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

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

GULV- & GARDINBUSSENGULV- & GARDINBUSSEN

BOOK EN TID
for personlig 

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

Sundsnæs 2 · Gråsten · kjems.dk
Telefon 7465 1140

Testamenter

Behandling af dødsboer

Arvesager

Sct. Pauli 28, 6310 Broager • Mobil 4079 1647

Vi køber

GULD – SØLV GULD – SØLV 
PLETSØLVPLETSØLV

Skiftende åbningstider.
Ring gerne for en aftale 
på 4079 1647

Kom forbi butikken 
og få et godt tilbud

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

 
Vagttelefon

Døgnbemandet for akutte henvendelser

Bestil tid på 
61 51 78 20

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

Gråsten - Broager - Ragebøl - Sundeved - Padborg - Kruså - Frøslev - Holbøl - Kollund Uge 22 1. juni 2022 14. årgang  Løssalg: 5 kr. 

Sjællandsgade 16, 6400 Sønderborg · www.akseltang.dk

Ring 7447 4262
eller skriv til

akseltang@mail.dk

Aksel Tang
2033 7410

Bent Christensen 
2916 6103

OMBYGNING 
RENOVERING 

TOTALENTERPRISE

74 43 30 00

KØRESKOLE

KØREKORT
BIL & MC

HOLDSTART GRÅSTEN
Torsdag den 2. juni 2022 kl. 18.00
A.D. Jørgensgade 2A, Gråsten

TILMELD DIG PÅ TELEFON 74 43 30 00
ELLER PÅ WWW.ALSGADES.DK

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

Änglamark mælk 
vælg mellem let, 
mini eller 
skummet.

1 liter

*Maks. 6 liter pr. kunde 

FRIT VALG

Pr. stk.

695

GRÅSTEN

PÅ TORSDAG

Kardlenel
Dødsbo ryddes/købes 

samt � yttebo

Vi giver et uforpligtende tilbud

Ring på 20 68 48 38
eller 30 49 50 69

Butikkens åbningstider
Tirsdag 15.00-17.30

Lørdag og søndag 11.00-15.00

Storegade 34, 6310 Broager

Find os på   

SKODSBØL – SKODSBØLVEJ 90 · 6310 BROAGER

www.pchristensenogsønner.dk – Følg os på 
TLF. 74 44 16 57

DIN LOKALE VOGNMAND…DIN LOKALE VOGNMAND…
• Alt i transportAlt i transport
• Sand og grusSand og grus
• KranvogneKranvogne
• NedbrydningNedbrydning
• KnusningKnusning
• Beton og teglBeton og tegl
• VinterbekæmpelserVinterbekæmpelser
• Anlæg/EntreprenøropgaverAnlæg/Entreprenøropgaver
• Træfældning/Topkapning med kranTræfældning/Topkapning med kran

BovAvis
Læs ugens avis på

www.graastenavis.dk



270 Harleyer på Torvet i Gråsten
Af Gunnar Hat tesen

Flot så det ud, da de 
270 store, forkromede 
Harley-Davidson mo-
torcykler stod linet op i 
Gråsten centrum.
Og publikum nød træf-
fet for den amerikanske 
kult-motorcykel, der 
foregik sideløbende med 
Oldtimerløbet.

Hos Lions Club Broager-
Gråsten var der oven 
ud tilfredshed med 
tilslutningen.

I det perfekte motorcy-
kelvejr kørte Harleyerne 
en tur ud i det blå. ■

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

Søndag den 5. juni kl  9.30 Pinsegudstjeneste i Adsbøl kirke

Søndag den 5. juni kl 11.00 Pinsegudstjeneste i Gråsten Slotskirke

Søndag den 6. juni kl 11.00 2. Pinsedag gudstjeneste i Gråsten Slotskirke

Tirsdag den 7. juni kl 19.00 Læsekreds i Præstegården

Onsdag den 8. juni kl  9.00 Morgen-gå-tur fra Slotsgården

Pinsen (kort fortalt)
Pinsen var oprindeligt en jødisk fest, hvor 
jøderne mindedes Guds pagt med Moses 
på Sinaibjerget, da han � k lovens tavler.

Den kristne pinse opstod, da disciplene 
- efter Jesus var faret til himmelen - var 
samlede i Jerusalem og mærkede et 
pust og begyndte at tale og profetere på 
fremmede sprog med ildtunger over deres 
hoveder. Den hændelse, Helligåndens 
komme, bliver betegnet som pinseunderet.

I forbindelse med pinseunderet sluttede 
omkring 3000 mennesker sig ifølge 
Apostlenes Gerninger til den første kristne 
menighed. Pinsen bliver derfor også kaldt 
for kirkens fødselsdag.

Juni månedens salme 
er hentet fra bogen “Vi som er søgende. Salmer til moderne mennesker” 
af Iben Krogsdal, udgivet i 2010 unitas forlag.

Jeg sad stille, ganske stille.
Tekst: Iben Krogsdal, 2009 / Melodi: Thomas Reil, 2009

HUSK 

vores fælles gå-ture 
hver onsdag kl 9.00 
fra Slotsgården.

Publikum beundrede den 
amerikanske kult-
motorcykel på Torvet.
 Foto Jimmy Christensen
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Gælder torsdag den 2. juni til 
lørdag den 4. juni 2022 eller så længe lager haves. 

Der tages forbehold for trykfejl.

*Maks. 6 poser 
pr. kunde pr. dag

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

* Begrænset parti

*Maks. 6 poser
pr. kunde pr. dag

SLAGTEREN TILBYDER
Grillkoteletter
Marinerede

ca. 1 kg.

8-10 stk.

50,-

FRIT VALG

Fun saft
500 ml

mange varianter

Pr. flaske

10,-

Coop smørbar
200 gr

Pr. ps. 

10,-
Pr. ps. 

25,-

Karen Volf 
kammerjunkere
Flere varianter

BKI Extra kaffe
400 g

Pr. stk. 

25,-

Heinz tomatketchup
1000 g

Pr. bæger

895

GRÅSTEN

SuperBrugsen Gråsten Telefon 73 65 26 00
Åbningstider: Vi har åbent alle dage kl. 7.00 - 20.00

Gælder torsdag / fredag / lørdag

6 SKARPE
FRA DIN LOKALE 

SUPERBRUGS
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Tilbuddene gælder fra den 30. maj til og med 15. juni 2022  
og kan ikke kombineres med andre rabatordninger.

AL SERVICE 
INKLUDERET

2 FAST BELØB HVER
MÅNED I 36 MDR.

3 NY CYKEL HVERT 2. ÅR
Fri BikeSmart-cyklen købes retur, 
når du køber en ny over 36 mdr.

1

Winther Genesis E1

FRI BIKESMART

 417,- pr. md. i 36 mdr. 
Samlet kredit- og tilbagebetalings- 
beløb 14.999 kr. Prisen omfatter  
13.999 kr. + Fri BikeSmart-serviceaftale  
på 3.000 kr. over 36 mdr. via  
Betalingsservice. Samlerabat 2.000 kr. *

Winther Genesis E1

SPAR 2.000,-

11.999,-

*Finansiering tilbydes  
i samarbejde med Nordea Finans med  
14 dages fortrydelsesret. Samlede kredit- 
omk. 0 kr. Fast debitorrente og ÅOP 0,0%

Sidetasker

SPAR

SÆTPRIS KUN 399,-

33%

SPAR

20%
på  hjelme

URBAN-I 3.0, SMILEY 3.0
& AIRBREAKER

Aabenraa · Gråsten · Sønderborg · www.fribikeshop.dk 

Gråsten fik besøg af 1.034 veteranbiler
Af Gunnar Hat tesen

Gråsten stod lørdag i de 
gamle køretøjers tegn.
Det handler naturlig-
vis om det etablerede 
Oldtimerløbet 2022, 
som lørdag havde 
Ringriderpladsen som det 
naturlige og traditionelle 
omdrejningspunkt.

Oldtimerløbets hovedak-
tører var biler, motorcyk-

ler, knallerter og traktorer 
fra det forrige århundrede. 

Her mødtes de stolte 
ejere med deres køretøjer 
fra først i 1920’erne og 
op til 1987 og omkring 
6.000 tilskuere mødte op 
for at beundre de mange 
køretøjer.

“Antallet af besøgende 
er rekord. Vi fik udsolgt 
af både pølser, øl og 
vand. Jeg tror, vi tømte 
SuperBrugsens lager”, 
fortæller en tilfreds Kaj 
Hattens fra Lions Club 
Broager-Gråsten, der ar-
rangerede Oldtimerløbet 
for 30. gang.

Arrangementet er vokset 
år for år og er det største 
af sin art i Danmark. ■

Ringriderpladsen var fyldt op 
med veteranbiler, motor-
cykler og traktorer fra 
det forrige århundrede.
 Foto Jimmy Christensen
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Slotsgade 7• 6300 Gråsten
Tlf.: 74 65 30 31 • www.toejeksperten.dk

GråstenÅBNINGSTIDER
Mandag - torsdag ..........9.30 - 17.30
Fredag ........................... 9.30 - 18.00
Lørdag ........................... 9.00 - 16.00
Søndag ........................ 10.00 - 15.00

ÅBNINGSTIDER UGE 22
Mandag-torsdag ............ 9.30-17.30
Fredag ............................. 9.30-18.00
Lørdag ............................. 9.00-15.00
Søndag ............................10.00-14.00

HUSK FARS DAG
SØNDAG DEN 5. JUNI

HUSK Vi har åbent 
Fars Dag

kl. 10.00-14.00

Åbent søndag 5. juni
kl. 10.00-14.00

SPAR

20%
PÅ ALLE VARER I BUTIKKEN

Gælder fra mandag 30. maj til og med søndag 5. juni
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Stenvej 15 Rinkenæs, 6300 Gråsten · CVR. NR. DK 37827681 · Rejsegarantifonden nr. 2799

Søndag
Efter tidlig opsamling kører vi over den dansk/tyske grænse. 
Undervejs bliver der serveret ka� e og rundstykker og med 
passende pauser indlagt. Vi stopper også ved frokosttid. Sidst på 
eftermiddagen ankommer vi til vores hotel ”Zwei Mohren” i Assmanshausen. Se mere 
på www.hotel-zweimohren.de

Mandag 
Afgang til Eibingen Kloster. Her får vi en rundvisning i Klosterkirken. Bagefter er der 
mulighed for at besøge klosterladen og med mulighed for at købe deres egne vine. 
Ved middagstid kører bussen til Niederwald Denkmal, her får vi lidt tid på egen hånd 
og derefter tager vi svævebanen ned til Rüdesheim. En flot tur med smuk udsigt 
over bjerge og Rhinen. Bussen kører også vejen ned i byen. Eftermiddagen bruges 
i Rüdesheim på egen hånd, hvor der er rig mulighed for at få en lækker frokost, 
shoppe og opleve den hyggelige stemning i gaderne. 

