
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

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

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

GULV- & GARDINBUSSENGULV- & GARDINBUSSEN
BOOK EN TID

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

Sundsnæs 2 · Gråsten · kjems.dk
Telefon 7465 1140

Hushandler

Sommerhushandler

Ejerlejlighedshandler

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

 
Vagttelefon

Døgnbemandet for akutte henvendelser

Bestil tid på 
61 51 78 20

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

Gråsten - Broager - Ragebøl - Sundeved - Padborg - Kruså - Frøslev - Holbøl - Kollund Uge 30 27. juli 2022 14. årgang  Løssalg: 5 kr. 

Sct. Pauli 28, 6310 Broager • Mobil 4079 1647

Vi køber

GULD – SØLV GULD – SØLV 
PLETSØLVPLETSØLV

Skiftende åbningstider.
Ring gerne for en aftale 
på 4079 1647

Kom forbi butikken 
og få et godt tilbud

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

 93 89 35 34
 kla@fi skbaekentreprise.dk

Fiskbækvej 10, 6300 Gråsten
fi skbaekentreprise.dk

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

Kværsgade 9-11
6300 Gråsten
Telefon 74 65 92 06
www.kvaerskro.dk

SommerbuffetSommerbuffet
med rosastegt kalveculotte, 
tandorimarineret kyllingebryst og 
pestoglaseret svinefi let.

Dertil fl ødeporrekartofl er, pastasalat, 
råkostsalat og mixed salat med vinagrette-dressing.

 pr. kuvert kun   1271270000

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.

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 27. juli kl. 18.00 Aftensang i Gråsten Slotskirke

Søndag den 31. juli kl. 9.30 Gudstjeneste i Gråsten Slotskirke

Onsdag den 3. august 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.  

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. 

Kirken åbner en halv time før og alle er velkomne.

Dronningen nyder sommeren på Graasten Slot

Af Gunnar Hat tesen

Dronning Margrethe 
nyder sommeren på 
Graasten Slot. Her har 
hun dejligt selskab af 
sine to søstre, Prinsesse 
Bennedikte og Dronning 
Anne-Marie.
Fredag overværede de tre 
søstre en dejlig tradition. 
Her var der nemlig stort 
vagtskifte på Graasten 

Slot, og de tre søstre trådte 
ud i det dejlige sommer-
vejr for at hilse på.

Når Hendes Majestæt 
Dronningen har residens 
på Graasten Slot gen-
nemfører Den Kongelige 
Livgarde hver fredag et 
stort vagtskifte i slots-
gården sammen med 
Livgardens Musikkorps og 
Tambourkorpset. ■

Dronning Margrethe var i strålende humør ved det store 
vagtskifte. Foto Søren Gülck

Vagtskiftet blev overværet af Dronning Anne-Marie, Prinsesse Bennedikte og Dronning Margrethe.

2



GRÅSTEN

Områdets sommerbutik
Åbent hver dag fra 7.00-20.00

SuperBrugsen Gråsten Telefon 73 65 26 00
Ulsnæs 10, 6300 Gråsten Delikatesse: 73 65 26 09 / Slagter: 73 65 26 10

Lagkagehuset • Pølsemageri • Delikatesse • Stor specialøl-afdeling
 Betjent slagter • Nedkølet grøntafdeling • Stort udvalg af lokale varer
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Mød Vibeke og Johanne 
til torvedage i Gråsten

Gratis høreprøve

Deltag i vores  
gættekonkurrence 

Torvet 3 • Gråsten • Tlf: 70 11 10 70 • www.Dinhs.dk

Fredag den 5. august 
kl. 14 foran butikken

Nyt mærke 
Fransa Plus

Fredag 5. august 
og lørdag 6. august

Modeshow

Torvedage i Gråsten

Mandag-fredag kl. 10.00 - 17.30  •  Lørdag kl. 9.30 - 13.00

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

ÅbningstiderÅbningstider

Bustur fyldt med 
teaterhistorie
Af Hanne Næsborg-Andersen

Historisk Forening for 
Graasten By og Egn 
arrangerer lørdag den 
20. august kl. 9.50 
bustur til Det lille Teater 
i Flensborg og Det lille 
Teater i Ladegårdskov. 
Anledningen er Det lille 
Teater i Ladegårdskovs 
50 års jubilæum.
Egentlig startede denne 
teaterhistorie på Det lille 
Teater i Flensborg, som 
begyndte sin virksom-
hed allerede i 1962 med 
Arne Aabenhus som 
initiativtager. 

Historien går så videre til 
Gråsten og Ladegårdskov. 
For i 1972 brød Arne 
Aabenhus sammen med 
andre ud fra Det lille 
Teater i Flensborg og flyt-
tede til Gråsten og senere 
Ladegårdskov, hvor Det 
lille Teater stadig har til 
huse. Det lille Teater i 

Flensborg blev der, hvor 
det startede og repræ-
senterer dansk sprog og 
dramatik i Sydslesvig.

Når bussen kommer 
frem til Flensborg, er der 
10 minutters gang til Det 
lille Teater i Mariegade 20. 
Stedet er samtidig redak-
tør Jens Jessens tidligere 
hjem. Her fortæller Anne 
Stubbe Horn om teatrets 
historie, og der bliver budt 
på en forfriskning.

Godt styrkede går vi 
tilbage til bussen, som nu 
kører os til Det lille Teater 
i Ladegårdskov. Her venter 
frokost til deltagerne, 
frisksmurte sandwich fra 
Den gamle skomager i 
Nygade. Det er muligt at 
købe drikkevarer.

Derefter fortæller Ole 
Gaul Nilum lidt om Det 
lille Teater, og Anne Marie 
Brodersen tager over. 
Hun er ved at instruere 
forestillingen “Stærke 

danske kvinder”, som 
genopsættes til efteråret. 
Hun fortæller lidt om, 
hvilke tanker man gør sig, 
når man er instruktør, og 
bagefter får vi et sjældent 
indblik bag kulisserne; vi 
får nemlig lov til at over-
være en prøve på dele af 
stykket.

Til sidst er der kaffe og 
småkager, hvorefter bus-
sen kører deltagerne til-
bage til Ahlmannsparken. 
Her er vi formodentlig 
kl. 16.

Prisen for alt dette er 
240 kr. pr person inkl. 
bus og sandwich. Det er 
nødvendigt at tilmelde sig 
senest den 5. august ved 
at betale beløbet på konto 
9570 7276354 og skrive 
navn og telefonnummer, 
så foreningen kan kon-
takte deltagerne, hvis det 
bliver nødvendigt.

Man kan få yderli-
gere oplysninger, ved 
at kontakte Hanne 
Næsborg-Andersen, mail 
naesborg@gmail.com eller 
Anne Marie Brodersen, mail 
brodersenam@gmail.com ■

Hedebølge trak folk til Alnor
Af Søren Gülck

Mange havde onsdag 
fundet bikinien og 
badebukserne frem for 
at dyppe sig ved Alnor 
Strandpark.
Naturvejlederne fra 
Sønderborg Kommune 
var også på standen, hvor 
man kunne blive lidt klo-
gere på naturen og livet 
i vandet. Der blev fanget 
rejser, krabber, søstjerne, 
småfisk, og plukket tang. ■

Mari Louise Skriver fra 
Gråsten nød vandet i Alnor.
 Foto Søren Gülck  
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DAISY DAYS
Vores Torvedage, i starten af august, er fulde 

af sjove oplevelser, fest og glade dage.

Du fi nder et detaljeret program i Gråsten Avis i den 
kommende uge samt på Gråsten Handels facebook-side.

Gråsten har været kongelig sommerresidensby siden 1936. 

Her fi nder du Den kongelige køkkenhave, 
Slotsparken og ikke mindst Graasten Slot.

At kongehuset har stor betydning for vores 
lokalområde hersker der ingen tvivl om. 

Vi er stolte af vores Dronning og glæder os over, at både 
Majestæten og hendes familie holder ferie i Gråsten hvert år. 

Derfor har vi i år kaldt vores Torvedage for 
”Daisy Days” – en hyldest til H.K.H. Margrethe II.

Fredag aften slutter med et kæmpe 
festfyrværkeri på Gråsten Slotssø.

Tillykke til Regenten med 50 års jubilæet 
og gode Torvedage til os alle!

