dig

ved medicinbestilling

Husk medicinbestilling senest
fredag den 27. maj 2022

✁

✁

I anledning af vores I anledning af vores 

SølvbryllupSølvbryllup
den 31. maj den 31. maj 

er der morgensang og ka� e er der morgensang og ka� e 
kl. 7 på Bækbjerg 2kl. 7 på Bækbjerg 2

Med venlig hilsenMed venlig hilsen
Tove og Michael JensenTove og Michael Jensen

GRÅSTEN
HAVEKREDS

SOMMERAFTENTUR 
med besøg i 3 haver på Nordals.

Torsdag den 2. juni kl. 18.00, 
vi mødes på Præstegårdsvej 3 i Oksbøl.

Der bliver lejlighed til at se sjældne træer; 
gårdhave, mindre damme, have på skråning, 

rododendron, sten, roser og salg af sten� gurer.

En spændende og inspirerende aften for havefolket.

Kørelejlighed - ring til Henrik 2119 1475

Entre 30,-/60,- kr.

Billede: freepik.com

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

“Alice i Eventyrland”
Eventyrmusical

af Jens E. Hansen. 
Komponist: Jacob Kragh. 

Instruktør Kristina A. Gude-Hansen 

Lørdag den 18. juni kl. 15,00
Søndag den 19. juni kl. 13,00 og 18,00

Tirsdag den 21. juni kl. 18,00
Onsdag den 22. juni kl. 18,00
Sommerspillet er på vores udendørs scene

Billetpriser voksne kr. 90,-
Børn op til 13 år kr. 45,-

Der kan i pausen købe pølser-
is-kaff e-øl og vand 

Det lille Teater, Gråsten 1972-2022 50 års med teater

Ny kasserer i Det 
lille Teaterhus
På generalforsamlingen 
i Det lille Teaterhus 
ønskede 90-årige 
Anton Mortensen ikke 
genvalg til bestyrelsen 
efter mange års trofast 
indsats som kasserer.
Nyvalgt blev Dorte 
Brodersen. 

Ketill Næsborg blev 

genvalgt til bestyrelsen. 
Der var også genvalg 
til formanden Gunnar 
Brodersen. 

Som suppleant blev Jørn 
Asmussen genvalgt. 

Som regnskabskyndige 
revisor for 2 år modtog 
Ole Gaul Nilum samt 
Anne Marie Brodersen 
begge genvalg. ■
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Dødsfald

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

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

www.lindegaardensbedemand.dk
Sønderborg, Gråsten & Aabenraa DØGNSERVICE:

29 29 86 68

Bedemand med hjertet

TaksigelserKoncert med fællessang Af Hanne Næsborg-Andersen

Foreningen Kultur i 
Gråstens havde forleden 
sit første arrangement, 
nemlig korsang og 
fællessang med 
Vokalbanden i BHJ-salen 
i Gråsten.
Over for 60 tilhørere sang 
koret rytmiske sange 
med energi og harmoni, 
og indimellem var der 
fællessang fortrinsvis 
nogle af de nye sange 
fra Højskolesangbogen, 
som aspirerer til at blive 
klassikere. ■

Der var en god og varm stemning i salen, godt hjulpet af den fine akustik.

Du, som har tændt millioner af stjerner,
tænd i vort mørke en tindrende tro.

Du er vort lys, og du vogter og værner 
os, så vi sover i tryghed og ro.

Bent Gundesen
* 3. februar 1937    †  21. maj 2022

Du vil altid være i vore hjerter

Anne, Christian og Roar
svigerbørn og børnebørn

Bisættelsen finder sted i Egernsund Kirke
lørdag den 28. maj kl. 13.00

I stedet for evt. blomster kan man betænke
Egernsund Frivillige Brandværn,  

reg. 9797 konto 8844403195 mrk. Bent Gundesen

Waltraut Margrethe Rerup 
Kromann, Gråsten, er død, 
72 år. ■

Hjertelig tak

for venlig deltagelse ved vores kære

Gerda Nissens
bisættelse i Broager Kirke

Tak for blomster og kranse

Vibeke og Poul, Helle

Forårets blomster i Graasten Slotshave

Forårets farverige blomster 
blomstrer i Graasten 
Slotshave. 
 Foto Ingrid Johannsen
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B R O A G E R

Pinsefrokost
Torsdag den 2. juni

kl. 13 – 16
i præstegården

Tilmelding senest 2 dage før 
til Finn tlf. 23 66 96 63

Pris 150,- kr.

EGERNSUND SENIORER
BROAGER PENSIONISTFORENING

inviterer medlemmerne på

HELDAGSTUR 
TIL TIRPITZ MUSEUM

Onsdag den 15. juni 2022
PRIS KUN kr. 400,- 

Med i prisen buskørsel, indgang og 
middag ekskl. drikkevarer

*** NY TILMELDINGSFRIST ***
Tilmelding og betaling senest den 1. juni 2022

Tilmelding til Gerda tlf. 30 44 45 25 
konto nr. 9797 8840200729 

Tilmelding til � ea 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

Bilist forulykket på 
Brovej ved Skodsbøl

Af Lise Kristensen

En 85-årig bilist blev 
hårdt kvæstet, da han 
tirsdag aften forulykke-
de i sin Seat på Brovej 
ud for Rendbjerg og 
Skodsbøl. 
Manden kom kørende ad 
Brovej, da han tilsyne-
ladende mistede herre-
dømmet over sit køretøj 
og landede på en mark på 
den modsatte side af vejen 
kort før indkørslen til 
Skodsbøl.

Manden var fra 

Egernsund og var ude at 
køre i aftentimerne.

Oversigtsforholdene var 
normale og trafikken be-
grænset som på en almin-
delig tirsdag aften. 

