
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

Sundsnæs 2 · Gråsten · kjems.dk
Telefon 7465 1140

Telefon- og åbningstider
Uge 28 og 29: 8.00 – 14.30

Uge 30: Lukket
Uge 31: 8.00 – 14.30

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

Gråsten - Broager - Ragebøl - Sundeved - Padborg - Kruså - Frøslev - Holbøl - Kollund Uge 27 6. juli 2022 14. årgang  Løssalg: 5 kr. 

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

NU OGSÅ GODKENDT TILNU OGSÅ GODKENDT TIL
EL- OG HYBRIDBILEREL- OG HYBRIDBILER

BYENS BEDSTE SERVICE,BYENS BEDSTE SERVICE,
INKL. REP AF STENSLAG INKL. REP AF STENSLAG 

OG RUDESKIFT OG RUDESKIFT 

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

Åbningstider mandag til fredag 10.00 til 17.30

– her får du kattens meget for en hund

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

Änglamark mælk 
vælg mellem let, 
mini eller 
skummet

1 liter

*Maks. 6 liter pr. kunde 

Pr. stk.

695

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

GRÅSTEN

TORSDAG

Vi ønsker vore kunder en 
rigtig god sommerferie

FRIT VALG

Tirsdage og torsdage 

7/7, 14/7, 19/7, 21/7, 26/7 OG 87/7

POOL PARTY
Kl. 19-21 indhylles BADELANDET i 

diskolys. Musikken og røgmaskinen skaber en 

god stemning. Her er konkurrencer og 

masser af vand-sjov! Pris pr. barn

79 kr.

Inkl. en sodavand 

For børn under 14 år og 

de skal kunne svømme

Fiskenæsvej 2, 
6300 Gråsten   
www.enjoyresorts.dk

HUSKTILMELDINGPÅ TLF. 
7365 0033

BovAvis
Læs ugens avis på

www.graastenavis.dk



Kirkesiden for
Gråsten og Adsbøl

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

Gudstjenester og aktiviteter 
Onsdag den 6. juli kl. 9.00 Morgen-gå-tur fra  Paludan-Müller Mindemuren

Onsdag den 6. juli kl. 18.00 Aftensang i Gråsten Slotskirke

Lørdag den 9. juli kl. 16.00 Koncert m Gråbrødre Kammerkor

Søndag den 10. juli kl. 9.30 Gudstjeneste i Gråsten Slotskirke

Søndag den 10. juli kl. 11.00 Gudstjeneste i Adsbøl kirke

Onsdag den 13. juli kl. 18.00 Aftensang i Gråsten Slotskirke

Aftensang i Gråsten Slotskirke
Hen over sommeren er der mulighed for, at deltage ved aftensangen i Gråsten 
Slotskirke. Der er aftensang hver onsdag kl. 18.00 og den varer ca 25 min. 

Aftensang er tænkt som et pusterum fra hverdagen, en stille stund efter 
arbejdsdagen, hvor man kan lade op og � nde ro, inden man går hjem. 

Aftensangen starter med præludium. Der læses en bøn samt dagens 
tekst og der synges 3-4 salmer inden der afsluttes med postludium.

Det er Gråsten – Adsbøl Menighedsråd, der sammen med 
organisten ved Slotskirken, står for aftnerne. 

Aftensalmesang � nder sted fra onsdag den 6. juli til og med den 3. august.

Kirken åbner en halv time før og alle er velkomne

Koncert med Graabrødre Kammerkor
Graabrødres sommertur 2022 går til Sønderjylland og Hamborg i år.

Koncerten lægger ud i den sorrige ende med tidlig tysk barok af 
Johann Hermann Schein og senromantik af Hugo Wolf. 

Eksistentiel musik, som står i skarp kontrast til anden afdeling, hvor 
korets dirigent Egil Kolind har komponeret ny kormusik til tekster 
af Marie Priem, som beskriver inderlige oplevelser i nuet.

Vi opfører � re sange fra deres værk: “Sange fra et spættet lyshav”. 

I sidste afdeling kommer vi Danmark rundt med en lang række gode, danske sange 
som fx Det haver så nyligen regnet, Opvåvni, Danmark nu blunder den lyse nat. 

Lørdag den 9. juli kl 16.00
Fri entre og alle er velkomne!

 Graabrødre Kammerkor er støttet af Statens Kunstfond.

Gråsten Avis udkommer ikke
i uge 28.

Første avis efter ferien er 
onsdag den 20. juli

Sommerferie

Festligt jubilæum med stort 
rykind af gæster

Af Ingrid Johannsen 

Gavebordet bug-
nede og gratulanter 
fra nær og fjern 
hyggede sig på 
Anker’s Restaurant 
for at fejre Susanne 
Vesperinis 40-års 
jubilæum som 
frisør.

Susanne Vesperini 
begyndte med sin 
egen salon i Gråsten 
i 1982. ■
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Søndag 31. juli KL. 12.00
Dørene åbnes kl. 11.00

kæmpe buffet 
3 slags sild: En hvid, en krydret og Anker’s 

hjemmelavet ølsild samt hjemmelavet tilbehør.
Ole Valentin spiller 

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

Ole Valentin spiller
Anker’s lune retter
Ole Valentin spiller

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

Fiskenæsvej 2 - 6300 Gråsten - Tlf. +45 3034 0000 - info@ankers.restaurant - www.ankers.restaurant

stor luksus smørrebrødsbuffet
& live musik med ole valentin

kun

199,-

Byens hyggeligste spisested

Sangstemmen er i en klasse 
for sig. – Fyldig, rund og 

kontrolleret. Her kan man snakke 
om sjæl & indlevelse

Repertoiret: De rigtige 
evergreens, country 
og dansk musik fra 
80’erne og 90’erne

DRONNING
MARGRETHE

I GRÅSTEN
Mandag den 18. juli kl. 10.30

Kl. 10.00 Uddeling af gratis papir� ag 

Kl. 10.35 Dronningen ankommer til Torvet i Gråsten og 
modtages med manér og 1000 � ag

Kl. 10.50 Uddeling af hvidvin, juice og Gråstenkage til 
børn og voksne

HUSK! Der er vagtskifte på Gråsten Slot hver dag kl. 12.00. 
Det store vagtskifte hver fredag den 22. juli, 29. juli og 

den 5. august kl. 12.00
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BORGERSERVICE GRÅSTEN HAR 
LUKKET I SOMMERFERIEN

Der er lukket i ugerne 
28, 29, 30 og 31

Sidste åbningsdag inden 
sommerferien er torsdag 
den 7. juli, der er lukket fra fredag 
den 8. juli 2022.

Der er åbnet igen torsdag 
den 11. august 2022 kl. 9.00.

Husk at bestille tid til pas og kørekort 
på www.sonderborgkommune.dk 
eller telefon 88 72 40 17

Bestil tid til pension og indskudslån på 
telefon 88 72 40 10

Bestil tid til folkeregister, sygesikring, 
personregister, NemID, MitID mm. på 
telefon 88 72 40 06.

BORGERSERVICE

Juli 2022

Borgerservice i sommerferien

Ældrematiné
Lørdag den 16. juli kl. 13.00-16.00 Lørdag den 16. juli kl. 13.00-16.00 
i det store telt på ringriderpladseni det store telt på ringriderpladsen
Matinéen afholdes i fællesskab mellem Ældresagen Gråsten, 
Broager-, Egernsund- og Gråsten pensionistforeninger.

Program:
- Velkomst. 
- Kaffe med boller og lagkage.
-  Musikalsk underholdning ved Michael H. Villadsen

på keyboard.
- Lodtrækning om gevinst på adgangsbilletten.
- Én øl eller vand på adgangsbilletten.

Entré til Ældrematinéen: 50,-

Tilmelding senest den 10. juli til Karin Martensen på 
tlf. 51 27 64 18 eller Else Clausen på tlf. 21 17 23 40.

Lottospil
Torsdag den 14. juli kl. 19.00 Torsdag den 14. juli kl. 19.00 
i det lille telt på ringriderpladseni det lille telt på ringriderpladsen
Lottspillet afholdes af Gråsten 
Pensionistforening.

Der kan købes ringriderpølser m. 
brød samt kaffe og kage.

Forhåndstilmelding ikke nødvendig.

Tilskud gives til bevaringsværdige bygninger i 
Sønderborg Kommune
Er du ejer af en bevaringsværdig bygning og bebor den, har du 
mulighed for at søge tilskud til udvendige forbedringer.

Trænger dit bevaringsværdige hus til nyt tag, nye vinduer eller dør, er 
ydermurene og facadeudsmykningerne nedslidte eller ønsker du at 
tilbageføre tidligere detaljer? 

I så fald er der mulighed for at søge tilskud til udvendige istandsæt-
telse og forbedringer hos Bygningsforbedringsudvalget i Sønderborg 
Kommune. 

Har du lyst til at vide mere om mulighederne eller er du i tvivl om, 
hvorvidt din bygning er bevaringsværdig kan du rette henvendelse til 
bevaringsarkitekt Rudi Hønborg Benkjer på tlf: 27 90 75 61 eller på 
mail: rubn@sonderborg.dk 

Du kan også læse mere om muligheden for støtte på Sønderborg 
Kommunes hjemmeside:
www.sonderborgkommune.dk/borger/bygningsforbedringsudvalget

Ansøgning om tilskud til istandsættelse kan ske løbende, hvor der 
afholdes yderligere to møder i 2022. Næste møde i Bygningsforbed-
ringsudvalget afholdes den 7. september 2022.

