
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

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

VELUDFØRT TØMRER- & 
SNEDKERARBEJDE

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

Få forsikring 
for alle pengene

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

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

… og overskuddet tilbage!

DET ER ALDRIG FOR SENT AT

HULMURSISOLERE
• Lavere energiforbrug

lavere varmeregning
• Sundere bolig og 

bedre indeklima
• Forøgelse af husets salgsværdi
• Renere miljø, mindre CO2 udslip

BØRGE NØRGAARD APS
Tømrer & Snedkerforretning
Bækgade 14, Blans · 6400 Sønderborg
TELEFON: 74 46 15 29 MOBIL: 40 35 55 29
www.bnisolering.dk E-mail: mail@bnisolering.dk

Skal du sælge er det

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

✔ 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 23 8. juni 2022 14. årgang  Løssalg: 5 kr. 

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   

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

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 

Slotskorets sommerkoncert
Torsdag den 9. juni 2022, kl. 19:00 i Gråsten Slotskirke

Kom og syng med på kendte salmer med udvalgte nye fællessange fra 
den nye højskolesangbog.

På programmet er Anton Bruckner, Will Todds og egen kompositioner.

Slotskorets nye "Klang-ensemble" kommer til at spille en Sommersuite på 
klangstave.

Koret akkompagneres af Iryna Rousing på klaveret. Under ledelse af 
organist Rut-E. Boyschau. 

Der er fri entré og alle er velkommen.

Gudstjenester og aktiviteter
Onsdag den  8. juni kl  9.00 Morgen-gåtur fra Slotsgården

Torsdag den  9. juni kl. 19.00 Sommerkoncert i Gråsten Slotskirke

Søndag den 12. juni kl 11.00 Gudstjeneste i Gråsten Slotskirke

Andelsboligforening mærker 
krigen og stigende energipriser
Af Lise Kristensen

På årets generalforsam
ling i Gråsten Andels
boligforening blev de 
stigende energipriser og 
ditto i byggebranchen 
nævnt som årsag til, 
det er svært at holde 
udgifterne i ave for ikke 
at tale om at bevare 
overblikket over, hvor
dan situationen udvikler 
sig på sigt.
Formand Niels 
Christiansen fortalte, at 

alle afdelinger i Rinke
næs har stemt for at blive 
tilkoblet fjernvarmeforsy
ningen, der de næste par 
år bringer betragtelige 
opgravninger og rørlæg
ninger med sig.

Politigrund
Gråsten Andelsbolig for
ening har planer om at 
bygge 28 lejligheder i syv 
etager på den tidligere 
politigrund. Pri serne på 
ydelser i byggebranchen 
stiger stærkt som følge af 

mangel på arbejdskraft 
og de voldsomt stigende 
energipriser for ikke at 
tale om fordyrelsen af byg
gematerialer som mursten, 
jern og beton, så byggeen
trepriser bliver utvivlsomt 
dyrere. 

Dertil kommer rådgiv
ningsydelser i byggebran
chen, hvor priserne også 
er røget i vejret. Det giver 
ventetid på rådgivnings
opgaver og stagnation i 
hele byggebranchen. Man

ge planlagte byggerier kan 
derfor ikke gennemføres.

Fjernvarme
Fjernvarmen er blevet 
dyrere, samtidig med 
fjernvarmeselskaberne 
har svært ved at følge med 
efterspørgslen nu, da alle 
vil væk fra gas og russisk 
relateret energiforsyning 
som følge af russernes 
angreb på Ukraine. 

Den slags koster på ud
giftskontoen. Trans port 
og varer i almindelighed 

er steget i pris. Det på
virker selvfølgelig også 
den almene boligsektor 
på udlejningssiden og i 
privatforbruget.

“Dog håber vi trods pris
stigninger i det mindste 
at holde eludgiften i ro på 
grund af solcellerne, som 
sikrer, at prisstigningerne 
ikke rammer de afdelinger 
så hårdt, der nu har egen 
produktion af el,” fremgår 
det af Niels Christiansen 
skriftlige beretning.

Derfor arbejder bolig
foreningen Salus, som 
Gråsten Andels bolig for
ening er en del af, også på 
effektiv drift samt stor
driftsfordele ved indkøb 
og leverandøraftaler. 

Grønne ambassadører
Boligforeningens afde
linger gør en indsats for 
at være energibesparende 
og at udlægge områder til 
biodiversitet. 

Afdelingerne har grønne 
ambassadører, der spil
ler en stor rolle i arbejdet 
med god beboeradfærd 
i forhold til energi og 

indeklima og at hjælpe 
den grønne omstilling 
med de rette klimavenlige 
beslutninger.

Der er investeret et tocif
ret millionbeløb i solceller 
i afdeling 6 og 7 samt 
overgangen til fjernvarme 
i afdelingerne i Rinkenæs. 
Energi projektet Happi er 
ifølge beretningen des
værre stoppe 28. februar.

Anciennitet
Tildeling af bolig sker 
efter højeste anciennitet. 
Medlemmer har kun for
trinsret til ledige boliger i 
den afdeling, de bor i. 

Hver anden bolig skal 
ifølge lovgivningen til
deles en ekstern lejer. De 
almene boligforeninger 
er forpligtede til at huse 
udsatte borgergrupper. 

Blandt andet yder de 
almennyttige boligfor
eninger en stor indsats i 
forhold til ensomme.

Jette Christensen af
deling 40 blev genvalgt 
til bestyrelsen. Kirsten 
Jacobsen fra samme afde
ling ønskede ikke genvalg 
og blev erstattet af Benny 
Petersen afdeling 6. 

Budgettet viser en samlet 
stigning på 25.000 kroner 
svarende til 0,87 procent 
svarende til 34 kroner pr. 
lejemål om året. ■

Gråsten Andelsboligforening 
har planer om at bygge 28 
lejligheder i syv etager på 
den tidligere politigrund.
 Foto Ingrid Johannsen
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GASBRÆNDER 
• med vogn / ekskl. gas
Nr. 256053

49995

GASDÅSE TIL STOK  
• Butane/Propane - 600ml
Nr. 110544

6 stk.6 stk.

100,-

18 V HÆKKEKLIPPER OHT1855R
• Laserskåret og diamantslebet sværd 
• Sværlængde: 55 cm
• Grenkapacitet: 22 mm
• Drejeligt håndtag 
• Vægt  (ekskl.  batteri): 2,8 kg 
• Leveres ekskl. batteri og lader
Nr. 169058  

NILFISK HØJTRYKSRENSER 
CORE  125-5
• 125 bar
• Integreret kørevogn 
• Click and Clean tilbehørssystem 
Nr. 254869

MURMALING  
• Vejrbestandig, alsidig facademaling • Giver et 
ensartet, helmat og smukt, kalket udseende
Nr. 122825  

TRÆBESKYTTELSE SUPERDÆKKENDE
• Geléagtig konsistens, let at påføre • Velegnet til 
farveskift • Hæmmer mug og skimmel på overfladen 
• Fås i flere farver
Nr. 122791

KAN 

TONES I 

FLERE 

FARVER

18 V GRÆSTRIMMER 
OLT1832
• Justerbar klippebredde 
mellem 25-30 cm 
• Automatisk trådfremføring 
• Trimmertråd: 1,6 mm 
• Softgreb for god komfort 
• Ekskl. batteri og lader
Nr. 188390  

74995 54995

18V GRÆSTRIMMER OLT-I825M
 • Klippebredde: 25 cm
• Automatisk trådfremføring
• Trimmertråd: 1,6 mm
• Vridbart trimmerhoved: 180°

18 V HÆKKEKLIPPER 0HT1845
• Vridbart trimmerhoved: 180°
• 45 cm diamantslebet sværd
• Gren kapacitet: 18 mm
• Saftgreb for god comfort

FRIT VALGFRIT VALG
9,1 liter9,1 liter

69995

7997999595

PR. STK. PR. STK. 

89899595

PLANKER MED TRÆ-
STRUKTUR
• 8 mm • 18 x 360 cm 
• Træstruktur 
Sort Nr. 193910
Hvid Nr. 193911
Antracit Nr. 193909
Lysegrå  Nr. 193904

Skarp 
pris

Pr. meterPr. meter

1495

TERRASSEBRÆDDER 
TRYKIMPRÆGNERET 
• Fyr • 28 x 120 mm 
• Glat/Glat • Flere længder
Nr. 1075032125  

Spar Spar 
20%20%
på alle på alle Fiskars  Fiskars  
haveredskaberhaveredskaber

Pr. meterPr. meter

395

NTR

HEGNSBRÆDDER 
GRANIMPRÆGNERET
• Længde: 180, 210, 240 cm
• 16 x 100 mm 
Nr. 1186016100

Mandag til fredag: 9:00-17:00  /  Lørdag: 9:00-13:00

Gælder til og med lørdag den 11. juni

HÆKKEKLIPPER/GRÆSTRIMMERSÆT
RHT184SL T25M20
Nr. 274225

1.095,-1.095,-
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Garn og tøjbutikken med det store udvalg

ULSNÆS CENTRET · Tlf. 74 65 43 44

Sommerudsalg

 
30 %
i uge 23

40 %
i uge 24

50 %
i uge 25

Folkefest for klimaet
Der er klimafolkefest 
i Sønderborg 7.9. juni, 
hvor et væld af aktivi
teter og indsigtsfulde 
mennesker vil bibringe 
publikum på havnen 
og i byen, hvordan vi 
gennemfører den grønne 
omstilling. 