Tirsdag 
I samlet flok går vi fra hotellet, under tunnelen og hen til skibet. På den smukke sejltur 
på Rhinen til St. Goarshausen kan vi se de to borge, der holder et vågent øje med 
byen. I byen venter bussen og vi fortsætter til Koblenz- Her går vi ud til Deutsches 
Ech – der hvor Rhinen og Mosel mødes. En guide vil der fortælle os lidt om Koblenz, 
Rhinen og Mosel. Resten af tiden i Koblenz er på egen hånd, hvor der er mulighed for 
at frokost og nyde den flotte by. Sidst på eftermiddagen kører vi med bussen retur, 
og gør et stop ved Loreley Statuen. Det er muligt at gå helt ud og se statuen inden 
bussen kører hjem til hotellet.

Onsdag 
Turen går i dag til Wiesbaden og guiden vil undervejs fortælle os om egnen og 
landskabet. I Wiesbaden får vi en guidet byrundtur. Under turen vil der være tid 
på egen hånd og til frokost. Hjemturen byder også på et par seværdigheder. Efter 
aftensmad kører vi ind til Rüdesheim, til Drosselgasse - hvor vi vil opleve den 
hyggelig aftenstemning i byens gader. Kl. 20.30 til 22.30 vil der være musik og dans i 
Wirtshaus Hannelore. Herefter retur til hotellet

Torsdag 
I Rüdesheim mødes vi med vores danske værtinde fra hotellet. Hun giver os en 
guidet tur rundt i vinmarkerne og efterfølgende kan man nyde udsigten og smage 
et glas vin. Frokosten nydes i Wirtshaus Hannelore i Drosselgasse, hvor vi får en 
”Stramme Max”. Næste stop er Asbach Uralt, hvor vi også får en rundvisning og med 
mulighed for at købe lidt med hjem. Midt på eftermiddagen er vi tilbage på hotellet, 
hvor vi får serveret ka� e og en lækker rødvinskage. Resten af dagen kan bruges på 
egen hånd i de naturskønne områder.

Fredag 
Tidlig afgang fra hotellet, hvor turen går mod slottet Berleburg. På Berleburg starter 
vi med frokost og efterfølgende rundvisning. Ellers går turen direkte mod Danmark. 
Hjemkomst midt på aftenen. 

Prisen inkluderer:
Bus, hotel med halvpension, ka� e og rundstykker på afrejsedagen,sejltur på Rhinen 
og guide i Koblenz, guidet tur i vinmarkerne, Guidet tur i Wiesbaden, rundvisning 
ved Asbach Uralt, tur med svævebane ved Niederwald Denkmal, frokost torsdag - 
Stramme Max v. Hannelore, guidet rundtur på Berleburg. 
Morgemad man-torsdag fra kl. 8.00. Fredag fra kl. 6.30. Aftensmad kl. 18:30 eller 19.00

Mulige tillæg:
600,- for enkeltværelse. Pladsreservation i bussen 50,- pr. sæde

Opsamling aftales ved tilmelding

AssmanshausenAssmanshausen
 RhinenRhinen

Q  uorp’s Busser ApS
www.quorpsbusser.dk

Tilmelding eller spørgsmål, kontakt:
Tlf. 74 65 08 50 - mail@quorpsbusser.dk - www.quorpsbusser.dk

4.495,-
pr. person

Søndag den 31. juliSøndag den 31. juli
– fredag den 5. august– fredag den 5. august

Historien kørte gennem 
Gråsten by

Over 1.000 veteranbiler, motorcykler og traktorer trillede gennem Gråsten, hvor beundringen 
var stor langs vejen til Kruså. Foto Jimmy Christensen
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i Sønderborg Kommune

• Oplev veloplagte talere og fællessang i enestående rammer

• Kom i god tid og få en snak, medbring gerne picnickurv

• Der sælges ka � e, sodavand, vand og hjemmebagt kage

• Der er opsat klapstole – men egen klapstol/bord/tæppe m.m. 
må gerne medbringes

A L L E  E R  H J E R T E L I G T  V E L KO M M E N

G R U N D LOV S M Ø D E
I  R Ø N H AV E ,  H E S T E H AV E  2 0 ,

S Ø N D E R B O R G 
S Ø N D A G  D E N  5 .  J U N I  K L .  1 3 . 0 0

Å R E T S  TA L E R E :

NY FOLKETINGSK ANDIDAT 
– Vælges på opstil l ingsmødet 

den 30. maj 2022

ELLEN TRANE NØRBY 
Tidl. minister, MF & Polit isk leder 

af Venstres Byrådsgruppe

 MADS SK AU
Borgmester i 

Haderslev Kommune (V)

?
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Se hele
programmet på 

klimadage2022.dk 

 
8. juni kl. 19 

Gratis
koncert med 

Rikke Thomsen
og band

Mød de
 grønne 
virksom-

heder

Følg Sønderborg Klimadage på facebook.com/sdbklimadage

KLIMADAGE
S Ø N D E R B O R G

7. - 9.  j u N i  2 0 2 2

Vores grønne forsyning
Bliv klog på affald, grøn fjernvarme 
og kystnære vindmøller

Vores grønne cyklisme Hør om 
cyklisme, elcykler og områdets 
bedste cykelruter

Vores industris grønne vækst-
løsninger
12 virksomheder viser fremtidens 
grønne løsninger frem

Vores grønne varmepumper
Find den rigtige varmepumpe og 
hør om tilskudsmuligheder

Vores grønne persontransport
Bliv klog på de grønne transport-
muligheder med elbiler, samkørsel 
og biogasbusser

Gå på opdagelse i verdensmålene 
med Madam Trash, få inspiration til 
familiens  klimavenlige måltider og 
hør, hvordan du bruger mindre energi 
i din bolig.

Mød op på Havnefronten ved Multikulturhuset når Sønderborg Klimadage åbner op 
for et væld af grønne aktiviteter for hele familien med fokus på energi & bæredygtighed, 

transport, klimamad og industriens grønne løsninger.

Besøg teltene ved Multikulturhuset 
alle dage kl. 15-21

Tour de France fra Gråsten til Sønderborg

Det duftede lidt af Tour de 
France, da omkring 250 
ryttere cyklede de 17 km fra 
Gråsten til Sønderborg.
Motionsløbet blev skudt i 
gang af borgmester Erik 
Lauritzen, der cyklede hele 
strækningen.
 Foto Søren Gülck
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Fiskenæsvej 2 - 6300 Gråsten - Tlf. +45 3034 0000 - info@ankers.restaurant - www.ankers.restaurant

Frokost Jazz på Anker’s
Søndag den 26. juni kl. 12.00

Dørene åbnes kl. 11.00

kun

249,-

Byens hyggeligste spisested

Tjørnelunds Jazz Band
Medrivende, swingende og energisk jazz.

Snyd ikke dig selv for denne oplevelse

Program:

STOR LUKSUS SMØRREBRØDS BUFFET
3 slags sild: en hvid, en krydret og Ankers 

hjemmelavet æblesild samt hjemmelavet tilbehør
Tjørnelunds Jazz Band spiller

Byg-selv smørrebrød med min. 10 slags lækkert 
pålæg, samt alt det klassiske tilbehør

Tjørnelunds Jazz Band spiller
Ankers lune retter

Tjørnelunds Jazz Band spiller

BILLET OG RESERVATION:
Tlf.: 30 34 00 00
Tlf.: 26 70 98 90

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

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 
kaff e, færgeoverfart, middagsmad, lokal 
guide, eftermiddagskaff 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
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Stenvej 15 Rinkenæs, 6300 Gråsten · CVR. NR. DK 37827681 · Rejsegarantifonden nr. 2799

Søndag
Vi kører mod Ystad og sejler kl. 14:30 med 
ankomst i Rønne kl. 15:50. Herefter kører vi til 
Hotel Pension Klostergaarden. Efter indkvartering 
og kan Allinge udforskes på egen hånd.

Mandag
Dagen byder på en spændende guidet bustur, rundt på Bornholms vestkyst. Vi kører 
langs kysten til bl.a. Gudhjem og Svaneke. I Svaneke er der mulighed for en gåtur 
på egen hånd, samt at købe lidt hjemmelavet 
lækkerier eller kunsthåndværk. Frokost finder 
vi et sted på turen. Hjemad kører vi igennem 
Almindingen (Danmarks 4. største skov).

Tirsdag
Vi starter dagen i Rønne med tid 
på egen hånd. Kl. 13:00 kører vi til 
“Naturbornholm” i Aakirkeby. Her vil en 
naturvejleder fortæller om naturen fra 
både før og nu. Inden vi kører hjemad 
bliver der serveret ka� e og kage. 

Onsdag
Vi får en spændende bustur med lokal guide på Bornholms østkyst. Først 
til besøgscenteret ved Hammershus. Videre langs kysten til Hasle, med 
mulighed for at besøge røgerimuseet. Derefter kører vi syd på, mod Dueoddes 
fine sandstrand eller Snogebæk. Frokost finder vi et sted på turen. 
Denne aften spiser vi Bornholms største fiskebu� et på Nordbornholms Røgeri.

Torsdag
Vi kører til Gudhjem, og derfra sejler 
vi til Christiansø, sammen med vores 
guide, som vil vise os rundt på øen. 
Vi finder også et hyggeligt sted af få 
frokost. Kl. 14:00 sejler vi retur igen. 
Er lysten ikke til en sejltur til 
Christiansø, kan dagen bruges på 
egen hånd i Gudhjem eller Allinge.  
Efter aftensmaden er det muligt 
at køre med til Sandvig. Hvor 
der Sankts Hans bål, fakkeltoptog og hyggelig stemning. 

Fredag
Vi kører til Rønne og sejler med færgen til Ystad kl. 10:30. Undervejs stopper 
vi i Fields i København, hvor der er mulighed for lidt shopping samt frokost. 
Herefter kører vi mod Sønderjylland og med hjemkomst hen på aftenen.

Prisen inkluderer:
Bus, færge, hotel med halvpension, ka� e og rundstykker på afrejsedagen, 
samt 3 udflugter med guide, entré inkl. ka� e og kage på Naturbornholm.
På Klostergaarden er der aftensmad kl. 18:30 og morgenmad fra kl. 7:30.

Mulige tillæg:
650,- for enkeltværelse. Pladsreservation i bussen 50,- pr. sæde

Opsamling aftales ved tilmelding

BornholmBornholm
Søndag den 19. juni til Søndag den 19. juni til 
fredag den 24. junifredag den 24. juni

Q  uorp’s Busser ApS
www.quorpsbusser.dk

Tilmelding eller spørgsmål, kontakt:
Tlf. 74 65 08 50 - mail@quorpsbusser.dk - www.quorpsbusser.dk

4.995,-
pr. person

Bysamfund mangler fællesskab 
og forskønnelse af bybilledet
Af Lise Kristensen

Gråsten, Rinkenæs og 
Egernsund er hver for 
sig skønne strøg med 
mange fortræffeligheder 
og engagerede borgere.  
Mange steder halter 
helhedsbilledet dog. 
Gråstens torv er nedslidt 
og lader en del tilbage at 
ønske. Jernbane over skæ-
ringen ned mod havnen 
tager lysten til at fortsætte 
ud mod vandet fra folk, og 
Egern  sund Broen er efter 
nogens mening det rene 
selvmord og burde bringes 
ned i en vejbane, så der 
bliver mere plads til de 
trængte bløde trafikanter.