Torvedage i Gråsten
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Nygade 13 - 6300 Gråsten - Tlf. 7465 3365

Følg med på vores Facebooksider

 Den Gamle Skomager Pub

 Den Gamle Skomager Cafe

Sommerbegivenheder på Den Gamle Skomager

Søndag den 31. juli kl. 13.00 Live musik. Re-Set Bandet 

Søndag den 7. august kl. 13.00 Live musik. Busstop 

Søndag den 14. august kl. 13.00 Live musik. Roaring Maggie

 

Åbningstider
Mandag-Torsdag kl.10.00-22.00
Fredag-Lørdag kl. 10.00-00.00

Søndag kl. 10.00-21.00
KØKKENET er åbent alle dage kl. 11.00-20.00 

(onsdag lukket)

GRILLAFTEN 

Hver torsdag, fredag, lørdag og søndag 
(uge 30-31-32) fra kl. 18.00

Spis hvad du kan for 150,- 
Børn under 12 år 75,- 

under 4 år gratis

Køkkenet lukker disse dage kl. 16.45

Den Gamle Skomager er stedet hvor vi 
mødes i Gråsten, unge som ældre. 

Vi har den rigtige hyggestemning og en afslappet atmosfære.

Vores lille køkken byder på traditionel cafémad 
lavet med kærlighed af kromanden selv.

Vi har vores egen lille turistinfo-stander. Her kan du hente 
diverse kort, cykelruter, stier, fi skesteder og meget mere

v/ Peter Philipsen

FRYDENDAL ISMEJERI, DYBBØL
Flensborg Landevej 5 * 6400 Sønderborg * Tlf.: +45 51 62 07 02

www.frydendal-ismejeri.dk * info@frydendalismejeri.dk 

ÅBENT:
April - maj: Fredag - søndag kl. 11.00-17.00 /  Helligdage fra 11.00-17.00

Juni - oktober: Dagligt kl. 10.00-18.00 (enkelte uger lukket mandag)
November - marts: Fredag kl. 13.00-17.00 / Lørdag kl. 11.00-15.00

Bente Blenstrup er røget til tops i Aabenraa
Af Gunnar Hat tesen

Bente Blenstrup fra 
Fiskbæk ved Gråsten 
begynder 1. septem-
ber som ny chef for 
Jobcentersekretariatet 
og Borgerservice i 
Aabenraa Kommune. 
Bente Blenstrup tiltræder 
efter 15 år i Sønderborg 
Kommune.

“Jeg glæder mig rigtig 

meget til at begynde i 
Aabenraa Kommune. 
Det er en spændende 
kommune i et godt, ge-
ografisk smørhul. Og så 
glæder jeg mig til at være 
med til at videreudvikle 
borgerservice- og arbejds-
markedsområdet”, siger 
53-årige Bente Blenstrup, 
der kommer fra en stilling 
som stabsleder i Kultur 
og Fritidsforvaltningen i 

Sønderborg Kommune. 
Hun har arbejdet i forskel-
lige stillinger i Sønderborg 
Kommune siden 2007.

“Stillingen er meget inte-
ressant, fordi den både er 
borgerrettet og udadvendt 
i forhold til samarbejds-
partnere. Det er for mange 
borgere den første kontakt 
med kommunen, og det er 
der, de henvender sig. Det 
er spændende at arbejde 

med og i. Samtidig er det 
spændende at arbejde med 
sekretariatsbetjening af 
det demokratisk valgte 
system, og jeg glæder mig 
til at understøtte de lokale 
politikere”, siger Bente 
Blenstrup og fortsætter:

“Jeg er generalist med 
hang til udvikling. 
Med 15 år i Sønderborg 
Kommune har jeg bred, 
kommunal erfaring og 
viden om maskinrummet 
i en kommune. Jeg nyder 
at være med til at udvikle, 
og jeg glæder mig til også 
at opleve den del af arbej-
det i Aabenraa Kommune, 
som jo heldigvis allerede 
er i en god udvikling, som 
jeg kan springe på”.

Bente Blenstrup er 

oprindeligt uddannet 
sygeplejerske og har med 
diplom- og masteruddan-
nelser videreuddannet sig 
gennem hele sin karriere. 
Senest har hun fået endnu 
mere udviklingserfaring, 
da hun har været projekt-
leder for Tour de France-

afviklingen i Sønderborg 
Kommune.

Det var et enigt ansæt-
telsesudvalg, der pegede 
på Bente som Aabenraa 
Kommunes nye chef for 
Jobcentersekretariatet og 
Borgerservice.

Bente Blenstrup bor 
sammen med kommu-
naldirektør Tim Hansen 
og den ene af parrets fire 
sammenbragte børn. ■

Bente Blenstrup er ny chef 
for Jobcentersekretariatet 
og Borgerservice i Aabenraa 
Kommune.
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BADELAND: RUTSCHEBANE, 
BØRNEBASSIN, KLATREVÆG, 
SPAPOOL & SAUNAER

MARINA FISKENÆS
WELLNESS, UDE

MARINA FISKENÆS - LIGGER 
SMUKT VED FJORDEN OG 
SKOVEN KUN 1.000 METER 
FRA GRÅSTEN SLOT

... se alle faciliteter og aktiviteter på www.enjoyresorts.dk

Fiskenæsvej 2,  DK-6300 Gråsten
Tlf. +45 7365 0033

ENJOY FAMILY TIME

Glade børn 
leger bedst
På ENJOY RESORTS MARINA FISKENÆS i Gråsten er der 
noget at komme efter for alle. Bare et par timer eller en 
enkelt dag væk fra hverdagen, men alligevel ikke langt væk.  
Her finder du forkælelse til både krop og sjæl med 
mange aktiviteter, som badeland, wellness, spa, aktivitets-
rum for børnene, fitness, restaurant og marina. Enjoy 
Resorts Marina Fiskenæs ligger midt i naturen, tæt på 
vandet og med højt til himlen. Så der er god plads til mas-
ser af samvær med dine nærmeste. 

Der er altid en anledning...

SUP BOARD UDLEJNING 
INKL. REDNINGSVEST

HOPPERPUDER  
& LEGEPLADSER 

 F
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Tid til 
plask og leg

BADELAND
Badelandet er udstyret med en klatrevæg og en 50 m 

lang vandrutschebane. De mindste børn kan lege i det 

varme børnebassin sammen med mor og far, mens de 

ældre børn boltrer sig løs i det store bassin. Eller 

nyd havudsigten fra det afslappende boblebad. 

pr. barn 49kr.

Børn 0-2 år: 1 gratis i følge med en voksen

Børn 3-11 år: 49 kr. pr. person

Voksne: 79 kr. pr. person

Entré

JULI & AUGUST

TIRSDAGE & TORSDAGE 

26/7 + 28/7 + 4/8

POOL PARTY
Kl. 19:00-21:00 indhylles BADELANDET i 

diskolys. Musikken og røgmaskiner skaber 

en god stemning. Her er masser af 

konkurrencer og vand-sjov!

79kr.
inkl. 1 sodavand

For børn under 14 år og

 de skal kunne svømme.

UDLEJNING

Havkajak
4 timer, 199 kr. + Pr. dag, 349 kr.

Båd med motor
½ dag, 499 kr. + 1 dag, 799 kr.

SUP board
Pr. stk. 1 time, 199 kr. 

1.900 m2 
WELLNESSEnestående udsigt over havnen og alle lystbå-dene. Urte- og lyssauna samt Hammambad og saunagus.  Varmtvandsbassin med tilhørende udendørsspa og koldtvandskar samt 

finske saunaer.
ENTRÉ: 199 KR.

Adgang: +14 år

Reservation nødvendig 
på telefon
7365 0033 
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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

Den Gamle Stald Kegnæs ApS
Den Gamle Stald Kegnæs er en 200 m2 hyggelig butik 
beliggende på den dejlige halvø Kegnæs på Sydals. Her 
� nder du anderledes brugskunst, udsøgte delikatesser, 
lys og spændende gaveartikler fra ind- og udland.