Verdens klimaøjne hvi
ler på den sønderjyske 
hovedby, når ministre 
og eksperter fra et halvt 
hundrede lande kommer 
til energikonference 
i byen. Sønderborg 
Klimadage 2022 udspin
der sig blandt andet ved 
Multikulturhuset på hav
nen, hvor man kan lege og 
lytte sig til de grønne bud
skaber. Der er gratis kon
cert med Rikke Thomsen 
onsdag aften. De folkelige 
klimadage er inspireret af 
folkemødet på Bornholm. 
Børn kan sammen med 
Sønderborg kommunes 
House of Science klippe 
og klistre grønne løs
ninger sammen. Madam 

Trash lærer interesserede 
at sortere affaldog uddeler 
diplomer og bondegårdsis 
til vinderne. Gourmetkok 
Jesper Koch fra Alsik 
inspirerer børnene i kli
maopskrifter ved blandt 
andet at invitere dem ind 
i grøntsagernes univers. 
Den internationale kli
makonference foregår på 
Hotel Alsik, samtidig med 
der er energikonference 
for dansk erhvervsliv 
på Alsion. Tidligere 
Danfoss formand Jørgen 
Mads Clausen og TV 
vejrvært Anders Brandt 
er blandt debattørerne i 
debatteltet. Se mere på 
www.klimadage2022.dk ■

Selv om Sønderborg kommu-
ne puster store klimaballoner 
op, er de ikke mere luftige, 
end at man fuldt og fast 
regner med at nå målet om 
CO2 neutralitet i 2029.

HELDAGSTUR TIL 
FRIEDRICHSTADT

Fredag den 1.juli 
Afgang kl. 8.00 fra Ahlmannsparken

500,- pr. person. 
Med i prisen er: Bus, byvandring med 

guide, sejltur, middag og ka� e.
Drikkevarer er for egen regning. Byvandringen 

er også mulig for rollatorbrugere.
Tilmelding til Karin Martensen 51 27 64 18 

senest den 25. juni. Beløbet indsættes på Sydbank 
8060 - 4141749 og tilmelding er bindende.

På gensyn 
Bestyrelsen

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

Kronprins Frederik overrækker den gule førertrøje
Det bliver Hans 
Kongelige Højhed 
kronprins Frederik, der 
overrækker den gule fø
rertrøje til vinderen af 1. 
etape af Tour de France i 
København 1. juli.
Kronprinsen overværer 
også feltet komme i mål i 
Sønderborg, når 3. etape 
er kørt 3. juli, så der ven
ter også Hans Kongelige 
Højhed en hæsblæsende 
tourweekend. 

Det verdensberømte 
cykelfelt kører på tværs af 
landet. Det markederes 
med en gul folkefest og 
festlige begivenheder, 

som kronprinsen som 
interesseret sportsmand 
ønsker at være en naturlig 
del af. Han vil være til 
stede ved holdpræsen
tationen i Tivoli 29. juni 
og til gallamiddag med 
tourarrangører og aktører 
på Københavns rådhus 
30.juni. 

Når han har overrakt 
den gule førertrøje til 
vinderen af 1. etape 1. juli, 
sætter kronprins Frederik 
2. etape af det folkelige 
cykelløb i gang 2. juli. 
Derefter overværer han 
løbet og ser feltet komme i 
mål i Nyborg. Det samme 

gør han i Sønderborg 3. 
juli, så tourrytterne vil 
have fuld royal opmærk
somhed, mens de er i 
landet. 

Kronprinsen har løbende 
været engageret i den 
danske Grand Départ. 
Han holdt en begejstret 
tale, da det danske touren
gagement faldt på plads 
og blev offentliggjort på 
Københavns rådhus i 
februar 2019. I 2021 deltog 
kronprins Frederik  i rute
præsentationen af Tour de 
France i Paris, hvor han 
holdt tale om danskernes 
cykelglæde. 

Kronprins Frederik 
medvirkede 23. marts i en 
videohilsen til tourfans 
fra hele verden i forbin
delse med markeringen 
af 100 dage til den danske 
tourstart.  ■

Hans Kongelige Højhed prins 
Frederik går også i gult, når 
han fra 29. juni til 3. juli følger 
verdens største cykelløb 
på tæt hold fra start til slut, 
mens det befinder sig på 
dansk jord – han overrækker 
den gule førertrøje og er 
med ved både start og mål 
i København, Nyborg og 
Sønderborg. Arkiv foto
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Thiele Sønderborg 
Borgen / Østergade 4 - 6400 Sønderborg

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

25%
PÅ ALT

BRILLESTEL

BRILLEGLAS

SOLBRILLER
GÆLDER IKKE KONTAKTLINSER

TILBUDDET GÆLDER VED KØB AF BRILLE INKL. GLAS. 
KAN IKKE KOMBINERES MED ANDRE TILBUD OG RABATTER, 

HERUNDER FAST LAVPRIS BRILLER OG JUNIOR BRILLER.

KONCERT I BHJ KULTURSALEN 
Lørdag 11. juni kl. 15:00

Koncerten inkluderer Carl Nielsens Fløjtekoncert
For Tvær� øjte og Symfoniorkester

MEDVIRKENDE
Fløjtenist Marianne Thomsen Clement

Dirigent Rene Bjerregaard Nielsen
og pianist Kristoffer Hersnack

samt Hermes Ensemblet

Billetter koster 95,- 
og kan købes på 

https:/place2book.com/da/sw2/sales/swotslizi

Hermes Ensemblet stiller med 19 musikere 0 
Gråsten 
Dit eget lille kongerige Koncerten afholdes i samarbejde med Gråsten Forum

Fløjtenistinde spiller 
Carl Nielsen i BHJ Salen
Lørdag den 11. juni 
klokken 15 giver fløjte
nist Marianne Thomsen 
Clement koncert med 
temaet Carl Nielsen og 
Fløjten i BHJ Kultursalen 
i Ahlmannsparken.
Fløjten er i centrum for 
en palette af følelser i 
samspil med de øvrige 
instrumenter, der besty
res af Ensemble Hermes 
med pianist Kristoffer 
Hersnack og dirigent René 
B. Nielsen.

Koncerten indledes med 
Mozarts Fløjtekvartet for 
fløjte og strygere. Derefter 
følger Poulencs Sonate 
for fløjte og klaver, som 
repræsenterer den raffi
nerede, franske fløjtetra
dition. Life by the Brook 
er skrevet af svenske Erik 
Valdemar Sköld specielt 
til denne koncertrække 
inspireret af naturen og 

komponistens eget syn på 
fløjtens karakter.

Endelig kommer Carl 
Nielsen i et ekspressivt 
og kraftfuldt portræt af 
tværfløjten, som tager 
publikum med ad mørke 
stier og dybe afgrunde 
gennem idylliske land
skaber på rejsen i fløjtens 
klangunivers, så der bliver 

triller i mange varianter i 
Ahlmannsparken.

Koncerten gennemføres 
i samarbejde med Gråsten 
Forum. Entreprisen er 95 
kroner. ■

Marianne Thomsen Clement 
med flere giver koncert i 
Ahlmannsparken lørdag den 
11. juni.  Arkiv foto
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4.450,-
pr. person

Mose lMose l

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

Stenvej 15 Rinkenæs, 6300 Gråsten · CVR. NR. DK 37827681 · Rejsegarantifonden nr. 2799

Q  uorp’s Busser ApS
www.quorpsbusser.dk

Søndag
Efter endt opsamling, kører vi forbi Hamburg, videre til Dortmund og Köln og 
ankommer til Hotel Ellenzar Goldbäumchen i Ellen-Poltersdorf først på aftenen, 
hvor aftensmaden er klar til os. Der vil selvfølgelig være passende pauser 
undervejs.

Mandag 
Vi kører til Jungs-Weingut i Lieser, hvor vi får en rundvisning. Der vil 
være mulighed for at købe smagfulde vine med hjem. Se mere på 
www.junges-weingut.de.
Derefter køre vi videre til Edelsteinhaus Schleiferei i Kirschweiler, hvor vi får 
frokost. Efterfulgt af en rundvisning i sliberiet og museet, og med mulighed for at 
besøge deres fine smykkebutik. Se. mere på www.edelsteinhaus.com

Tirsdag 
Kl. 9.00 kører vi til Tysklands ældste by, Trier, ca. 85 km fra hotellet. På turen får vi 
selskab af en guide som vil fortælle os om byen og det spændende område.

Onsdag
Kl. 9.30 kører vi til byen Cochem. Her vi får en guidet tur rundt i den gamle bydel, 
hvor vi ser de nænsomt restaurerede bindingsværkshuse. Markedspladsen er 
hyggelig og giver mulighed for at købe en souvenir med hjem. Cochem er også 
kendt for borgen Reichsburg Cochem, som kan besøges på egen hånd. Det er 
muligt at benytte stoleliften op til udsigtspunktet Pinnerkreuz.  

Torsdag
Vi kører til Ediger-Eller hvorfra vi sejler på floden Mosel til byen Traben-Trabach. 
En flot sejltur på ca. 3 timer. Ombord serveres frokost. I Traben-Trabach holder 
bussen og kører os videre til byen Bernkastel. 
Her får vi et par timer på egen hånd, med mulighed for at indtage 
eftermiddagska� en på en af byens hyggelige caféer. Efter aftensmaden er det tid 
til at finde danseskoene frem, da der denne aften er musik og dans.

Fredag 
Efter morgenmaden pakker vi bussen og kører mod Danmark. Vi forventer 
at være hjemme sidst på aftenen. Der vil selvfølgelig være passende pauser 
undervejs.

Prisen inkluderer:
Bus, hotel med halvpension, udflugter inkl. entré,  en aften med musik og dans 
samt frokost mandag og torsdag.
Sidst på alle eftermiddage kører vi mod hotellet og aftensmad 
serveres Kl. 17.30. Morgenbu� et fra kl. 7.30 - 10.00
Hotellet er handicapvenligt og 
med elevator. Der er gratis WIFI 
på hele hotellet. Se mere på 
www.goldbaeumchen-mosel.de

Mulige tillæg:
75,- for enkeltværelse. 50,- pr. 
person for pladsreservation i bussen

Søndag den 25. tilSøndag den 25. til
fredag den 30. septemberfredag den 30. september
20222022

Chris Borup Preuss bliver 
ny V-folketingskandidat

Af Gunnar Hat tesen

29årige Chris Borup 
Preuss fra Gråsten 
bliver ny folketings
kandidat for Venstre i 
Sønderborgkredsen.
Valget skete på et op
stillingsmøde på Hotel 
Sønderborg Strand for 
partiets medlemmer.