Det fremgik af et borger-
møde i Ahlmanns parken 
om strategien for de tre 
byer. 

Det er i øvrigt den ældre 
befolkningsgruppe, der 
går mest op i den slags. 
Det var det tydeligt at se 
på den grå-hvide hårpragt 
i mødesalen. Devisen var 
da også, at det grå guld er 
en enorm ressource, som 
beslutningstagerne skal 
prise sig lykkelige for.

Bosætning
Flere af mødedeltagerne 
nævnte de tider, da der 
var fem bagere og to slag-
tere og liv og glade dage i 
Gråsten midtby. Nu kni-
ber det med at holde liv i 
gadebilledet og butikslivet. 
Borgerne er stolte af at 
være royal ferieby. Gråsten 
skal markedsføres som 
slotsby. Bysamfundene 
fattes generelt branding.

“Hvis I ønsker bosæt-
ning i området, hvorfor 
nedlagde I så skolen i 
Egern sund?” spurgte Bo 
Frederiksen til den del af 

strategien, der går ud på at 
skabe bosætning gerne for 
børnefamilier.

De går efter fællesskaber, 
og det mangler i dag. 
Tidligere var der masser af 
børn i Gråsten bymidte.

“Handelslivet i Gråsten 
er i dag opdelt og består 
dels af den gamle bymidte 
og dels af Ulsnæs Centret. 
Hvor Ulsnæs Centret har 
en stærk identitet ved at 
være områdets centrum 
for hverdagshandel med 
dagligvarer og Sundheds-
hus, oplever Gråstens by-
midte udfordringer med 
at opretholde et aktivt 
handelsliv og tiltrække 
byliv.” Det står der i 
strategiplanen.

“Torvet skal være et 
naturligt samlingssted. Vi 
skal støtte ildsjælene, der 
skaber liv i byen. Fakta 
og Aldi lukker, hvis ikke 
der bliver mulighed for at 
bygge ud. Det ville være 
en katastrofe, hvis der 
ikke var nogen dagligva-
rehandel i midtbyen. Vi 
har fejlet med hensyn til 
at skabe muligheder for en 
dagligvarebutik. De skal 
op på 4000 kvadratmeter 
for at have plads nok,” 
sagde byrådsmedlem 
Daniel Staugaard (V), der 
også mener, kommunen 
skal købe den nedlagte 

banegård formedelst 3,2 
millioner kroner og gøre 
den til åbne værksteder 
eller lignende kulturhus.

Nygade
Der var forslag om at 
plante træer langs Ny gade, 
at omdanne nogle af de 
tomme butikker til boli-
ger, ligesom strategiplanen 
også foreslår mere sam-
menhængende infrastruk-
tur i form af stisystemer, 
gennemkørsel, parkering 
samt at sikre tilgængelig-
heden mellem områderne 
ved et logisk flow. Der er 
endog tale om at lave en 
bro langs eller ud i slots-
søen, hvad kongefamilien 
end måtte mene om det.

Jeanette Nørgaard fore-
slog at gøre havnen og 
området ved vandet under 
broen til et trækplaster 
med ishus, pølsebod og 
cafe og en færge til at 
binde Rinke næs, Egern-
sund og Gråsten sammen, 
så turisterne måske går en 
tur op i byen, når de kom-
mer i land. 

Naturen og nærheden til 
Flens borg Fjord er et stort 
aktiv, er der enighed om. 

Strategimedarbejderne 
Louise Levinsen og Hanna 
Spilling går videre med 
idekataloget. Da der for 
alvor kom gang i ordmel-
dinger og iderigdom, var 
strategimødet forbi efter 
en tøvende start, hvor lidt 
teoretiske begreber havde 
svært ved at vinde gen-
klang blandt borgerne ■

Carsten Clausen Kock fra Gråsten Forum havde ordet. 
 Foto Ingrid Johannsen

Godt 80 mennesker deltog i 
mødet om ny bystrategi for 
Gråsten. 
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DIN LOKALE HÅNDVÆRKER

Tag på udflugt 
med Gråsten 

Rejser 

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

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

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

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

R.Pedersen VVS A
p

S

Aut. 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.

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 –

+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!

Alt i anlæg & vedligehold

Hækklipning Belægning

Vedligehold Beplantning

Beskæring

Græsplæner

Haveservice TræfældningBeskæring

Belægninger StøttemureGræsplæner

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

ANL ÆGSGARTNE R

HUSK du kan få 
FRADRAG  for 
havearbejde

PEl-installation  PBelysning  PIndustriservice   
PEDB-installation  PSikringsanlæg 

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

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

www.el-teknik.dk

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

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

fi skbaekentreprise.dk

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

TRANSPORT

Tlf: 22 30 05 05
Alle former for transport udføres
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GRÅSTEN SLOTSKIRKE
Pinsesøndag den 5. juni kl. 11.00

ved Hanne Beierholm Christensen
2. pinsedag mandag den 6. juni kl. 11.00

ved Hanne Beierholm Christensen

ADSBØL KIRKE
Pinsesøndag den 5. juni kl. 9.30

ved Hanne Beierholm Christensen

KVÆRS KIRKE
Pinsesøndag den 5. juni kl. 9.30

ved Elli Krog Foldager

BROAGER KIRKE
Pinsesøndag den 5. juni kl. 10.30

ved Stefan Klit Søndergaard med dåb
2. pinsedag mandag den 6. juni kl. 11.00

Friluftsgudstjeneste på Dybbøl Banke med præster 
fra flere sogne. Stefan Klit Søndergaard prædiker.

EGERNSUND KIRKE
Pinsesøndag den 5. juni kl. 11.00

ved Liselotte Kirkegaard

RINKENÆS KORSKIRKE
Pinsesøndag den 5. juni kl. 11:00

 ved Marianne Østergård Petersen

RINKENÆS GAMLE KIRKE
2. pinsedag mandag den 6. juni kl. 9.00

Morgenandagt ved Lis-Ann Rotem.
Derefter pinsevandring i skoven

NYBØL KIRKE
Pinsesøndag den 5. juni kl. 9.30
ved Karen Møldrup Rasmussen

SOTTRUP KIRKE
Pinsesøndag den 5. juni kl. 11.00
ved Karen Møldrup Rasmussen

ULLERUP KIRKE
Pinsesøndag den 5. juni kl. 4.30 

Gudstjeneste i præstegårdshaven
ved Lis-Ann Rotem

TYSK GUDSTJENESTE
Sonnabend, 4.6., 20 Uhr,

Abendgottesdienst
zu Pfingsten in Atzbüll

Montag, 6.6., 14 Uhr,
Deutsch-Dänischer Pfingstgottesdienst

in Pattburg

GUDSTJENESTERGUDSTJENESTER

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

FODBOLD– live– live
PÅ ÅRSBJERG IDRÆTSANLÆG

SERIE 2 HERRER – DALBY
2. pinsedag, mandag den 6. juni kl. 18.00

Øvrige kampe:
Torsdag 2. juni kl. 18.45: Serie 2 kvinde – Taulov/ Skærbæk
Torsdag 2. juni kl. 19.00: +32 herrer – Rødekro IF
Lørdag 4. juni kl. 15.30: SERIE 4 herrer – Løjt IF
Torsdag 9. juni: kl. 19.00: SERIE 4 herrer – FVB

Mandag, tirsdag og torsdag er der 5- og 8 
mandskampe fra kl. 18.00

Søndag 12. juni kl. 11.00: U 15 drenge – Ribe BK
Søndag 12. juni kl. 13.00: Serie 2 kvinder – Vinding SF
Søndag 12. juni kl. 15.00: Serie 5 herrer – Holbøl UIF

Tirsdag og torsdag er der 5- og 8 mandskampe
fra kl. 18.00

Der er fri entre til alle kampe.
På gensyn

Drengedrøm gik i opfyldelse
Af Søren Gülck

20-årige Johannes 
Mikkelsen fra 
Sønderborg deltog i 
Oldtimerløbet med en 
Mustang fra 1965.
Mustangen blev sat i 
produktion i 1964, så der 
er altså tale om en af de 
tidligste modeller.

Johannes Mikkelsen har 
drømt om denne bilmodel 
i mange år.

I 2017 blev Johannes 
Mikkelsen ramt af en 
alvorlig og livstruende 
sygdom, der med et foran-
drede hans hverdag. 

Fra at være en frisk 
ung knægt blev hans liv 
forvandlet til et liv med 
mange sygehusophold. 

Trods sygdommen stod 

ønsket om at eje drømme-
bilen endnu stærkere end 
tidligere.

“Sygdommen fyldte 
meget i min hverdag, men 

drømmen om bilen afledte 
mine mange dårlige tan-
ker”, fortæller Johannes 
Mikkelsen, som ikke hav-
de så mange penge, at han 
kunne købe drømmebilen.

Men sammen med 
sin far fik han samlet 
pengene sammen, så 
drømmen kunne blive til 
virkelighed.

Tørstig bil
Drømmebilen fandt de 
i Texas i USA og var en 
Mustang V8 Fastback.

Tanken er på 50 liter, 
som bilen kan køre 150 
kilometer på. Det er altså 
det er en særdeles tørstig 
dame, men det er nu en 
gang drømmen.

Bilen blev købt og af-
skibet fra USA og sejlet 
til Holland. Derfra på 
jernbane til Danmark. I 

ventetiden tog Johannes 
Mikkelsen som blot 17-
årig kørekort, så han var 
klar.

Bilen fik en overhaling 
straks efter ankomsten, så 
den stråler om kap med 
solen.

Det var med en vis 
stolthed, da Johannes 
endelig kunne rulle ind 
på Ringriderpladsen i 
Gråsten for deltage i sit 
første Oldtimerløb.

Bilen er blevet et far/søn 
projekt, som binder dem 
sammen.

Sygdommen er med 
årene kommet mere 
på afstand og I dag har 
Johannes Mikkelsen 
det fint. Han skal dog 
stadig i en årrække gå til 
kontrol. ■

Johannes Mikkelsen står ved sin drøm af en bil, som er en Mustang årgang 1965.
 Foto Søren Gülck

Uddeling af ja-pjecer
Gråsten Venstre havde 
travlt med at argumentere 
for et ja til folkeaftenaf-
stemningen om afskaffelse 
af forsvarsforbeholdet.

Her ses byrådsmedlem 
Ingrid Johannsen i sam-
tale med forbipasserende. 
I baggrunden ses Solveig 
Schwarz. ■
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Ursula Helene Frank,  
Gråsten, er død, 89 år. ■

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

Tak

for venlig deltagelse ved

Bent Gundesens
bisættelse.