Den 85-årige kom i 
klemme under sin bil, 
der blev totalskadet, da 
den rullede rundt. Den 
forulykkede blev hentet 
i redningshelikopter fra 
Flensborg og overført til 
sygehuset. 

Brovej blev spærret et 
stykke tid under den akut-
te redningsindsats, der ud-

over helikopter omfattede 
politi- og brandberedskab. 
Politiet har ikke for nær-
værende oplysninger om, 
hvad der førte til ulykken.

Trafikken blev ledt over 
Rendbjerg ad Rødegade 
med en del trængsel til 
følge. Da den forulykkede 
var fløjet væk, og bilen på 
marken var afmærket med 
bånd, blev trafikken givet 
fri på Brovej igen. ■

Den forulykkede bil ved Skodsbøl blev totalskadet. Foto Lise Kristensen

Engageret Egernsunder er gået bort
Af Gunnar Hat tesen

Bent Gundesen, 
Sundgade 32, 
Egernsund, er død, 85 år.
Bent Gundesen var en vel-
lidt, respekteret og aktiv 
mand i lokalsamfundet.

Sammen med sin hu-
stru, Birgit, drev han på 

dygtig vis fra 1976 til 2000 
manufaktur- og trikota-
geforretning i Egernsund. 
Forretningen blev grund-
lagt af Bent Gundesens 
farfar i år 1900, og blev 
fra 1936 til 1976 drevet af 
hans far.

Bent Gundesen tog en 
stor tørn for lokalsam-

fundet i de 10 år fra 1967 
til 1977, hvor han var 
formand for Egernsund 
Borgerforening og igen fra 
2003 til 2011, hvor han var 
formand for Ældre Sagen 
på Broagerland.

Sammen med sin ko-
neværnede han altid om 
familien, som består af tre 
børn og fire børnebørn.

Selv om den aktive 
karriere var forbi, og han 
havde trukket sig tilbage 
til et velfortjent otium, 
deltog han stadig aktivt i 
foreningslivet. ■

Bent Gundesen, Egernsund, 
blev 85 år. Arkiv foto

Egnskor havde 
sæsonafslutning
Af Erling Nissen

Broager Egnskor har 
holdt sæsonafslutning på 
Frk. Jensen i Skelde efter 

en travl sæson med jule-
koncert i Broager Kirke 
og korkoncert med otte 
andre kor på Alsion. 

Ved sæsonafslutning bød 

koret på prøver på deres 
omfattende program, 
og dertil kom dejlige 
fællessange. ■

Broager Egnskor har holdt en 
fin afslutning på sæsonen.
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Tilmelding til 
Gråsten Avis/Bov Avis
på tlf. 2116 0683
rejser@graastenavis.dk

Efter opsamling kører vi til Pejsegården i Brædstrup, 
hvor vi nyder en lækker 2-retters menu.
Derefter kører vi til Silkeborg, hvor vi nede 
ved havnen stiger ombord på verdens ældste 
aktive hjuldamper, Hjejlen, som er fra 1861.
Vi sejler den smukke tur på Silkeborg Søerne mod 
Himmelbjerget. Sejlturen varer godt en time og 
båden anløber kajen ved Hotel Juelsø og foden af 
Himmelbjerget, hvorfra bussen henter os. På toppen 
af Himmelbjerget nyder vi den storslåede udsigt.
Fra Himmelbjerget kører vi ad smukke 
veje til Låsby Kro, hvis historie går 300 år 
tilbage. Vi nyder atmosfæren fra en svunden 
tid og drikker ka� e og spiser kage.
Vi er hjemme ved 20-tiden efter en herlig dag.
Prisen inkluderer morgenka� e og rundstykke, 2 
retters middagsmad, sejltur på Silkeborg Søerne, 
entré på Himmelbjerget, ka� e og kage, bus og guide.

BovAvis

Afgang
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 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9:20
Circle K, Rødekro . . . . . . . . . . . . 9:40
Samkørselspladsen
ved Hammelev . . . . . . . . . . . . . . 10:05
OK-tanken i Bramdrupdam  . . . 10:30

    1-dags bustur til 1-dags bustur til 

HimmelbjergetHimmelbjerget
      og sejlads på Silkeborg Søerneog sejlads på Silkeborg Søerne

Onsdag den 29. juniOnsdag den 29. juni

795,-

Kunstudstilling
Uden titel

Fernisering d. 26 maj kl. 15

Åbningstale ved Christel Leiendecker

Udstilling fra d. 26. maj til og med d. 2. juni 

Åbent fra kl. 14 - 17

Kulturhuset Sundgade 100, 6320 Egernsund

Udstillere: Birthe Cornelius, Christine Riis, 

Erna Bekhøj, Frauke Lassen, Gerda Christensen, 

Helen Krog, Karen-Inge Andersen, Mette Brag

Aspargestur til 
Vadehavet og Husum

Af Walther Jacobsen

Ældre Sagen i Broager 
havde forleden aspar-
gestur til Husum med 
Christian Kronika som 
guide.
Første stop på turen var 
Hattsted, hvor der aflag-
des besøg på Mikkelborg, 

som er et kultursted for 
det danske mindretal.

Deltagerne så en ud-
stilling af den danske 
kunstner Dan Thuesen, 
og hørte også om deres 
kricketbane. 

Turen fortsatte til 
Nordstrand, hvor der 
var en skøn udsigt over 
Vadehavet. Til kaffe blev 

der serveret Frisertorte 
med rigtig flødeskum. 

I Husum var der en 
byrundtur, hvor der bl. a. 
er en kopi af domkirken i 
København. Der blev gjort 
stop i Sdr. Løgum, hvor 
der blev serveret al slags 
skinke og asparges med 
hollandaisesauce. ■

Ældre Sagen i Broager var på hyggelig tur til Vestkysten.