Store sko
Det er store sko, som 
skal fyldes. Chris Preuss 
afløser Ellen Trane Nørby, 
der har været medlem af 
Folke tinget siden 2005, 
som har været minister 
ad flere gange og hører til 
blandt Venstres mest ar
bejdsomme toppolitikere, 

men nu vil koncentrere sig 
om kommunalpolitik.

Ydmyg
Chris Preuss sætter stor 
pris på medlemmernes 
tillid og går ydmygt til 
opgaven.

Han glæder sig til at 
trække i arbejdstøjet, og 
vil flytte til Gråsten sam
men med sin kone, Emilie.

Chris Preuss arbejder 
til daglig som senior
konsulent i Landbrug & 
Fødevarer på Axelborg, 
og har tidligere været 
landsformand for Venstres 
Ungdom. I folkeskolen gik 
han på Gråsten Skole. ■

Valget som ny V-folketings-
kandidat faldt på Chris Borup 
Preuss.

Tage Petersen, Chris Preuss og Ellen Trane Nørby.
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BovAvis

Heldagstur til Heldagstur til 
HelgolandHelgoland

AFGANG
Guderup aktivitetscenter . . . . . . . . . . . .kl. 5.45
OK-tanken, Augustenborg . . . . . . . . . . . kl. 5.55
Alsion, Sønderborg  . . . . . . . . . . . . . . . . kl. 6.15
P-pladsen ved Nybøl Kirke  . . . . . . . . . .kl. 6.30
Broager Kirke  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .kl. 6.35
Elektrikeren, Egernsund  . . . . . . . . . . . .kl. 6.40
Ahlmannsparken, Gråsten . . . . . . . . . . .kl. 6.50
Bageren, Rinkenæs  . . . . . . . . . . . . . . . .kl. 7.00
Annies Kiosk, Sønderhav . . . . . . . . . . . . kl. 7.05
Bindzus, Kollund . . . . . . . . . . . . . . . . . . kl. 7.10
Bankocenter, Kruså . . . . . . . . . . . . . . . .kl. 7.20
Bov Kirke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kl. 7.25
Circle K -tanken, Padborg . . . . . . . . . . .kl. 7.30

Lørdag den 25. juniVi kører i bus over Husum til Büsum på den 
tyske vestkyst. Herfra sejler vi ud til klippeøen 
Helgoland, der ligger 72 km ude i Nordsøen.
På Helgoland drager vi på en lille vandring, 
hvor der fortælles om øens spændende historie, 
rige fugleliv og toldfrie butikker. Helgoland 
har tilhørt Danmark frem til 1807, hvor 
englænderne erobrede den.
Efter rundturen er der tid til på egen hånd at 
gå på café eller shoppe i de over 400 toldfrie 
butikker. Opholdet på øen varer 5 timer. 
Husk pas.
Vi er hjemme ved 22-tiden.
Prisen inkluderer bus, sejlads, guide, rundstykker og ka� e

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

795,-

Gråsten sagde ja til at 
afskaffe forbehold
Af Gunnar Hat tesen

I Gråsten lød der 
et ja til at afskaffe 
forsvarsforbeholdet.
63,7 procent stemte 
for. Det svarer til 2.496 
jastemmer.

I alt 36,3 procent stemte 
imod, som svarer til 1.422 
stemmer.

Stemmeprocenten var på 
67,21 procent. ■

Gråsten stemte i det voksende kor af sønderjyske valgsteder, som stemte ja til at afskaffe 
forsvarsforbeholdet.

Tour de Rinkenæs – et møde mellem mennesker

Lørdag den 18. juni 
klokken 1013 er der 
Tour de Rinkenæs for 
alle interesserede. 
Touren henvender sig 
ikke mindst til familier, 
der netop er flyttet til 
området eller måske 
overvejer at gøre det og 
gerne vil vide, hvad byen 
har at byde på.

Initiativtagerne vil gerne 
fortælle, hvad Rinkenæs 
er udover Rapanden 
Rasmus.

Mødestedet er Rinkenæs 
skole eller børnehuset 
begge dele på Stenvej i 
Rinkenæs. Her får man 
den første oplevelse, når 
man med et skattekort i 
hånden, går videre til de 

andre aktører i byen, som 
er med i Touren.

Den slutter senest klok
ken 13 på skolen eller i 
Børnehuset. På skattekor
tet kan man se, hvor man 
skal gå hen. Ved hvert stop 
får man et stempel eller et 
kryds på kortet som i et 
orienteringsløb, når man 
har været forbi de enkelte 
poster. Når skattekortet er 

udfyldt, får man udleveret 
et diplom for veludført 
skattejagt.

Udover skole og børne
hus er også menigheds
rådet ved Korskirken, 
idrætsforeningen RUIF, 
Rinke næs Fri villige 
Brand værn samt Dals
mark Pleje hjem medar
rangører af touren. Ved 
skole og børnehave vil 
der udover personale også 
være forældrerepræsen
tanter til stede, som man 
kan få en snak med.

De samarbejdende for
eninger i Rinkenæs håber, 
mange vil komme og 
deltage i skattejagten for 
store og små. Det er gratis 
at være med, og der er lidt 
godt til ganen undervejs i 
skattejagten, så ingen skal 
slutte touren af på tom 
mave. ■

ÅBENT HUS PÅ 
CYKELFÆRGEN

Lørdag den 11. juni kl. 10–12.30
på Havnepladsen i Egernsund

Kom ombord på Cykelfærgen og 
hils på skipper Palle Heinrich.

Lad dig inspirere til at oplevelser på 
Flensborg Fjord hen over sommeren 2022.

Vi sejler i fast rutefart til Tyskland. Cykelfærgen kan 
også bookes til personlige arrangementer med 

f.eks. kollega, naboer, familien eller nogle venner.
Cykelfærgens Venner vil være behjælpelige 

med informationer, og for dig som har 
lyst til at blive en del af dette fællesskab, 

er det den oplagte mulighed.
På dagen vil der være mulighed 

for sejle med Cykelfærgen.
På gensyn

 Cykelfærgens Venner

Foreninger og skoler går sammen om Tour de Rinkenæs, der 18. juni skal få børnefamilier og 
andre potentielle borgere til at interessere sig for, hvad byen indeholder og at det måske er 
værd at gøre ophold og slå sig ned der. Foto Ingrid Johannsen
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GRÅSTEN SLOTSKIRKE
Søndag den 12. juni kl. 11.00

ved Hanne Beierholm Christensen

ADSBØL KIRKE
Søndag den 12. juni 
Ingen gudstjeneste

KVÆRS KIRKE
Søndag den 12. juni
Ingen gudstjeneste 

BROAGER KIRKE
Søndag den 12. juni kl. 10.30

ved Stefan Klit Søndergaard med dåb

EGERNSUND KIRKE
Søndag den 12. juni 
Ingen gudstjeneste

RINKENÆS KORSKIRKE
Søndag den 12. juni kl. 19:00

 Aftengudstjeneste ved Lis-Ann Rotem

NYBØL KIRKE
Søndag den 12. juni kl. 11.00

ved Karen Møldrup Rasmussen

SOTTRUP KIRKE
Søndag den 12. juni kl. 9.30

ved Karen Møldrup Rasmussen

ULLERUP KIRKE
Søndag den 12. juni kl. 10.30 

ved Lis-Ann Rotem

TYSK GUDSTJENESTE
Sonntag, 12.6., 14 Uhr

Gottesdienst in Lügumkloster
für die gesamte

Nordschleswigsche Gemeinde.
Verleihung der Bugenhagen-Medaille

an Ellen Blume

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

RINKENÆS KULTURGRUPPE
Indbyder til en sommeraften 

med foredraget

FORANDRINGER PÅ 
BENNIKSGAARD

14. juni kl. 18.30 på Sejrsvej 101
Hvor vores bysbarn Mads Friis vil fortælle om vejen 

fra landbrug til hotel på godt og ondt. Hvad skal 
der til for at lave den forandring. Mads vil berette 
om livet på Benniksgaard, Hotel Benniksgaard og 

Benniksgaard anneks over en 41 års periode.

Benniksgaard er vært ved en kop kaffe med kage 
efter foredraget. Vi mødes på Sejrsvej 101.

På gensyn – Kulturgruppen

På rejse ned i kaninhullet Af Gunnar Hat tesen

Det lille Teater inviterer 
publikum ind i fanta
siens verden  ned i 
kaninhullet  når Lewis 
Carrolls alltime klas
siker Alice i eventyrland 
opføres fem gange som 
sommerspil.
Forestillingen er en stor
slået hyldest til fantasien. 
Den handler om den 
nysgerrige pige og hendes 
rejse ind i en verden fuld 
af mystiske væsener.

Alice keder sig. Men 
pludselig ser hun en 
kanin og følger efter den 
til et kaninhul. Hun hop
per ind, men det er ikke 
bare et helt almindeligt 
kaninhul.

Hullet fører hende til en 
eventyrlig verden hvor det 
hele er lidt omvendt, og 
fjollede ting sker.

Hun møder en masse 
på sin vej til den flotte 
have. Hvor hjerter dron
ning bor med sin konge. 
Dronningen er meget skør 
og dømmer alle, der ikke 
vil det samme som hende 
til at få hugget hovedet af. 

Til sidst bliver Alice 
kaldt ind som vidne i en 
retssag.

Pludselig ender hun 
tilbage ved sin søster. Men 
var det virkeligt eller en 
drøm?

Forestillingen er et va
skeægte eventyr for børn 
og voksne i alle aldre. ■

Alice i eventyrland har i mere 
end 150 år hensat børn og 
voksne i åndeløs betagelse.