Næste 

ansøgningsfrist:

7. august 2022

Tour de France forløb 
fredeligt

Da 3. etape af Tour de France passerede Gråsten forløb det fredeligt. Politiet roser tilskuerne, 
fordi publikum var gode til at passe på hinanden. Foto Ingrid Johannsen
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Kl. 10.00-18.00 Byens butikker har åbent
Kl. 15.00-18.00 Livemusik Jesper Iversen

Lørdag den 2. juli
Kl. 09.30-13.00 Byens butikker holder åbent
Kl. 11.00-21.00 Byens foreninger har deres boder åbne
Kl. 13.00-16.00 Livemusik Martin von Seelen
Kl. 17.30-20.30 Livemusik Bech Trio

Søndag den 3. juli
Kl. 08.00-10.00 Morgenmad – tilkøb for alle interesserede ved 

Bageriet Kock og Den Gamle Skomager
Kl. 09.00-21.00 Byens foreninger har åbne boder 
Kl. 10.00-15.00 Byens butikker holder åbent
Kl. 11.30-14.30 Livemusik med Hansen & Krabbesmark
Kl. 13.00 Storskærm—Live fra Touren uden lyd
Kl. 14.30 Storskærm—Live fra Touren med lyd
Kl. 18.00-21.00 Livemusik med Electric Fish

RINKENÆS

Kom og vær med 
- når Touren kommer til byenTour de
France
Det var stort, da verdens største cykelløb 
søndag susede forbi Gråsten.

Tak til de tusindvis af mennesker som 
bakkede op. Tak til de mange som hejste 
fl aget og tak til de mange frivillige, 
der gjorde det muligt at skabe 3 dages 
folkestemning i Gråsten.

På gensyn til  Daisy Days – Torvedagene

Samarbejdspartnere
og sponsorer

Le Mojn: Gul cykelfeber i hele slotsbyen

Af Esben Cronbach

Tour de France i Gråsten. 
Det er en sætning, der 
for få år siden havde lydt 
komplet utænkelig. 
Ikke desto mindre blev 
det en realitet, da Tour de 
France-feltet søndag ef-
termiddag susede gennem 
Gråsten.

Normalt er det nok i 
orden at tænke, at de fleste 
ikke tager toget tidligt 
søndag morgen. Hvis det 
er en uskreven regel, er det 
en regel, som mange har 
valgt at se bort fra denne 
søndag morgen. 

Mængden af mennesker 
på vej mod det sønder-
jyske – på et endda så 
ubekvemt tidspunkt – er 
markant højere end sæd-
vanligt. I togvognen lader 
det til, at andelen af folk, 
der taler ”æ sproch”, er 
lavere, end den plejer at 
være.

Nogle står af i Kolding, 
mens mange andre fort-
sætter helt til Sønderborg. 

Også i Gråsten er adskil-

lige klar til at hoppe på 
toget til endestationen i 
Sønder borg. Normalt er 
handelsbyen kun endesta-
tion for toget. I dag funge-
rer kommunens største by 
også som endestation for 
verdens største cykelløb: 
Tour de France.

Gråsten er pyntet op
Overalt i Gråsten ser man 
forvarsler om den storslå-
ede begivenhed, der snart 
vil finde sted. Barrierer 
sættes op; gråstenere trop-
per op; byen er pyntet op. 
Storskærme pryder både 
torvet og Sønder borg 
Landevej. Mange flokkes 
til vejen, til torvet og til 
alle vegne. 

De ikoniske Tour de 
France-trøjer i gul, i grøn 
og i hvid med røde prik-
ker sidder klar i camping-
stole ved barriererne, al-
lerede inden, de er lukket 
af. Når man kører forbi, 
kigger de allerede forvent-
ningsfulde ud på vejen.

Stilhed før stormen
Klokken 12 er rytterne 
endnu godt 160 kilometer 
fra Gråsten. Mens vejene 
lukker og rytterne gør 
klar til start, er byens 
borgere allerede godt i 
gang. Øl hanerne flyder, og 
garderne marcherer henad 
torvet. Hvis stemningen 
før var i top, er det nu, den 
får et sidste los opad.

På Felsted vej strømmer 
folk ud på kørebanen. 
Be væbnet med kridt 
farvelægger børn i alle 
aldre vejen med alskens 
motiver. Til lyden af 
Kraftwerks ’Tour de 
France’-sang maler de 
motiver af både Danne-
brog, hjerter og cykler. 
Finurlige tekster kommer 
også til syne. ”Rolf er ren” 

og ”Le Mojn” skil-
ler sig ud på denne del af 
strækningen.

Den sædvanlige tunge 
trafik er pist borte. Selvom 
bilerne er parkeret, er 
mængden af hjul på vejen 
tårnhøj. Op og ned ad 
gaden prøvekører cyke-
lentusiaster strækningen 
mellem motorvej og slot, 
før reklamebiler og ryt-
tere lægger samme vej 

forbi nogle timer senere. 
En enkelt Soundboks på 
en ladcykel trisser også 
op ad Felstedvej, mens en 
væltepeter gør sin entré på 
torvet.

Euforisk slutning
Som en sidste pejling 

om, at feltet rykker ned 
gennem landet, kommer 
reklamebilerne forbi. 
Det er ikke alle verdens 
virksomheder, der delta-

ger, men med mængden 
af sponserede kasketter, 
drikkedunke og slik kan 
man næsten få det på for-
nemmelsen. Stemningen 
er stadig høj; nu er der 
kun én ting, der fylder 
i gråstenernes hoveder: 
Hvornår kommer feltet? ■

Gråsten var søndag klædt i 
gult, da verdens største 
cykelløb susede gennem 
byen. Foto Søren Gülck 

Den Kongelige Livgarde marcherer hver dag gennem slotsbyen. Foto Søren Gülck 

Tusindvis af mennesker var 
samlet for at se cykelrytterne 
suse forbi. 
 Foto Søren Gülck 
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Program 2022

Kl. 18.45 Rinkenæs Brass Band spiller på Gråsten Plejecenter.

Kl. 19.00 - 21.30 Lottospil i Det Store Ringridertelt i samarbejde 
med Gråsten Pensionistforening. Der kan købes ringriderpølser med 
brød samt kaffe og kage. Forhåndstilmelding ikke nødvendig.

Torsdag den 14. juli

Kl. 11.30: Rytterne og cykelringriderne samles ved Gråsten Rideskole

Kl. 12.00: Rytteroptoget med cykelringridere starter fra Gråsten Rideskole. 
Det har musikalsk ledsagelse af Rinkenæs Brass Band

Rute: Felstedvej – Slotsbakken – Slotsgade – Torvet – Borggade 
– Skolegade – Herles – Konkel – Ringriderpladsen.
Kl. 12.00: Festpladsen åbner Gratis entré
med bl.a. Børneland ved Als Udlejning, Ringriderforeningens pølsetelt 
og Ringriderforeningens skydetelt.
Kl. 12.00-18.00: Kræmmermarked ved Kræftens Bekæmpelse:

Tilmelding hos H.C. Møller, tlf. 2285 6586.
- Pris for private  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  100,-* 
- Pris for fi rmaer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  300,-*

*for minimum 3 stademeter. Gælder for både lørdag og søndag.
Kræftens Bekæmpelse donerer overskuddet til “Stafet for livet” i Gråsten.
Kl. 12.00-17.00: Den Store Ringridercup i fodbold for 11. gang spilles 
på Gråsten Stadion:. Finalen forventes spillet ca. kl. 17.00.

Kl. 12.45: Ringridning i 9 galger, 2 ponygalger og 6 cykelringridergalger

Kl. 13.00-16.00: Musikalsk underholdning i Det Lille Øltelt
ved Oscar & David. Fra kl. 13.00-15.00 sælges øl, sild og snaps for  . . . . . . . 100,-.

Kl. 13.00-16.00: Ældrematiné i Det Store Ringridertelt 
ved Ældresagen og Gråsten-, Egernsund- og Broager 
pensionistforeninger. Der serveres kaffe med boller og kage.
Musikalsk underholdning ved Michael H. Villadsen på keyboard.

Lodtrækning om gevinst på adgangsbilletten inkl. én øl eller vand
Entré til Ældrematinéen og tilmelding hos Karin Martensen,
tlf. 5127 6418 eller Else Clausen, tlf. 2117 2340 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  50,-
Ca. kl. 17.00:
Omridning blandt rytterne om kongetitlen, kronprinstitlen og prinsetitlen.
Ca. kl. 18.00: Kåringer af og præmieuddelinger til lørdagens konge, 
kronprins og prins, hvorefter rytterne forlader Ringriderpladsen

Kl. 19.30-22.30: Damefrokost i Det Store Ringridertelt
- Skydning i Ringriderforeningens Skydetelt fra kl. 18.00-19.00.
- Buffet inkl. 8 genstande.
- Entré til Ringriderforeningens Ringriderbal i Det Store Ringridertelt 
fra kl. 22.30-02.30.
Under spisningen underholder bandet Xlent Partyband. 
Pris for deltagelse er  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350,- 
Billetter sælges hos Den Gamle Skomager, Nygade 13, Gråsten. 
Tlf.: 7465 3365. Mail: dengamleskomager@hotmail.com
Kl. 22.30-02.20: Borgerbal i Det Store Ringridertelt 
med bandet Xlent Partyband. Entré . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  70,-
Kl. 03.00: Festpladsen lukker.