Åbningstider
September-juni: Ons-fre: 10-17.30 • Lør-søn: 10-16 
Juli-august: Man-fre: 10-17.30 • Lør-søn: 10-16

Følg os på Facebook, Instagram og 
på www.dengamlestald.dk 

Nørrelandevej 31 Kegnæs • 6470 Sydals
Tlf: +45 74 40 52 72 • info@dengamlestald.dk

Dronningen modtager gave i anledning af regentjubilæet

Af Gunnar Hat tesen

Den Kongelige 
Køkkenhave ved 
Graasten Slot har fået 
en ny klinkebelagt 
bænkeplads omkranset 
af bærbuske. 
Pladsen er Sønderborg 
Kommunes gave til 
Hendes Majestæt 
Dronningen i anledning 

af 50-års regentjubilæet. 
Gaven blev forleden over-
rakt af repræsentanter 
fra Byrådet. Blandt de 
lokale byrådsmedlemmer 
som var til stede, var Erik 
Krogh, Ingrid Johannsen, 
Christel Leiendecker og 
Kirsten Bachmann.

Den 14. januar 2022 
havde Hendes Majestæt 
Dronningen 50-års 

regentjubilæum. I for-
bindelse med Hendes 
Majestæts sommerophold 
på Graasten Slot blev 
Sønderborg Kommunes 
jubilæumsgave over-
rakt i Den Kongelig 
Køkkenhave.

Det var 1. vice-
borgmester Stephan 
Kleinschmidt, der over-
rakte jubilæumsgaven 

til Dronningen, der 
besøgte Den Kongelige 
Køkkenhave sammen med 
Hendes Kongelige Højhed, 
Prinsesse Benedikte.

“Byrådet var enige om, 
at jubilæumsgaven ikke 
skal være noget, som 
skal stå på en hylde. 
Jubilæumsgaven skal 
være til glæde for både 
Dronningen og bor-
gerne. Den Kongelige 
Køkkenhave er blevet en 
succes, og flere tusinde har 
besøgt haven. Derfor var 
det naturligt, at jubilæ-
umsgaven skulle placeres 
her. Bænkepladsen kan 
bruges til et pusterum 
og til at nyde køkkenha-
ven i ro og mag”, sagde 

Stephan Kleinschmidt ved 
overrækkelsen.  

Det er landskabsarkitekt 
Tanguy Laviolette fra 
Slots- og Kulturstyrelsen, 
der har tegnet pladsen, 
mens styrelsens slotsgart-
nere har stået for at etable-
re pladsen.

Den Kongelige 
Køkkenhave er blevet til 
i et samarbejde mellem 
Slots- og Kulturstyrelsen 
og Sønderborg Kommune 
og åbnede i sommeren 
2020. Køkkenhaven bliver 

drevet af det socialpsyki-
atriske tilbud Væksthuset 
i Sønderborg Kommune 
i samarbejde med Slots- 
og Kulturstyrelsens 
slotsgartnere.

Det er muligt at be-
søge Den Kongelige 
Køkkenhave og se den nye 
bænkeplads i åbningstiden 
klokken 10.00-17.00 alle 
ugens dage.

Sønderborg Byråd 
har bevilliget et beløb 
på 50.000 kroner til 
bænkepladsen. ■

Dronning Margrethe og 
Prinsesse Benedikte 
hilser på tilstedeværende 
byrådsmedlemmer.

Gaven var en klinkebelagt bænkeplads omkranset af 
bærbuske.
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Buschauffør trak i gult
Buschauffør Niels 
Christian Just, Alnor, 
kører til daglig X-Bus’en 
fra Sønderborg til Vejle. 

Søndag havde han iført 
sig en gul trøje som en 
kæmpe hyldest til Jonas 

Vingegaard, som vandt 
årets Tour de France. ■

Efter opsamling kører vi til Vissenbjerg Storkro, 
hvor vi spiser middag.

Efter middagen besøger vi Humlemagasinet. 
Her kan vi blandt andet opleve Det historiske 
Dukke-museum, en unik samling af royale � gurer, 
skabt i porcelæn med ”originale kostumer”. Vi 
kan også � nde Sigfred Pedersen Museet – den 
kendte og elskede danske viseforfatter.

Vi går i den fantastiske have indrettet med 
forskellige temahaver, bl.a. Fyns største Humlehave 
med 42 stænger, Fynsk Æblehave, Engelsk 
Cottagehave, Engelsk Rosenhave, Agavehave, 
Prinsesse Marie haven og ”Highgrowbuen”, 
udgravet sø samt udsigtshøjen ”Ewaldhøjen”.

Inden vi forlader Humlemagasinet får vi ka� e 
og Prinsesse Marie lagkage i den Gamle Café, 
hvor stuerne er møbleret med gamle møbler 
og malerier, samlet gennem 6 generationer.

Vi er hjemme ved 20-tiden.

Prisen inkluderer, ka� e og rundstykke, middag, ka� e 
og kage, entre, bus, guide og sandwich på hjemturen.

BovAvis

Lørdag 27. august
AFGANG FRA

Alsion, Sønderborg ................9.00
Nybøl Kirke ......................... 9.15
Broager Kirke ....................... 9.20
Elektrikeren Egernsund ........ 9.25
Ahlmannsparken, Gråsten .... 9.30
Bageren i Rinkenæs .............. 9.35
Annies Kiosk, Sønderhav .......9.40
Elektrikeren i Kollund ...........9.45
Bankocenter, Kruså .............. 9.50
Bov Kirke ........................... 10.00
Samkørselspladsen, Kliplev ..10:15
Circle K, Rødekro ...............10:35
Samkørselspladsen
ved Hammelev ....................10:55
OK-tanken i Bramdrupdam 11:15

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

1-dags bustur til1-dags bustur til

HumlemagasinetHumlemagasinet
på Fynpå Fyn

750,-

Tour de France 
på Graasten Slot
Jonas Vingegaards en-
keltstart blev fulgt med 
spænding på Graasten 
Slot, hvor Hendes 
Majestæt Dronningen, 
Hendes Kongelige Højhed 
Prinsesse Benedikte 

og Hendes Majestæt 
Dronning Anne-Marie 
opholder sig i disse uger. ■

Sammenkomst 
på Graasten Slot

Den 25. juli stillede den 
tilstedeværende kongelige 

familie op til fotografering 
i forbindelse med det tra-
ditionsrige sommerophold 
på Graasten Slot. 

Dronning Ingrid sat-
te i sin levetid et stort 
præg på Graasten Slot, 

og i disse dage er den 
tidligere dronnings tre 
døtre og børnebørn med 
ægtefæller samlet på det 
sønderjyske slot til et 
“fætter-kusine”-træf. ■
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GRÅSTEN SLOTSKIRKE
Søndag den 31. juli kl. 9.30
ved Marianne Østergård

ADSBØL KIRKE
Søndag den 31. juli 
Ingen gudstjeneste

KVÆRS KIRKE
Søndag den 31. juli
Ingen gudstjeneste

BROAGER KIRKE
Søndag den 31. juli kl. 10.30

ved Hans Peter Erbs

EGERNSUND KIRKE
Søndag den 31. juli
Ingen gudstjeneste

RINKENÆS KORSKIRKE
Søndag den 31. juli kl. 11.00
ved Marianne Østergård

NYBØL KIRKE
Søndag den 31. juli kl. 9.30
ved Liselotte Kirkegaard

SOTTRUP KIRKE
Søndag den 31. juli
Ingen gudstjeneste

ULLERUP KIRKE
Søndag den 31. juli 

Vi henviser til nabokirkerne

TYSK GUDSTJENESTE
Sonntag, 31.7.

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 

Historisk Forening for 
Graasten By og Egn

arrangerer bustur med

TEATERHISTORIE
Lørdag den 20. august 2022

Afgang fra Ahlmannsparken til Flensborg kl. 9.50. 

I Flensborg går vi 10 minutter fra bussen til Det lille 
Teater, hvor vi får teatrets historie og en forfriskning. 

Derefter med bussen til Det lille Teater i Ladegårdskov, 
hvor vi får frokost, (drikkevarer kan købes), hører om 

teatret og overværer en prøve på teatrets næste stykke. 

Hjemkomst Ahlmannsparken kl. 16.00

Pris pr. person: 240,- inkl. bus og sandwich til frokost.
Betaling, som også er tilmelding, senest den 5. august 

på konto 9570 7276354 
Skriv navn og telefonnr. ved betalingen.

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: 20. juli, 27. juli og 3. august.

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

Guiden er lokal og fortæller på dansk.

Alle er velkomne!