Fakta
Billetpriser voksne 90 kr, 
børn op til 13 år 45 kr.
Billetter: bestilles på 
www.lilleteater.dk  
eller tlf. 74 65 37 67

Alice i eventyrland
Udendørs sommerspil 
for hele familien
Lørdag den 18. juni 
kl. 15,00
Søndag den 19. juni 
kl. 13.00 og kl. 18.00
Tirsdag den 21. juni 
kl. 18.00
Onsdag den 22. juni 
kl. 18.00

Nygifte
Pinselørdag blev i 
Sundeved Forsamlingshus 
viet Michael Plachta, 

Broager, søn af Leni og 
Roland Kugel,Esslingen, 
til Kim Berndt Sørensen, 
søn af Birgit og Hans 
Sørensen, Gråsten. ■

Fond
Kong Frederik IX’s fond 
lukkes ned efter 42 år. 
Prinsesse Benedikte står 

for den sidste uddeling 18. 
juni.
Fonden blev oprettet af 
Dronning Ingrid i 1980 til 
fremme af musik. ■
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Tak fordi du handler lokalt

 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

Afstemning: Knebent ja-flertal i Kværs
Af Gunnar Hat tesen

Efterhånden som stem
merne blev talt op i 
Kværs, stod det klart, 
at det blev et tæt opløb 
mellem ja og nej. 
Jasiden vandt med en en
kelt stemme, da de fik 220 
stemmer, mens nejsiden 
opnåede 219 stemmer.

Stemmeprocenten var 
69,98 procent. ■

En lind strøm af vælgere 
afgav deres stemme 
ved valgbordet i Kværs. 
 Foto Jimmy Christensen

Dødsfald

Vores kære mor, svigermor, farmor, mormor og oldemor

Vera Anita Moog
* 21. november 1936

er stille sovet ind

Gråsten, den 1. Juni 2022

I kærlig erindring

Familien

Urnenedsættelse finder sted ved Egernsund Kirkegård
fredag d. 10. juni kl.11.00

Kirsten Bæk, Blans, er død, 63 år. ■

Tour de France ændrer trafikken

Når Tour de France 
søndag 3. juli suser 
gennem Sønderborg 
kommune med opløb i 
Sønderborg, sætter det 
præg på trafikken.
Der er i denne uge sendt 
informationer ud til 
berørte borgere med op
fordring til at sætte sig ind 
i trafikforholdene, da det 
eksempelvis ikke vil være 

muligt at krydse amtsve
jen ved Nybøl og Dybøl i 
tidsrummet klokken 1218 
3. juli. Trafikken går i ste
det over Egernsund.

Borgerne omkring løbs
strækningen opfordres 
til at planlægge deres 
færden, hvis de vil be
væge sig rundt i området 
og måske ud at se feltet 
omkring Gråsten, Dybbøl 

og Sønder borg, hvor 
cykelløbet vil have stor 
indflydelse på trafikken. 
Der forventes 75.000 
gæster i kommunen og i 
Sønder borg by, når alt går 
i gult, så der er selvfølgelig 
en hel del logistik, der skal 
gå op i en højere endhed. 
Enkelte husstande vil blive 
berørt af løbsarrangemen
tet allerede 2. juli.

Ønsket er en gul folke
fest for alle, og det går 
bedst, hvis man forbereder 
sig på konsekvenserne af 
et internationalt cykelfelt 
i nabolaget. Christian 
X’s Bro i Sønder borg er 

klædt i gult. Helikoptere 
og et stort opbud  af politi 
og sikkerhedskøretøjer 
vil være i luften og på 
vejen omkring ruten på 
en uforglemmelig dag i 
det sønderjyske. Feltet 
kommer fra Aabenraa 
forbi Gråsten og fortsæt
ter i susende fart ind mod 
Sønderborg.

Hvor meget cykelryt
terne får med af de skønne 
omgivelser og det sønder
jyske modersmål er ikke 
til at vide, men hensigten 
ubetinget en uforglem
melig oplevelse for såvel 
tilskuere som TVseere 
og alle implicerede i selve 
cykelløbet, der har været 
imødeset med spænding 
og glæde i årevis. Læs om 
touren på sonderborg.dk/
tour og kontakt myndig
hederne ved tvivlspørgs
mål. Det er Afdeling 
Projekt & Anlæg, der 
tager imod forespørgsler. ■

Tour de France kommer til 
Gråsten den 3. juli. Arkiv foto
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B R O A G E R

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

BovAvis

4. - 7. september 2022

Efterårstur til

Bornholm
med besøg på Christiansø

AFGANG
Kl. 6.30 Alsion i Sønderborg
Kl. 7.00 Ahlmannsparken i Gråsten
Kl. 7.30 Circle K i Rødekro
Kl. 7.50 OK-tanken i Hammelev
Kl. 8.20 Hotel Scandic Kolding

Fire dage på Bornholm og Christiansø, hvor vi ser alle øens skønne steder. 

Oplev Hammershus, rundkirkerne, Dueodde og Rytterknægten. Derudover besøg 
på Bornholms Kunstmuseum og Svaneke Bryghus samt mange andre 
oplevelser i det lune efterårsvejr. Turen er inkl. halvpension, hvor vi 
bl.a. skal prøve Nordbornholm Røgeris berømte � skebu� et. Transport 
i egen bus, rejseleder på hele turen og entreer er inkluderet.

Søndag: Udrejse fra Gråsten. Vi gør stop i Lund i Sverige, hvor 
vi ser byens berømte domkirke og går en tur i byens hyggelige 
gader. Derfra videre til Ystad, hvor vi sejler til Rønne. Ombord på færgen 
serveres dagens ret med drikkevarer. Efter ankomst til Rønne kører vi direkte 
til hotellet, hvor der er mulighed for en kop ka� e i hotellets dagligstue.

Mandag: Efter morgenmaden mødes vi kl. 9.30. Vi starter dagen med at slå et 
smut forbi Olsker Rundkirke og derefter besøger vi Nyker Rundkirke, hvor vi 
får en rundvisning i kirken. Herfra kører vi til Dueodde for at opleve Danmarks 
� neste sandstrand. Derfra går turen mod Hammershus, i besøgscenteret er 
der mulighed for at købe ka� e og kage og nyde udsigten til ruinen. Tilbage til 
hotellet i Allinge og kl. 18.30 er der middag på Nordbornholms Røgeri

Tirsdag: Efter morgenmaden mødes vi kl. 9.30 og starter dagen med at køre 
ned langs østkysten. Fra Gudhjem sejler vi 350 år tilbage i tiden og sejler ud til 
Ertholmene, som består af en række små øer, hvor Christiansø er den største.

Tilbage i Gudhjem fortsætter vi i vores bus og kører langs den 
klippefulde kyst til Bornholms Kunstmuseum.  Museet udstiller mange 
af øens malere og ligger lige ned til Helligdomsklipperne.

Aftenens middag er på Svaneke Bryghus kl. 18.30

Onsdag: Efter morgenmaden tjekker vi ud fra hotellet kl. 9.30. Vi kører mod øens 
største skov Almindingen, hvor vi går tur i Ekkodalen, ser Rokkestenen og Bornholms 
højeste punkt Rytterknægten. På vej gennem Almindingen forsøger vi at få et glimt 
af de bisonokser der er blevet sat ud, herefter Østerlars Rundkirke. Vi gør stop i 
Aakirkeby, hvor vi besøger Lehnsgaard, der producerer rapsolie og sennep. Herfra går 
det mod Nylars Rundkirke og Rønne. Her besøger vi Torvehal Bornholm, hvor der er 
mulighed for at købe bornholmske specialiteter 
eller få sig en frokost eller kop ka� e.

Kl. 16.30 tager vi færgen til Ystad og derfra 
går det via Sverige og Sjælland tilbage til 
Gråsten. Ombord på færgen serveres 
dagens ret med drikkevarer.

Vi bor på *** Hotel Sandvig Havn 
i Sandvig. Hotellet har en � ot 
havudsigt. Værelserne er alle 
med eget bad og toilet.

Tillæg for enkeltværelse er kr. 300,-

Turen arrangeres i samarbejde 
med Quorps Busser. 
Rejsegarantifonden nr. 2799

4.295,-

Broager Ringridning 
i gul slutspurt
Af Lise Kristensen

Det har vist sig at være 
lidt mere krævende at få 
ringridningen i Broager 
op at køre igen efter tre 
års pause og som en 
del af den store Tour de 
France weekend end 
forudset. 
Det er sværere at trille et 
arrangement i gang, som 
har ligget i dvale, så derfor 
arbejder ringriderbestyrel
sen intenst hele juni for at 
få ringridningen 30. juni 
– 2. juli på skinner. 

Der forventes 100 
ryttere i Broager.
“Vi efterlyser ledige hæn
der og har indforskrevet 
tidligere bestyrelsesmed
lemmer til forskellige 
opgaver. Fra andre rin
gridninger kan vi se, der 
er en nedgang i antallet 
af ryttere. Der  for har vi 
besluttet at reducere fra 11 
til otte galger. Vi er nødt 
til at ryste posen og tænke 
nyt, hvis ringridningen 
skal overleve. Skal vi holde 
ringriderkulturen i gang, 
er det nødvendigt, rin
gridningen bliver fornyet 
efter omstændighederne,” 
siger formand Anne 
Krogsgaard Jonsson, der 
ikke har opgivet ævred 
og tror fuldt og fast på, alt 
lykkes.

Maler byen gul
Ringridningen i Broager 
finder ikke sted søndag 3. 
juli, hvor Tour de France 
feltet kører gennem nabo
laget med al den virak, det 
fører med sig. 

Ringridningen er i den 
gule farves tegn. Det 

gælder, når der torsdag er 
kagedyst i teltet med Tour 
de France som tema, lige
som fredag aften går i gult 
med cykeloptog gennem 
byen i så gule farver som 
muligt. 

Alle tilmeldte cykelhold 
modtager en gul goodie
bag for at sætte den rette 
kolorit på foretagendet. 
Broager Ringridning har 
fået penge af Tour de 
France puljen til at forsøde 
tilværelsen for de stedlige 
ringridere og cykelryttere.