Lørdag den 16. juli

Kl. 11.30: Rytterne og cykelringriderne samles ved Gråsten Rideskole

Kl. 12.00: Rytteroptoget med cykelringridere starter 
fra Gråsten Rideskole. Det har musikalsk ledsagelse af 
Broager Brandværnsorkesters Show Band og Rinkenæs Brass Band

Rute: Felstedvej – Graasten Slot - Slotsbakken – Slotsgade – Torvet 
- Borggade – Skolegade – Herles – Konkel – Ringriderpladsen.
Kl. 12.00: Festpladsen åbner:

- Børneland ved Als Udlejning.
- Ringriderforeningens pølsetelt.
- Ringriderforeningens skydetelt.
Kl. 12.00-18.00: Kræmmermarked ved Kræftens Bekæmpelse:

Tilmelding hos H.C. Møller, tlf. 2285 6586.
- Pris for private  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  100,-* 
- Pris for fi rmaer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  300,-*

*for minimum 3 stademeter. Gælder for både lørdag og søndag.
Kræftens Bekæmpelse donerer overskuddet til “Stafet for livet” i Gråsten

Kl. 13.00-16.00: Musikalsk underholdning i Det Lille Øltelt
ved Orgel Jazz Duo. Fra kl. 13.00-15.00 sælges øl, sild og snaps for kr. 100,-.

Kl. 13.15: Ringridning i 9 galger, 2 ponygalger og 6 cykelringridergalger.

Kl. 14.00-15.00: Koncert i Det Store Ringridertelt 
med Broager Brandværnsorkesters Show Band og Rinkenæs Brass Band

Kl. 16.00-17.00: Præmieuddeling til cykelringriderne i Det Store Ringridertelt

Ca. kl. 16.30: Dyst blandt rytterne om kongetitlen, 
kronprinstitlen og prinstitlen.

Ca. kl. 18.15: Kåringer af og præmieuddelinger til lørdagens konge, 
kronprins og prins, hvorefter rytterne forlader Ringriderpladsen 
og rider igennem byen til Gråsten Rideskole

Kl. 19.00: Skydeteltet: Omskydning om hovedpræmierne.

Gråsten Ringridning 2022 slutter

Søndag den 17. juli

Bliv medlem af Gråsten Ringriderforening ved at indbetale 
kr. 100,- til foreningens konto i 

Sydbank. 8060-1001029 Mrk. med navn og adresse. Mange tak.

Bliv frivillig til Gråsten ringridning. 
Henvendelse til Torben Flemm Larsen mail 

restauration@graastenringridning.dk

Se mere på
www.graastenringridning.dk

Gråsten Ringridning
Torsdag den 14. juli - Søndag den 17. juli

115. år

Kl. 16.15-18.00: Fugleskydning ved galgerne 
på ringriderpladsen. Alle kan deltage. 
Forhåndstilmelding ikke nødvendig.
 Pris for deltagelse 80,-

Kl. 18.00: Festpladsen åbner Gratis entré

- Ringriderforeningens pølsetelt.
- Ringriderforeningens skydetelt.

Kl. 18.30-22.00 Ringriderbal
i Det Store Ringridertelt
Menú: Én slags sild med karrysalat og brød.
Gris med to slags kartofl er, sovs og blandet salat.
Tip Top Trio underholder under spisningen
 Pris for deltagelse er 195,-
 

Billetter sælges hos Den Gamle Skomager, 

Nygade 13, Gråsten. Tlf.: 7465 3365. 

Kl. 22.00-01.30: Borgerbal med Tip Top Trio i 

Det Store Ringridertelt Entré 40,-

Kl. 02.00: Festpladsen lukker

Fredag den 15. juli

6
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Elbillån

ZERObillån+
Vælg en elbil og spar penge

KUN
1,49%

I RENTE*

Betingelser for ZERObillån+
ZERObillån+ gælder for alle el-biler. Løbetid op til 7 år minus bilens alder og forudsætter kaskoforsikring på bilen. Lånet kræver helkundeforhold i Broager Sparekasse og normal kreditvur-
dering jf. vores gældende politikker. Stiftelsesprovision: 2% + ekspeditionsgebyr 1.100 kr. · Offentlige afgifter: 1,5% tinglysningsafgift + fast afgift 1.750 kr. · Ejerpantebrev (bil): 1.100 kr. · 
Pålydende rente: 1,49% · Debitorrente: 1,50 % · ÅOP før skat: 3,14%. Ved et samlet kreditbeløb på 200.000 kr. udgør de samlede kreditomkostninger 22.709,87 kr. Det samlede beløb, der 
skal tilbagebetales udgør således 222.709,87 kr.

Gråsten Ringridning
Torsdag 14. juli  -  Søndag 17. juli 2022

115. år

Cykelringridning 2022Cykelringridning 2022
Mødested: Gråsten Rideskole kl. 11.30Mødested: Gråsten Rideskole kl. 11.30

Lørdag den 16. juli og 
søndag den 17. juli
Tilmelding Super Brugsen, 
Ulsnæscenteret og Fri BikeShop, 
Borggade.

Sidste frist for tilmelding er torsdag 
den 14. juli kl. 16.00.

- Pris for deltagelse 50,-
Pyntepapir til cyklen uddeles ved tilmeldingen.

Hovedsponsorer SuperBrugsen 
Gråsten, Æ´Køkken og 
Fri BikeShop Gråsten

DamefrokostDamefrokost
Lørdag den 16. juli kl. 19.30
Vær med i den traditionsrige 
damefrokost med efterfølgende fest 
med XLENT

- Samlet pris 350,- 
Billetter købes hos Den Gamle 
Skomager, Nygade 13, 6300 Gråsten, 
tlf. 7465 3365.
Tilmelding senest onsdag 
den 13. juli.

Oplys ved bestilling hvis I er en 
fl ok der ønsker at sidde samlet.

Den traditionsrige fugleskydning 
fredag den 15. juli kl. 16.15 
inden ringriderballet.

Bare mød op på festpladsen 
og vær med.

Betaling ved 
ankomst. 80,- 

Fugleskydning
Fredag den 15. juli kl. 16.15 
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Gråsten Ringridning
Torsdag 14. juli  -  Søndag 17. juli 2022

115. år

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

www.hebru.dk

Sundsnæs 4
6300 Gråsten

Norgesvej 24
6100 Haderslev

Mail
mobler@hebru.dk

Telefon 
7460 8351

Sundsnæs 4, 6300 Gråsten | www.hebru.dk

Vi ønsker Gråsten
god fest

Mandag–fredag kl. 10.00–17.30 
Lørdag kl. 10.00–13.00

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

ÅbningtiderÅbningtider

Vi ønsker Gråsten Vi ønsker Gråsten 
god ringridninggod ringridning

Avntoftvej 2 ∙ Kværs 6300 Gråsten ∙ www.atbs.dk

Vi ønsker Gråsten 
god ringridning

Vi ønsker Gråsten 
god ringridning

ADVENTURE EFTERSKOLEN SØNDERJYLLAND
WWW.ADVENTURE-EFTERSKOLEN.DK

ADVENTURE
E F T E R S K O L E N

Fiskenæsvej 2 - 6300 Gråsten - Tlf. +45 3034 0000 
info@ankers.restaurant - www.ankers.restaurant

Vi ønsker Gråsten 
god ringridning

Andr. Petersen & Søn
PLANETVEJ 2 · 6300 GRÅSTEN 

TLF. 74 65 24 16 · BILTLF. 40 19 24 16 · www.apos-eftf.dk

Vi ønsker Gråsten god ringriderfest

Vi ønsker Gråsten god ringridning

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

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

 

Vi ønsker Gr(sten 
god ringridning

Vi ønsker Gråsten 
god ringridning

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

Holger Drachmanns Gade 1 | 6400 Sønderborg 
T: 74 42 57 95 | post@b42.dk | www.b42.dk

Vi ønsker Gråsten 
god ringridning

VI ØNSKER GRÅSTEN 
GOD RINGRIDNING

� erese • Tlf. 2425 0785 Michelle • Tlf. 6014 0785
Vi ønsker Gråsten god Ringriderfest

Vi ønsker Gråsten god 
ringridningsfest

Dyrehegnet 14, Gråsten · Tlf. 23 71 58 59
www.graasten-murerforretning.dk

Vi ønsker Gråsten
god ringriderfest

Vi ønsker Gråsten Vi ønsker Gråsten 
god ringridninggod ringridning

Erhvervsaffald håndtering
og Recycling

Planetvej 1-3 · 6300 Gråsten · Tlf. 74 65 21 20 · Fax 74 65 25 98
E-mail: knud.erik@heissel.dk ★ www.heissel.dk  

Vi ønsker alle en rigtig 
god ringridning

Ladegårdskov 18, 6300 Gråsten 
Tlf.: +45 25 34 60 97

ApS

Gråsten lægger 
op til stor fest
Af Gunnar Hat tesen

Efter to års pause finder 
Gråsten Ringridning sted 
igen.

“Glæden over, at Gråsten 
Ringridning igen kan 
finde sted er stor”, siger 
formanden Andreas 
Thomsen Nøhr.

Det er 113. gang, der er 
ringridning i slotsbyen, 
der plejer at lokke tu-

sindvis af mennesker til 
Ringriderpladsen.