Gardere fik lov til at bære skråhue
Normalt bærer Den 
Kongelige Livgarde en bjø-
neskindshue, men onsdag 
blev de fritaget, fordi det 
simpelthen var for varmt.

I stedet bar garderne den blå 
hvide skråhue under deres 
vagter på Graasten Slot. ■

 Foto Ingrid Johannsen

Træhuse i Ulsnæs Centret bliver 
flittigt brugt

På årets varmeste dag søgte 
familien Larsen fra Stauning 
ved Ringkøbing skygge i et 
træhus i Ulsnæs Centret.
Familien er på cykelferie i de 
sønderjyske og tager 
Gendarmstien i mindre 
bider dag for dag.
 Foto Ingrid Johannsen
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Dødsfald

 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

Lægprædikant redder gudstjenesterne

Af Lise Kristensen

Menighedsrådsformand 
i Gråsten-Adsbøl, Helle 
Blindbæk, har taget 
en uddannelse som 
lægprædikant. 
Det er et pilotprojekt i 
Haderslev og Ribe Stift, 
der går ud på at klæde 
menige kirkeligt enga-
gerede på til at kunne 
forestå en gudstjeneste. 
Helle Blindbæk iklæder 
sig ikke præstekjole og går 
ikke på prædikestolen, 
men hun har netop sin 
syvende gudstjeneste som 
søndagsprædikant bag sig 
i den faste præst Hanne 
Beierholm Christensens 
ferie.

“Jeg er ikke nogen semi-
præst. Jeg påtager mig op-
gaven som ufaglært med 
en basisviden om kirkelige 
forhold. Jeg har gennem 
trekvart år fået under-
visning i Løgumkloster, 
hvor vi er nogle stykker, 
der har lært om salmevalg 
og salmens betydning. Vi 
har fået stemmetræning 
af en skuespiller og læst 
tekster, ligesom vi har lært 
om biblens opbygning, 
gudstjenestens liturgi og 
opbygning i praksis og 
medvirket i prøve-guds-
tjenster under overværelse 
af den faste sognepræst 
og skuespilleren. Hanne 
Beierholm har lyttet og er 
kommet med gode råd, 
vejledning og kritik. Det 
spiller en stor rolle, at jeg 

som menighedsrådsfor-
mand har været med til at 
udpege hende, og hun har 
tiltro til mig,” fortæller 
Helle Blindbæk.

Undgår aflysning
Hendes baggrund for at 
træde ind som erstat-
ningspræst ved givne 
lejligheder er, at gudstje-
nesterne i Adsbøl ellers 
ville være aflyst som den i 
søndags.

“Ved sygdom, ferie og 
vaccancer er der ikke 
mulighed for at dække 
alle gudstjenester. Det 
er ikke mindst et fak-
tum i forbindelse med 
ledige præsteembeder 
i Kværs og Egernsund. 
Landsbysognene er sår-
bare på det felt. Præsten 
vil være nødt til at prio-
ritere Gråsten Slotskirke 
for eksempel i øjeblikket 

på grund af kongehusets 
tilstedeværelse, men ellers 
også på grund af kirkelige 
handlinger som dåb og 
lignende, så det kan være 
svært at aflyse der. Jeg 
elsker Adsbøl kirke. Jeg vil 
bisættes herfra,” slår Helle 
Blindbæk fast med usvige-
lig sikkerhed.

Da muligheden for at 
tage en tillægsuddannelse 
i at forrette gudstjenester 
viste sig, tøvede hun ikke, 
selv om hun har fast arbej-
de, er med i bridgeklubben 
og Kræftens Bekæmpelse 
og har meget at se til som 
menighedsrådsformand 
for et sogn med en snes 
ansatte og et årligt budget 
på seks millioner kroner.

“Jeg gør det for at undgå 
aflysninger af gudstje-
nester og videreføre det 
kirkelige liv,” siger Helle 
Blindbæk.

“Jeg står ved siden af 
alteret eller i kirkerummet 
så tæt på menigheden som 
muligt. Min største hurdle 
blev at lyse velsignelsen. 
Jeg blev så berørt af det, 
at jeg havde svært ved at 
udstråle den respekt og 
autoritetstro, velsignelsen 
kræver, så folk kan gå 
herfra med ro i sindet. 

Det var svært for mig. Jeg 
kan ikke stå med bævende 
stemme og vand i øjnene 
og lyse velsignelsen. Jeg 
tog sagen op med præsten. 
Vi nåede frem til, jeg ikke 
behøver stå med armene 
i vejret, og jeg står tæt på 
menigheden. Det er ikke 
så højtideligt, som når 
den faste sognepræst lyser 
velsignelsen. Jeg er glad 
for, der blev lyttet til mig, 
så jeg kan gennemføre 
gudstjenesten på min egen 
måde, så jeg kan være mig 
selv i det,” fortæller Helle 
Blindbæk.

Klædt på
Den 59-årige rengø-
ringskoordinator føler sig 
klædt på til opgaven og 
forretter gudstjenester for 
kirkegængerne, det bedste 
hun har lært. Adsbøl er 
historisk sognekirke for 
Gråsten, så der kommer 
medlemmer med tilknyt-
ning til egnens gamle 
familier. Hun er iklædt 
afdæmpet sort og mørkt 
tøj og højst en hvid bluse 
for ikke at tage opmærk-
somheden fra Guds ord.

“Selvfølgelig synes 
nogen, det er noget pjat 
med en lægprædikant. 
Andre skal hen at se gi-
raffen. Jeg kan kun gøre 
mit bedste ud fra egen 
overbevisning,” siger Helle 

Blindbæk, der ser sig som 
menig prædikant uden at 
tage noget fra den faste 
sjælesørger, for det betrag-
ter hun langt fra sig selv 
som. ■

Menighedsrådsformand Helle 
Blindbæk har uddannet sig 
til lægprædikant for at undgå 
aflysninger af gudstjenester 
specielt i Adsbøl og Gråsten 
sogne, men hun kan også 
træde til andre steder, hvis 
der er behov og ønske om 
det.

Helle Blindbæk elsker Adsbøl 
kirke og vil stedes til hvile 
fra sin yndlingskirke, som 
hun nu også kan gennemføre 
gudstjenster i, når sogne-
præsten melder forfald.
 Foto Lise Kristensen

Kørelærer Ronnie 
Stolzenberg Rasmussen, 
Gråsten, er død ved en 
tragisk ulykke, 48 år. ■
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Broager

CYKELTUR 

Lørdag den 6. august 2022
Cykelturen går i år til Den Kongelige Køkkenhave i Gråsten. Vi starter fra 
Ringriderpladsen i Broager kl. 13.00. Vi besøger Køkkenhaven og herefter drikker 
vi vor medbragte kaffe i Agernhuset i Gråsten Skov. Efter kaffen returnerer vi til 
Ringriderpladsen i Broager, hvor turen afsluttes med grillmad ved 17- tiden. Man kan 
også deltage i arrangementet uden at være med på cykelturen. Turens længde er ca. 20 km. 
Husk at medbringe tallerkener, glas og bestik til maden. Drikkevarer kan købes.
Pris: kr. 75,- Tilmelding: Der foretages tilmelding til Tove Uldall Beck på mail: 
tove.uldall@gmail.com eller telefon 5135 9550 fredag den 29. juli kl. 15-18. 
Seneste mail tilmelding den 2. august kl. 18.
OBS Ved ny sæsonstart af tennis og badminton er det nu muligt at 
tilmelde sig og betale online. Gå ind på Ældre Sagen Broagers hjemmeside 
og tilmeld og betal her. Der kan også betales med mobil pay på nr. 74241. 
Husk at skrive i tekstfeltet, hvilken aktivitet det er. Har du brug for hjælp 
kontakt Glendi tlf. 2442 3364 eller Per Berthing tlf. 2243 0310

Lej en bil for

TLF. 7444 1985Brovej 90
6310 Broager

pfauto@post.tele.dk
 www.frommsauto.dk

godt håndværk
og så er det til at betale!

249,249,--  /dag/dag

Travl sommer i Broager Hallen
Af Lise Kristensen

Broager Hallen gen-
nemgår for tiden flere 
tiltrængte forandringer.
Hallens bade-og omklæd-
ningsrum vil blive reno-
veret og moderniseret. 
Badefaciliteterne i Broager 

har længe ladet en del til-
bage at ønske.