“Fredag maler vi byen 
gul med festligt optog 
gennem byen. Dommerne 
er formændene for Søn
der borg, Gråsten og 
Aabenraa ringridning. 
Vi arbejder på at finde 
en ølvogn, så folk ikke 
går tørstige fra optoget. 
Vej ar bejdet i krydset ved 
Nejs vej og Store gade er 
færdigt til den tid, så både 
cykelringrideroptog og 
rytteroptoget om lørdagen 
kan komme ind i byen 
den vej, de plejer, selv om 
vi ikke ved, om der er 
asfaltbelægning til den tid, 
fortælle Anne Krogsgaard 
Jonsson.

Stort legeland
Kjærs Tivoli er lukket, så 
ringriderforeningen har 
lejet et telt til en betydeligt 
dyrere penge. Der bliver 

ikke noget ryttertelt i år. 
Tivoliet erstattes af et stort 
legeland for børn og barn
lige sjæle. Prisudviklingen 
gør, besøgende må regne 
med at slippe lidt flere 
penge end normalt ved 
ringridninger, som sidst 
fandt sted for tre år siden.

Fredag aften spiller Tip 
Top Partyband i teltet til 
klokken 3.00. 

Lørdag mødes rytterne 
og cykelryttere ved hallen 
klokken 10.30. Optoget 
starter klokken 11 og 
ringridningen på pladsen 
klokken 11.45. 

Der er gratis sild i 
teltet klokken 12. Fugle
skydning er klokken 14. 
Tra ditionen tro kåres 
årets flotteste rytter og 
ponyrytter. Ryt terne 
rider i 24 omgange og en 
gang efter fem millimeter 
ringen. 

Rytterne forventes at 
forlade pladsen lørdag 
omkring klokken 18. Så 
er der atter fest i teltet til 
klokken 2.00 om natten 
med Tip Top partyband 
som underholdning.

Galgeridt
Der er altså meget at glæ
de sig til, selv om det er 
mere hæsblæsende at få alt 
på plads under genopta
gelsen af galgeridtet efter 
tre års pause og som del af 
Tour de France festen.

“Selv om det på mange 
måder er festligt og for
nøjeligt, så er jeg glad for, 
vi ikke hvert år skal dele 
ringriderweekenden med 
Tour de France,” lyder det 
fra en forpustet, men for
trøstningsfuld formand, 
der regner med at finde 
hænder, øl, cyklister og 
ryttere nok til den perfek
te fest i Broager. ■

Ringrideroptoget fredag aften 
bliver i den gule farves tegn.
 Arkiv foto

Topmøde i Broager
Hvad laver de – de fi re byrådsmedlemmer 

valgt på Broagerland?
Det kan du høre om, kommentere og stille spørgsmål til

Onsdag den 15. juni kl. 16.30-18.00
på Broagerhus.

Broue Tidende på broager.dk er arrangør
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B R O A G E R

CATHRINESMINDES  
TEGLVÆRKSSPIL2022

ENKELAND
Teglværksspillet tager udgangspunkt i Karsten Skovs roman af samme navn og foregår 
under 1. verdenskrig, hvor over 30.000 sønderjyske mænd var indkaldt til krigen. 5.300 af 
disse mænd kom ikke tilbage. Manuskript Brian Wind-Hansen. Instruktion Kristian Hald.

15. 16. 17. og 18. juni kl. 19.30
18. juni kl. 15.00 / Billetsalg på www.cm-venner.dk
Teglværksspillet ”Enkeland” er støttet af følgende fonde : A.P. Møller Fonden, Alving Fonden, Dansk Kultursamfund af 
1910.  DATS – landsforeningen, Fabrikant Mads Clausens Fond, Grænseforeningen for København og Frederiksberg, 
Historisk Samfund For Als Og Sundeved, Konsul George Jorck og Hustru Emma Jorck’s Fond, Nordea Fonden, 
Sønderborg Kommune, Traugott Møllers Fond. Og har modtaget sponsorstøtte fra Linak A/S og Broager Sparekasse.

Ung pige fra Broager springer ud som forfatter
Af Gunnar Hat tesen

Bogen "Når sindet slår 
knuder" er 33årige 
Anja Friis Christensens 
egen beretning om sine 
erfaringer med lavt 
selvværd, stress, angst 
og depression. 
Gennem relationen i 
parforholdet, kom hun i 
kontakt med gamle sår og 
længsler. 

Anja Friis Christensen er 
opvokset i Broager, men 
bosiddende i Aarhus med 
sin kæreste og søn. 

Hun har en baggrund 
som cand.scient.san.publ. 
fra Aarhus Universitet 
og har arbejdet som 
konsulent og projektleder 
på sundheds, ældre og 
teknologiområdet. 

Hun er i gang med en 
psykoterapeutuddannelse 
hos ID Academy. 

Hudløs ærlig
På en hudløst ærlig facon 
tager hun dig med ind i 
terapirummet og fortæller 

om alle de erkendelser og 
opdagelser, som hun har 
gjort sig i rejsen mod at 
komme hjem i sig selv. 

Disse vil undervejs blive 
belyst og forklaret ud fra 
teoriske perspektiver, som 
trækker på mange forskel
lige psykologiske retning
er og samfundsmæssige 
tendenser. 

Bogen taler ind i en tid, 
hvor flere og flere men
nesker kæmper med lavt 
selvværd, stress, angst og 
depression. 

Samtidig tøver po

litikkerne med at 
iværksætte den 10årige 
psykiatriplan.

“Parforholdet er den 
arena, der har lært mig 
allermest — om mit 
ukærlige forhold til mig 
selv, mine drømme og 
længsler,  og samtidig 
den arena, som jeg er mest 
nervøs for at fortælle min 
omverden om,” siger Anja 
Friis Christensen, forfatter 
til bogen 

Når sindet slår knuder, 

er netop udkommet på 
Forlaget Lilje. 

Det var i parforholdet, 
at hun opdagede hvad der 
var årsag til hendes angst.

“Når man går og føler 
sig forkert, så er det 
utrolig svært at passe på 
sig selv,” siger Anja Friis 
Christensen. 

“Hvis åbenhed omkring 
min historie kan hjælpe 
andre til at føle sig mindre 
alene, så finder jeg gerne 
modet til at stille mig 
sårbar,” siger Anja Friis 
Christensen.  ■

Når sindet slår knuder er en modig, stærk og livsbekræftende 
bog.

Skønne Alberte gav 
koncert på Cathrinesminde 

Af Gunnar Hat tesen

Alberte Winding levere
de en smuk og intim kon
cert på Cathrinesminde 
Teglværk i overværelse 
af 400 tilhørere. 
Hun blev assisteret med 
kyndigt guitarspil og 
humoristiske kommenta
rer af sin mand Andreas 
Fuglebæk.

Det blev en meget af
slappende aften med en 

blanding af nye og gamle 
sange. Den velkendte sang 
“Lyse Nætter” fik flere til 
at knibe en lille tåre. ■

Publikum nød denne smukke 
koncert med Alberte Winding. 
  Foto Ingrid Johannsen

Broager stemte ja
Af Gunnar Hat tesen

I Broager var stemme
fordelingen i jastem
mernes favær.
61,6 procent stemte ja til at 

fjerne forsvarsforbeholdet, 
mens 36,4 stemte nej.

I alt blev der afgivet 
1.421 jastemmer mod 886 
nejstemmer.

Stemmeprocenten var 
68,42 procent. ■

Narkokørsel
En 30årig mand fra 
Broagerland blev forleden 
stoppet på omfartsvejen. 
Her slog testen ud for 
cannabis. ■
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S U N D E V E D

Besøg genbrugsbutikken i

VESTER SOTTRUP

MØBLER – TING – TØJ
og gør et godt køb

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

Tlf. 40 76 22 36 i åbningstiden

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

Vi kører over den dansk-tyske grænse og videre over 
Kiel til Plön i Holstenske Schweiz. Vi spadserer 
en tur forbi det smukke Plön Slot, som var ejet 
af den danske kongefamilie fra 1761-1864.

Efter en god middag sejler vi på de fem søer til den 
mondæne kurby Malente. Derefter kører vi til Eutin, 
hvor Katarina den Store opholdt sig på Eutin Slot hver 
sommer, da hun var en ung pige. Rosernes by var et 
yndet feriested for rige danskere i 1920’erne. Byen er 
da også nævnt i sangen “Den sidste turist i Europa”, 
som Mogens Dam skrev i 1948, og som Lulu Ziegler 
gjorde til en evergreen. Vi ser slottet og kirken, 
og hører om den gamle bys spændende historie.

Lørdag 13. august

BovAvis

AFGANG FRA

Alsion, Sønderborg ...............7.45
Nybøl Kirke ........................ 8.00
Broager Kirke ...................... 8.05
Elektrikeren Egernsund ....... 8.10
Ahlmannsparken, Gråsten ... 8.15
Bageren Rinkenæs ............... 8.20
Bankocenter, Kruså ............. 8.35
Bov Kirke ............................ 8.45
Circle-K i Padborg................8.50

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

Holstenske SchweizHolstenske Schweiz

Prisen inkluderer bus, ka� e og 
rundstykker, guide, middag, sejltur 
på de fem søer og eftermiddagska� e.

750,-

Andelslejligheder får 
udskiftet naturgas
Af Lise Kristensen

I Nybøl, Blans, Vester 
Sottrup, Avnbøl og 
Ullerup er målet at udskif

te naturgassen i Gråsten 
Andelsboligforenings lej
ligheder med en alternativ 
energiform. 

Der er givet tilsagn fra 

bygningspuljen om at 
støtte formålet med 1,5 
millioner kroner. 

Energikilder som 
varmepumper og jord
varme kræver boliger 
med et forholdsvist højt 
energimærke og i en god 
tilstand. 

Det kan blive nødvendigt 
at energirenovere i forbin
delse med udskiftning af 
gasfyrene. 

Adsbøl er ved at få lagt 
fjernvarme. ■

Ullerup 
stemte ja
Ullerup stemte ja med 
56,8 procent mod 43,2 
procent nejstemmer.
Det svarer til 521 ja
stemmer mod 397 
nejstemmer.