G Ø R  S O M 
S T E P H A N I E

S T E M  J A !

Frihed og fællesskab
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S U N D E V E D

Nationalbankdirektør i 
Broager
Tilhørerne fik en 
kompetent indføring 
i dansk økonomi, da 
nationalbankdirektør 
Lars Rohde holdt fore-
drag på Cathrinesminde 
Teglværk. ■

Tentoma fik besøg
Virksomheden Tentoma 
i Smøl fik forleden 
besøg af medlem af 
Europa-Parlamentet 

Asger Christensen (V) 
og byrådsmedlem Ingrid 
Johannsen (V), som blev 
vist rundt på virksom-

heden af adm. direktør 
Henrik Ravnkjær. ■

300 besøgte Smøl Vold
Op mod 300 mennesker 
gik søndag fra Broager til 
Smøl Vold, som blev klædt 
i gult.

Det var Landsbylaugene 
på Broagerland, Broager 

Kultur og Broager 
Udviklingsforum, som in-
viterede alle interesserede 
til “Mal Smøl Vold gul”.

Ideen var at gøre Smøl 
Vold Tour de France gul 

som led i kommunens 100 
dages optakt til Tourens 
ankomst i Sønderborg 3. 
juli. ■
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Besøg genbrugsbutikken i

VESTER SOTTRUP

MØBLER – TING – TØJ
og gør et godt køb

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

Tlf. 40 76 22 36 i åbningstiden

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

Genåbnngen giver travlhed for 
en glad sognepræst i Ullerup
Af Lise Kristensen

Efter to års nedlukning 
og restriktioner i kirke-
gangen, er der nu frit 
slag på bænkerader og 
prædikestole i landets 
kirker.
Man må sidde ved siden af 
hinanden og synge, og der 
er ingen begrænsninger 
på, hvor mange man må 
være sammen til bryllup-
per, dåb og begravelser. 
Pandemien er lagt bag os 
– i hvert fald foreløbig.

“Det vælter ind med folk 
i kirken. Der er vielser og 
dåb i hobetal. De døbte er 
lidt større end vanligt, for 
der er opstået en flaskehals 
for at få forrettet de kir-
kelige handlinger. Det er 
skønt at slå dørene til kir-
ken helt op igen,” fortæller 
sognepræst i Ullerup Lis-

Ann Alexandra Rotem.

Seks vielser
Hun har seks vielser 
på stribe og har netop 
konfirmeret 22 ynglinge i 
Ullerup sogn.

Desuden har hun væ-

ret konfirmandvikar i 
Nordborg og Egernsund, 
så hun har bibragt 
Herrens velsignelse til 
mange unge og bekræf-
tet dem i deres dåb. I 
Nordborg kunne hun dog 
ikke forestå selve konfir-

mationen, da den faldt 
sammen med Ullerups.

“Det giver naturligvis 
travlhed, men det er en 
dejlig form for vigør. Det 
er fedt, at folk igen vælger 
at fejre de store begivenhe-
der i kirken og ikke læn-
gere skal tænke på restrik-
tioner og begrænsninger,” 
beretter sognepræsten, der 
ikke savner uvisheden om, 
højtidens gudstjenester 
kan gennemføres, hvor 

mange man må være, og 
om man nu må synge el-
ler ej.

“Diskussionen om at 
være bange for at blive 
smittet, lagde jo en dæm-
per på det hele. Det er glæ-
deligt, folk kommer for at 
få den kirkelige velsignelse 
og har det med i deres 
måde at åbne samfundet 
op på. Når jeg har meget 
at lave nu, har jeg det jo til 
fælles med mange andre, 
som har fået mere travlt 
efter genåbningen. Der 
er vel flere operationer 
og behandlinger. Det er 
gået langt bedre, end man 
kunne have frygtet. Folk 
vil virkelig vil kirken,” 
fortæller Lis-Ann Rotem, 
der tiltrådte som præst i 
Ullerup i 2015.

Godt tilpas
Hun kom fra Sjælland og 
havde været vikarierende 
sjælesørger i en række 
sjællandske sogne, inden 
hun valgte Ullerup Sogn 
til.

“Jeg føler mig rigtig godt 
tilpas og har en fantastisk 
menighed. Selvfølgelig 
kender alle hinanden 
her, så jeg kan ikke skeje 
så meget ud. Der er en 
stor styrke i at trække på 
samme kirkelige ham-
mel præst og menighed 
imellem,” fortæller den 
55-årige sognepræst, der 
er faldet så godt til, at 
hun nu føler sig fast for-
ankret i den sønderjyske 
præstegård. ■

Sognepræst Lis-Ann 
Alexandra Rotem føler sig 
forankret i Ullerup Sogn.
 Arkiv foto

KORKONCERT
Fredag den 3. juni kl. 16.00 

i Riddersalen på Sønderborg Slot

med Studentersangerne og 
Mandskoret Sønderborg

Billetter á 100,- kr. kan købes 
på www.mandskoret.dk 
eller på tlf. 20 18 68 72

Se mere på: 
www.studentersangerne.net 
og www.mandskoret.dk

Studenter-Sangforeningen

Mandskoret Sønderborg

I pinsen 1921 var 
Studentersangerne 
på turne i det 
netop genforenede 
Sønderjylland. 

100 året for denne tur 
og for genforeningen 
fejres med en ny turne, 
hvor der blandt andet 
afholdes en stor koncert 
i Sønderborg med både 
Studentersangerne 
og Mandskoret 
Sønderborg.