På familiens vegne

Anne, Christian og Roar

Ny bådhal på vej i Gråsten

Et parcelhus på Toftvej i Gråsten er ved at blive revet ned for at give plads til en ny bådhal på 
1.600 kvm.  Foto Ingrid Johannsen

Hospice modtager donation
Støtteforeningen 
Hospice Sønderjylland 
i Haderslev modtog 
30.000 kroner fra Lions 
Club Broager-Gråsten.
Beløbet var en ekstraordi-
nær uddeling i forbindelse 
med Oldtimerløbets 30-
års jubilæum. ■

 Foto Jimmy Christensen

Taksigelser

Sidste skoledag på Gråsten Skole
Eleverne i 9. klasse på 
Gråsten havde sidste sko-
ledag med udklædning, 
karamelkastning og fod-
boldkamp mod lærerne. ■
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B R O A G E R

på Cathrinesminde Teglværk 
Illerstrandvej 7, 6310 Broager 

tirsdag den 7. juni kl. 19.00 
med: 

Mandskoret Sønderborg
dirigeret af Erik Brag 

&

Fællessang 
under ledelse af Helle Damkjær 

Kom og nyd den smukke natur inden koncerten. Der 
sælges øl, vin, vand og grillpølser fra kl. 17.00 

Entré inkl. kaffe 50,- kr. 
billetter købes ved indgangen 

Husk evt. en varm trøje 

Arrangør: Mandskoret Sønderborg

CATHRINESMINDE 
TEGLVÆRK

MUSEUM

Park 300M
m/ 85 cm klippeagg.
Normalpris 26.999,-

Spar 5.000,- 

Nejsvej 18, 6310 Broager | Tlf.: 74 44 94 94
mail@carstensmaskinvaerksted.dk | www.carstensmaskinvaerksted.dk 

Carstens Maskinværksted
v/ Carsten Hansen

HUSK Fars dag den 5. juni

Nu

995,-

Nu

21.999,-

FSA 45
Trimmer 18V 

Normalpris 1.175,-
Spar 180,-

Broager endevendes med gravearbejde

Af Lise Kristensen

Et omfattende kloake-
ringsarbejde i krydset 
Storegade, Ramsherred, 
Nejsvej i Broager nær-
mer sig sin afslutning. 
I Broager separeres kloak- 
og regnvand. 

Da rørene ligger meget 
dybt, er der tale om be-
tragtelige udgravninger 
i byens sydlige udfalds-
kryds mod Broagerland, 
fortæller projektchef ved 

Sønderborg Forsyning 
Susanne Vesten.

“Vi har gravet dybt for at 
komme ned til ledninger-
ne. Der er en samlet plan 
for spildevands- og regn-
vandsseparering i Broager 
by, hvor vi lægger rør i 
løbet af nogle år. Inden 
sommerferien åbner vi 
Ramsherred for trafik ud 
mod Broagerland. Hver 
gang vi er nødt til at lukke 
et sted, laver vi skiltede 
omkørsler,” fortæller 
Susanne Vesten.

Kloak- og regnvands-

separeringen foregår 
etapevis. 

Der er holdt møder med 
borgerne i Broager om, 
hvordan det omfattende 
gravearbejde i midtbyen 
kommer til at forløbe. Det 
stedlige udviklingsforum 
har et ønske om at gøre 
noget ved belægningen, 
udformningen og hel-
hedsbilledet omkring 
Torvet i selve midtbyen, 
når de mest befærdede 
veje i byen alligevel hjem-
søges af gravkøer.

“Arbejdet kommer til at 
stå på over en årrække. Vi 
er ved at lave forundersø-
gelser for Broager by og 
har deltaget i et borger-
møde. Det er klart, at når 
der er ønsker om at ændre 
belægningen, kan det lige 

så godt foregå samtidig 
med rørlægningen,” kon-
kluderer Susanne Vesten, 
der ikke har nøjagtige 
tal på, hvad det samlede 
separeringsarbejde løber 
op i, da udbuddene også 
foregår etapevis.

“Vi ønsker at omlægge 
hele bymidten omkring 
Storegade, Vestergade, 
Borgergade og Møllegade 

i forbindelse med kloak-
arbejde de kommende år 
2023 og 2024. 

Et konsulentfirma har 
udarbejdet forslag til, 
hvordan det kan foregå. Vi 
har lidt tid at løbe på, in-
den vi træffer den endelige 
beslutning. Det drejer sig 
om, der skal være større 
p-pladser, opholds- og 
grønne områder, og om 

der skal købes ejendomme 
med ind i projektet, så 
der bliver mere byrum,” 
fortæller Venstres byråds-
medlem og medlem af 
Broager Udviklingsforum 
Erik Krogh.

Kommer til at gøre ondt
Forslagene kan ses på ud-
viklingsforummets hjem-
meside. Der er ingen tvivl 
om, det kommer til at 
gøre ondt, for det kan gøre 
godt. En by som Broager 
kan ikke omlægges og 
regnvandssepareres, uden 
der bliver tale om et om-
fattende arbejde til større 
millionbeløb. Foreløbig er 
der afsat 250.000 kroner 
til forundersøgelserne.

“Det er selvfølgelig på 
tale at sløjfe brostens-
belægningen fra 1982, 
som tiden er løbet fra. 
Hvordan man så anlægger 
cykelstier, fortov, vejbane 
og afvikler trafikken, og 
om man beholder noget af 
stensætningen, er endnu 
uafklaret. Vi må vænne os 
til tanken om alt det, der 
skal foregå. Det kommer 
til både at kunne ses og 
høres,” siger Erik Krogh, 
der hellere holder et møde 
for meget end et for lidt 
om udformningen af byen 
og konsekvenserne af det.

Byplanlæggere og 
arkitekter valfartede til 
Broager, da byen først i 
80erne fik sin særegne 
teglstens- og granitbe-
lægning, der dengang 
var enestående af sin art 
i hele landet. Nu anses 
den måske for af mere 
historisk end praktisk 
hensigtsmæssig.

“Vi skal tænke ind, 
hvordan scootere, rolla-
torer, bløde trafikanter og 
tungere trafik skal færdes 
i bymidten,” fortæller Erik 
Krogh.

SuperBrugsen og biblio-
teket trækker en del trafik 
ind i byen, og man skal 
kunne komme til og fra 
uanset tyngde og trafik-
form. En del turister gæ-
ster byen i løbet af året for 
at handle og se på kirken 
og den historiske bymidte. 
De skal også gerne kunne 
komme ud og ind uden at 
være i tvivl om, hvor de 
skal køre eller gå. ■

Gravearbejdet i Broagers 
sydlige bydel ud mod 
Broagerland er omfattende, 
for kloakrørene ligger dybt.

Det er store maskiner, der er taget i brug for at spildevands- 
og regnvandsseparere i Broager, og der bliver brug for mere 
gravearbejde de kommende år, når ledningsnettet i midtbyen 
skal separeres, og hele belægningen og udformningen af 
pladsen omkring Torvet og de centrale veje skal have en ny 
udformning.
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B R O A G E R

SUPERBRUGSEN BROAGER
Storegade 10, 6310 Broager
Tlf. 7444 1500
Åbent alle dage kl. 8.00-20.00

MØD OS PÅ  
FACEBOOK

Priserne gælder kun 
torsdag den 2. og fredag 
den 3. juni 2022. 
Der tages forbehold for ud-
solgte varer og trykfejl.

Tingleff 
Guld vac kaffe
Pose med 500 g.
Max. 8 poser pr. kunde
pr. dag, herefter normalprisen.

PRISERNE GÆLDER TORSDAG OG FREDAG

Pr. pose

2995

Odense Pilsner
eller Classic
30x33 cl. Frit valg. Max. 3 kasser pr. 
kunde pr. dag, herefter normalprisen.Luksus grilbakke

4 nakkekoteletter, 4 kyllingespyd og 
4 oksesteaks.

Skrabeæg
Pakke med 10 stk.
Str. M/L.

Gordon 
Bleu
Pakke med 10 stk.

Nordthy
mandler
Pose med
400 g.

Coca Cola sodavand
Vælg mellem almindelig, Zero, Squash, 
Ramlösa eller Sprite. Frit valg.

Graasten sennep, 
ketchup og dressinger
375-425 g. Frit valg.

Änglamark mælk
Vælg mellem skummet-, mini- eller 
letmælk. Max. 6 liter pr. kunde pr. dag, 
herefter normalprisen.

Pr. pakke

50,-

Pr. stk.

695

Pr. bakke

1295
Passer til:

Fjerkræ

Svinekød

Oksekød

Lam

Fisk/Skaldyr

Ost

Dessert

Aperitif

Pizza

Pasta

Salat

Grill

Asiatiske retter

Dessin:

Land:

Distrikt:

Vintype:

Indhold CL:

Vejl. pris:

Økologisk

Gourmet

Varenavn:

Kort beskrivelse: Lang beskrivelse: Anmeldertekst:

Logotekst:Udvidet anmeldesestekst:

155927

Santi Nobile Primitivo di Manduria DOC Riserva

Italien

Apulien

Rødvin

75

119

100% primitivo. Lagret 27
måneder på franske egetræsfade.
Intens granatrød farve. Fyldig og
kompleks duft og smag med
masser af frugtnoter. Lang og
behagelig eftersmag. Velegnet til
fyldige gryderetter, modne oste,
grillede og stegte kødretter. 

Fremstillet på primitivo-druer fra
området omkring byen Manduria i
Apulien. Lagret 27 måneder på
franske egetræsfade inden
aftapning på flaske. Intens
granatrød farve. Fyldig og
kompleks duft og smag med
masser af frugtnoter. Lang og
behagelig eftersmag. Velegnet til
fyldige gryderetter, modne oste,
grillede og stegte kødretter. Er
drikkemoden nu og kan gemmes
ca. 10 år fra høståret.

Tør Sød

Let Kraftig

X

X

X

X

Santi Nobile
Primitivo Di Manduria 
Riserva, Italien.
Flaske med 75 cl.
Lagret 27 måneder
på franske egetræs-
fade. Intens gra-
natrød farve. Fyldig 
og kompleks duft og 
smag med masser af 
frugtnoter. Lang og 
behagelig eftersmag. 
Velegnet til fyldige 
gryderetter, modne 
oste, grillede og steg-
te kødretter.

Husk vi holder 
lukket pinsedag 

den 5. juni og 
2. pinsedag 
den 6. juni

3 flasker

199,-

Pr. pose

25,-

Pr. ramme

55,-

3 flasker

25,-

+pant

Pr. kasse

8995
+pant

Pr. bakke

150,-

1 5



B R O A G E R

BovAvis

Efter opsamling kører vi til Hotel Vamdrup, 
hvor vi spiser middagsmad.