“Vi har bestræbt os på 
at skabe rammerne for, at 
Gråsten Ringridning kan 
forblive den dejligste og 
mest hyggelige ringrider-
fest i Sønderjylland”, lyder 
det fra Andreas Thomsen 
Nøhr.

Rytteroptoget foregår 
gennem byen, og søn-
dag passerer det forbi 
Graasten Slot. ■
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Slotsgade 7, 6300 Gråsten ∙ Tlf. 74 65 30 31
www.tojeksperten.dk

Vi ønsker Gråsten god ringriderfestVi ønsker Gråsten 
god ringriderfest

Q  uorp’s Busser ApS

Gråsten Ringridning
Torsdag 14. juli  -  Søndag 17. juli 2022

115. år

74 43 30 00

KØRESKOLE

VI ØNSKER GRÅSTEN 
GOD RINGRIDNING

A.D. JØRGENSGADE 2A, GRÅSTEN 
TILMELD DIG PÅ 74 43 30 00 ELLER WWW.ALSGADES.DK

God Ringriderfest

Hotel  •  Restaurant  •  Butik
Sejrsvej 101 • Rinkenæs • 6300 Gråsten • 74650949 • info@benniksgaardhotel.dk

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

Vi ønsker Gråsten 
god ringridning

Carstens Maskinværksted
v/ Carsten Schmidt Hansen

Vi ønsker Gråsten
god ringriderfest

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

fi skbaekentreprise.dk

Vi ønsker Gråsten 
god ringridning

Vi ønsker Gråsten 
god ringridning

 Sundsnæs 17A - 6300 Gråsten - Tlf. 7465 0303
Sundsnæs 17A - 6300 Gråsten - Tlf. 7465 0303
Mandag-fredag 9.00-17.00 · Lørdag 9.00-13.00

VI ØNSKER GR ÅSTEN 
GOD RINGRIDNING

Vi ønsker Gråsten 
god ringridning

Fiskbækvej 15 · 6300 Gråsten · Tlf. 7465 1024 · gl@gl.dk · www.gl.dk

Farvekoder - Primær

CMYK: 40, 0, 98, 0

RGB: 151, 215, 0 

HEX # 97D700

Pantone: 375 C

CMYK: 87, 3, 84, 39

RGB: 0, 112, 65 

HEX # 007041

Pantone: 7733 C

 +45 40 21 20 63 
 daniel@graastenmaleren.dk  

VI ØNSKER GRÅSTEN GOD RINGRIDNING

Vi ønsker Gråsten 
god ringridning

Ki
m

m
o 

Ka
rs

to
ft

Kimmo Karstoft 
tandlæge

i Sundhedshus, Gråsten

Ulsnæs 6, 1.1, 6300 Gråsten • Tlf. 74 65 10 15

Vi ønsker Gråsten 
god ringridning

SKODSBØLVEJ 90 · 6310 BROAGER · TLF. 74 44 16 57
www.pchristensenogsønner.dk

Vi ønsker alle en rigtig 
god ringridning

Torvet 2, 6300 Gråsten, Tlf. 74 37 73 70

Ulsnæs Centret · 6300 Gråsten
Modetøj & specialiteter

God ringriderfest

God fest, 
Gråsten!

ringridning

www.enjoyresorts.dk

ved Torben Nielsen  •  Borggade 3 · 6300 Gråsten
Telefon 7465 1031 · Se mere på FriBikeShop.dk

Vi ønsker Gråsten
god ringridning



GRÅSTEN SLOTSKIRKE
Søndag den 10. juli kl. 9.30

ved Hanne Beierholm Christensen
Søndag den 17. juli kl. 9.30

ved Hanne Beierholm Christensen

ADSBØL KIRKE
Søndag den 10. juli kl. 11.00

ved Hanne Beierholm Christensen
Søndag den 17. juli

Ingen gudstjeneste

KVÆRS KIRKE
Søndag den 10. juli 
Ingen gudstjeneste

Søndag den 17. juli kl. 9.30
ved Elli Krog Foldager

BROAGER KIRKE
Søndag den 10. juli kl. 10.30
ved Stefan Klit Søndergaard

EGERNSUND KIRKE
Søndag den 10. juli kl. 11.00

ved Liselotte Kirkegaard med dåb
Søndag den 17. juli kl. 11.00
ved Liselotte Kirkegaard

RINKENÆS GAMMEL KIRKE
Søndag den 10. juli kl. 11.00

Marianne Østergård

RINKENÆS KORSKIRKE
Søndag den 17. juli 

Ingen gudstjeneste

NYBØL KIRKE
Søndag den 10. juli kl. 11.00

ved Karen Møldrup Rasmussen
Søndag den 17. juli

Ingen gudstjeneste

SOTTRUP KIRKE
Søndag den 10. juli kl. 9.30

ved Karen Møldrup Rasmussen
Søndag den 17. juli kl. 9.30
ved Liselotte Kirkegaard

ULLERUP KIRKE
Søndag den 10. juli kl. 9.30
ved Liselotte Kirkegaard

Søndag den 17. juli
Vi henviser til nabokirkerne

TYSK GUDSTJENESTE
Sonntag, 10.7.

kein Gottesdienst
Sonntag, 17.7.

kein Gottesdienst

GUDSTJENESTERGUDSTJENESTER

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

    Udover 25 ord, 1,-  pr. ord.

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

    eller
  

356495

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

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

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

Kuponen kan udfyldes på www.graastenavis.dk, Kuponen kan udfyldes på www.graastenavis.dk, 
postafdelingen i SuperBrugsen i Gråsten.postafdelingen i SuperBrugsen i Gråsten.

Postkassen tømmes hver torsdag kl. 18.00Postkassen tømmes hver torsdag kl. 18.00

TillykkeTillykke

Tak fordi du handler lokalt 

PARKUNDERHOLDNING
I RINKENÆS HVER TIRSDAG 

KL. 19.30 – 21.30
Gratis adgang

Se mere på: www.parkunderholdning.dk
Facebook: parkunderholdningen 

LÆGE ANNEMETTE ALS
Vi holder ferie i ugerne 28 – 29 - 30

Ved akut eller uopsætteligt behov for lægehjælp
ring kl. 8.00 - 9.00 til a� øsere som er:

Uge 28
Mandag 11. juli til og med fredag 15. juli

Lægernes Hus Gråsten 
Ulsnæs 6., 1., -3, 6300 Gråsten

tlf. 7465 1010

Uge 29
Mandag 18. juli til og med fredag 22. juli

Familielægerne i Gråsten
Ulsnæs 6, 1., -4, 6300 Gråsten

tlf. 7465 1144

Uge 30
Mandag 25. juli til og med fredag 29. juli

Lægehuset i V. Sottrup 
Lindevej 12, V. Sottrup, 6400 Sønderborg

tlf. 7446 7380

& 
Lægerne i Broager 

Vestergade 21, 6310 Broager
tlf. 7344 2080

HUSK SYGESIKRINGSKORT
Hav altid emballagen ved dig

ved medicinbestilling

Husk medicinbestilling senest fredag 8. juli

✁

✁

BesøgsvenBesøgsven
Er du efterlønner, pensionist eller har du tid og 

lyst til at bruge lidt fritid sammen med  beboere.
Der er mulighed for gåture, hyggesnakke over en 
kop ka� e, eller cykelture i “side by side” cyklen.

Kontakt da
Bente Kaehne Centerleder

bkae@sonderborg.dk
eller

Tina Ste� ens Kock Daglig leder
tisf@sonderborg.dk eller tlf. 9243 4678

Nygade 9, Gråsten  ·  Telefon 7465 0670

Hår · Mode · Hudpleje

Book online på https://salon-sanne.planway.com

Tusind tak
for al opmærksomhed 

ved mit 40 års jubilæum.

Jeg havde en dejlig dag, 
ligesom jeg havde ønsket.

Med venlig hilsen
Sanne

36 spillede skat
Gråsten Skatklub har holdt klubaften med 36 
kortspillere.

1. runde
Placering Navn By Point
1 Hans Peter Steffensen Gråsten 1486
2 Jens-Fredi Schulz Kværs 1173
3 Hans Jørgen Clausen Egernsund 1142

4 Kjeld Petersen Egernsund 1087
5 Herluf Jørgensen Broager 1051
6 Viggo Hansen Skelde 1021

2. runde
Placering Navn By Point
1 Hans Emil Nissen Padborg 1234
2 Jens Peter Skjøth Holbøl 1106
3 Werner Clausen Felsted 1030
4 Robert Petersen Gråsten 992
5 Ernst Jessen Sønderborg 951
6 Jürgen Krüger Sønderborg 949

1 0



 Sundsnæs 17A - 6300 Gråsten - Tlf. 7465 0303
SOMMERFERIELUKKET til og med den 1. august

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

Taksigelser
Hjertelig takHjertelig tak
for opmærksomheden vedfor opmærksomheden ved

Kæthe Marie Pallesens Kæthe Marie Pallesens 
bisættelsebisættelse

På familiens vegnePå familiens vegne

Hjertelig takHjertelig tak
for venlig deltagelse ved for venlig deltagelse ved 

vore kære far og gode ven vore kære far og gode ven 
Peter BørmsPeter Børms

bisættelse.bisættelse.
Det varmede os meget.Det varmede os meget.