Arrangør: Mandskoret Sønderborg
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 E-mail: blomszone@bbsyd.dk
Mobil: 20 57 48 08 www.blomszone.dk

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

 

Hørt i byen
Konfirmanderne i 
Gråsten har været på 
Blå mandag i Heide-
park, der ligger syd for 
Hamborg.

Morten Asmussen, 
Gråsten, der er skole-
leder på Den Inter na-
tionale Skole i Søn der-
borg, fejrede sin 50 års 
fødselsdag med familie 
og venner på Brummers 
Gaard på Årø.

Per Beierholm, somme-
lier og uddeler i Super-
Brugsen i Augusten-
borg, er draget nogle 
dage til Frankrig for at 
studere champagne. 1. 
juni begynder han i en 
stilling i Super Brugsen 
i Gråsten.

Æ’Køkken leverer 
denne sommer mad til 
flyvegæsterne på Alsie 
Ekspress.

Der er begået hærværk 
på Rinkenæs Skole.

Gråsten Klolfklub 
fejrede forleden 10-års 
jubilæum med turne-
ring ved Ahlmanns-
parken for 60 deltagere, 
som efter dysten blev 
budt på biksemad.

Det lille Teater har 
holdt årsmøde, hvor 
Bent Skibsted blev 
genvalgt til bestyrelsen, 
hvor han er kasserer. 
Dorte Brodersen 
modtog ikke genvalg, 
i stedet modtog Ellen 
Lang ager Kristensen 
valg Som 1. suppleant 
blev Gitte Asmussen 
genvalgt og som 2. 
suppleant blev Lisbeth 
Brodersen valgt i 
stedet for Svend Aage 
Wolff, der ikke modtog 
genvalg.

Niels Jessen har fået 
ødelagt sin Bentley for 
flere hundrede tusinde 
kroner af en ukendt 
hærværksperson. Siden 
er det væltet ind med 
opkald og sms’er - af 
støttende karakter. ■

Skatkort på bordet
Gråsten Skatklub samlede 38 skatspillere til klubaften.

1. runde
1. Christian Skousen 
Holbøl 1411 point
2. Preben Paulsen 
Aabenraa 1264 point
3. Klaus G. Petersen 
Broager 1258 point
4. Finn Lorenzen 
Gråsten 1130 point
5. Hans Peter Alnor 
Kruså 1087 point
6. Knud Hansen 
Gråsten 1012 point

2. runde
1. Hans Jørgen Clausen 
Egernsund 1311 point
2. Søren Duus 
Aabenraa 1207 point
3. Jens Fredi Schulz 
Gråsten 1102 point
4. Klaus G. Petersen 
Broager 1010 point
5. Jens Zachariassen 
Felsted 992 point
6. Herbert Jürgensen 
Broager 992 point

Gråsten blomstrer 
snart i gule farver

Af Louise Johnsen

Måske er det ikke lige til 
at se det endnu men de 
gule blomster er på vej 
til at springe ud.
Gråsten Forum har igen 
i år sikret at der hænges 
blomster i lygtepælene i 
byens centrum til glæde 
for borgere og turister.

Flere gråstenere har de 
foregående år udvist stor 
glæde over de blomstren-
de lygtepæle i og omkring 
Gråsten centrum. Derfor 
har Gråsten Forum atter 
afsat et større beløb til 

denne blomstrende pynt-
ning af byen.

“I årets anledning af at 
Tour de France gæster 
Gråsten søndag den 3. 
juli, har vi valgt gule 
blomster”, fortæller Jakob 
Petersen, Gråsten Forum. 

En borger har sågar bi-
draget til, af egen lomme, 
at blomsterne kommer 
helt ned til hendes bopæl.

Blomsterne passes 
og plejes af samme 
firma, som Sønderborg 
Kommune benytter til 
pasning af de blomsterar-
rangementer kommunen 
ikke selv vedligeholder. ■

Gule blomster er på vej til at springe ud i Gråsten.

EU-forsvarsforbehold:

Stopklods eller 
forsikring mod Putin
Af Gunnar Hat tesen

Gnisterne fløj i debat om 
afskaffelse af det danske 
forsvarsforbehold ved 
debatmøde på Gråsten 
Landbrugsskole.
De politiske fronter 
blev trukket skarpt op 
mellem EU-tilhænger, 
folketingsmedlem Ellen 
Trane Nørby (V) og EU-
modstander Peter Kofod , 
der er medlem af Europa-
Parlamentet for Dansk 
Folkeparti.

I sin tale advarede Ellen 
Trane Nørby mod, at vi er 
os selv nok.

“Vi bliver stærkere ved at 
deltage i et forsvarspolitisk 
samarbejde i Europa”, 
sagde Ellen Trane Nørby, 
som nævnte, at hvis 
Danmark skal deltage i 
minerydning i Ukraine 
efter krigens ophør, kan 
det kun ske, hvis vi drop-
per forsvarsforbeholdet, 
som blev indført i 1993.

“Der er krig i Europa. 

Skal vi sidde på sidelinjen, 
når Ukraine skal gen-
opbygges”, spurgte Ellen 
Trane Nørby, som mener, 
at Folketinget er det rette 
sted at træffe afgørelse om, 
Danmark skal deltage i 
missioner.

“Danske soldater bliver 
ikke sendt ud, uden at 
Folketinget har godkendt 
det”, fastslog Ellen Trane 
Nørby, som understre-
gede, at det er et mellem-
statsligt samarbejde.

Mindre EU
Peter Kofod slog til lyd for 
mindre EU. Han efterlyste 
en ordentlig afstemning.

“At sætte Forsvars-
forbeholdet til afstemning, 
hvor vi alle er dybt berørte 
af Ukraine, er ikke OK”, 
mente Peter Kofod, som 
forudså, at afstemningen 
vil dele befolkningen i to 
lige store dele.