Flere fonde og 
Sønderborg Kommune 
har valgt at støtte for-
bedringerne til fordel for 
idrætten i Broager og om-
egn. Indtil videre er der 
kommet tilsagn om støtte 

fra Nykredits Fond og fra 
Norlys Vækstpulje.

Endvidere skal der læg-
ges et nyt sportsgulv i Hal 
1. Den gamle overflade er 
ved at være slidt igennem. 
Der er tale om en sports-
vinyl overflade, som den 

kendes fra bl.a. Skansen 
og Augustenborg hallerne. 

Pengene kommer fra 
en velvillig donation fra 
Sønderborg Kommune, 
som har været en væ-
sentlig bidragyder, men 
også oktoberfesten i 
Broager har spædet pænt 
i kassen til de halmæssige 
forbedringer.

Legeområde
Halfoyeren inddrages 
delvist til et motorik og 
legeområde til byens yng-
ste borgere i alderen to til 
otte år. 

Det skal være sjovt at 
være i hallen for alle aldre, 
også selv om man måske 
ikke lige er stor nok til 
selv at være med til for 
eksempel fodbold eller 
badminton. 

Legeområdet etableres 
med støtte fra BUI og 
fra Nordea Fonden og 
Broager Sparekasse.

Sammenlagt investeres 
der 1,5 millioner kroner i 
nævnte projekter til frem-
me af sportslige aktiviteter 
og sunde borgere.

Det kan ikke undgås, at 
der er dage, hvor det lar-
mer og støver, ligesom der 
vil være lukket for vandet 
nogle timer, mens arbejdet 
står på. Halbestyrelsen vil 
bestræbe sig på at holde 
brugerne løbende infor-
meret via hjemmesiden 
og den direkte kontakt til 
brugerne i motionscentret.

Håbet er, at de markante 
forbedringer i hallen 
vil være til glæde for 
brugere i Broager og på 
Broagerland. Hallen be-

nyttes af medlemmer fra 
byen og et stort opland.

Broager Hallens be-
styrelse med formand 
Ulrik Franke Andersen 
i spidsen, centerleder Pia 
Lehmann og ungarbejder-
ne ser frem til at fremvise 
en hal med stærkt forbed-
rede faciliteter, når arbej-
det er færdigt forhåbentlig 
i løbet af august. 

Broager hallen er lukket i 
juli måned med undtagel-
se af motionscentret, som 
åbnede den 24. juli. ■

Der bliver et legeområde i en 
del af Broager Hallens foyer.

Gulvene i Broager Hallen er slidte og trænger til en kærlig 
hånd.

Badefaciliteterne i Broager Hallen stammer fra forrige årtusinde og bliver nu  bedre og mere 
indbydende at udføre den nødvendige kropshygiejne i. Foto Lise Kristensen

Jubilæumsmedaljer 
til ryttere
Traditionen tro blev der uddelt jubilæums-medaljer til 
ryttere ved Broager Ringridning.

60 år Cresten Jørgensen, Iller
55 år Povl Jørgensen, Avnbøl
45 år Susane Kock, Sønderborg
40 år Hary Clausen, Guderup
30 år Sandra Nissen, Broager
30 år Erik Andresen, Holm
25 år Maria Leimand, Holmskov
25 år Johan Clausen, Ertebjerg
25 år Henrik Hedegaard, Stevning
25 år Martin Clausen, Holmskov
20 år Torben Høj, Nordborg
15 år Mads Peter Clausen, Skelde
10 år Malene Storm-Johansen, Kær
10 år Trine Rudolph, Kliplev
10 år Fenja Petersen, Stevning
10 år Michael Nissen, Broager
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Tlf. 23 71 58 59
Dyrehegnet 14
6300 Gråsten
www.graasten-murerforretning.dk
post@graasten-murerforretning.dk

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.

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

Tag på udflugt med 
Gråsten Rejser 

Gratis musik på Torvet
Der var lørdag gratis 
sommermusik på Torvet i 
Gråsten.
Det var restauratør Morten 
Latter fra Den Gamle 
Skomager, som havde sørget 
for hyggelig og god musik.

1 3



Hørt i byen
Sædvanen tro deltog 
Dronning Margrethe 
søndag i højmessen 
i Gråsten Slotskirke, 
hvor sognepræst 
i Rinkenæs Sogn, 
Marianne Østergaard, 
prædikede.

Både Prinsesse 
Benedikte og Dronning 
Anne-Marie var lørdag 
formiddag ude at shop-
pe i Gråstens butikker.

Prinsesse Benedikte 
uddeler 1. august på 
Graasten Slot legater fra 
I.P. Nielsens Fond.

Troels Petersen fra AT-
Boligservice var søndag 
i Paris for at overvære, 
at Jonas Vingegaard 
vandt Tour de France.

Sven Jensen i Tørsbøl 
fejrede forleden sin 50-
års fødselsdag med cy-
keltur til Paris sammen 
med Team Rynkeby.

Ute Bachmann har haft 
sin sidste dag som lærer 
på Förde-Schule og er 
gået på pension.

Susanne Rathje er til-
trådt som butikschef i 
Lagkagehuset i Ulsnæs 
Centret.

Gråsten og Omegns 
Pensionistforening 
oplevede stort rykind 
til deres lottospil ved 
Gråsten Ringridning, 
hvor 180 mennesker 
spillede med i det 
store telt.

Ældre Matinè samlede 
130 mennesker til en 
hyggelig eftermid-
dag ved Gråsten 
Ringridning.

Ringridning er en stor 
sønderjysk sommer-
tradition. Men færre 
ryttere deltager. I de 
seneste 17 år er antallet 
af ryttere faldet med 
137 ryttere i Gråsten. I 
2005 var der 288 ryt-
tere, mens det i 2022 
var 151 ryttere. ■

Dokumenteret godt 
salg i området.

DIN LOKALE EJENDOMSMÆGLER

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

Forpagter stopper
Af Gunnar Hat tesen

Forpagteren af ca-
feen i Ahlmanns parken i 
Gråsten, Paw Andersen, 
har meddelt Sønder borg 
Kommune, at man ønsker 
at opsige aftalen med 
kommunen pr. 1. august 
2022.

Sønderborg Kommune 
er nu i dialog med for-
pagteren, således at det 

bedst muligt kan sikres, 
at bookede arrangementer 
forsat vil kunne blive 
gennemført.

Formand for Gråsten 
og Omegns Pensionist-
forening, Karin 
Martensen, håber, der 
snarest findes en ny for-
pagter, så brugerne kan 
købe øl og vand og mad til 
foreningens lottospil. ■

Ringriderfest til den store 
guldmedalje i Kværs
Af Lise Kristensen

Kværs genoplivede i 
weekenden sine stolte 
ringridertraditioner med 
113 ryttere under galger-
ne på ringriderpladsen.
“Vi har ikke haft ringrid-
ning i to år på grund af 

Corona og havde 99 ryt-
tere i 2019, så det er et plus 
på 14 efter to års pause,” 
fortæller en stolt ringri-
derformand Calle Lassen 
om den uforglemmelige 
bedrift.

Ringriderne havde per-
fekt heste- og ryttervejr. 

Der var fest og fuld musik 
i teltet lørdag aften, lige-
som der også var gratis 
kaffebord om eftermid-
dagen. Børnene blev i da-
gens løb underholdt af en 
tryllekunstner, så der var 
liv og glade dage i teltet 
under hele ringridningen.

Ringriderkonge blev en 
gammel kending nem-
lig Hans Nicolaisen fra 
Dybbøl, mens Camilla 

Friis fra Øster Løgum 
blev kronprins og Annette 
Bonnichsen fra Skærbæk 
prins.

“Det gik helt efter bogen. 
Vi kan ikke være andet 
end godt tilfredse. Det er 
stærkt kommet igen med 
så mange både besøgende 
til ringriderfrokost lør-

dag og ryttere til hest. 
Teltet var fyldt til randen 
med glade mennesker,” 
lyder det fra den tilfredse 
formand, der stiler mod 
ringridning igen i 2023, 
om pandemier og andre 
uforudsete tilskikkelser 
vil. ■

Kværs havde 113 ryttere til 
ringridning. Det var 14 
ryttere flere end i 2019.
 Foto Jimmy Christensen

RINGRIDERRESULTATER:
Ponyringridning: 
1. Caronline Kolmos, Nordborg, 22 ringe
2. Anton Jensen, Dybbøl, 18 ringe 
3. Christine Kaufmann, Vollerup, 14 ringe.