Michael, Annemette og GitteMichael, Annemette og Gitte

Hjertelig tak
for venlig deltagelse, samt smukke blomster ved

Emma Autzens
bisættelse fra Kværs kirke

Tak til Dalsmark plejehjem for jeres omsorg
samt den smukke afsked

Kærlig hilsen

Familien

Dødsfald

Vi har mistet vores kære mor
svigermor, mormor og oldemor

Sylvia Rasmussen
”Sylla”

* 23. august 1932    † 27. juni 2022

Hvil i fred

Familien

Begravelsen finder sted onsdag den 6. juli
kl. 13.00 ved Broager Kirke

Min kære hustru, 
vor kære mor, svigermor, mormor og farmor

Jean Katherine Hansen
* 20. december 1947    † 25. juni 2022

er stille sovet ind

På familiens vegne

Viggo

Begravelsen har fundet sted

Sigrid Skovsted, Gråsten, er 
død, 92 år. ■

Peter Christensen, 
Rinkenæs, er død, 81 år. ■

Hanne Flindt Sillesen, 
Broager, er død, 80 år. ■

Peter Petersen Dall, 
Strandhjem, Broager, er 
død, 70 år. ■

Magdalene Junker-Hansen, 
Broager, er død, 88 år. ■

Sylvia Rasmussen, Broager, 
er død, 89 år. ■

Storskærme og musik

Gråstenerne er gode til at 
feste og hygge og samtidig 
passe på hinanden.  
  Da 3. etape susede gennem 
Gråsten var det kulmina-
tionen på mange måneders 
planlægning. Foto Søren Gülck 

1 1
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Ringriderballet
Fredag den 15. juli Fredag den 15. juli 
kl. 18.30 kl. 18.30 

Vi starter med spisning og 
efterfølgende fest med “Tip Top Trio”

Samlet pris 195,-

Fra kl. 22.30 er alle velkomne.

Billetter købes hos Den Gamle 
Skomager, 
Nygade 13, Gråsten, tlf. 7465 3365.

Tilmelding senest onsdag den 13. juli. 
Oplys ved bestilling hvis I er en fl ok 
der ønsker at 
sidde samlet.

100 ryttere under galgen 
ved Broager Ringridning
Af Gunnar Hat tesen

Efter to år med covid-19 
var der atter ringrider-
fest i Broager.

Dysten under galgerne i 
Broager bød på spænding 
blandt de 100 ryttere un-
der lørdagens ringridning.

Den bedste blandt ryt-

tere var Maria Leimand, 
Holmskov, som tog kon-
getitlen med 24 ringe.

Kronprins blev Martin 
Clausen, Skovly. Prins blev 
Harry Clausen, Guderup.

I 2019 var der 126 ryttere 
i Broager og året før var 
der 152 ryttere. ■

6-11 år: Freja Iversen 18 ringe
12-14 år: Lærke Pankoke 22 ringe
15-19 år: Fenja Petersen 21 ringe
20-29 år: Kristina Jessen 23 ringe
30-39 år: Rikke Lassen 23 ringe
40-49 år: Karen Clausen 24 ringe
50-59 år: Kirsten Nicolaisen 23 ringe
60-69 år: Hans Nicolaisen 23 ringe
Over 70 år: Per Nicolaisen 20 ringe

Ringriderfesten i 
Broager skabte 
fest og godt humør.
 Fotos Jimmy Christensen

Gråsten Ringridning mangler hjælpere
Af Gunnar Hat tesen

Årets ringridning i 
Gråsten mangler frivilli-
ge hjælpere.
“Vi mangler hjælpere til 
salg af pølser og drik-
kevarer i Det lille Telt 
fredag, lørdag og søndag. 
Vi mangler også folk til 
baren i Det store Telt 
både fredag og lørdag 
aften og nat”, fortæller 
Torben Flemming Larsen, 
som kan træffes på tlf. 
30912450.

“Jeg håber, folk vil 
bakke op om Gråsten 
Ringridning. Det har vi 
hårdt brug for efter to 
år covid-19 pause”, siger 
Torben Flemm Larsen, 
som også fint kunne bruge 
frivillige i Det store Telt 
om dagen. ■Bestyrelsen for Gråsten Ringridning mangler frivillige. Arkiv foto

1 2 B R O A G E R



Flotteste udklædte
Team squash (sodavandsflasker)
Æ rie piche (skiløber)
Team bacardi (Eskimoer)
Mount Nejs (doping)
Broager ny fjernvarme (vindmøllen)
Wildcard-  Abekopper

Uden 
kørekort
En 19-årig mand fra 
Broager blev forleden 
standset af politiet, da han 
kørte på motorcykel.

Det viste sig, at han ikke 
havde kørekort. ■

Et godt 
øje
Karen Clausen fra Tørsbøl 
har et godt øje. Hun vandt 
dysten i Broager om at 
tage 5 mm ringen. ■

Festligt cykeloptog med udklædninger, 
karameller og cykler på gaden
Af Gunnar Hat tesen

Broagers berømte 
cykeloptog var fredag 
aften tilbage efter to års 
covid-19 pause.
I alt trillede 62 hold fordelt 

på 345 cyklister gennem 
Broagers gader i en sær-
deles velklædt parade til 
Ringriderpladsen.

Det store karneval med 
cykeloptog under Broager 

Ringridning er det største 
af sin art i verden.

Langs ruten stod tusind-
vis af festglade mennesker, 
som beundrede cykelop-
toget. Desuden så man 
masser af børn med store 

tomme plastikposer til 
karameller.

Optoget sluttede på 
Ringriderpladsen, hvor 
der blev cyklet om ringe i 
galgerne. ■

Det farverige cykeloptog i 
Broager er det største 
af sin art i verden.
 Foto Jimmy Christensen
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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

Præstegårdsjorden 
til forpagtning i Sottrup

6,14 ha jord heraf 1,07 ha eng ønskes bortforpagtet i en 4-årig 
periode med begyndelse 16. september 2022. Der garanteres 

ikke for størrelsen eller støtteberettigelsen af de anførte arealer.

Der er tale om matr.nr. 54 og 132, Snogbæk Ejerlav, 
Sottrup, som hører til ejendommen beliggende Kirkeagervej 

1, V. Sottrup. Matr.nr. 54 kan blive berørt af Sønderborg 
Kommunes restaureringsprojekt af Snogbæk.

Der medfølger ikke betalingsrettigheder til arealet, da 
disse bliver inddraget af Landbrugsstyrelsen ved udgangen 

af 2022. Det vil herefter være muligt at søge EU-støtte 
på arealerne efter de regler, der gælder fra 2023.

Der vil ikke blive stillet krav om sikkerhedsstillelse. Der vil blive 
beregnet moms af forpagtningsafgiften, der betales halvårligt 

forud. Bortforpagter betaler grundskatten. Jagtret medfølger ikke.

Tilbud afgives senest den 17. juli 2022, kl. 12 i lukket 
kuvert til Sottrup-Nybøl Sognes Menighedsråd, c/o Mogens 

Knudsen, Højlund 120, Vester Sottrup, 6400 Sønderborg. 
Yderligere oplysninger og materiale kan ligeledes indhentes 

på tlf. nr. 22186363 eller via mail 9008@sogn.dk.

Sottrup-Nybøl Sognes Menighedsråd forbeholder sig ret 
til at forkaste alle indkomne tilbud. Åbning af tilbuddene 

sker 18. juli 2022, kl. 17.00 i Sottrup Sognehus, 
Kirkeagervej 1D, Vester Sottrup, 6400 Sønderborg.

Brand i 
plankeværk

Sottrup Frivillige 
Brandværn rykkede 
forleden ud til en brand 
på Midtløkke i Vester 
Sottrup.

En grill havde stået 
lidt for tæt på et planke-
værk og det gik der ild i. 
Beboerne på stedet havde 
slukket den, da brandfol-
kene kom til stedet.

Efter at have sprøjtet lidt 
vand på plankeværket 
kørte de frivillige brand-
mænd hjem igen. ■

Touren gennem Nybøl: En dag vi aldrig glemmer

Vejfesten langs Tour-
ruten blev en kæmpe 
succes. 
Både ved små og store 
hotspots på strækningen 
mellem Adsbøl og Nybøl.

Tusindvis af tilskuere 
hyldede Tour-rytterne og 
holdt utallige fester.

TV viste folkemængden 
ved rundkørslen i Nybøl, 
der sprang lige i øjnene på 
alverdens publikum. ■

 Fotos Jimmy Christensen
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DIN LOKALE HÅNDVÆRKER

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

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

Ansv. redaktør
Gunnar Hattesen

Telefon 21 16 06 83

redaktion@graastenavis.dk

Reporter
Søren Thygesen Kristensen

Telefon 27 36 04 12

Journalist
Lise Kristensen

Telefon 20 75 79 12

lik@graastenavis.dk

Mediechef
Ingrid Johannsen

Telefon 21 19 02 80

isj@graastenavis.dk

Fotograf
Jimmy Christensen

Telefon 29 25 95 50

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

Oplag: 13.430 eks. ugentlig
Tryk: OTM Avistryk A/S
 

 Følg os på Facebook

Kontor: Nygade 8 · 6300 Gråsten
Åbningstider: Tirsdag kl. 10.00 - 12.00 
 onsdag og torsdag  kl. 13.00 - 15.00 
 eller efter aftale

Deadlines
Deadline for annoncer til 
udarbejdelse er torsdag kl. 12.00 
ugen inden indrykning. 
Deadline for reproklare-annoncer, 
reserveres inden fredag kl. 12.00 
ugen inden indrykning, og afleveres 
senest mandag kl. 12.00

Udebliver ugeavisen efter torsdag kl. 21:00.
Kontakt da FK Distribution på www.fk.dk/reklamation, eller send 
en mail til kvalitetvest@fk.dk, ellers ring til FK Distribution på 
tlf.: 7010 4000 mandag til torsdag fra kl. 8:30-16:00 og fredag 8:30-14:30.