Peter Kofod sagde, at 
han var blevet meget 
mere skepsis over for det 

europæiske samarbejde 
efter at have siddet tre år i 
Europa-Parlamentet.

Ellen Trane Nørby 
nævnte, at Danmark er 
det eneste land, som har et 
forbehold.

Hun nævnte, at 22 lande 
er både medlem af NATO 
og EU.

“Det giver ingen indfly-
delse at stå udenfor”, men-
te hun, som pointerede, at 
Danmark har haft kæmpe 
fordel af at være medlem 
af EU.

“Spørg briterne efter 
Brexit”, lød det fra Ellen 
Trane.

Peter Kofod frygtede en 
EU-hær, men det afviste 
Ellen Trane. Det ville 
kræve en traktatændring. 
Peter Kofod ønskede også 
en afstemning om udtræ-
den af EU ud i fremtiden.

Debatmødet blev på 
myndig vis ledet af redak-
tør Siegfried Matlok. ■

Folketingsmedlem Ellen Trane Nørby anbefaler et ja 1. juni, mens Peter Kofod argu,menterer 
for, at vi skal træde ud af EU. Til højre ses Siegfried Matlok.

Der var livlig spørgelyst blandt de mange fremmødte.
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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

Trekanten 16 A
6300 Gråsten

ihle@post.tdcadsl.dkDANSKE MALERMESTRE

v/ malermester

Per Møller Ihle

Vi lægger vægt på 
folks tilfredshed

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

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

Nybyggeri på det gamle stationsområde i Padborg
Af Dit te Vennits Nielsen

Det gamle stadionområ-
de i Padborg bliver nyt 
boligområde.
Byggemester Padborg A/S 
har fået totalentreprisen 
på mellem 28 og 31 nye 
boliger på et 17.000 m2 
stort område, som Hesse 
& Grundtvig Holding er 
bygherre på. 

“Det bliver almindelige 
boliger på 80 til 100 m2 
med en stue og henholds-
vis 2 eller 3 værelser. Vi vil 
forsøge at gøre boligerne 
så bæredygtige som over-
hovedet muligt”, fortæller 

indehaver af Byggemester 
Padborg A/S, Hans 
Henrik Hesse, som peger 
på, at de nye boliger vil stå 
indflytningsklar senest 
medio 2023. 

Det glæder borgmester 
Jan Riber Jakobsen (K), at 
der nu sker noget med den 
gamle stadiongrund. 

“Det er glædeligt, det 
er en lokal håndvær-

ker, som er med til at 
udvikle Padborg”, siger 
borgmesteren.

Resten af grunden er i 
lokalplanen udlagt som 
rekreativt område, og 
Jan Riber Jakobsen vil 
i tæt samarbejde med 
Lokalforeningen Frøslev 
Padborg gå i dialog 
omkring udnyttelsen af 
pladsen. ■

Borgmester Jan Riber 
Jakobsen (K) gratulerer 
bygmester Hans Henrik 
Hesse med opgaven om at 
opføre nye boliger på den 
gamle stadion i Padborg. 
 Foto Dit te Vennits Nielsen

Tak fordi du handler lokalt

Padborg - Kruså - Frøslev - Holbøl - Kollund – Gråsten - Broager - Sundeved - Ragebøl Uge 21 25. maj 2022 14. årgang

A la carte menu kl. 7.00 - 20.00A la carte menu kl. 7.00 - 20.00
• • 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 25. Boller i karry med ris og wookTai

TORSDAG den 26. Stegt paneret fl æsk med persillesovs

FREDAG den 27. Kalvesteg med bønner

LØRDAG den 28. Dansk bøf med rødbeder

SØNDAG den 29. Burger med pommes frites

MANDAG den 30. Stegt fi sk med aspargessovs og grøntsager

TIRSDAG den 31. Gullash med mos

Pris 75,-

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

Fliserens

Spar

25%
Telefon: 61 80 61 61 rens@krusellsmultiservice.dk



KOLLUND KOLLUND 
KIRKEKIRKE

BOV BOV 
KIRKEKIRKE

HOLBØL HOLBØL 
KIRKEKIRKE

Søndag den 29. maj kl. 11.00
ved Marna Leila Vandsdal Egholm

Søndag den 29. maj kl. 9.30
ved Marna Leila Vandsdal Egholm

Kr. himmelfartsdag, 
torsdag den 26. maj kl. 10.00
Familiegudstjeneste ved 
Joan Arnbjarnardóttir 
Søndag den 29. maj kl. 10.00
ved ved Joan Arnbjarnardóttir

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.

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

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

Mediekonsulent
Knud Petersen

Telefon 31 40 03 61
kp@graastenavis.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

Taksigelser
 Hjertelig Tak  Hjertelig Tak 

For opmærksomhed i forbindelse medFor opmærksomhed i forbindelse med

Herluf NielsensHerluf Nielsens
død og bisættelsedød og bisættelse

på familiens vegne Trinepå familiens vegne Trine

Gudstjenester i Holbøl for juni 
SØNDAG DEN 5. JUNI KL. 10.00

Byfest-gudstjeneste i teltet ved Joan Arnbjarnardóttir

PINSEVANDRING
2. PINSEDAG, MANDAG DEN 6. JUNI KL. 14.00
Vandretur igennem Holbøl med H.C. Jørgensen og 

Asmus Petersen som fortæller om de gamle huse m.m. 
Vi begynder i kirken og afslutter med et lille traktement i kirken.