Derefter kører vi til Koldinghus, hvor vi ser udstillingen 
“Mary & Kronprinsesserne”, som er blevet til i 

anledning af Kronprinsesse Marys 50-års fødselsdag.
Udstillingen tegner et portræt af den danske 

kronprinsesse og hendes fi re forgængere i 
Glücksborg-slægten. De besøgende kan se frem 
til blandt andet at opleve det berømte rubinsæt 

og Kronprinsesse Marys egne fotos.
I udstillingen vil de besøgende kunne opleve 
Kronprinsesse Mary fortælle om sin rolle og 
sine forgængere. Udstillingen fokuserer på, 

hvad det vil sige at være kronprinsesse.
Eftermiddagskaff en og kage indtager 

vi på Hotel Skamlingsbanken.
Prisen inkluderer bus, guide, middag, 

entre til Koldinghus og eftermiddagskaff e 
på Hotel Skamlingsbanken

Afgang
Alsion, Sønderborg. . . . . . . 9:30
Nybøl Kirke . . . . . . . . . . . . 9:45
Broager Kirke . . . . . . . . . . . 9:50
Elektrikeren Egernsund . . . 9:55
Ahlmannsparken, Gråsten 10:00
Bageren Rinkenæs . . . . . . 10:10
Annies Kiosk, Sønderhav . 10:15
Bindzus, Kollund . . . . . . . 10:20
Kruså Bankocenter  . . . . . 10:25
Bov Kirke . . . . . . . . . . . . . 10:30
Samkørselspladsen
ved Kliplev . . . . . . . . . . . . 10:45
Circle K, Rødekro . . . . . . 11:05
Samkørselspladsen
ved Hammelev . . . . . . . . . 11:35

Tilmelding på 
tlf. 2116 0683 eller 
rejser@graastenavis.dk

Onsdag den 17. august

Mary og 
Kronprinsesserne 

695,-

FRILUFTSGUDSTJENESTE
ved

Dybbøl Mølle
2. pinsedag 6. juni kl. 11.00

Brass Band Da Capo ledsager gudstjenesten

Efter gudstjenesten:
Medbring gerne egen madkurv, stol eller tæppe

Brass Band Da Capo spiller imens

Arrangeret i fællesskab af følgende kirker:
DYBBØL, ULKEBØL, BROAGER, CHRISTIANS OG SCT. MARIE

Oldtimerpris til lokale
Hvert år uddeler Lions 
Club Broager-Gråsten en 
oldtimerpris, der kom-
mer fra løbets overskud.
De glade modtagere i år 
blev pigefodbold-projektet 

Power Puff i Broager, som 
modtog 10.000 kroner.

Her har træner Tom 
Bøttger Jensen siden 2019 
gjort et stort sportsligt og 
socialt arbejde for om-
kring 20 piger i alderen 
10-12 år.

Desuden var der 
20.000 kr til Ældre 
Sagen i Broager til et 
handicaptoilet.

Derudover fik Kværs 
Forsamlingshus 20.000 kr. 
til en ny ovn.  ■

Oldtimerprisen på 50.000 kr. blev delt mellem tre modtagere. Foto Jimmy Christensen
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S U N D E V E D

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

BovAvis

Minikrydstogt på Minikrydstogt på 
KielerkanalenKielerkanalen

Onsdag den 24. august
AFGANG

Alsion, Sønderborg. . . . . . . . . . . . .kl. 7.00
Nybøl Kirke . . . . . . . . . . . . . . . . . . kl. 7.15
Broager Kirke . . . . . . . . . . . . . . . . .kl. 7.20
Egernsund, elektrikeren . . . . . . . . .kl. 7.25
Ahlmannsparken, Gråsten . . . . . . .kl. 7.30
Rinkenæs, Bageren  . . . . . . . . . . . .kl. 7.40
Annies kiosk  . . . . . . . . . . . . . . . . . kl. 7.45
Elektrikeren i Kollund . . . . . . . . . .kl. 7.50
P-pladsen ved Kruså Bankocenter  . kl. 7.55
Bov Kirke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kl. 8.00
Cirkle-K i Padborg . . . . . . . . . . . . kl. 8.05

795,-

Det er en udfl ugt, der vil stå i søfartens 
tegn. Kielerkanalen blev bygget 
1887-1895, den er 98 km lang og her 
sejler ca. 50.000 skibe igennem om året. 

Efter opsamling kører vi direkte til 
Kiel. Her går vi ombord på skibet. 
Kursen sættes mod Rendsborg, hvor vi 
undervejs skal nyde en dejlig buff et. Vores 
spændende sejltur tager knap 4 timer. 
Vores bus venter på os i Rendsborg, 
hvor vi får en guidet rundvisning.

Derefter kører vi til Dannevirke. 

Mæt af dagens indtryk kører vi 
nordpå og er hjemme ved 19-tiden.

Prisen dækker bus, rundstykker, 
guide, sejltur og buff et.

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

Aflysning af 
ringridning
Sundeved Ringridning 
skulle lørdag være afholdt 
på festpladsen i Vester 
Sottrup, men måtte af-
lyses på grund af for få 

tilmeldinger.
Aflysningen ærgrede 

arrangørerne, som havde 
lagt et stort arbejde i 
aktiviteten. ■

Stort sønderjysk kaffebord i 
Vester Sottrup
Af Søren Gülck

Der var masser af kager 
på bordet, da der lørdag 
blev disket op med 
Sønderjysk Kaffebord 
ved årets byfest i Vester 
Sottrup.
Publikum spiste godt af de 
hjemmebagte kager.

Byfesten begyndte fredag 
aften med lottospil i teltet, 
hvor der var et halvt hun-
drede deltagere.

Lørdag aften var der 
fællesspisning , hvor 
menuen stod på helstegt 
pattegris. ■

Det Sønderjyske Kaffebord 
var populært under 
byfesten i Vester Sottrup.
 Foto Søren Gülck

Billard lukker
Sundeved og Omegns 
Billardklub lukker. 
De nuværende lokale på 
Nydamskolen i Vester 
Sottrup skal bruges til an-
det formål, og det er ikke 

lykkedes at finde andre 
egnede lokaler i området.

Klubben blev stiftet i 
1982 og har 16 medlem-
mer, hvor de fleste har 
nået pensionistalderen. ■
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Veteranbiler på Torvet i GråstenHørt i byen
Frisør Susanne 
Vesperini deltog søn-
dag i Tour de Syd, hvor 
hun cyklede fra Vejle til 
Sønder borg. Ruten var 
178 kilometer og fulgte 
3. etape af årets Tour 
de France, som løber 
af stablen søndag den 
3. juli.

Per Petersen fra GKV 
og Louise Kählig har 
været på en spændende 
rundrejse i Spanien.

Politiet stoppede natten 
til mandag kl. 00:40 en 
bilist på Slots bakken 
i Gråsten, der skulle 
testes. Her slog testen 
ud på kokain og amfe-
tamin. I bilen var der 
tre passagerer og den 
ene af dem havde gemt 
omkring 10 gram hash 
i sædet. Dem fandt 
betjentene og vedkom-
mende erkendte, at det 
var hans hash.

Søren Lucas i Gråsten 
er inkarneret OB fan. 
Han var forleden til 
pokalfinale mellem 
OB og FC Midt jylland 
på Brønd by Stadion. 
OB tabte kampen efter 
straffespark med 5-4.

Både 6. klasse og 7. 
klasse på Förde-Schule 
er i denne uge på lejr-
skole på Bornholm.

Rinkenæs-Spejderne 
har været fire dage på 
spejderlejr i Ensted, 
hvor de sov i telt.

Bente og Poul Petersen 
i Rinkenæs har været 
på ferie i Hol land. Her 
besøgte de tulipan-
marker og oplevede 
Amsterdam.

Pernille og Bendt 
Flyger havde forleden 
deres sidste dag i Super-
Brugsen i Gråsten. Om 
aftenen var de til hyg-
geligt samvær med per-
sonalet på Mongolian 
Barbecue. ■

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

Fodbehandling 
fra

385,-

Både i klinikken og ved 
udkørende behandlinger

Mange udenlandske kunder 
søger efter ejerbolig.
Ring og få en gratis 

salgsvurdering.

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

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

HEINRICH  
T: 2941 1470

MORTEN  
T: 2683 6790KØKKEN · BAD · GARDEROBE

KØKKEN-
RENOVERINGOK

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

Ring og bestil tid til et gratis hjemmebesøg!

Danmarks eneste landsdækkende kæde – din garanti for tryghed og kvalitet

Nye låger
– monteret på 1 dag

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

HEINRICH  
T: 2941 1470

MORTEN  
T: 2683 6790KØKKEN · BAD · GARDEROBE

KØKKEN-
RENOVERINGOK

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

Ring og bestil tid til et gratis hjemmebesøg!

Danmarks eneste landsdækkende kæde – din garanti for tryghed og kvalitet

Nye låger
– monteret på 1 dag

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

HEINRICH  
T: 2941 1470

MORTEN  
T: 2683 6790KØKKEN · BAD · GARDEROBE

KØKKEN-
RENOVERINGOK

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

Ring og bestil tid til et gratis hjemmebesøg!

Danmarks eneste landsdækkende kæde – din garanti for tryghed og kvalitet

Nye låger
– monteret på 1 dag

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

Jernbanegade 7, Gråsten ∙ Tlf.  74 65 11 10 
Onlinebooking www.husetsfrisør.dk

By Husets Frisør 
Hudpleje og Makeup artist

Inge uge 27, 28 og 29

Michele uge 30 og 31

Martin uge 26, 27 og 28

SOMMERFERIE

ÅBNINGSTIDER:
Mandag, tirsdag og torsdag: kl. 9.00-17.30 

Onsdag: kl. 9.00-20.00 Fredag: kl. 9.00 - 18.00 
Lørdag: kl. 8.00-12.00

Salonen holder lukket alle lørdage i 
ugerne 26, 28 og 31

Der var masser af publikum-
mer, da flotte veteranbiler 
kørte hen over Torvet i 
Gråsten. 
 Foto Jimmy Christensen 
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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

Vellykket byfest i Fårhus med både regn og sol

Af Dit te Vennits Nielsen

Både humøret og vejret 
var i top, da Fårhus 
byfest trak fulde huse.
Der kom penge i kassen til 
ungdomsarbejdet i Fårhus.

Og der var under alle 
omstændigheder sol og 
store smil hos langt de 

fleste deltagere i årets by-
fest i Fårhus.

De unge morede sig på 
deres havetraktorer, der 
blev solgt i hundredvis 
af grillpølser og toasts og 
i det hele taget dukkede 
der flere mennesker op på 
pladsen end de senere år.