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

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: 39280973  •  Kardemommevej 9, Rinkenæs, 6300 Gråsten

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

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

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

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!

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

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

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

TRANSPORT

Tlf: 22 30 05 05
Alle former for transport udføres
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Boliger

 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
Kronprins Frederik, 
Kronprinsesse Mary 
og deres fire børn har 
taget sommerophold på 
Graasten Slot. Parret 
havde søndag aften 
inviteret til Tour de 
France-afslutning på 
Kongeskibet Danne-
brog, der ligger i 
Sønder borg Havn, men 
det blev aflyst på grund 
af skyderiet i Field’s i 
København.

Skoleleder Heidi 
Nørgaard har efter tre 
et halvt år på Gråsten 
Skole sagt sit job op. 
Hun skal være ny leder 
af Haderslev Realskole, 
som er en privatskole.

Sønderborg Kommune 
forventer at slå et 
stillingsopslag op til 
efteråret med henblik 
på at ansætte en ny 
skoleleder i januar 
2023. I mellemtiden 
er Lotte Christensen, 
nuværende leder af 
Hørup Centralskole, 
blevet bedt om at vare-
tage ledelsen af Gråsten 
Skole.

Gråsten Skole har godt 
500 elever og går fra 
0.-9. årgang.

Gråsten Idræts- og 
Gymnastik forening 
havde 15 deltagere 
med til DGI’s lands-
stævne i Svend borg. 
De prøvede en masse 
forskellige idrætsgrene 
og oplevede også den 
fede stemning, som det 
enorme landsstævne 
kunne byde på

Gråsten Sejlklub har 
fået en lånegaranti fra 
Sønder borg Kommune 
på 475.000 kroner. 
Pen gene skal bruges 
til klimaomstilling i 
klubben. Der skal ske 
udskiftning af ældre 
energislugende el-ama-
turer i klubhuset og 
udskiftning af varme-
forsyning fra gas til 
fjernvarme. ■

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

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

5-VÆRELSES LEJLIGHED I RINKENÆS
Lys og moderne lejlighed på ca. 180 m2 i stueetagen med 

tre soveværelser. Dejligt badeværelse med badekar.
Moderne og åbent køkken og spisestue.

Stor og lys øst- og syd- og vestvendt vinkelstue 
med brændeovn og udgang til dejlig terrasse. 

Ca. 1000 m2 have. Nær bus-stop.
Tilgængelig den 1. oktober.

Kr 6.400 per måned plus akonto for varme, el og vand.
HENVENDELSE TIL TLF 004791902190 

ELLER EMAIL TIL ASTRAUME@AOL.COM

Byvandring
Har du lyst til at høre en smule om Gråsten by 

og alle dens seværdigheder og skulpturer?

Så inviterer vi til en uformel byvandring hver 
onsdag i juli måned. Første gang er onsdag 6. juli. 

Dernæst 13. juli, 20. juli, 27. juli og 3. august.

Vi starter ved Paludan-Müllers mindemur kl. 18.30
og slentrer gennem byen.

Guiden er lokal og fortæller på dansk.

Alle er velkomne!

Gisela og Henrik Ravn fejrer diamantbryllup 
Af Lise Kristensen

Seks årtiers ægteskab er 
lidt af en sjældenhed. 
Torsdag 14. juli fejrer 
Gisela og Henrik Ravn, 
Domhusparken, Gråsten, 
diamantbryllup. De har 
med bekendelse, trofast-
hed og ihærdighed kastet 
sig over de ting, der har 
optaget dem gennem 
tilværelsen. 

“Vi mødte hinanden til 
ringridning i Gråsten, da 
vi var unge. Gisela kom 
fra Adsbøl, og jeg var fra 
Bækken ved Rinkenæs. 
Jeg byggede selv vort før-
ste hus i Rinkenæs i 1962. 

Jeg var uddannet murer, 
men blev i 1969 ansat på 
pedel på Gråsten Skole. 
Der var jeg i 30 år. Der var 
bopælspligt. Den tidligere 
pedel boede oppe under 
taget. Vi overtog dog den 
tidligere inspektørbolig 
på Herles over for skolen,” 
fortæller Henrik Ravn, der 
havde indset, at et langt 
arbejdsliv som murer 
ville blive slidsomt for 
fysikken. 

Parret har to børn – Pia 
og Torben – der begge 
er født i Rinkenæs. Hun 
bor i Kværs og sønnen 
på Dyrekobbel. De har 
hver en dreng og en pige. 

Diamantbrudeparret blev 
for et år siden oldeforæl-
dre til en pige, så fjerde 
generation er på vej. 

Gisela arbejdede hos 
købmand Niedhardt 
i Gråsten som ung. 
Senere blev hun halv-
dags ansat på Gråsten 

Konfektionsfabrik. 
“Da jeg var pedel på 

skolen, blev Gisela ansat 
hos mig som rengørings-
dame,” fortæller Henrik 
Ravn. 

Fisker
Parret gik på efterløn 

efter 40 år på arbejds-
markedet og flyttede først 
på Kongevej og senere i 
Domhusparken. Henrik 
Ravn er ivrig sejler og 
fritidsfisker. 

“Jeg har fisket, siden jeg 
var 12 år. Min bedstefar 
og onkel fiskede, så vi 
stod tit ud for at fange fisk 
til aftensmaden. Jeg har 
altid sejlet,” fortæller den 
pensionerede pedel, der 
afhændede båden for to år 
siden, da han har proble-
mer med bentøjet. 

Gisela og Henrik Ravn er 
meget glade for at have en 
stor familie i nærheden. 
De havde sommerhus 
på Kegnæs i 19 år, men 
koncentrerer sig i dag om 
hus og hjem og familie-
livet. Diamantbrylluppet 
fejres i familes og venners 
lag. Hun fylder 83 og han 
84 år i oktober. 

Henrik Ravn reddede 
som murer sandstens-
skulpturen Lizzie, der stod 
og smuldrede i skolens 
kælder efter flere gange 
at have været udsat for 
hærværk. Mureren fik 
skulpturen shinet op til 
ære og værdighed. Den 
blev senere på afdøde ad-
vokat Sven Kjems’ initiativ 
støbt i bronze og pryder i 
dag Sven Kjems Have på 
hjørnet af Skolegade og 
Herles. 

“Jeg har haft flere fore-
spørgsler på restuare-
ringsarbejde af skulpturer, 
men jeg er holdt op med 
det,” fortæller Henrik 
Ravn, der nyder sit otium 
sammen med Gisela i 
visheden om, at æresmed-
lemskabet af Rinkenæs 
frivillige Brandværn, som 
han har været med i hele 
giftermålet og også har 
været indsatsleder for, 
dronningens fortjenstme-
dalje og hædersbeviset fra 
Sønderjyllands frivillige 
brandværnsforbund er 
rigelig glamour til at blive 
husket for eftertiden.  ■

Gisela og Henrik Ravn i deres 
hyggelige stue, hvor væg-
gene vidner om stærk 
tilknytning til maleren A. G. 
Nissen. Foto Ingrid Johannsen
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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

HERRE-
FRISØR/
BARBER-

SHOP 
i Nørregade 38, 

Padborg

FERIELUKKET 
fra torsdag den 14. juli til mandag 

den 25. juli - begge dage inkl.

ÅBNINGSTIDER
TIRSDAG-FREDAG kl. 9.00 -17.30 • LØRDAG kl. 9.00 -13.00

1. MANDAG i hver måned kl. 9.00 -17.30

Herreklip 

kun 150,-
Eksklusiv
barbering 

kun 75,-
Med og uden tidsbestilling Tlf. 51 43 97 75

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

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

Friluftskoncert samlede 150 mennesker i Padborg
Af Dit te Vennits Nielsen

Banditterne Light 
gæstede Padborg 
Friluftsscene, hvor de 
gav de over 150 men-
nesker en musikalsk 
optræden i topklasse. 
Vejret viste sig igen fra 
sin bedste side, og folk 
hyggede sig med populære 
ørehængere. Speederen 
var i høj grad i bund, 
hvor hver eneste sang blev 
leveret med kvalitet og 
indlevelse. ■

Christian Boysen fra Kruså og 
Shane Bekker Dhiman fra 
Aabenraa gav alt hvad de 
havde i sig, og leverede 
en forrygende koncert.
 Foto Dit te Vennits Nielsen 

Fliserens

Spar

25%
Telefon: 61 80 61 61 rens@krusellsmultiservice.dkIndustrivej 20 • 6330 PADBORG • 7467 1203DØGNÅBEN

Alt frisklavet Alt frisklavet 
til digtil dig

Dagens ret kl. 11.00-21.00
ONSDAG den  6. Gyros med ris, tzaziki og salat

TORSDAG den  7. Stegt paneret fl æsk med persillesovs

FREDAG den  8. Kalvesteg med bønner

LØRDAG den  9. Dansk bøf med rødbeder

SØNDAG den 10. Burger med pommes frites

MANDAG den 11. Stegt fi sk med aspargessovs og grøntsager

TIRSDAG den 12. Gullasch med mos

Burger, kyllingburger, Burger, kyllingburger, 
fl æskestegsburger fl æskestegsburger 

75,-

fra 50,-

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

Tak fordi du handler lokalt

Padborg - Kruså - Frøslev - Holbøl - Kollund – Gråsten - Broager - Sundeved - Ragebøl Uge 27 6. juli 2022 14. årgang



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

KOLLUND KOLLUND 
KIRKEKIRKE

BOV BOV 
KIRKEKIRKE

HOLBØL HOLBØL 
KIRKEKIRKE

Søndag den 10. juli
Ingen gudstjeneste
Søndag den 17. juli kl. 11.00
ved Marna Leila Vandsdal Egholm

Søndag den 10. juli kl. 9.30
ved Marna Leila Vandsdal Egholm
Søndag den 17. juli
Ingen gudstjeneste

Søndag den 10. juli kl. 10.00
ved Joan Arnbjarnardóttir
Søndag den 17. juli kl. 10.00
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.