ONSDAG DEN 8. JUNI KL. 10.00
Babysalmesang i kirken

SØNDAG DEN 12. JUNI KL. 11.00
Gudstjeneste ved Joan Arnbjarnardóttir

ONSDAG DEN 15. JUNI KL. 11.00
Babysalmesang i kirken

SØNDAG DEN 19. JUNI KL. 11.00
Gudstjeneste ved Joan Arnbjarnardóttir

ONSDAG DEN 22. JUNI KL. 11.00
Babysalmesang i kirken

SØNDAG DEN 26. JUNI KL. 9.30
Gudstjeneste ved Theresia Treschow Kühl

ONSDAG DEN 29. JUNI KL. 11.00
Babysalmesang i kirken

TORSDAG DEN 30. JUNI KL. 14.00
Strikkecafé i konfi rmandstuen

Der er mulighed for kirkebil ved henvendelse 
til Dan Taxi på telefon: 48 48 48 48

www.holbolkirke.dk

Vor kære

Hans Jørgen Jersild Petersen Mai
er brat og uventet taget fra os

Padborg, den 14. maj 2022

Familien

Bisættelsen finder sted i stilhed

Vores kære søster og mosterVores kære søster og moster

Lisa Kjestine HemmsenLisa Kjestine Hemmsen
* 7. maj 1940* 7. maj 1940

er stille sovet inder stille sovet ind
† Bov, den 21. maj 2022† Bov, den 21. maj 2022

Tak for al din godhedTak for al din godhed
HelenHelen

Lena og Pia med familieLena og Pia med familie
Bisættelsen � nder sted fra Bov KirkeBisættelsen � nder sted fra Bov Kirke

Fredag den 27. maj kl. 10:00Fredag den 27. maj kl. 10:00

Min elskede hustru,
vores elskede mor og mormor

Lisa Kjestine Hemmsen
* 7. maj 1940

er stille sovet ind på Rønshave Plejehjem

Bov, den 21. maj 2022

Du lever videre i vore hjerter

Helmut
Jørgen & Ann-Line

Freya & Laura

Bisættelsen finder sted fredag den 27. maj
kl. 10.00 fra Bov Kirke

Efterfølgende vil der være kaffebord på Bov Kro

Padborg 
Skatklub
Der deltog 13 skatspillere 
i klubaften i Padborg 
Skatklub.

1. runde
Nr. 1 Gynther Bonnichsen 
 823 point
Nr. 2 Jan Petersen 
 789 point
Nr. 3 Svend Åge Jessen 
 763 point

2. runde
Nr. 1 Hans Bonde 
 920 point
Nr. 2 Svend Christiansen
 883 point
Nr. 3 Torben Ries 
 809 point

Syge-
meldt
First Camp Frigård – 
Flensborg Fjord udsendte 
forleden en pressemed-
delelse om, at camping-
pladsen fra 1. maj i år ville 
være Danmarks første 
røgfrie campingplads. 
Den var regionschef Kim 
Petersen ikke helt med på.
Så campingpladsen i 
Kollund er ikke røgfri.

Og den lokale leder, 
Ismael Brønk, er blevet 
sygemeldt.

First Camp overtog 
campingpladsen 1. februar 
2021. ■
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Nybolig Padborg
Lena Schmüser & Andreas Thomsen Nøhr
Torvegade 1 · 6330 Padborg
6330@nybolig.dk · nybolig.dk · Tlf: 74671902

Kontakt Nybolig Padborg, hvis vi også skal sælge din bolig

NYHED

Villa, 1 fam.Egernsund - Reefslagervænget 22
Kontantpris: 1.995.000
Ejerudgift pr. md: 2.474
Udbetaling: 100.000
Brt/nt excl. ejerudg: 10.286/8.346
Sag: 13522

170 m2 1/4 2 B 2008/111.000 m2

NYHED

Villa, 1 fam.Kollund - Kummelefort 5
Kontantpris: 3.250.000
Ejerudgift pr. md: 2.725
Udbetaling: 165.000
Brt/nt excl. ejerudg: 16.607/13.485
Sag: 13122

243/76 m2 2/3 3 D 1953/041.062 m2

NYHED

Villa, 1 fam.Padborg - Lindholmvej 23
Kontantpris: 1.195.000
Ejerudgift pr. md: 1.464
Udbetaling: 60.000
Brt/nt excl. ejerudg: 6.116/4.965
Sag: 11522

129 m2 1/3 1 935 m2 D 1967

NYHED

Villa, 1 fam.Søgaard - Ahlefeldtvej 29
Kontantpris: 1.795.000
Ejerudgift pr. md: 2.117
Udbetaling: 90.000
Brt/nt excl. ejerudg: 9.285/7.539
Sag: 07722

179 m2 1/4 1 861 m2 D 1974

Villa, 1 fam.Kværs - Degnetoft 4
Kontantpris: 825.000
Ejerudgift pr. md: 1.093
Udbetaling: 45.000
Brt/nt excl. ejerudg: 4.208/3.414
Sag: 24421

90 m2 1/2 1 978 m2 D 1972

NY PRIS

Villa, 1 fam.Frøslev - Frøslevvej 66
Kontantpris: 1.295.000
Ejerudgift pr. md: 1.577
Udbetaling: 65.000
Brt/nt excl. ejerudg: 6.602/5.359
Sag: 21921

200 m2 2/5 1 1.135 m2 D 1958
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BOOK DIN GRATIS SYNSTEST ONLINE: optik-hallmann.com
 Aabenraa, Søndergade 6,  74 62 34 70      Sønderborg, Perlegade 63,  74 42 23 00       Padborg, Torvegade 4,  74 67 30 70

 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

thomsens 
Kom1 se og pr((Jv din nye bil 

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 

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

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

Borgermøde tiltrak 50 borgere

Af Dit te Vennits Nielsen

Grænseovergangen 
i Kruså bør være 
indbydende.
Det var blandt konklusio-
nerne på et borgermøde i 
Kruså, som Bov Lokalråd 
havde inviteret til.