Handicapforeningen 
LAH deltog med deres 

lykkehjul og specielt dåse-
kast var populært. Specielt 
en bamse gik folk efter, og 
den blev vundet af en lille 
knejt.  ■

Fliserens

Spar

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

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  1. Mørbradbøf med champignonsovs og grøntsager

TORSDAG den  2. Stegt paneret fl æsk med persillesovs

FREDAG den  3. Marineret nakke med salat

LØRDAG den  4. Dansk bøf med rødbeder

SØNDAG den  5. Burger med pommes frites

MANDAG den  6. Dansk bøf med rødbeder

TIRSDAG den  7. Frikadeller med stuvede ærter og gulerødder 

Pris 75,-

Byfesten i Fårhus trak fulde 
huse og der var store smil 
hos langt de fleste deltagere.
 Foto Dit te Vennits Nielsen

Tak fordi du handler lokalt

Padborg - Kruså - Frøslev - Holbøl - Kollund – Gråsten - Broager - Sundeved - Ragebøl Uge 22 1. juni 2022 14. årgang



KOLLUND KOLLUND 
KIRKEKIRKE

BOV BOV 
KIRKEKIRKE

HOLBØL HOLBØL 
KIRKEKIRKE

Pinsesøndag den 5. juni kl. 11.00
ved Kirsten Schmidt
2. pinsedag den 6. juni kl. 14.00
Friluftsgudstjeneste på frilufts-
scenen i Padborg skov ved 
Marna Leila Vandsdal Egholm

Pinsesøndag den 5. juni kl. 9.30
ved Kirsten Schmidt

Pinsesøndag den 5. juni kl. 10.00
Byfest-gudstjeneste i teltet 
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

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 venlig deltagelse ved vores kærefor venlig deltagelse ved vores kære

Waltraut KromannsWaltraut Kromanns
bisættelse i Bov Kirke.bisættelse i Bov Kirke.

Hans Christian og MarianneHans Christian og Marianne

Bov og Kollund kirker

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

Pinsegudstjeneste 
6. juni fra kl. 13.40 på Padborg Friluftsscene, 

Østergade 50, Padborg
Padborg Brass spiller, når I ankommer i skoven. Selve gudstjenesten 

starter kl. 14.00 og bagefter står Frøslev Mandskor igen i år for fællessang. 
Der kan købes ka� e og kage ved arrangementet. Ses vi i skoven?

Menighedsrådsmøde 
29. juni kl. 18.30 

i Kirkeladen på Kirkevej 1, Bov 
Menighedsrådsmøderne er åbne, o� entlige møder, så man er meget 

velkommen til at deltage, dog er punkter med personfølsomme 
oplysninger lukket for o� entligheden. I dagene op til mødet vil 

dagsordenen være tilgængelig på vores hjemmeside.

Syng solen ned
27. juli og 9. august kl. 19.30 ved Kollund 

Kirke, Kirkevænget 2, Kollund
Mød os udenfor Kollund Kirke til et par hyggelige 

timer, hvor sangglæden får frit løb.

Der serveres vand, vin og snacks, og alle er velkomne

Sommerens gudstjenester
fra 1. juli til 15. august

Søndag 3. juli, kl. 11:00 i Bov Kirke, 
Gudstjeneste ved Marna Leila Vandsdal Egholm

Søndag 10. juli, kl. 9:30 i Kollund Kirke, 
Gudstjeneste ved Marna Leila Vandsdal Egholm

Søndag 17. juli, kl. 11:00 i Bov Kirke, 
Gudstjeneste ved Marna Leila Vandsdal Egholm

Søndag 24. juli, kl. 9.30 i Kollund Kirke, 
Gudstjeneste ved Kirsten Schmidt

Søndag 31. juli, kl. 11:00 i Bov Kirke, 
Gudstjeneste ved Kirsten Schmidt

Søndag 7. august, kl. 9.30 i Kollund Kirke, 
Gudstjeneste ved Kirsten Schmidt

Søndag 14. august, kl. 09:30 i Kollund Kirke, 
Gudstjeneste ved Kirsten Schmidt

Søndag 14. august, kl. 11:00 i Bov Kirke, 
Gudstjeneste ved Kirsten Schmidt

Læs mere på bovsogn.dk

Skatkort på bordet
Padborg Skatklub samlede 19 personer til kortspil på 
Valdemarshus.

1. runde
Nr. 1 Jens Peter Skjøth 1.318 point
Nr. 2 Anders Fogh 1.244 point
Nr. 3 Henning Nissen 935 point
Nr. 4 Hans Bonde 867 point

2. runde
Nr. 1 Jens Peter Skjøth 1.064 point
Nr. 2 Benny Stensdal 1.030 point
Nr. 3 Henning Nissen 1.025 point
Nr. 4 Dieter Klein 973 point

Vindere i Fårhus

Havetraktorringridning
Nr. 1 Josefine Køhling Krause Teckemeier
Nr. 2 Jeppe Post
Nr. 3 Henrik Teckemeier

Petanquemesterskab
Nr 1. Ruth Stubberup/Birthe Sørensen
Nr 2. Annegrethe Jørgensen/Herbert Johansen
Nr 3. Ingeborg Kristensen/Bent Lassen

Cykelringridning blev 
vundet af Preben Nissen.
Fårhusmester i tønderul-
ning blev Mads Torsøe 
Ries i tiden 19,21 sekun-

der. Hos kvinderne vandt 
Charlotte Hottges i tiden 
29,81 sekunder. ■

Sur smiley
Pane-Vino Pizzeria & 
Restaurant på Industri vej 
i Padborg har fået en sur 
smiley.

Siden åbningen i februar 

har Fødevare styrelsen 
været forbi spisestedet 
to gange i henholdsvis 
februar og april måned, og 
begge gange var den gal 
med temperaturen. ■
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FARSDAGSTILBUDFARSDAGSTILBUD
Søndag den 5. juniSøndag den 5. juni

TORVEGADE 15-19 6330 PADBORG TELEFON 74 67 32 32

Pre End
k/æ skjorte

Mange forskellige farver
Før pr. stk. 300,-

NU PR. STK. 250,-

Pre End
shorts og 
knickers
før pr. stk. 300,-

NU PR. STK. 250,-

Bison polo
Før pr. stk. 400,-

NU PR. STK. 300,-

Pre End polo
Mange forskellige farver

Før pr. stk. 300,- 

NU PR. STK. 250,-

Tilbudene gælder f ra mandag den 30. maj t i l  lørdag den 4. juni
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URE - GULD - SØLV

Landsdækkende bytteservice
Storegade 10 - Aabenraa - Tlf. 74 62 26 73
Torvegade 23 - Padborg - Tlf. 74 67 32 74

DAISY HALSKÆDE
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Nye ringe til ringridning

Jesper Hansen har lavet nye 
ringe til Fårhus Ringridning, 
så 115 års tradition kan 
fortsætte. 
 Foto Dit te Vennits Nielsen
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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

Tak fordi du handler lokalt 

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

    Udover 25 ord, 1,-  pr. ord.

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

    eller
  

356495

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

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

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

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

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

Din daglige samarbejdspartner
i erhvervs- og privatspørgsmål

ADVOKATFIRMAET BIRGIT THOMSEN

Din daglige samarbejdspartner
i erhvervs- og privatspørgsmål

ADVOKATFIRMAET BIRGIT THOMSEN

Frydendalvej 26 A, Fårhus, 6330 Padborg
www.faarhus.com

Vi vil herigennem gerne takke alle, der på den ene eller 
anden måde, har ydet deres bidrag til gennemførelsen 
af Fårhus Byfest 2022, der blev en bragende fl ot fest.

Et omfattende program var planlagt og blev 
gennemført – noget der ikke ville have været 

muligt uden jeres hjælp og støtte!

Arrangørerne glæder sig over at byfesten atter blev 
en succes, med megen aktivitet og overordentlig 

mange besøgende på festpladsen.

Tak for hjælpen og tak for alle præmier, 
som blev skænket.

Med venlig hilsen
 Fårhus Borger & Ungdomsforening

TUSIND TAK

30 ryttere under galgen i Fårhus
Der deltog 30 ryttere 
søndag i ringridning i 
Fårhus.
Konge blev Vivi 
Christensen, mens Torben 
Hansen blev kronprins.

Prins blev Heidi Jessen.
Hos børnene blev 

Magnus Christensen 
konge.

Kronprins blev Laura 
Jessen, mens Victoria 
Autzen blev prins. ■

Vindere ved ringridning i 
Fårhus. 
 Foto Dit te Vennits Nielsen

Permanent . . . .kr. 500,-
Klip inkl. vask  . .kr. 170,-
Klip  . . . . . . . . . .kr. 160,-
Vipper farves  . .kr. 80,-
Bryn farves  . . . .kr. 70,-

FRISØR

Jernbanegade 40 · Padborg

+45 2169 8884

Birte Bladt

Salonen er lukket mandag og lørdag

Trykkede den af

Janine og Dominik sam-
men med Peter Volstedt 
fra Yo-Yo, som gav den 
max gas.

Trommeslageren fik en 
brækket trommestik til 
følge.  ■

Arvestykke blev 
fundet under gulvet

10 mænd søgte lørdag 
aften efter en ring ved 
byfesten i Fårhus, men de 
fandt den ikke. 
Da dansegulvet blev pillet 
ned søndag, fandt man 
den lille ring, der er et 
arvestykke. 
Den unge pige fra 
Californien blev jublende 
henrykt. ■

2 2



2022 / 100 år.

Onsdag  
den 15. juni

Telt og plads åbnes kl. 17.30

100 Års jubilæumsbanko
Tombolaen vil være  

åben i teltet den aften

Torsdag  
den 16. juni

Børneformiddagen med fri entre
Underholdning: kl. 10.00

Michael Back med musik og sjov
Brandbilen kommer

SPONSOR: BRUGSEN, PADBORG

0 - 6 år 
Tilmelding tlf. 2640 3566

mail: kamilla.moerck@hotmail.com
BENT’S PØLSER & ISBAR

Fredag  
den 17. juni

Ældre eftermiddag kl. 14:30
Underholder: Keld & Hilda

kamilla.moerck@hotmail.com
Tilmelding tlf. 2640 356

AMERIKANSK LOTTERI

Tombola åbnes
kl. 13.00

kl. 18.30 cykelringridning
optog gennem byen til

festpladsem / fri entre i teltet til 
deltagere fra cykelringridningen
Underholdning: Mobildiskotek

Tilmelding til Kamilla 2640 3566
kamilla.moerck@hotmail.com

Lørdag den 18. juni

100 Års jubilæums fest

Indskrivning til skart kl 9.30
Festpladsen åbnes kl. 10.00

GRILLPØLSER, KAFFE  
& RUNDSTYKKER

Gåtur samt med  
Padborg Vandrelaug
Havetraktor Ringridning
kl. 10.00

Godnat kl. 1.30

Søndag  
den 19. juni  
kl. 19.00

Jubilæums spisning: 
Helstegt pattegris: pris 250,- pr. kuvert

Teltet åbner kl. 21.00  
Billetter á 150,-

Fest i teltet/pladsen åbner kl. 21.00
Underholdning:  

Gazværk gir den fuld gas. 
Mobildiskotek

kamilla.moerck@hotmail.com

Mandag den 20. juni
Fest pladsen
åbner kl. 12.00

Kl. 11.30: Ringrideroptog gennem byen
Kl. 12.30: Gratis sildemad i teltet

Underholdning
Braue Showband / Pibes and rums

kl. 14.30 Sønderjydsk kaffebord
til fordel for vores 2 plejehjem.