Ringridning 15-24 år: 
1. Jonas Olesen, Rangstrup, 24 ringe
2. Mads Peter Hissel, Tumbøl, 23 ringe
3. Line Dreier, Gråsten, 22 ringe.

25-34 år: 
1. Lisa Krogsgaard Hansen, Broager, 23 ringe
2. Rikke Lassen, Kværs
3. Sabine Gundersen, Sydals, begge 23 ringe.

35-44 år: 
1. Mads Dau, Sønderborg, 24 ringe
2. Torben Kaufmann, Vollerup, 24 ringe
3. Ole Olesen, Rangstrup, 24 ringe.

45-54 år: 
1. Bittten Brodersen, Hoptrup
2. Claus Hissel, Tumbøl, begge 24 ringe
3. Bjarne Pedersen, Gammel Skovbøl, 23 ringe.

55-64 år: 
1. Benny Kohls, Nørre Hostrup
2. Anton Bonnichsen, Skærbæk, begge 23 ringe
3. Lars Møller, Rødekro, 22 ringe.

Over 64 år: 
1. Gerd Hansen, Kliplev
2. Broder Petersen, Bjerndrup, begge 23 ringe
3. Lyngstrup Christiansen, Kidding, 22 ringe.
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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 Fliserens

Spar

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

Alt frisklavet Alt frisklavet 
til digtil dig

Dagens ret kl. 11.00-20.00
ONSDAG den 27. Hamburgerryg med aspargessovs og salat

TORSDAG den 28. Stegt paneret fl æsk med persillesovs

FREDAG den 29. Forloren hare med Tyttebcer og surt

LØRDAG den 30. Dansk bøf med rødbeder

SØNDAG den 31. Burger med pommes frites

MANDAG den  1. Medister med rødkal 

TIRSDAG den  2. Schnitzel med grøn blanding

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

75,-
fra 50,-

Ny besøgsrekord i Frøslevlejrens Museum

Af Lise Kristensen

Dagen efter årtusindets 
varmeste døgn 20. juli 
havde Frøslevlejrens 
Museum besøgsrekord i 
juli med 350 besøgende 
den 21. juli. 
Det bekræfter teorien om, 
varmen ikke holder muse-
ums besøgende på afstand 
– snarere tværtimod.

“Juli og august er vores 
absolutte højsæson. Vi har 
to rundvisninger om da-
gen i weekender og en på 
hverdage. Den ene hedder 
fra port til port. Den an-
den handler om minefel-

tet. Vi har mange gæster 
i alle aldre. Historien om 
Frøslevlejrens fanger er 
fortsat aktuel ikke mindst 
på baggrund af krigen i 
Ukraine – desværre,” for-
tæller daglig leder Erling 
Mario Madsen med op-
fordring til at booke rund-
visninger, da interessen er 
ganske pæn.

Fangelejr
Frøslevlejren var i krigens 
sidste år fangelejr for det 
tyske sikkerhedspolitis 
fanger i Danmark. 

Fra 1945-1949 var den 
interneringslejr og straffe-

lejr for landssvigere under 
betegnelsen Fårhuslejren. 

Barakkerne ligger i 
naturskønne omgivel-
ser og vidner om de 
skæbner og forhold, der 
har gjort Frøslevlejren 
til en væsentlig del af 
Danmarkshistorien under 
og efter 2. verdenskrig. 

Den blev oprettet for at 
sikre danske internerede 
tålelige forhold og undgå, 
de blev deporteret til tyske 
kz-lejre. Det var derfor 
også den danske stat, der 
betalte for opførelsen og 
driften af lejren.

Planlægge en flugt
Historien er levendegjort 
og aktualiseret i barakker, 
der viser, under hvilke 
trange forhold fangerne 
levede, og fortæller om 
nogle hårde skæbner. 

Man kan følge fangers 
historie også som virtual 
reality. Som noget nyt er 
der lavet et escape room, 
hvor man skal planlægge 
en flugt og skabe kontakt 

til modstandsbevægelsen 
uden for pigtråden.

“Det er godt at opleve, 
historien stadig er aktuel 
for en stor del af befolk-
ningen. Vi forsøger hele 
tiden at forny os og tilpas-
se udstillinger og forhold 
til tidens krav. Vi har et 
madpakkehus, hvor folk 

kan nyde deres medbrag-
te mad, og så har vi en 
butik, der sælger is, slik, 
souvenirs og aktuelle bø-
ger om emnet,” fortæller 
driftslederen.

Juli og august har 
Frøslevlejren åben 10-16 
alle dage. Den øvrige sæ-
son er åbningstiden den 
samme med undtagelse af 
mandag, der er lukkedag. 
December og januar er 
lejren lukket. 

Vigtigt at bevare historien
Hærvejsruten for gående 
og cyklende går gennem 
Frøslevlejren. Mange vil 
vide, det er en velholdt og 
velbeliggende lejr midt i 
Frøslev Plantage. 

De fordele har fangerne 
næppe sat stor pris på, 
men mange fik en mindre 
grum skæbne, end hvis 
de var blevet deporteret 
sydpå.

“Det er vigtigt at bevare 
historien for eftertiden. 
Det viser den tid, vi lever 
i. Vi har foredrag og rund-
visninger året rundt og 
masser at byde på, så man 
både får en på opleveren 
og indsigt i historien om 
Frøslevlejren og dens 
fanger,” fortæller Erling 
Mario Madsen.

Frøslevlejren er en del af 
Nationalmuseet. ■

I Frøslevlejren kan man planlægge sin egen flugt og skabe 
kontakt til modstandsbevægelsen. Arkiv foto

Tak fordi du handler lokalt

Padborg - Kruså - Frøslev - Holbøl - Kollund – Gråsten - Broager - Sundeved - Ragebøl Uge 30 27. juli 2022 14. årgang



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

Din daglige samarbejdspartner
i erhvervs- og privatspørgsmål

ADVOKATFIRMAET BIRGIT THOMSEN

Din daglige samarbejdspartner
i erhvervs- og privatspørgsmål

ADVOKATFIRMAET BIRGIT THOMSEN

KOLLUND KOLLUND 
KIRKEKIRKE

BOV BOV 
KIRKEKIRKE

HOLBØL HOLBØL 
KIRKEKIRKE

Søndag den 31. juli kl. 11.00
ved Marna Leila Vandsdal Egholm

Søndag den 31. juli
Ingen gudstjeneste

Søndag den 31. juli
Ingen gudstjeneste 

Er det muligt at tidspunkterne står med fed skrift? Klokkeslættet 
i Kollund er nemlig et andet end det plejer, så derfor skal 
det gerne være tydeligt at det er kl. 14.00.

Rabøl Jørgensens Begravelsesforretning

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

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

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

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

Svend HedegaardRie Rabøl Jørgensen Martin Good

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

 

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

Bov-Padborg Begravelsesforretning
– en del af Rabøl Jørgensens Begravelsesforretninger

Rie Rabøl Jørgensen Martin GoodGunnar Petersen

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

Padborg

Kruså
Kollund

Holbøl

Kliplev Kværs Gråsten
Egernsund

Rinkenæs Broager

Dybbøl

Ragebøl

Varnæs

Bovrup

Vester Sottrup
Felsted

Bjerndrup

Fårhus

Frøslev Bov

Ansvarshavende 
redaktør

Gunnar Hattesen
Telefon 21 16 06 83

gh@bovavis.dk

Lokalredaktør
Ditte Vennits Nielsen
Telefon 25 98 91 80

dvn@bovavis.dk

Mediechef
Ingrid Johannsen

Telefon 21 19 02 80
isj@bovavis.dk

Mediekonsulent
Knud Petersen

Telefon 31 40 03 61
kp@graastenavis.dk

Grafisk tilrettelæggelse
Hans-Ole Nielsen

Telefon 36 95 99 36
bovavis@graphos.dk

Grafisk tilrettelæggelse
Marta Serrano Sánchez

bovavis@graphos.dk

redaktion@bovavis.dk

OPLAG: 13.430

LEVERING:

FK Distribution

TRYK:

OTM Avistryk A/S

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

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

onsdag/torsdag

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

Dødsfald

v/ Kirsten Pedersen Madsen

Du kan ringe alle 
døgnets timer
tlf. 74 67 20 22

post@kirstenogrejner.dk
www.kirstenogrejner.dk

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

Valg af 
bedemand er 
et spørgsmål 
om tillid

Gratis samtale med en erfaren advokat om skifte- og arveforholdende
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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

Vor kære
mand, far, svigerfar

morfar og farfar

Svend Erik Jacobsen
* 25. februar 1940

er stille sovet ind

Smedeby, den 11. juli 2022

På familiens vegne

Vibeke
Allan, Brian og Randi

Bisættelsen finder sted fra Bov Kirke
fredag den 29. juli kl. 12.30

Udbrud af fugleinfluenza fører til 
restriktioner for fjerkræejere
Af Gunnar Hat tesen

I den kommende tid må 
fjerkræejere i Sønderhav 
og Kollund ikke flytte æg 
og fjerkræ efter udbrud 
af fugleinfluenza ved 
Flensborg. Udbruddet 
kan ramme lokale 
virksomheders eksport 
af æg og fjerkræ ud af 
EU.
Et udbrud af fugleinfluen-
za i en stor besætning af 
gæs i Sydslesvig er rykket 
nordpå til en anden gåse-
besætning, der ligger tæt 
ved Flensborg Fjord. 

Begge besætninger med 
i alt 18.000 gæs er nu afli-

vet. Fødevarestyrelsen er i 
tæt kontakt med de tyske 
myndigheder for at koor-
dinere indsatsen.

“Selvom der er tale om et 
udbrud i Tyskland, så får 
det følger i grænselandet, 
for vi skal indføre restrik-
tioner for alle fjerkræejere 
i en radius på 10 km. fra 
udbrudsstedet af hensyn 
til smittebeskyttelse. 
Der er to mindre danske 
kyststrækninger, der 
ligger inden for zonen. 
Her skal hobbyavlere nu 
registrere deres fjerkræ-
hold og de har forbud 
mod at flytte æg og fugle 

de kommende fire uger”, 
siger veterinær udvik-
lingschef Sten Mortensen, 
Fødevarestyrelsen.

Der er ikke registre-
ret virksomheder, som 
producerer æg- eller 
fjerkræ i området. 
Restriktionszonen kan 
dog medføre, at visse 
lande uden for EU i en 
periode vil takke nej til 
æg og fjerkræ fra virk-
somheder i Aabenraa og 
Sønderborg kommuner. 
Restriktionerne forventes 
ophævet den 18. august. 
Danmarks status som 
fugleinfluenza-frit land 

bliver ikke påvirket af 
restriktionszonen.

Ingen udbrud lokalt
Fødevarestyrelsen vur-
derer ikke, at der er øget 
risiko for nye udbrud i 
Danmark som følge af 
udbruddet i Tyskland.

“Vi finder løbende 
fugleinfluenza i de vilde 
fugle. De seneste fund er 
suler, der er fundet døde 
på hele den jyske vestkyst. 
Selvom sulerne var ramt 
af fugleinfluenza, så er der 
er ikke tegn på, at smitten 
har spredt sig til fugle 
inde i landet”, siger Sten 
Mortensen.

De to udbrud i Tyskland 
viser, at fjerkræejere 
stadig skal være yderst 
opmærksomme på smitte-
beskyttelse. Sygdommen 
kan blive spredt via vilde 
fugle, fugleafføring og 
døde fugle og blive bragt 
ind i fjerkræindhegninger 
når deres ejere går ind til 
dyrene. Derfor anbefaler 
Fødevarestyrelsen fjer-
kræejerne at være omhyg-
gelige med indhegning og 
med rengøring af tøj og 
støvler, før de går ind til 
fuglene. ■
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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

HEINRICH  
T: 2941 1470

MORTEN  
T: 2683 6790KØKKEN · BAD · GARDEROBE

KØKKEN-
RENOVERINGOK

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

Ring og bestil tid til et gratis hjemmebesøg!

Danmarks eneste landsdækkende kæde – din garanti for tryghed og kvalitet

Nye låger
– monteret på 1 dag

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

HEINRICH  
T: 2941 1470

MORTEN  
T: 2683 6790KØKKEN · BAD · GARDEROBE

KØKKEN-
RENOVERINGOK

Se hvor vi udstiller på facebook  
eller på www.okkr.dk
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Danmarks eneste landsdækkende kæde – din garanti for tryghed og kvalitet
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Frihed og fællesskabT I N G L E V  &  O M E G N

TORSDAG DEN 11. AUGUST KL. 17.00 
PÅ HOTEL KLØVER-ES

BRYSTRUPVEJ 2, 6230 RØDEKRO
Der serveres Kong Fiddes livret,

hjemmelavet is og ka� e for 268,- pr. person.

Bindende tilmelding og betaling til Benny Nissen Gröhn
senest den 9. august på

bng.benny@gmail.com eller SMS 30319838.
Betaling til Venstre Tinglevs konto i Sydbank: reg. nr. 8061 kontonr. 1031529

Kom og få en snak med
Venstres formand

J A C O B
E L L E M A N N -
J E N S E N

samt

ASGER CHRISTENSEN
Medlem af Europaparlamentet for Venstre
og

HANS CHRISTIAN 
SCHMIDT
Medlem af Folketinget

Bestyrelse gør 
klar til valg
Bov Venstre har 
konstitueret sig med 
Jens Boddum som 
næstformand. Henrik 
Christoffersen er blevet 
ny sekretær og Jens 
Wistoft fortsætter som 
kasserer. 

Desuden består besty-
relsen af Ditte Vennits 
Nielsen, som er formand, 
og Allan Jacobsen, Torben 
Nissen, Lars Kristensen og 
Benthe Thomsen. 

Vælgerforeningen ar-

bejder på at få flere yngre 
medlemmer 

Efter sommerferien 
mødes bestyrelsen for 
at planlægge den kom-
mende valgkamp, hvor 
Venstre skal have ny 
folketingskandidat i 
Aabenraa-kredsen.

Venstre i Bov deltager 
i Padborg Torvecenters 
familiefest lørdag den 13. 
august. ■
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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
Frøslev Træ A/S 
oplever vækst og 
økonomisk fremgang. 
Årets overskud i 2021 
blev på 34.851 mio. kr. 
Det var en betydelig 
fremgang i forhold til 
2020, hvor overskuddet 
var på 13.781 mio. kr. 
Virksomheden beskæf-
tiger 141 ansatte.

Familie & Samfund i 
Haderslev har besluttet 
at tømme kassen og 
donere 10.000 kr. til 
Julemærkehjemmet 
Fjordmark i Kollund. 
Foreningen har eksiste-
ret i 87 år, men har nu 
besluttet at lukke.

Berit Johannsen, 
Skolevej 26, Kollund, 
kunne forleden fejre 
25-års jubilæum 
som sygeplejerske 
ved Sygeplejen Syd i 
Aabenraa Kommune.

Lyrelauget i Bov har 
indkaldt til årsmøde 
på stiftelsesdagen. 
Lyre lauget står bag 
Piet Hein skulpturen, 
Lyren, i rundkørslen 
ved Omfartsvejen. 

Holbøl Høker kom 
ud af 2021 med et 
underskud på omkring 
30.000 kr., men dag-
ligvarebutikken har 
fået godt fat i de lokale 
kunder, og ser lyst på 
fremtiden.

Lis og Peter Hell har 
tilbragt en afslappende 
uge i sommerhuset i 
Vemmingbund.

Byrådsmedlem 
Susanne D. Provstgaard 
(V) nyder det danske 
sommervejr til vands. 
Sammen med sin 
mand, Peter, oplever 
de mange små perler 
rundt om den fynske 
kyst såsom Røsnæs. 
Thurø og Hindsgavl.  ■

Opfordring til bilister med campingvogne:

Husk parkeringsreglerne på rastepladserne
Af Gunnar Hat tesen

Der er mangel på raste-
pladser til lastbiler, og 
problemet forværres, 
når campingvogne på 
sommerferie bruger 
lastbilernes sparsomme 
parkeringspladser langs 
motorvejene.
Derfor opfordrer ITD, 
Brancheorganisation for 
den danske vejgodstrans-
port i Padborg til, at bili-
ster med campingvogne 
husker parkeringsreglerne. 