Her blev kommunens 
udviklingsplaner for 
Lyreområdet præsenteret 
over for 50 tilhørere.

Formand for Lokal-
foreningen Bov 
Smedeby Kruså, Mogens 
Therkelsen, takkede kom-
munen for at være lydhøre 
overfor de idéer, som ar-
bejdsgruppen er kommet 
med. 

Der bliver lagt stor vægt 
på at fremhæve de skønne 
vandreruter og forbinde 
dem med hinanden. 

Ved årsmødet aflag-

de formand for Bov 
Lokalråd, Jens Boddum, 
beretning, som gav et til-
bageblik over det forgang-
ne års aktiviteter.

Der blev vedtaget en 

vedtægtsændring, så det 
fremover er de 27 med-
lemmer af lokalrådet, der 
er beslutningsdygtige. 
Indtil nu har det været de 
fremmødte på årsmødet. ■

Formandefor Bov Lokalråd, 
Jens Boddum, på borgermø-
det. Foto Dit te Vennits Nielsen

Borgermødet blev overværet af 50 mennesker.
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
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NORDIC SHADES®  MARKISE 
M5030. 
Laves på individuelle mål med frit 
valg af markisedug. Kassettefarve: 
grå. Inkl. motor.

-,599.61 ARF 

NORDIC SHADES®  MARKISE 
M6030. 
Laves på individuelle mål med frit 
valg af markisedug. Kassettefarve: 
hvid, grå eller antracit. Inkl. motor. 

-,005.32 ARF 

Kig forbi Garant Padborg og hør, hvordan du kan få endnu mere ud af 
sommeren med en markise fra Nordic Shades®. Med Nordic Shades® 
får du en danskproduceret kvalitetsmarkise, som er individuelt tilpasset  
til lige netop dit hus. Husk! Vi gør det hele for dig. 

Få et skønt uderum med 
markiser fra Nordic Shades®  

Inkl. højkvalitets Somfy®   

FORLÆNG  
SOMMEREN

 MED EN KVALITETSMARKISE

BOOK EN TID
for personlig 

rådgivning i butikken 
eller hjemme hos dig.

Alle hverdage fra 
9.00–17.30

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

Åbningstider: Mandag - tirsdag - onsdag og 
fredag 9.30 - 16, torsdag 9.30 - 17.30 og 
lørdag 9.30 - 12.30. Eller efter aftale

Flot udsigt over Møllesøen i Kruså
Ved Møllesøen i Kruså 
har Lokalforeningen 
Bov Smedeby Kruså har 
frivillige fået restaureret 
fugleplatformen til 
glæde for vandrere på 
Gendarmstien.
Platformen var tidligere 
i en elendig forfatning, 
Lokalforeningens 
formand, Mogens 
Therkelsen, kontaktede 
Gråsten Statsskovdistrikt 
for en renovering, men de 
havde på det tidspunkt 

ikke tid. De ville dog 
gerne betale for materialet 
til renoveringen, hvis for-

eningen selv kunne udføre 
arbejdet. ■

Det har ikke været farligt at 
færdes på platformen, men 
den så elendig ud.

Helen og Mogens Therkelsen 
kom forbi med kaffe og 
rundstykker til det arbejden-
de folk - de 2 har også leveret 
de ca 70 lærkebrædder som 
er brugt til det nye gelænder. 
Så det har været en ren 
pensionistopgave.

Det er Peter Hansen der har 
planlagt, udmålt og tilpasset 
alt materialet - en uvurderlig 
hjælp. Uden ham havde det 
ikke lykkedes. Det er også 
Peter der har hjulpet ved 
Kollund Natur Univers

H. C. Thordsen, pensioneret konsulent fra IBC, har været 
"holde ved ingeniør"

2 1



Hørt ved Lyren
Når Padborg Park 
kårer Danmarks 
Hurtigste Bil, vil man 
også kåre Danmarks 
Grimmeste Bil.

Reality stjernen Sydney 
Lee døde forleden. På 
de sociale medier op-
stod et fejlagtigt rygte 
om, at det var ham, 
der var blevet dræbt i 
Padborg.

Krone Fleet har været 
på personaletur til 
Lyon i Frankrig. Det 
blev til en tur i bjerge-
ne, hvor der holdt 15 
små 2 CV'ere klar til 
transporten.

Tidligere byrådsmed-
lem Lars Kristensen 
har solgt sit firma, 
Wasnordic, til Smart-
Van i Støvring. Lars 
Kristensen fortsætter 
som produktchef og 
bibeholder kontoret i 
Kruså. 

Hans Bruun var guide 
på Lokalforeningen 
Frøslev Padborgs 
vandretur, der gik til 
Frøslev Plantage. I alt 
34 deltagere blev grebet 
af Hans Bruuns be-
gejstring for det flotte 
område. 

Valdemarshus i Pad-
borg er lukket den 31. 
maj samt 1. og 2. juni 
på grund af den kom-
mende folkeafstemning 
om afskaffelse af 
Forsvarsforbeholdet.

Hundeejere i Kruså og 
Padborg advares om, 
at der er en voldsom 
mave/tarm infektion i 
omløb.

Eleverne på Frøslev 
Efter skole har været 
på udflugt til Givskud 
Zoo.

Hans Henrik og 
Monica Hesse har holdt 
rejsegilde på deres 
nye hus på Molevej i 
Kollund. ■ 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 

Nyt navn til 
efterskole
Af Dit te Vennits Nielsen

Frøslevlejrens Efterskole 
får nyt navn og hedder 
fremover Frøslev 
Efterskole!
Forstander på efterskolen, 
Lasse Ovesen, har været 
i tænkeboks og har haft 
drøftelse med bestyrelsen 
om skolens værdier.