Kom og være med.
Musik i teltet

Sekretæren blev ny 
formand for Venstre Bov
Af Lise Kristensen

62-årige Ditte Vennits 
Nielsen er uddannet 
lægesekretær. Måske af 
den grund er hun i reglen 
endt som sekretær i de 
foreninger, hun har været 
med i. Det gjaldt også 
Venstre Bov indtil for 
ganske nylig.
Der var lagt op til, Leif 
Andersen skulle fortsætte 
som formand, selv om 
alle vidste, han var syg. 
Ganske uventet døde han 
dog kort efter at være ble-
vet genvalgt til Venstres 
bestyrelse i Bov.

“Så var gode råd dyre,” 
fortæller Ditte Vennits 
Nielsen, der havde regnet 
med, konstitueringen ville 
være en formssag.

“Vi var nødt til at ringe 
og spørge relevante emner, 
om ikke de kunne tænke 
sig at blive formand. Vi 
havde jo heller ikke fået 

udpeget en næstformand, 
så der var ingen i arveføl-
gen. Det lykkedes at finde 
en, der ville være sekretær, 
og så skrev et bestyrel-
sesmedlem til mig, at så 
var det jo oplagt, jeg blev 
formand. Det har været 
vigtigt for mig, at besty-
relsen bakkede op om 
det,” fortæller den nybagte 
Venstre-formand, der blev 
valgt på en ekstraordinær 
generalforsamling.

Datter af overlæge
Hun er ikke født ind i 
Venstre, men er af konser-
vativ familie. Hun er over-
lægedatter fra Aabenraa.

“I 2014 blev jeg spurgt, 
om jeg ikke kunne tænke 
mig at komme med i 
Venstres bestyrelse. Det 
kunne jeg godt. Så blev jeg 
opfordret til at stille op til 
byrådsvalget. Det gjorde 
jeg og blev valgt,” fortæl-
ler den aktive kvinde, der 

ikke har langt fra tanke til 
handling og kender Gud 
og hver mand.

Hun har været leder 
af tøjafdelingen i Super-
Brugsen i Pad borg i 12 år 
og startede senere sin 
egen genbrugsbutik Fru 
Sauterne med mærkevarer 
og luksustøj i stativerne. 
Så blev hun ansat som 
reporter og annoncesæl-
ger på Bov Avis og flyttede 
tøjsalget med hjem i pri-
vaten for at overkomme 
det hele. Da der blev mere 
at lave som skrivende 
og sælgende for avisen, 
overdrog hun værkstedet 
til gemalen og sønnen og 
lukkede Fru Sauterne.

“Jeg blev ikke genvalgt 
ved kommunalvalget sid-
ste år, selv om jeg med 179 
personlige stemmer kun 
fik ti stemmer færre end i 
2017. Jeg er alligevel med i 
byrådet. Som 1. suppleant 
er jeg siden februar by-

rådsmedlem og medlem 
af børne- og ungeudvalget 
på grund af forfald og 
barsel blandt kollegerne,” 
fortæller Ditte Vennits 
Nielsen, der er glad for de 
fire år som byrådsmedlem 
og social- og sundhedsud-
valgsmedlem, for det ville 
være svært at være stand 
in uden den erfaring at 
trække på.

Ditte Vennits Nielsen er 

født i Odense og har boet 
både i Ål borg, Næst ved, 
Aabenraa, Køben havn, 
Kruså og nu i Padborg. 
Hun er et meget udad-
vendt væsen og kommer 
gerne ud til kunder og 
læsere.

“Jeg går stærkt ind for 
genbrug. Jeg hader at 
smide væk. Det var også 
derfor, jeg åbnede gen-
brugsbutikken. Jeg går op 

i miljøet og i at sortere mit 
affald. Gør jeg det forkert, 
står jeg på hovedet i skral-
despanden for at rette op 
på fejlen. Jeg går varmt 
ind for bæredygtighed. 
Sådan har vi alle vore 
mærkesager,” siger Ditte 
Vennits Nielsen, der ud-
over at være lokalpolitiker 
og reporter også er giftefo-
ged i Aabenraa kommune 
og medhjælpende hustru 
for sin mand, der driver 
Tbn Service.

Hun er gift for anden 
gang, har tre voksne søn-
ner og fem børnebørn, så 
der er nok at kaste sig over 
i en tilværelse, hvor arbej-
de og fritid går ud i et. 

På spørgsmålet om det at 
vokse med opgaverne også 
kan ende i et folketings-
kandidatur lyder svaret:

“Nej, det vil jeg ikke. 
Det er slet ikke mig. Jeg er 
lokalpolitiker”. ■

Ditte Vennits Nielsen 
 Arkiv foto
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Mandag LUKKET. Tirsdag-fredag fra kl. 13.00 - 17.00
hver 1. lørdag i måneden fra kl. 10.00 - 14.00

Padborg 
Genbrugsbutik

Overskudet går 
Julmærkehjemmet i Kollund
Tværgade 1B, 6330Padborg

Ring gerne på tlf. 7440 4800 
eller til Anton tlf. 2647 7138

Vi afhenter møbler og 
tømmer dødsboerGRATIS

Vi mangler frivillige

Det Sønderjyske Fællesdyrskue

Besøg

børnehjørnet,

klap en gris,  

smede jern,

malk en ko og

meget mere

 
 

,

Følg skiltene
til parkering på
Enstedværket,

Flensborgvej 185,
og ta’ med den gratis shuttlebus tilDyrskuepladsen

DYRSKUE
Fredag/lørdag den 3. og 4. juni 2022 kl. 9.00 - 17.00

Heste • Kvæg • Geder • Får • Fjerkræ • Kaniner • Maskiner • Inventar • Jagt 
Byggeri • Kommunikation • Fritid • Naturforvaltning • Biler

BesøgFødevareteltetog smag på delækre lokaleprodukter

Entre:  Voksne 100,-
Børn under 12 år

WWW.DYRSKUET.DK

Følg skiltene til  parkering og ta’ medden gratis shuttlebustil og fra Dyrskue-pladsen.

Hesteshow
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Fredag/lørdag den 3. og 4. juni 2022 kl. 9.00 - 17.00

Heste • Kvæg • Geder • Får • Fjerkræ • Kaniner • Maskiner • Inventar • Jagt 
Byggeri • Kommunikation • Fritid • Naturforvaltning • Biler

BesøgFødevareteltetog smag på delækre lokaleprodukter

Entre:  Voksne 100,-
Børn under 12 år

WWW.DYRSKUET.DK

Følg skiltene til  parkering og ta’ medden gratis shuttlebustil og fra Dyrskue-pladsen.

Hesteshow

Besøg

børnehjørnet,

klap en gris,  

smede jern,

malk en ko og

meget mere

 
 

,

Følg skiltene
til parkering på
Enstedværket,

Flensborgvej 185,
og ta’ med den gratis shuttlebus tilDyrskuepladsen

DYRSKUE
Fredag/lørdag den 3. og 4. juni 2022 kl. 9.00 - 17.00

Heste • Kvæg • Geder • Får • Fjerkræ • Kaniner • Maskiner • Inventar • Jagt 
Byggeri • Kommunikation • Fritid • Naturforvaltning • Biler

BesøgFødevareteltetog smag på delækre lokaleprodukter

Entre:  Voksne 100,-
Børn under 12 år

WWW.DYRSKUET.DK

Følg skiltene til  parkering og ta’ medden gratis shuttlebustil og fra Dyrskue-pladsen.

Hesteshow

Matas Padborg • Torvegade 7, Padborg • tlf. 74 67 47 80

MANDAG D. 30. MAJ – SØNDAG D. 5. JUNI 2022 
*Gælder ikke gaveæsker, fast lav pris 

samt i forvejen nedsatte varer.

MANDAG D. 30. MAJ – SØNDAG D. 5. JUNI 2022 
*Gælder ikke gaveæsker, fast lav pris samt i forvejen nedsatte varer.

20%
På alle* herredufte 

inkl. aftershaves samt udvalgte deodoranter 

HUSK FARS DAG SØNDAG D. 5. JUNI
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20%
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HUSK FARS DAG SØNDAG D. 5. JUNI

Naboer klager over øjebæ i Kruså
Af Dit te Vennits Nielsen

Blandt naboerne til 
den stærkt forfaldne 
ejendom på hjørnet af 
Sønderborgvej og Åbjerg 
i Kruså har der i mange 
år været et udtalt ønske 
om at slippe af med den 
forladte ejendom.

Bygningen har tidligere 
været et bageri og senere 
rummet en brændeovns-
forhandler, men i dag står 
bygningen tom.

Ukrudtet vokser højere 
og højere op. 

“Det er trist, at sådan 
et hus står og får lov til 
at forfalde. Bolig Syd har 
været med til at skabe en 
byfornyelse i Kruså, men 
det bliver gjort til skamme 
af en i øjenfaldende ruin. 

Det ærgrer mig, at så 
mange udlændinge får lov 
til at købe huse og bare 
lade dem ligge. De folk, 
der måtte ønske at sælge 
deres hus, får slet ikke 
den rigtige pris med et 
forfaldent hus som nabo. 
Det må der kunne gøres 
noget ved”, siger formand 
for Lokalforeningen Bov 
Smedeby Kruså, Mogens 
Therkelsen. ■

Sådan har beboerne i Kruså 
og de mange bilister, der 
kører gennem byen, i årevis 
set den forfaldne ejendom.
 Foto Dit te Vennits Nielsen
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Kliple’
Mærken

HVERT ÅR - 2. WEEKEND I JUNI

Onsdag den 8. juni 
Kl. 19.30-21.00      Koncert i Kliplev Kirke. 
                               Ole Gas synger Kim Larsen sange. 
                               Gratis adgang 
                               Dørene åbnes kl. 19.00 
 

Torsdag den 9. juni 
Kl. 17.30-19.30       Børnedisco i Cafételtet med Deejay Junior 
                               Billetpris kr. 60,- incl. pizza og sodavand 
Kl. 18.30-23.00       Servering i Smugkroen og musik med Deejay Junior 
Kl. 19.30                  Stort lottospil i Kliplev Hallen 
Kl. 19.30                 Festpladsen åbner 
 

Fredag den 10. juni 
Kl. 12.30-17.00       Seniorfrokost i Cafételtet  
                               Musik og underholdning med Kisser & Søren samt Poul Anker 
                               Billetpris kr. 175,- incl. frokostbuffet 
Kl. 19.00                  Mexico temafest i Det Store Telt,   
                               billetpris kr. 225,- incl. buffet. Indtil kl. 21.15 kun adgang  
                               med forud købte billetter 
                               Entré efter kl. 21.15 kr. 100,- 

Kl. 19.00                  Herning Tivolipark og festpladsen åbner 
Kl. 19.00-01.45       O.S.3 og Deejay Junior fyrer den af i Det Store Telt 