Stemmedeltagelsen var 
71,27 procent. ■

Vester Sottrup 
stemte ja
Af Gunnar Hat tesen

I Vester Sottrup stemte 
vælgerne ja til at fjerne 
forsvarsforbeholdet.
Der var 59,9 procent 
jastemmer overfor 40,1 

procent nejstemmer.
I alt stemte 981 ja, mens 

656 stemte nej.
Valgdeltagelsen var på 

69,64 procent. ■

SUNDEVED RINGRIDERFORENING
afholder

Ekstraordinær 
generalforsamling 
Mandag den 27. juni 2022 kl. 17.00 

i Sundeved Rideklubs cafeteria
Dagsorden ifølge vedtægterne

hilsen Bestyrelsen

Penge til cykelsti mellem Avnbøl og Adsbøl 
Forligskredsen bag 
infrastrukturaftalen har 
afsat 4,3 millioner kroner 
til en cykelsti mellem 
Avnbøl og Adsbøl.
Posten går under den 
lidt særegne betegnelse 
genforening efter motor
vejsbarriere. Det dækker 
over, at man vil forbinde 
vejnettet for de bløde 
trafikanter omkring den 
barriere, som motorvejen 
udgør, så cyklister kan 
komme sikkert til arbejde, 
skole og fritid, uhindret 
af den stærkt trafikerede 
hovedfærdselsåre.

Millionerne er afsat til en 
2,5 kilometer dobbeltret
tet cykelsti ad Truenbrovej 
mellem Avnbøl i nord og 

Adsbøl i Syd. I Avnbøl 
anlægges stien på den 
vestlige side for derved 
at skabe forbindelse til 

samkørselspladsen ved 
tilslutningsanægget til 
motorvejen, hvor trafikan
ter af forskellige kategorier 
i reglen mødes. Fra sam
kørselspladsen passerer 
stien under motorvejen 
gennem to rundkørsler, 
der suppleres med cykel
baner. På den sydlige side 
af motorvejen fortsætter 
cykelstien på den østelige 
side af Truenbrovej, hvor 

den tilslutter sig rute 481 
ved det eksisterende kryds 
på Sønderborg Landevej. 

”Penge til cykelstier er 
kærkomne. Vi vil gerne 
have folk ud at cykle, og 
netop omkring motorve
jen er det vigtigt at sikre 
de bløde trafikanter og 
bidrage til, så mange som 
muligt cykler på arbejde 

og i skole. En motor
vejsstrækning skaber 
selvfølgelig øget trafik og 
gør de øvrige trafikanter 
mere udsatte. Vi vil gerne 
have forbundet cykel
forbindelsen fra Blans, 
Ullerup og Avnbøl til 
Adsbøl og Gråsten,” siger 
formand for tenik, by og 
boligudvalget Kirsten 
H. Bachmann, Slesvigsk 
Parti.

”Det er selvfølgelig heller 
ikke gratis at tage rundt 
i de tidligere syv kom
muner og lave udviklings
planer. Det fører en hel del 

ønsker om cykelstier med 
sig. Vi vil gerne indfri 
så mange som muligt. 
Specielt i landområderne 
er der store ønsker og be
hov for at sikre cyklister. 
Elcykler bliver billigere, og 
det kan få flere ud på den 
tohjulede, hvis cykelstier
ne er der. Nogle cykelstier 
er vi ved at projektere, an
dre står over for at skulle 
etableres. Vi mangler den 
anden del af cykelstien 
langs Buskmosevej, og 
så er et af de næste pro
jekter en cykelsti mellem 
Broager og Nybøl, så 
statsmidler til cykelstier 
falder altid på et tørt sted. 
Det er jo ikke uden grund, 
vi er værter for Tour de 
France næste måned. Det 
skal gerne få flere borgere 
op på cyklen,” konstaterer 
en tilfreds Kirsten H. 
Bachmann.

Forligskredsen bag infra
strukturaftalen har afsat 
i alt 200 millioner kroner 
til 39 cykelprojekter i hele 
landet. ■

Forligskredsen bag infra-
strukturaftalen har bevilget 
4,3 millioner kroner til en 
tiltrængt cykelsti mel-
lem Avnbøl og Adsbøl.
 Foto Ingrid Johannsen

1 2



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

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

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

+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. Installatør

Dit værksted og servicebutik på vejen

Gisselmann
Kongevej 86, Gråsten · 74 65 01 70

Hvis din bil 
kunne vælge
Reparation og service 
af alle bilmærker

Kioskvarer og gaveartikler 
mv.

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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 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
Sognepræst i Rinkenæs 
Sogn, Marianne 
Østergaard Petersen 
har valgt at gå på pen
sion til efteråret. Den 
63årige hjælpsomme 
og medfølende præst 
begyndte sit præsteliv 
ved Flens borg Fjord 
i 2008. Efter pensio
neringen flytter hun 
med sin mand til Mols, 
hvor parret har et 
sommerhus.

En 35årig mand 
blev forleden stoppet 
på Busk mose vej ved 
Rinke næs. Narko
metret slog positivt 
ud for amfetamin. 
Man den er i forvejen 
frakendt kørekortet.

En 18årig mand fra 
Gråstenegnen blev 
forleden stoppet af po
litiet ud for værtshuset 
Viking i Sønder borg. 
Narko metret viste, at 
han havde kokain i 
blodet.

Gråsten Landbrugs
skole har købt nye trak
torer. Her har Massey 
Ferguson erstattet John 
Deere.

Personalet på Gråsten 
Plejecenter var forleden 
til hyggeligt samværet 
hos lederen Bente 
Kaehne i privaten i 
Alnor.

En 25årlig mand fra 
Gråsten kørte torsdag 
aften 212 km på stræk
ningen fra Søgaard til 
Gråstenafkørslen på 
Sønderborg motorve
jen. Politiet betragtede 
det som vanvidskørsel. 
Mandens bil blev 
beslaglagt og Hans kø
rekort blev inddraget.

Oldtimerløbet fik 
rekordomsætning, 
og omsatte forvknap 
600.000 kroner. ■

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 ud� 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 bu� 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 bu� et.

Linda Lassen kommer godt fra 
sin første biografi

Det er med angst og 
bæven, forfatteren Linda 
Lassen afventer anmel
dernes dom over hendes 
første biografi ”Martha 
Christensen – de stille 
eksistensers stemme”.
Martha Christensen le
vede 19261995 og var født 

i Holsted. Hun skrev om 
svage og oversete men
nesker, der var prisgivet 
samfundet, og derfor var 
resultatet af den måde, vi 
behandler dem, der ikke 
har nogen stemme, på. 
Martha Christensen var 
selv meget lidt talende – 

men stærkt skrivende – og 
konfliktsky. Hun var ikke 
meget for at stille sig op på 
en talerstol.

Linda Lassen har læst 
hele hendes forfatterskab, 
samt et hav af anmeldelser 
og har interviewet nule
vende familie og venner. 
Det er en meget grundig 
bearbejdet biografi, der 
beskriver debuten med 
Vær god ved Remond over 
den tiltagende succes med 
En fridag til fru Larsen, 
Vores egen Irene og en
delig den meste kendte 
Dansen med Regitze, der 
er filmatiseret med Githa 
Nørby i hovedrollen og 
gav Martha Christensen 
De gyldne Laurbær. Året 
efter blev hun kåret til 
Årets Yndlingsforfatter.

Martha Christensen 

kom i efterkrigsårene på 
Ribe Seminarium, som 
var et kvindeseminarium, 
men stoppede efter et 
år tilsyneladende, fordi 
hun blev voksenmoppet 
og holdt ude af fælles
skabet. Det gav hende 
knubs og manglende 
selvbevidsthed, som også 
kom til at præge hendes 
forfatterskab.

Biografien kommer 
ind på, om Martha 
Christensen var lesbisk. 
Det var ikke afgørende for 
forfatterskabet, men det 
har sikkert præget hende 
ikke at kunne udleve og 
stå ved sin seksualitet. 

Bøgerne beskrives 
kronologisk og med 
modtagelse og kommen
tarer. De mest kendte, 
var ikke nødvendigvis 
Martha Christensens 
bedste bøger. Hun var 
overset af litteraterne i sin 
tid. Havde Linda Lassen 
ikke skrevet biografien 
om Martha Christensen, 
havde en af Danmarks 
mest bemærkelsesvær
dige forfattere ikke fået 
et velfortjent efterskrift. 
Martha Christensen 
boede det meste af sit liv 
på Fyn – de sidste mere 
end 20 år i Falsled. Hun 
skyede offentligheden og 
brød sig ikke om at blive 
interviewet, så det har 
ikke været let at opstøve 
kildemateriale om den sky 
forfatter.

Linda Lassen er sluppet 
godt fra opgaven. Der er 
lange teoretiske passager. 
Hun vender flere gange 
tilbage til nøglebegi
venheder som Martha 
Christensens ophold på 

Ribe Seminarium og 
hendes forsøg på at undgå 
opmærksomhed med 
ordene, jeg er ikke inte
ressant: ”Alt står i mine 
bøger”. 

Det vil være ufortjent, 
hvis modtagelsen af bogen 
bliver, at en forfatter fra 
Gråsten har skrevet en 
biografi om en afdød kol
lega fra Holsted. Martha 
Christensen fylder for 
meget i litteraturen til at 
blive hensat til en lokalhi
storie. Biografien bør læ
ses af litteraturinteressede 
på begge sider af bælterne. 
Der er i sandhed ny viden 
og visdom at komme efter. 
”Det er livsvigtigt at læse 
Martha Christensen” har 
en anmelder skrevet. Det 
gælder også biografien. 