Rabøl Jørgensens Begravelsesforretning

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

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

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

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

Svend HedegaardRie Rabøl Jørgensen Martin Good

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

 

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

Bov-Padborg Begravelsesforretning
– en del af Rabøl Jørgensens Begravelsesforretninger

Rie Rabøl Jørgensen Martin GoodGunnar Petersen

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

Dødsfald

Padborg

Kruså
Kollund

Holbøl

Kliplev Kværs Gråsten
Egernsund

Rinkenæs Broager

Dybbøl

Ragebøl

Varnæs

Bovrup

Vester Sottrup
Felsted

Bjerndrup

Fårhus

Frøslev Bov

Ansvarshavende 
redaktør

Gunnar Hattesen
Telefon 21 16 06 83

gh@bovavis.dk

Lokalredaktør
Ditte Vennits Nielsen
Telefon 25 98 91 80

dvn@bovavis.dk

Mediechef
Ingrid Johannsen

Telefon 21 19 02 80
isj@bovavis.dk

Mediekonsulent
Knud Petersen

Telefon 31 40 03 61
kp@graastenavis.dk

Grafisk tilrettelæggelse
Hans-Ole Nielsen

Telefon 36 95 99 36
bovavis@graphos.dk

Grafisk tilrettelæggelse
Marta Serrano Sánchez

bovavis@graphos.dk

redaktion@bovavis.dk

OPLAG: 13.430

LEVERING:

FK Distribution

TRYK:

OTM Avistryk A/S

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

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

onsdag/torsdag

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

Taksigelser

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

Kontoret er ferielukket fra den 18. juli til den 5. august, begge dage inkl.
Vi ønsker alle en god sommer.

Din daglige samarbejdspartner
i erhvervs- og privatspørgsmål

ADVOKATFIRMAET BIRGIT THOMSEN

Hjertelig takHjertelig tak
for venlig deltagelse vedfor venlig deltagelse ved

Svend JessensSvend Jessens
bisættelsebisættelse

Lilian JessenLilian Jessen
HolbølHolbøl

Svend Jessen, Holbøl, er 
død, 92 år.
Han var født og opvokset i 
Kelstrupskov.
I 1956 blev han gift med 
Lillian, og i ægteskabet 
opvoksede tre børn.

Svend Jessen kørte i 
over 30 år med mælk for 
Bov og Omegns Mejeri i 
Kruså.

Han var en handyman, 
en altmuligmand, som 

hjalp mange steder og han 
lavede både fuglebure og 
blomsterkasser. ■

John Lorenzen, Kruså, er 
død, 75 år. ■

Daniel Otzen, Rønshave 
Plejehjem, Bov, er død, 
90 år. ■

Anne Christine Michaelsen, 
Padborg, er død, 85 år. ■

Bedstemor med slag i 
fylder 80 år
Af Dit te Vennits Nielsen

Anne Marie Christensen, 
Hønsnap, fylder mandag 
den 11. juli 80 år. 
Hun er gymnastpige til op 
over begge ører. Det har 
hun været fra barnsben af. 

Anne Marie stammer 
fra Ringe på Fyn. Begge 
forældre var ivrige gym-
naster. Derfor var det 
naturligt, at hun kom på 
højskole, hvor gymna-
stikken fyldte meget. Her 
mødte hun sin kommende 
mand, Kjeld, som er født 

og opvokset på en gård i 
Hønsnap.

Som 18-årig blev Anne 
Marie lærer for et pige-
gymnastikhold på Skam-
ling ban kens Efter skole, 
hvor hun også underviste 
i kjolesyning. Side løbende 
tog hun idrætsuddan-
nelsen på Hader slev 
Seminarium. 

I 1964 blev Anne Marie 
og Kjeld gift og flyttede til 
Høns nap og overtog hans 
fædrene gård, mens hen-
des svigerforældre overtog 
gården lige overfor. 

Holbøl Skole
Anne Marie fik arbejde på 
Holbøl Skole som idræts-
lærer. Igennem 15 år var 
hun lærer på landsbyens 
skole og sad i mange 
bestyrelser og ledte flere 
gymnastikhold. Dette 
førte til, at hun i 1985 

kom ind i gymnastikud-
valget på landsplan i det 
nuværende DGI og blev et 
organisationsmenneske.

Hun har igennem hele li-
vet deltaget i DGÍ s lands-
stævner og sågar i år var 
hun med i sidste weekend 
i Svend borg, hvor både en 
datter og børnebørn del-
tog i opvisningen.

Datteren Chalotte og 
hendes mand, Christian 
Duus, overtog for nogle år 
siden slægtsgården, mens 
Anne Marie og Kjeld 
flyttede over på den anden 
side.

Sammenhold
Der er et fantastisk 
sammenhold i familien 
og de deles om at have 
autocamper plads og Bed 
& Breakfast. Både mor og 
datter deler ligeledes pas-
sionen for gymnastik.

De har i flere år stået for 
stolegymnastik i Grænse-
hallerne. Charlotte er 
yogalærer og formand for 
idrætsforeningen i Hol bøl, 
udover hun driver gården 
med avlsgrise. En anden 
datter bor i Heidel berg, 
hvor hun driver et studie 
med idræt og fysioterapi. 

Anne Maries og 
Kjelds 6 børnebørn er 
ligeledes gymnaster og 
har gået på Sunde ved 
Idrætsefterskole. 

Desværre satte en tumor 
i hjernen en stopper for 
Anne Maries aktive liv, 
men efter en operation og 
kognitiv genoptræning ser 
hun lyst på fremtiden.

“Jeg får piller og bliver 
jævnligt skannet, så jeg er 
i gode hænder. Jeg regner 
med at genoptage mit 
hold som fitnessinstruktør 
for seniorer i Hol bøl. For 
gymnastik er og bliver mit 
liv. Mine døtre har hjulpet 
mig igennem med deres 
uddannelser indenfor 
fysioterapi, og derfor er 
jeg stadig fit”, smiler Anne 
Marie Christensen.

Fødselsdagsfesten bliver 
holdt på søndag, hvor de 
60 indbudte gæster får 
velkomstdrink hos Anne 
Marie og Kjeld.

Herefter går de invitere-
de gæster over til datteren 
og svigersønnen, hvor der 
skal festes i et telt i haven. 

Forinden skal der syn-
ges sammen med Jungle 
Boogie Band inden der 
serveres tapas og kage. ■

Den aktive og glade gymnast 
Anne Marie Christensen 
fylder 80 år. Børnebørnene 
deler hendes passion for 
gymnastik og står gerne på 
hænder for mormoren. 
Fra venstre er det Andreas 
Duus 17 år, Jonathan 
Christensen 19 år og 
Kresten Duus 15 år.
 Foto Dit te Vennits Nielsen
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Nybolig Padborg
Lena Schmüser & Andreas Thomsen Nøhr
Torvegade 1 · 6330 Padborg
6330@nybolig.dk · nybolig.dk · Tlf: 74671902

Kontakt Nybolig Padborg, hvis vi også skal sælge din bolig

NYHED

Villa, 1 fam.Padborg - Ringgade 24
Kontantpris: 825.000
Ejerudgift pr. md: 1.249
Udbetaling: 45.000
Brt/nt excl. ejerudg: 4.490/3.606
Sag: 14122

77/77 m2 1/2 2 706 m2 E 1952

NYHED

Villa, 1 fam.Vilsbæk - Vilsbækvej 27
Kontantpris: 425.000
Ejerudgift pr. md: 1.306
Udbetaling: 25.000
Brt/nt excl. ejerudg: 2.188/1.776
Sag: 13722

185/6 m2 1/5 2 570 m2 G 1939

NYHED

Villa, 1 fam.Kollund - Kohagevej 6
Kontantpris: 1.295.000
Ejerudgift pr. md: 1.667
Udbetaling: 65.000
Brt/nt excl. ejerudg: 6.997/5.620
Sag: 11322

125 m2 1/3 1 754 m2 C 1984

Vi ønsker alle
en god og
varm sommer
Vores kontor har fe-
rielukket i uge 29

NYHED

Villa, 1 fam.Sønderhav - Fjordvejen 110
Kontantpris: 5.215.000
Ejerudgift pr. md: 3.007
Udbetaling: 265.000
Brt/nt excl. ejerudg: 28.261/22.706
Sag: 15422

228/8 m2 4/4 2 F 19121.098 m2

1 9



 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

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

Tak fordi du 
handler lokalt 

Hjertelig takHjertelig tak
Tak til alle der har været med til at gøre vores Tak til alle der har været med til at gøre vores 

diamantbryllup til en dejlig og uforglemmelig dag.diamantbryllup til en dejlig og uforglemmelig dag.
Tak for alt den hjælp vi har fået fra familie og venner.Tak for alt den hjælp vi har fået fra familie og venner.