For lastbilchaufførerne er 
afhængige af rastepladser-
ne, når de skal holde deres 
hvil.

Det er ferie og biler med 

campingvogne indtager 
i stort antal de danske 
veje. Og når det er tid til 
at strække benene, holder 
campingfolket ofte ind på 

en rasteplads, hvor der er 
parkeringsmuligheder.

Men ikke alle p-båse 
på rastepladserne må be-
nyttes af campingvogne, 
og det sker desværre, at 
campingvognene holder 
parkeret i lastbilernes 
p-båse.

Afhængige af p-pladser
Det er et problem for 
lastbilchaufførerne, som 
er afhængig af parke-
ringspladserne for at 
holde deres lovpligtige 
hvil, lyder det fra ITD, 
Brancheorganisation 
for den danske 
vejgodstransport.

“Selvom det er sommer-
ferie, så skal der stadig 
transporteres varer rundt i 
Danmark, og lastbilchauf-
førerne er helt afhængige 
af, at kunne holde deres 
hvil på de danske raste-
pladser”, siger Anders 
Jessen, chefkonsulent i 
ITD.

Han mener, chaufførerne 
stilles i en uacceptabel 
situation, hvis pladserne 
til lastbiler er optaget af 
biler med campingvogne. 
For så bliver de tvunget 
til at holde ulovligt eller 
bryde køre- og hviletids-
reglerne i jagten på en 
parkeringsplads.

De danske rastepladser 
er ofte indrettet med 
forskellige parkeringsom-
råder for biler, camping-
vogne og lastbiler, og når 
campingvogne holder på 
lastbilernes parkerings-
pladser, kan det skyldes, 
at de ferierende bilister 
ikke er opmærksomme på 
reglerne.

“En bil med camping-

vogn kan ofte ikke være 
på en normal parkerings-
plads, og hvis man ikke 
kender reglerne, kan det 
være grunden til, at de fin-
der en større plads, som er 
beregnet til lastbiler”, siger 
Anders Jessen, som derfor 
henstiller til, at camping-
folket er opmærksomme 
på skiltningen og reglerne 
på rastepladserne.

Flere rastepladser
Der er i forvejen mangel 
på rastepladser til last-
bilchauffører i Danmark, 
og derfor arbejder ITD 
for, at der etableres flere 
rastepladser.

- ITD har tidligere 
foreslået, at der blev 
afsat 200 mio. kroner til 
rastepladser for at løse 
det stigende problem 
med overbelægning på 
rastepladserne. Med infra-
strukturaftalen fra sidste 
år blev der afsat 50 mio. 
kr. til formålet, og det 
hjælper et stykke af vejen, 
men løser ikke de kapaci-
tetsproblemer vi oplever 
i dagligdagen, siger chef-
konsulent Anders Jessen.

Det er Vejdirektoratet, 
der er ansvarlig myndig-
hed for rastepladserne 
langs motorvejsnettet, og 
du kan læse mere om de 
danske rastepladser og 
reglerne for brugen her. ■

Lastbiler mangler p-pladser
 Arkiv foto

Bov Sogn skal have ny kordegn
Af Dit te Vennits Nielsen

Bov Sogn skal ud at 
finde ny kordegn.

“En af vores dygtige 
kordegne har sagt op og 
skal fremover bestride 
en stilling som admini-
strationschef i et andet 
sogn”, fortæller formand 
for Bov Menighedsråd 
Erik Secher, som peger 
på, at det altid er en ud-
fordring at finde dygtige 
medarbejdere.

I løbet af nogle uger bli-
ver den ledige stilling slået 
op. Arbejdet som kordegn 

er meget alsidigt med 
store krav til kommunika-
tion, planlægning samt at 
have mange bolde i luften 
samtidigt.

“Ansøgere med erfaring 
indenfor planlægning af 
arbejdstid, kendskab til 
økonomi samt logistik 
vil helt klart ligge godt i 
ansøgerfeltet”, siger Erik 
Secher. ■

Formand for Bov 
Menighedsråd Erik Secher 
skal ud at finde en ny 
kordegn.

HERREFRISØR/
BARBERSHOP

i Nørregade 38, Padborg
Klip . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150,-
Maskinklip . . . . . . . . . . . . . . 100,-
Retning af skæg . . . . . . . . . . . 75,-
Hår og skæg . . . . . . . . . . . . . 200,-
Hårfj erning i næse og 
ører med voks . . . . . . . . . . . . 50,-
Klip, næse og ører . . . . . . . . 175,-

Med og uden tidsbestilling
Tlf. 51 43 97 75

TIRS.-FREDAG kl. 9.00 -17.30
LØRDAG kl. 9.00 -13.00

1. MANDAG i hver måned
kl. 9.00 -17.30
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Langberger Weg 4, 24941 Flensburg
Tlf. 0049 461 5003694 • mail: uwe@rbv-� .de • www.rbv-� .de

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

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

HUSK!

Dansk 
service 

med tyske 
priser

Dit uafhængige rejsebureau

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

Travestr. 2 • 24943 Flensburg • Tlf. +49 461 315 4141

www.restaurant-cevapcici.de

Vi taler dansk

Cevapcici
Restaurant

HVERONSDAGSPARERIBSSpis alt du kan
Bestil gerne i forvejen

DEN MUNTRE 
BOSNIER

Rumpsteak-schnitzel 
fyldt med skinke og 
ost, dertil pommes 
frites og djuvec ris

18 €

Åbent: Tirs- Søndag kl.17.00 - 23.00
 & Søndage kl.12.00 - 14.30

Kroatisk restaurant med 
speciale i balkan- og 
middelhavsretter samt 
pasta- vegetar- og 
årstidsbestemte retter

DIN LOKALE HÅNDVÆRKER

Design to Shape Light
louispoulsen.com

 New

Design to Shape Light
louispoulsen.com

 New

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

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

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

Kontakt os på: 
Dennis Lorenzen

27 58 87 50 • Dennis@ltnatur.dk 

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

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

LT NATUR &
EJENDOMSSERVICE APS

Murer- samt tømrerafdeling: kontakt os for mere info

Vognmandsfirmaet
Kenneth Jacobsen

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

Kørsel med kran og grab
Containerkørsel
Entreprenørkørsel

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

Skærver · Pyntesten
Egen grusgrav

Selv-afhenter-plads
Skovglimt 1, 6340 Kruså

   kj@kenneth-jacobsen.dk

www.kenneth-jacobsen.dk

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

CVR 34 22 35 72

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

Bred VVS ApS

…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

• 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

5 skarpe til Peter Therkelsen
Navn: Peter Therkelsen 

Bopæl: Kollund 

Alder: 50 år 

Erhverv: Administrerende 

direk tør H. P. Therkelsen

Hvad ville du gøre om, 
hvis du fik chancen?
“Stort set ingenting. Jeg 
har et fantastisk liv. Jeg 
har grebet de muligheder, 
som der var. Det er både 
sjovt og dejligt at arbejde 
med så mange dygtige 

medarbejdere, som vi har 
i HPT. De sving jeg har 
taget i livet, har været de 
rigtige”.

Nævn en person, der 
har ændret dit liv?
“Det har min kone, Lene, 
som jeg blev gift med i 
2007. Hun har skænket 
mig to dejlige børn. Det er 
jeg hende altid taknem-
melig for. Hun stammer 
fra Kolding. Jeg mødte 

hende i London, da vi beg-
ge arbejdede derovre”.

Hvad har været din 
bedste ferie?
“I familien er vi vilde 

med skiferie til Østrig og 
Schweiz. Vi elsker aktiv 
ferie og frisk luft. Det 
gælder om hurtigst muligt 
at komme op til toppen af 
bjerget

Hvilken kendt person 
ville du helst spise en god 
middag sammen med?
“Det skulle være med 
Bruno fra rockbandet 
U2. Jeg har altid været en 
stor fan af ham, og har 
fulgt ham fra mine unge 
år. Jeg har oplevet mange 

af bandets koncerter, og 
jeg forbinder mange gode 
minder med U2”.

Hvad laver du om 10 år?
“Om 10 år arbejder jeg 
stadig i speditionsbran-
chen og er direktør for 
HPT”. ■

Adm. direktør Peter Therkelsen
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