Linda Lassen har selv 
gået på fritidshjemmet 
Svanegården i Odense, 
hvor Martha Christensen 
var socialpædagog og blev 
fulgt i skole på sin første 
skoledag af den forfatter, 
hun portrætterer, hvilket 
fortælles som en personlig 
erindring i bogen. Pia 
Bind fra Restaurant Bind i 
Kollund solgte det hus på 
Fyn, Martha Christensen 
boede i til sin død til 
forfatterinden og dennes 
livsveninde Anna. Pia og 
Christian Bind flyttede til 
Sønder jylland for at etab
lerede deres meget kendte 
og velrenommerede re
staurant i 1993, da de solg
te huset i Strandparken til 
Martha Christensen og 
Anna. ■
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At vi alle er udleveret til hinanden, kunne være en passende 
overskrift til Martha Christensens forfatterskab. Hvad enten 
hun skrev om magtmisbrug, om vores tilsyneladende umæt-
telige behov for syndebukke eller om den måde, vi reagerer 
overfor svaghed på, så handler det netop altid om hinanden. 
Vi kan bilde os ind, at vi er gode og uegennyttige, men vi er 
det sjældent, var hendes grundindstilling.  

Martha Christensen havde læsere i alle egne og grupper 
af befolkningen. Mange husker hendes bøger om udsatte 
mennesker, der havde svært ved selv at komme til orde.  Hun 
modtog De Gyldne Laurbær for romanen Dansen med Regit-
ze. Og  hun blev kåret til danskernes Yndlingsforfatter,  men 
der er aldrig skrevet en biografi om hende – før nu. 
 
Der er ikke meget, der ender lykkeligt i hendes romaner, 
men der er forhåbninger. Som især holdes i live, når nogen 
bryder ud af de fastlagte mønstre og griber de handlemu-
ligheder, der viser sig i hverdagen. Måske er det derfor, hun 
stadig er populær. Hun var klart på bølgelængde med befolk-
ningen. Alle kunne læse hende. En anmelder skrev engang: 
”Det er livsvigtigt at læse Martha Christensen.” 

Bogens billedside skyldes ikke mindst privatoptagelser, stillet 
til rådighed af familie og venner.

LINDA LASSEN
Efter at have arbejdet som lærer og 

psykolog en årrække debuterede hun i 

1997 med digtsamlingen Balloner flyver 
væk. Har i årenes løb udgivet en lang 

række romaner, bl.a. Håbets år – his-

torisk roman om Gertrud Rask og Hans 

Egede, Men sko må jeg ha – roman om 

vandrelærerinden Henriette Gubi, Tysk-
landarbejderen, genforeningsromanen 

Jens og Marie og Den kloge kone fra 
kvindehuset 2021.

Linda Lassens romaner er alle præget 

af såvel stor empati som historisk doku-

mentarisme.

Linda Lassen bor i Gråsten.

h

PRESSEN SKREV OM LINDA LASSEN:

Jens og Marie 
* * * * *

“Linda Lassens historiske roman “Jens og Marie” 

er det foreløbige højdepunkt i hendes forfatter-

skab. Linda Lassen evner at fortælle i et sprog, 

der fænger. Hun formår at skildre hovedperson-

erne, så de fremstår som levende mennesker.”

Jyllandsposten 

Tysklandsarbejderen 

”Romanen er i lige så høj grad en fortælling om 

slægt, nationalitet og identitet som en historie 

om en tysklandsarbejder. Der ligger en grundig 

research bag bogen. Og stoffet er absolut en 

roman værdig. Linda Lassen er sluppet meget 

fornemt fra opgaven.”

Hans Christian Davidsen, Flensborg Avis

“Kan man skildre en tysklandssarbejder, som 

bliver medlem af DNSAP, med forståelse? Linda 

Lassen kan. Linda Lassen er sluppet meget 

fornemt fra det her. Man hænger på med stadig 

større nysgerrighed.”

Weekendavisen

Den kloge kone fra kvindehuset

”er en både nænsom og intens skildring af en 

kvinde, der åbner sin dør for kvinder og børn.”

 Claus Grymer, Kristeligt Dagblad

ISBN 978-87-7070-805-0
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af befolkningen. Mange husker hendes bøger om udsatte 
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Martha Christensen erLinda 
Lassens første selvbiografi.
 Arkiv foto 

Forfatter Linda Lassen
 Arkiv foto
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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

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  8. Kotelet i fad med ris

TORSDAG den  9. Stegt paneret fl æsk med persillesovs

FREDAG den 10. Rullesteg med grøntsager

LØRDAG den 11. Dansk bøf med rødbeder

SØNDAG den 12. Burger med pommes frites

MANDAG den 13. Svensk pølseret med rødbeder

TIRSDAG den 14. Millionbøf med mos 

Pris 75,-

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

Tlf: 0049 461 144050 • Fax: 0461 406 86423
www.bentborg.com • mail: bb@bentborg.com

Krone- brobehandlinger,
Implantater og
Narkosebehandling

Tolderen fra Kollund fik skolelæreren

Af Dit te Vennits Nielsen

Torsdag den 9. 
juni kan Else og Ib 
Jessen i Kollund fejre 
diamantbryllup. 
Ib Jessen er ud af en 
tolderfamilie i Skelde. 

Faderen var gendarm og 
faldt som blot 46årig i 
Tyskland.

Ib Jessen blev ellers først 
uddannet som maskinar
bejder, men kunne ikke så 
godt tåle støjen fra maski
nerne. Lidt arveligt bela

stet blev han derfor senere 
uddannet som tolder ved 
toldgrænsekorpset i Pad
borg og var i hele 40 år 
ansat ved toldvæsnet.

Else stammer fra Jerlev 
ved Egtved og gik på se
minariet i Kolding, hvor 

hun blev uddannet lærer. 
Et vikariat som 1. lærer 
bragte hende til Skelde 
skole, hvor hun for blot 
8 kr. om dagen inkl. kost 
og logi boede på kroen i 
Skelde. Da der en aften var 
karneval på kroen mødte 
hun Ib, og så gik det ellers 
slag i slag.

Parret blev gift i Jerlev 
Kirke for seks årtier siden. 
Else fik job som lærer på 
Kollund Skole. De flyttede 
ind i en tjenestebolig tæt 
ved skolen, men byggede 
i 1970 en skøn villa på 
Kirke  vænget, hvor de den 
dag i dag stadig bor. 

"Vi har et fantastisk na
boskab og bor skønt med 
naturen tæt på", siger de 
samstemmende.

Diamantbrudeparret 
er begge 85 år og kunne 
også begge to fejre 40 års 
jubilæum som hhv. tolder 
og lærer, inden de gik på 
pension. 

Ib Jessen var i flere år 
formand for ungdomsaf
delingen i Bov IF fodbold, 
hvor han bl.a. deltog i 
verdens største fodbold
stævne i Norge med 
ungdomsspillerne.

Endvidere var han i fire 
år sekretær i Seniorrådet.

I starten af 60'erne kom 
Else Jessen ind i menig
hedsrådet, men trådte 
ud grundet børnefødsler. 
Hun kom dog ind igen i 
1988 og sad i hele 24 år i 
menighedsrådet. Hun har 
bl.a. været med til at bygge 

Kollund Kirke, som hun 
er næsten nabo til.

I 2004 kom hun med 
i Ældre Sagen Bov og 
var i en årrække tillige 
formand.

"Desværre svigter mit 
syn mig nu, og det bevir
ker at jeg nu må lade flere 
ting ligge", fortæller Else 
Jessen. 

Til gengæld elsker parret 
at cykle lange ture på de
res elcykler, og det bliver 
tit til over 20 km  bare 
ikke når det regner.

Else og Ib Jessen har tre 
børn, en datter og søn 
på Fyn samt endnu en 
søn, der bor i Rinkenæs. 
Herudover er der fem bør
nebørn og tre oldebørn.

Diamantbrylluppet 
bliver fejret med en guds
tjeneste i Kollund Kirke, 
hvorefter der er fest i 
Kollund Forsamlingshus 
med 50 gæster. Der er in
gen morgensang ■ 

Else og Ib Jessen kan torsdag 
den 9. juni fejre diamantbryl-
lup. Foto: Dit te Vennits Nielsen

Tak fordi du handler lokalt
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KOLLUND KOLLUND 
KIRKEKIRKE

BOV BOV 
KIRKEKIRKE

HOLBØL HOLBØL 
KIRKEKIRKE

Søndag den 12. juni kl. 11.00
ved Kirsten Schmidt

Søndag den 12. juni kl. 9.30
ved Kirsten Schmidt

Søndag den 12. juni kl. 11.00
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.

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

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
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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

Babysalmesang 
i Holbøl Kirke

Vi tilbyder babysalmesang � re onsdage i juni:

8. JUNI, 15. JUNI, 22. JUNI OG 29. JUNI 
KL. 10 I HOLBØL KIRKE

Efterfølgende er der hyggesnak og kaffe i kirken.

Tilmelding til Kirsten Borella Carlson
på kbc@km.dk eller på 61 20 18 54

www.holbolkirke.dk

Det blev et ja

Af Dit te Vennits Nielsen

Ved valget om forsvars
forbeholdet var stemme
procenten i Aabenraa 
Kommune 1,3% mindre 
end ved regions og kom
munalvalget i 2021, men 

derimod var den højere i 
både Kruså og Padborg.

I Grænsehallerne i Kruså 
kunne de bryste sig af at 
have en højere stemme
procent med 64,6 end på 
Valdemarshus i Padborg 
med blot 62,7% til af
stemningen om forsvars
forbeholdet 1. juni. Til 
afstemningen i 2021 var 
stemmeprocenten fordelt 
med 62,1 i Kruså og 59,54 
i Pad borg. Dermed var 
stemmeprocenten højere 
ved denne afstemning end 
ved regions og kommu
nalvalget i 2021.

Det blev et ja begge ste
der med en fordeling på 
61,1% mod 38,9% i Kruså 
og 59,8% mod 40,2% i 
Padborg. Borgmester Jan 
Riber Jacobsen havde på 
forhånd spået et nej.

Hele Aabenraa 
Kommune sagde ja til 
afskaffelsen af forsvarsfor
beholdet med 61,2% for og 
kun 38,8% imod.