Tak for hilsner og gaver.Tak for hilsner og gaver.
En stor tak til Paul Møller for de � ne og rammende ord.En stor tak til Paul Møller for de � ne og rammende ord.

Tak til Anne Marie Henriksen for orgelspil.Tak til Anne Marie Henriksen for orgelspil.
Og tak til personalet ved Kollund Kirke.Og tak til personalet ved Kollund Kirke.

Else og Ib JessenElse og Ib Jessen
Kollund Kollund 

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

Team Rynkeby
holder PitStop hos HPT!

Mød cykelrytterne fra Ringe og Sønderjylland.
Kom og vær med til at give rytterne et skub mod Paris!

Lørdag den 9. juli mellem kl. 11:00 og 14:00

Mød de forventningsfulde ryttere & hjælpere, samt mange lokale aktører.

Sjove aktiviteter på HPT-pladsen
Musik – hoppeborg

Der kan købes
Forfriskninger fra Fuglsang – pølser & brød fra Tulip og Hatting – is

Alt koster 10,00 kr. pr. enhed. HUSK: Mønter! (Ingen MobilePay)
 Indtægterne går ubeskåret til Børnecancerfonden.

Vi glæder os til at se jer!

ALLE ER VELKOMMEN – VI SES HOS HPT
HPT – Eksportvej 1 – 6330 Padborg – www.hpt.dk

HPT skubber cykelholdene 
fra Team Rynkeby

(Ringe, Nord- og Sønderjylland, Færøerne og Australien)

på vej til Paris!
Kom og vær’ med

Lørdag d. 5. juli mellem kl. 10-15
Traditionen tro holdes pit stop på HPT pladsen i Padborg. Mød bl.a. Bubber,
Kristian Thulesen Dahl, Lars Løkke Rasmussen samt mange lokale aktører
– mød mere end 250 ryttere – og giv dem et skub mod Paris!
HPT har igen i år arrangeret musik, - forfriskninger fra Fuglsang, pølser fra
Tulip, brød fra Hatting, is fra Hjem Is – DKK 5,00 pr. enhed.
(Indtægterne går ubeskåret til Børnecancerfonden).
Lad børnene få en tur i hoppeborgen, besøg HJEM IS bilen på pladsen og
deltag i quizzen. Virksomhedsbesigtigelse vil være mulig!

Vi glæder os rigtig meget til at se jer!

Alle er velkommen - vi ses hos HPT
Eksportvej 1 · 6330 Padborg · www.hpt.dk
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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

Præmier ved cykelringridning i Bov
 Der deltog 23 hold til 
fredagens cykelringrid-
ning i Bov. Langt de 
fleste var flot udklædte.
“Snehvide og de syv små 
dværge" løb med titlen 
"Bedst udklædte hold”.

Cykeldronning blev 
Camilla Otzen Therkelsen 
og titlen som cykelkonge 
gik til Mikkel Vennits 
Nielsen. ■

 Privat fotos

Renovering
Det vil koste 52 mio. kr. 
at renovere den skimmel-
ramte specialskole Fjord-
skolen i Kruså.

Skal der bygges nyt, vil 
prisen blive fire-fem gange 
højere, lyder nye beregnin-
ger, som Aabenraa byråd 
er blevet præsenteret for. ■

2 0



Vi søger en ny dygtig dækmontør!

Du kommer til at indgå i et team 
af friske medarbejdere og deltage i 
skifteholdsarbejde og vagtordning

Kendskab eller erfaring til faget er 
et plus, men ingen nødvendighed

Kørekort til personbil er til gengæld 
et must – og gerne til C & E

Til den rette person kan vi tilbyde 
trygge rammer og en god løn

Har stillingen din interesse, så send 
din ansøgning til: fp@pdc-as.dk 
med emnetekst: “Dækmontør”

Hvis du ønsker at høre yderligere 
om stillingen, er du velkommen 
til at kontakte Freddy Petersen 

pr. telefon +45 3074 8686

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

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

DÆK-
MONTØR

HALO RINGE

PR ISER  FRA 11 .975  KR .

i n s p i r e d  b y  a r c t i c  b e a u t y

 

Jensen
URE - GULD - SØLV

Landsdækkende bytteservice

Torvegade 23 - Padborg - Tlf. 74 67 32 74

Ferielukket uge 28 og 29
i butikken i Padborg

Kig ind til os inden da i Torvecentret.

Butikken i Aabenraa har åbent 
som normalt og vi glæder til at betjene 
både nye og vore trofaste kunder.

God sommer og på gensyn.

Udsalgsfeber er en 
dejlig sygdom
Af Dit te Vennits Nielsen

Udsalget er begyndt i 
Padborg.
Og i det gode vejr var 
kunderne forberedte på, 

at dankortets temperatur 
steg til nye højder.

Hos både Palle og 
Bentes Shop var der fin 
gang i udsalget lige fra 
morgenstunden. 

Hos Bentes Shop var 
stamkunderne hurtige 
til at finde en masse læk-
kerier, og der var kø til 
prøverummene. ■

Hos Bentes Shop åbnede sommerudsalget. Stamkunderne var hurtige til at finde smart tøj til 
nedsatte priser. Foto Dit te Vennits Nielsen
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Hørt ved Lyren
Padborgvej i Bov var 
forleden spærret i begge 
retninger, da Padborg 
Vandværk i forbindelse 
med en udgravning 
ramte en gasledning. 
Der skete ingen større 
skade og gasentrepre-
nøren fik gasledningen 
lukket.

Huset "Hvidstens Eje" 
i Sønderhav er blevet 
solgt og bliver lavet om 
til lejligheder. 

Et flertal i Aabenraa 
byråd stemte for, at 
regnvandsbassinet i 
Kruså kommer til at 
ligge på det rekreative 
område på græsplænen 
bag ved Åbjerg og Ud-
sigten. Imod stemte de 
to lokale byrådsmed-
lemmer Jens Wistoft 
(V) og Ditte Vennits 
Nielsen (V) samt 
Søren Frederiksen (V) 
fra Kliplev og Ejvind 
Underbjerg Hansen (V) 
fra Rødekro.

Da Ældre Sagen Bov 
holdt Spis Sammen 
på Bov Kro for nyligt 
var det med tilskud 
fra Ældre Sagens 
Sårbarhedspulje.

Yvonne Jespersen 
og Benta Tønder fra 
Padborg deltog begge 
som frivillige til 
DGI's landsstævne i 
Svendborg.

Red Barnet mangler 
lokale indsamlere til 
landsindsamling 4. 
september i Padborg

Lyre Lauget holder 
årsmøde fredag den 
12. august i ITD Huset 
i Padborg. Det er 
23 år siden, skulpturen 
"Rummets Lyre" blev 
indviet.. ■

Bov Avis udkommer ikke
i uge 28.

Første avis efter ferien er 
onsdag den 20. juli

Sommerferie

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

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

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 

Tak fordi du 
handler lokalt 

Springvand bliver renset 
i Bov
Krusells Multiservice har 
renset springvandet ved 
Rønshave Plejehjem. 

Det var en opgave, som 
det tog 12 timer at løse. 
Det vakte stor glæde hos 
beboerne og personalet. 

Springvandet blev etable-
ret i 2006 og har aldrig før 
været renset op. ■

Springvandet på Rønshave 
Plejehjem før oprensning.
 Foto Dit te Vennits Nielsen

Springvandet efter  oprensning.  Foto Dit te Vennits Nielsen
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Havremarken 85
Holbøl, 6340 Kruså

ihle@post.tdcadsl.dkDANSKE MALERMESTRE

Vi lægger vægt på folks tilfredshed

v/ malermester

Per Møller Ihle

DIN LOKALE HÅNDVÆRKER

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

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

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 

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

Ny firmabil i Padborg

Efter René Gosch er blevet ansat hos Byggemester Padborg ApS i Padborg, er firmabilen også 
blevet fusioneret. Bag på er Byggemester Padborg ApS logo. Foto Dit te Vennits Nielsen

Ny næstformand 
i Transportcenter
Grethe Harmuth, der 
er direktør og COO hos 
Bache A/S, er konstitueret 
som ny næstformand i 
bestyrelsen for Padborg 
Transportcenter.

Grethe Harmuth har 
mere end 25 års erfaring 
fra finansverdenen og til-
trådte i 2021 som direktør 
hos Bache, som forhandler 
Iveco, bl.a. i Padborg.

Posten som næstfor-
mand blev ledig, da 
den hidtidige formand, 
Susanne Provstgaard, 
DTK Group, fik tjansen 
som formand i stedet for 
direktør Peter Therkelsen, 
H.P. Therkelsen. Peter 
Therkelsen var formand 
fra foreningens start 
november 2015 frem til 
skiftet tidligere i år. ■
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