“På baggrund af et lavt 
elevtal er det vigtigt at 
vide, hvor vi vil hen. En 
af undersøgelserne viste, 
at ordet “lejren” antydede 
et historisk sted indheg-
net med pigtråd. Det fik 
forældre og elever til at 
fravælge stedet på for-
hånd. Andre syntes også, 
det mindede om en camp 
og ikke noget seriøst sted. 
Det var nogen af de største 
faktorer, der gjorde, at der 

skulle tænkes i nye baner”, 
fortæller Lasse Ovesen.

I daglig tale har efter-
skolen altid blot heddet 
Frøslev Efterskole. Det var 
derfor oplagt, at det blev 
det nye navn. Forkortelsen 
FLE kan også stadig bru-
ges. Bestyrelsen er gået i 
med at få lavet nye skilte 
og rette til på hjemmesi-
den, facebook og andre 
steder. 

“Det er selvfølgelig stadig 
et historisk sted. Det ken-
detegnende for efterskolen 
er dans, musik og teater. 
Forholdene er fantastiske 
her. Når folk har været 
og set stedet, er de altid 
meget positive”, fortæller 
Lasse Ovesen.

Elevtallet er på 88 elever, 
men der er plads til 110 
elever. Forstanderen er 
helt sikker på, at der er 
udsolgt til august. ■

BeaMii app

DOWNLOADE BEAMII APPEN

APP STORE GOOGLE PLAY

Oplev dit lokalområde
på en helt ny måde med

FIND LOKALE:
Nyheder

Begivenheder

Aktiviteter

Virksomheder

Indkøb og tilbud
Historie

Forstander Lasse Ovesen har 
tænkt i nye baner og 
efterskolen har fået nyt navn. 
 Foto Dit te Vennits Nielsen

Alle aktiviteter er på eget ansvar.
Pølse/toastsalg, ølvogn/telt & kiosk
åben fre/lør/søndag!
Egne drikkevarer må ikke medbringes på festpladsen!

TORSDAG DEN 26. MAJ KR. HIMMELFART
18.00.............. Cykeltur

FREDAG DEN 27. MAJ
17.00-21.00 ... Vinsmagning “Petersen Vineyards”
17.00.............. Cykelringridning for børn
18.00.............. Cykelringridning for voksne
18.00.............. “Fårhusmester Tønderulning” 
18.00.............. Rundboldstævne)
18.00-22.30 ... Tarteletfestival

LØRDAG DEN 28. MAJ
09.30-10:30 ... Fælles morgenmad
13.00-15.00 ... Padborg Brandværn “Vandsjov” 
13.00-18.00 ... Lykkehjul v/L.A.H. Handicapforeningen
13.00-18.00 ... Kæmpe Legeland
13.00.............. Havetraktorringridning og Landbrugstraktorringridning
18.30-01.30 ... Kæmpe Grisefest i teltet, musik “Yo-Yo NYHED!
  Landskendt Duo Toporkester. Fri éntre for ikke-spisende efter 22:00 

SØNDAG DEN 29. MAJ
10.00.............. Fårhus Byfestmesterskab i petanque
11.00.............. Rytteroptog gennem byen.
11.30.............. Ringridning for heste
13.00-17.00 ... Vinsmagning “Petersen Vineyards”
13.00-18.00 ... Kæmpe legeland
13.00-17.00 ... “Fårhusmester Tønderulning”
14.00.............. “Sønderjysk kaffebord”. Kæmpe kagebord med dejligt hjemmebag.
17.00.............. Fårhusmester i ”Tønderrulning – AFGØRELSEN
17.00.............. Omskydning og kåring af årets ringriderkonge
17.30-19.00 ... Stegt fl æsk & persillesovs

Fuldt program på: faarhus.infoland.dk 

VEL MØDT TIL FÅRHUS BYFEST

Ringridning
Tilmeld Jesper Hansen
på tlf. 4218 4503

Kæmpe Legeland
Hop én hel dag for 30,-
55,- for hele weekenden

Sønderjysk kaffebord
Kæmpe kagebord

Grisefest lørdag aften
www.place2book.com
Mobilepay 942400
Jan.jessen@live.dk

YO-YO YO-YO 
NYHEDNYHED
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Kvalitet og smertefri 
behandling til tyske priser!

DIN DANSKE 
TANDLÆGE
I FLENSBORG

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

Holm 9 • DE 24937 Flensborg

25 678454 holm9.net

DIN LOKALE HÅNDVÆRKER

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

Tak fordi du handler lokalt 

Nørregade 39 • 6330 Padborg · Tlf. 74 67 19 54· padborg@garant.nu

Hugo Sisseck Boligudstyr

50 års
erfaring

Vi kan hjælpe dig med alt inden for laminat-, 
vinyl- og trægulve, gulvafslibning, klinker, 

tæpper og gardiner. …og vi kommer 
gerne ud og måler op og monterer!

Kom ind og hør, hvordan vi kan 
hjælpe lige netop dig!

…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

Design to Shape Light
louispoulsen.com

 New

Design to Shape Light
louispoulsen.com

 New

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

Telefon 74678067
info@bindzus-el.dk · www.bindzus-el.dk

Padborg Sangkor fyldte 80 år
Padborg Sangkor holdt 
forårskoncert i forbin-
delse med deres 80 års 
jubilæum i Multisalen 
på Lyreskovskolen. 
Tinglev Brandværns 
Orkester samt 
Damekoret EKKO deltog 
og bidrog med musikal-
ske indslag. ■

Der blev sunget både moderne og mere traditionelle sange, og tilhørerne fik en god musikalsk 
oplevelse. Foto Dit te Vennits Nielsen
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