Optællingen gik stærkt 
denne gang. De valg
tilforordnede kunne 
lukke og slukke allerede 
inden klokken blev 22 
på afstemningsstederne 
i Grænse hallerne og på 
Valdemarshus. ■

Borgmester Jan Riber 
Jacobsen afgiver sin stemme 
og havde på forhånd spået 
et nej til forsvarsforbeholdet 
- men han fik ikke ret - da 
hele Aabenraa kommune og 
resten af landet sagde ja. 
 Foto: Dit te Vennits Nielsen
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Kontakt Nybolig Padborg, hvis vi også skal sælge din bolig

Nybolig Padborg
Lena Schmüser & Andreas Thomsen Nøhr
Torvegade 1 · 6330 Padborg
6330@nybolig.dk · nybolig.dk · Tlf: 74671902

NYHED

Villa, 1 fam.Kollund - Skolevej 10
Kontantpris: 4.900.000
Ejerudgift pr. md: 3.129
Udbetaling: 245.000
Brt/nt excl. ejerudg: 24.937/20.250
Sag: 14522

366/124 m2 4/4 3 3.053 m2 C 1965/97

NYHED

Villa, 1 fam.Kollund - Kirkevænget 6
Kontantpris: 2.995.000
Ejerudgift pr. md: 2.065
Udbetaling: 150.000
Brt/nt excl. ejerudg: 15.211/12.351
Sag: 14422

227 m2 1/4 2 983 m2 C 1972/95

NYHED

Villa, 1 fam.Kruså - Ved Gruben 16
Kontantpris: 1.025.000
Ejerudgift pr. md: 1.842
Udbetaling: 55.000
Brt/nt excl. ejerudg: 5.227/4.244
Sag: 13422

126 m2 1/3 1 1.390 m2 E 1965

NYHED

LystejendomVejbæk - Vejbækvej 3
Kontantpris: 3.495.000
Ejerudgift pr. md: 2.318
Udbetaling: 175.000
Brt/nt excl. ejerudg: 17.836/14.484
Sag: 12122

259 m2 2/5 2 30.747 m2 B 2011

Villa, 1 fam.Holbøl - Skolegade 35
Kontantpris: 845.000
Ejerudgift pr. md: 1.080
Udbetaling: 45.000
Brt/nt excl. ejerudg: 4.341/3.524
Sag: 10622

100 m2 1/3 1 891 m2 E 1966

NYHED

Villa, 1 fam.Sønderhav - Sønderhavvej 10B
Kontantpris: 4.495.000
Ejerudgift pr. md: 2.867
Udbetaling: 225.000
Brt/nt excl. ejerudg: 22.921/18.613
Sag: 09122

531/40 m2 6/7 4 2.680 m2 E 1930/70

NYHED

HelårsgrundSønderhav - Fjordvejen 134
Kontant inkl. tilslut.afg. 795.000
Ejerudgift pr. md: 923
Udbetaling: 40.000
Brt/nt excl. ejerudg: 4.342/3.459
Sag: 04822

800 m2

NYHED

Villa, 1 fam.Bov - Østerløkke 6
Kontantpris: 995.000
Ejerudgift pr. md: 1.526
Udbetaling: 50.000
Brt/nt excl. ejerudg: 5.106/4.145
Sag: 11122

150 m2 1/3 1 917 m2 E 1971
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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 

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 

Hørt ved Lyren
Vesterbæk Motocross 
Club afholder ADAC 
løb i weekenden.

SFO'en på Lyreskov
skolen har haft besøg 
af Asger fra Honning
banden. Han lavede 
hatteteater for børnene, 
der skraldgrinede.

Børnene fra Jule
mærke hjemmet 
Fjord mark i Kol lund 
skal løbe Royal Run i 
Kol ding sammen med 
kronprinsesse Mary.

Til Fårhus byfest var 
der besøg af en tidlige
re fårhusborger Peter 
Petersen, der i dag bor 
i Californien med sin 
kone Jenn. De driver 
Petersens Vineyards 
og havde en stand 
med deres vine med 
til byfesten. Gevinsten 
af vintønderulningen 
var derfor en flot kurv 
med flere forskellige 
Petersen Vine.

Kandis Johnny og hans 
uforlignelige orkester 
leverer musikken, når 
Danmarks mest popu
lære band optræder på 
Kliple’ Mærken søndag 
12. juni i Det store Telt. 
Ikke et øje vil være 
tørt, men bænkerader
ne vil være tomme, når 
Johnny og drengene 
spiller op. Det uforlig
nelige Mærken med 
optog og ringridning 
søndag finder sted i da
gene 8.12. juni. Blandt 
underholderne de fest
lige dage er Ole Gas, 
der synger Kim Larsen 
i Kliplev Kirke, O.S.3 
& Deejay Junior i teltet 
fredag, duoen Pop corn 
i Smugkroen, Svennes 
Street Band på fest
pladsen lørdag, Shubi
forsjov Duo i cafeteltet 
og Abba Revival Band 
og ADHD i det store 
telt lørdag, Deutsche 
Jugend Brassband fra 
Lübeck spiller under 
optoget, inden Kandis 
går optræder op til 
festfyrværkeriet 23.30 
søndag. ■

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

KRUSÅ HUSMODERFORENING
Inviterer medlemmer til

KOLLUND 
NATURUNIVERS

Nørrevej 45, Kollund, 6340 Kruså
Tirsdag den 21. juni kl. 16.00

Vi går en tur i området og Jørgen Peder 
fortæller om stedet og dets tilblivelse.

Vi spiser grillmenu og nyder de medbragte drikkevarer.
HUSK også at medbringe tallerken, glas og bestik.

Pris kr. 100,- betales ved ankomsten.
Tilmelding til Tove på SMS/tlf. 21 48 00 15 

fra 11. til 15. juni

2022 / 100 ÅR

ONSDAG DEN 15. JUNI
Kl. 17.30 100 års jubilæumsbanko

Tombolaen vil være åben i teltet

TORSDAG DEN 16. JUNI
Kl. 10.00 Børneformiddag for 0-6 år. Fri entre

Underholdning: Michael Back med musik og sjov.
Tilmelding tlf. 2640 3566, mail: kamilla.moerck@hotmail.com

FREDAG DEN 17. JUNI
Kl. 14.30 Ældreeftermiddag .Underholdning med Keld & Hilda 

Tilmelding tlf. 2640 3566 mail: kamilla.moerck@hotmail.com
Der vil være AMERIKANSK LOTTERI

Kl. 18.30 Cykelringridning med optog gennem byen til festpladsen.
Mødested Gendarmhaven. Deltagerne har fri entre til musik i teltet.
Tilmelding tlf. 2640 3566, mail: kamilla.moerck@hotmail.com

LØRDAG DEN 18. JUNI 100 ÅRS JUBILÆUMSFEST
Kl. 9.30 Indskrivning til skat
Kl. 10.00 Gåtur samt med Padborg Vandrelaug 
Kl. 10.00 Havetraktorringridning
Kl. 19.00 Jubilæumsspisning: Helstegt pattegris: pris 250,- pr. kuvert

Tilmelding senest den 10. juni på. tlf. 2640 3566,
mail: kamilla.moerck@hotmail.com

Kl. 21.00 Fest i teltet med Gazværk intil kl. 1.30.  Entré 150,-

SØNDAG DEN 19. JUNI
11.30 Ringrideroptog gennem byen
12.30 Gratis sildemad i teltet
 Underholdning med Braue Showband / Pipes and drums
14.30 Sønderjydsk ka� ebord med musik i teltet.

Overskuddet går til vores to plejehjem

Ny bro til Krolf Ældre Sagens Lyreskov 
Krolf har fået sponsoreret 
en ny bro til krolfbaner
ne af Byggemester A/S 
Padborg. 

Mange af klubbens med
lemmer sætter stor pris 
på, at de igen kan komme 
sikkert over til banerne og 
er meget taknemmelige 
for den fine donation.

Ældre Sagen spiller krolf 
hver tirsdag fra kl. 9.30 til 
11.30 på banen ved siden 
af Lyreskovskolen. Sidste 
tirsdag mødte ikke min
dre end 58 spillere op. ■
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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

Vi inviterer hermed til Vi inviterer hermed til 

GenforeningsvandreturGenforeningsvandretur
Rundt om Niehuus søRundt om Niehuus sø

Lørdag den 18. juni 2022Lørdag den 18. juni 2022

Alte Schule Niehuus
Zentrum der Möglichkeiten

Der vil være underholdning på Padborg Friluftsscene ved Jule Sösemann 
og ved Alte Schule Niehuus ved Hans Jochimsen. Begge steder er der 
musik både kl. 13 og kl. 15, så du har mulighed for at få det hele med.

Undervejs rundt på ruten omkring Niehuus Sø, vil der være poster 
med genforeningsspørgsmål. Enkelte poster vil være bemandede bl.a. 

vil Bomlauget være at finde ved Rønsdam grænsebommen.

Din quizseddel kan du få udleveret på dagen ved 
Padborg Friluftsscene eller ved Alte Schule Niehuus. 

I Padborg skov kan der købes kaff e og småkager og andre drikkevarer.

I Niehuus kan du købe en Erdbeer Bowle og Laugengebäck.

Vi glæder os til at se jer både på Friluftsscene og ved Alte Schule Niehuus 

Invitation til byrådets velkomstreception

Byrådet inviterer kommunens erhvervsliv, institutioner og øvrige samarbejdspartnere til

Velkomstreception fredag den 25. marts 2022 kl. 14.00 – 16.00

i byrådssalen på Aabenraa Rådhus, Skelbækvej 2, Aabenraa. 

Gæstetaler
Talsmand for den danske Tour de France-start, Alex Pedersen, fortæller om Tour de France 
2022. 

Jan Riber Jakobsen
Borgmester

Arrangementet er støttet af 
Aabenraa Kommune via genforeningspuljen

Violinkoncert
Tirsdag den 21. juni kl. 19.00

på Kollundhus

Entré 50,-

Takkekoncert ved 
Christine 

Johanning 
Schmidt
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