Kl. 19.00-01.45       Musik og dans i smugkroen med duoen Popcorn 
 

Lørdag den 11. juni 
Kl. 07.00-09.30       Gratis morgenmad i Det Store Telt 
Kl. 08.00                  Heste- og smådyrsmarked åbner 
Kl. 08.00                  Festpladsen og kræmmermarkedet åbner 
Kl. 08.00-21.00       Truckshow 
Kl. 10.00                  Lækkert udvalg af kaffe, kage og specialøl i Cafételtet 
Kl. 10.00-14.00       Ansigtsmaling af børn ved Cafételtet 
Kl. 10.00-15.00       Svennes Street Band underholder på festpladsen  
Kl. 15.00-02.15       Musik og dans i Smugkroen med duoen Popcorn 

Følg også »Kliple’ Mærken« på facebook ... det bliver så godt! www.kliplemaerken.dk

Kl. 18.30-23.00       ShuBiDua aften i Cafételtet 
                               Musikken er lagt i hænderne på Shubiforsjov Duo 
                               Kun adgang med forud købte billetter 
                               Billetpris kr. 175,- incl. spareribs med tilbehør 

Kl. 21.00-02.15       Musik og dans i Det Store Telt 
                               ABBA Revival Band og ADHD omdanner Det Store Telt 
                               til Sønderjyllands største og bedste diskotek. 
                               Entré kr. 150,- 

 

Søndag den 12. juni 
Kl. 10.00                  Festpladsen og kræmmermarkedet åbner 
Kl. 10.00-15.00       Truckshow 
Kl. 11.00                  Ringrideroptog igennem byen med ryttere ledsaget af  
                               Deutsche Jugend Brassband Lübeck og Kliplev Ferguson. 
                               Rute: Skolegade, Kliplev Hovedgade, Bjerndrupvej,  
                               Kliplev Nygade, Kirkegårdsvej, Kliplev Hovedgade,  
                               Lundtoftvej, Klostervang, Skolegade. 
Kl. 11.00                  Smugkroen åbner 
Kl. 11.45                  Ringridning begynder 
Kl. 13.00                  Koncert på stadion med  
                               Deutsche Jugend Brassband Lübeck 
Kl. 13.30+14.30 +15.30  
                               Sofus Sæbeboble underholder med sæbebobleshow og 
                               gøgleri rundt omkring på festpladsen.  
Kl. 14.00-18.30       Musik og dans i Smugkroen med Kiils Disco Show 
Kl. ca. 15.30            Kongeomridning 
Kl. ca. 17.00            Kåring af årets ringriderkonge 
Kl. 19.00-23.15       Dans og underholdning i Det Store Telt med KANDIS 
                               Entré kr. 125,- incl. sildemad  
Kl. 23.30                  Kliple’ Mærken 2022 slutter med et festfyrværkeri 

2022

Kl. 19.00 i Det Store Telt 
Mexico temafest 
225,- incl. buffet 
Indtil kl. 21.15 kun adgang med forud købte billetter 

Kl. 19.00-01.45 i Det Store Telt 
O.S.3 &  
Deejay Junior

Kl. 19.00-23.15 i Det Store Telt 
KANDIS 
Dans og underholdning

Kl. 21.00-02.15 i Det Store Telt 
ABBA  
Revival Band 
& ADHD

Kl. 18.30-23.00 i Cafételtet 
Shubiforsjov  
Duo

ADHD
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Hørt ved Lyren
Fransk TV har været 
forbi den franskfødte 
Christian Bind i Søn-
der hav for at lave et 
interview om Tour de 
France, der jo rammer 
Sønder jylland i juli 
måned. 

Lørdag havde de gamle 
køretøjer fra Old-
timer løbet fra Gråsten 
pit stop ved Grænse-
hallerne i Kruså, og 
der var mulighed for 
at se alle de flotte biler, 
motorcykler, knallerter 
m.m. tæt på. 

Guldsmed Rie Meyer 
er blevet nomineret til 
Den Gyldne Stige af 
Padborg Shopping. 

Transportfirmaet Chr. 
Lund, som indtil nu 
har haft til huse på 
Lejr vejen i Pad borg, 
skal finde et nyt domi-
cil, da det nuværende 
skal rives ned. 

Det er stadig ikke mu-
ligt at passere det tidli-
gere rådhus i Bov, selv-
om der ingen aktivitet 
er i modtagecentret. 
Der er stadig afspær-
ringer og store spots, 
der lyser hele natten. 
Lokal be folkningen 
forstår ikke, at der skal 
bruges ressourcer og 
politibetjente, når der 
p.t. ingen flygtninge-
strøm er fra Ukraine.

Indtil videre er der 
over 200 tilmeldte til 
Sundax Motion Tour 
den 12. juni. Det glæ-
der naturligvis direktør 
Per Johannsen, som 
står for eventet og som 
håber på godt vejr på 
dagen. 

Jacob Krogh Jørgensen, 
der er medejer af 
Tasters Group ApS er 
netop blevet uddannet 
som røgdykker ved 
Padborg Brandværn. ■

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 

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

VI HJÆLPER
 UNGE OG VOKSNE
UDSATTE BØRN

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

BLÅ KORS GENBRUG
Okslundvej 3, Padborg

30 91 30 28

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

De Blå Spejdere har fremgang i Padborg

Af Dit te Vennits Nielsen

På en skøn plet i 
Padborg Skov ligger 
spejderhytten, hvor De 
blå Spejdere holder til. 

I højt solskin med fug-
lesang i baggrunden 
og grønne blade på 
træerne bliver der holdt 
spejdermøde. 

“Vi er virkelig glade, for 

vi har fremgang på 10 nye 
spejdere. Desuden har vi 
ikke mindre en fem ledere 
og to assistenter fordelt 
med to ledere til junior-
truppen og 3 ledere til mi-
kro- og minitruppen” for-
tæller gruppeleder Mads 
Hagenau Sengewald, 
som har sin kæreste, Line 
Marold Christiansen, med 
på holdet af ledere.

Spejderne er i alderen fra 
5 år til 14 år. 

Spejdermøderne begyn-
der altid med leg, hvor-
efter de går i gang med 
aftenens udfordring. Det 
kan for eksempel være at 
bygge et raftetårn.

Til sommer drager 11 af 

de store spejdere til spej-
derlejr på Sjælland med 
40.000 andre spejdere fra 
hele verden.

“Vi har fået en venskabs-
gruppe fra Frankrig, som 
vi skal dele lejr med”, for-
tæller Mads Sengewald.

Sove i sovepose
Spejderne har flere mær-
ker, som de kan tage. En af 
dem er i gang med at sove 
i sovepose et helt år, mens 
to andre er i færd med at 
cykle til alle spejdermøder 
året igennem. 

Der findes også et tør-
klæde mærke samt et 
skirti mærke. Det gælder 
om at have så mange 

mærker som muligt påsyet 
uniformen.

Bestyrelsen for De 
blå Spejdere består af 
Margrethe Ocksen 
Asmussen som formand, 
Katrine Hilmer Armbrust 
er kasserer, mens grup-
peleder er Mads Hagenau 
Sengewald. De øvrige 
bestyrelsesmedlemmer 
er Momme Korht, Louise 
Lage og Manuela Kapela.

Spejderne mødes hver 
tirsdag. De små fra 
kl. 17.00 til 18.30, mens de 
store er der fra kl. 18.00 til 
20.00. 

Spejderåret følger 
skoleåret. ■

Spejder Lilja Trier Konzack fortæller om den leg, spejderne skal i gang med.
 Foto Dit te Vennits Nielsen

Aftenen blev indledt med legen "Klodsmajor" bestående af 
vand og glas i stedet for klodser Foto: Dit te Vennits Nielsen

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

Brækket 
arm
En ung mand brækkede 
armen under rundbold-
turneringen ved byfesten i 
Fårhus.

Han ville lave en ho-
merun, men gled i det 
våde græs. ■

Tak fordi du 
handler lokalt
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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

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

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

Kontakt os på: 
Dennis Lorenzen

27 58 87 50 • Dennis@ltnatur.dk 

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

Vi er 
specialister 
i haver:
• Nyanlæg og design
• Vedligeholdelse
• Beskæring
• Hækklipning
• Træfældning
• Stubbe fræsning
• Topkapning
• Algerens og imprægnering

LT NATUR &
EJENDOMSSERVICE APS

Murer- samt tømrerafdeling: kontakt os for mere info

CVR 34 22 35 72

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

Bred VVS ApS

Vognmandsfirmaet
Kenneth Jacobsen

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

Kørsel med kran og grab
Containerkørsel
Entreprenørkørsel

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

Skærver · Pyntesten
Egen grusgrav

Selv-afhenter-plads
Skovglimt 1, 6340 Kruså

   kj@kenneth-jacobsen.dk

www.kenneth-jacobsen.dk

…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

Langberger Weg 4, 24941 Flensburg
Tlf. 0049 461 5003694 • mail: uwe@rbv-� .de • www.rbv-� .de

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

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

HUSK!

Dansk 
service 

med tyske 
priser

Dit uafhængige rejsebureau

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

Skat i Holbøl 
Holbøl Skatklub har holdt klubaften med 14 deltagere 
på Holbøl Landbohjem.

Nr. 1 Claus Petersen, Gråsten 2505 point
Nr. 2 Lasse Nissen, Holbøl 2232 point
Nr. 3 Henning Nissen, Holbøl 2122 point

Padborg Friluftsscene 
mangler frivillige
Af Dit te Vennits Nielsen

Sæsonen på Padborg 
Friluftsscenen starter 
i næste weekend, 
hvor der søndag er 
generalforsamling og 
grundlovsfest.

Bestyrelsen har valgt at 
lægge generalforsamlin-
gen på Friluftsscenen lige 
inden grundlovsfesten, 
og derfor er medlemmer-
ne indkaldt kl. 15.00 i 
Padborg Skov.

“Man er selvfølgelig 
velkommen til at komme, 
selvom man ikke er med-
lem - endnu. Vi mangler 

nemlig aktive hjælpere 
til forskellige arbejdsop-
gaver, for jo flere hænder, 
jo bedre. Hvis man har 
et frivilligt gen, så mød 
endelig op”, siger en af 
bestyrelsesmedlem Ninna 
Schrum.

Kl. 16.00 holder borgme-
ster Jan Riber grundlovs-
tale, hvorefter der er kon-

cert med Twins of June. 
Der kan købes grillpølser, 
øl, vand og vin.

Sæsonstarten fortsætter 
søndag med pinseguds-
tjeneste og musikalsk 
underholdning med 
Padborg Brass og Frøslev 
Mandskor og fællessang. 
Her kan der købes kaffe 
og kage. 

Bestyrelsen bag 
Friluftsscenen håber at se 
rigtigt mange mennesker 
til nogle hyggelige fælle-
stimer i den dejlige plet i 
Padborg Skov. ■

Ninna Schrum Arkiv foto
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