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

VELUDFØRT TØMRER- & 
SNEDKERARBEJDE

Vi skaffer den maskine eller de reservedele du 
mangler - nyt som brugt

• Salg og reparation af landbrugsmaskiner
• Salg og reparation af havebrugsmaskiner
• Reparation af alle bilmærker
• Hydraulik
• Alt i smedearbejde

Carstens Maskinværksted
v/ Carsten Hansen

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

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

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

✔ Gennemgang af regnskaber og 
balancer i forbindelse med moms-
indberetning, skattebetaling mv. 

✔ Opstilling af regnskab og skatte-
pligtig indkomst samt indberetning 
af selvangivelser til SKAT 

✔ Optimering af indkomst- og skatteforhold

✔ Assistance med bogholderiopgaver

✔ Hjælp til forståelse af dine skatteforhold
og korrespondance med skattevæsenet

Både for virksomheder og private

Ring og hør hvad jeg kan gøre for dig
Revisor André Tarp ∙ Sønderborg ∙ Tlf. 53 82 84 84

ØKONOMI- OG SKATTERÅDGIVNING

Gråsten - Broager - Ragebøl - Sundeved - Padborg - Kruså - Frøslev - Holbøl - Kollund Uge 31 3. august 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 

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

Fiskenæsvej 2, 6300 Gråsten   

Tilmelding 
og tidsbestilling
 nødvendig på 

tlf. nr. 7365 0033

PRIS FOR BRUNCH & 
WELLNESS PR. PERS.

299 kr.

Hvornår har du sidst 
forkælet dig selv?

KOM TIL
BRUNCH & 
WELLNESS

HVER SØNDAG FRA KL. 9.00
Start dagen med brunch i 

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

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

udlån af badekåbe

Fra den 14/8

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  3. august kl. 18.00 Aftensang i Gråsten Slotskirke

Søndag den 7. august kl.  9.30 Gudstjeneste i Gråsten Slotskirke

Onsdag den 10. august kl. 18.00 Taize aftensang i Adsbøl 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.

Prinsesse Benedikte uddelte legater på Graasten Slot

Af Gunnar Hat tesen

Det var Hendes 
Kongelige Højhed, 
Prinsesse Benedikte, 
som overrakte legater 
til 12 foreninger ved den 
årlige uddeling af penge 
fra I.P. Nielsen Fonden 
til minde om Dronning 
Ingrid.

Uddelingen skete på 
Graasten Slot, hvor der 
blev uddelt næsten en 
kvart million kroner til 
sønderjyske børn og unge.

Normalt plejer der også 
at være legatmodtagere 
fra den gamle Gråsten 
Kommune, men i år var 
der ingen lokale ansøgere.

Det ærgrer fhv. borg-

mester Bendt Olesen, 
der er medlem af 
legatbestyrelsen.

“Vi har ingen lokale an-
søgninger modtaget. Det 
håber jeg, der bliver rettet 
op på til næste år”, siger 
Bendt Olesen.

Prinsesse Benedikte 
trykkede alle legatmodta-
gere i hånden.

Dronning Ingrid
Prinsesse Benedikte 
nævnte, at hun har sin 
interesse for det søn-
derjyske fra sin mor, 
Dronning Ingrid, da 
hun bød velkommen i 
slottets spisestue.

“Her på Graasten Slot 
har vi tilbragt mange 
lykkelige somre, og det 
er herfra, min inte-
resse for det sønderjyske 
stammer fra, stærkt 
inspireret af vores mor. 
Alt det sønderjyske stod hendes hjerte meget nært, 

og jeg er hundrede pro-
cent sikker på, at hun også 
ville syntes, at det er de 

helt rigtige, der nu er ud-
valgt til at få støtte”, sagde 
Prinsesse Benedikte.

Formand for I.P. Nielsens 

Fond, Anne Margrethe 
Ikast, fortalte kort om, 
hvem folketingsmand 
I.P. Nielsen. Han var 
folketingsmand fra 1920 
til 1943, og sammen med 
Dronning Ingrid hjalp 
han sønderjyske børn. ■

Prinsesse Benedikte hilser 
på formand for legatbesty-
relsen, Anna Margrethe Ikast.
 Foto Ingrid Johannsen

Anna Margrethe Ikast og 
Bendt Olesen.
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Torvedage i Gråsten

PROGRAM 2022
Fredag den 5. august

9.00 . . . . . . . Byens bomme lukkes. Tale ved Borgmester 
Erik Lauritzen. Dele af Broager Brandværns 
orkester spiller Torvedagene i gang

9.30-19.00 . Butikkerne åbner og bugner af gode tilbud
9.30-19.00 . Gråsten Handels tombola er åben
9.30 . . . . . . . Menighedsrådet fortæller om Noahs ark for de 

mindste på Torvet
9.30-10.30 . Gratis morgenkaff e og rundstykker ved 

Den Gamle Skomager, sponsoreret af 
Gråsten Handel

9.30-19.00 . Kræmmere og foreninger har stande i hele 
midtbyen

9.30-19.00 . Fiskbæk Gårdbutik står på Nygade
9.30-19.00 . Besøg Din Hørespecialist og deltag i 

konkurrencen om et sæt formstøbte høreværn
10.00-17.00 Historisk forening & arkiv laver gamle lege. 

Bl.a. Ærteposer og Hinke
10.00-19.00 Gråsten Roklub sælger øl og pølser ved 

Fri Bikeshop
10.00-19.00 Imerco laver smagsprøver på 

fantastiske pandekager
10.00-19.00 Børneland ved Als Udlejning på sidevejen 

ved Den Gamle Kro
10.00-23.00 Tinsoldaten sælger grillpølser på Torvet
10.00-23.00 Gråsten Boldklub og Tinsoldaten sælger, øl, 

vand og vin i ølvognen på Torvet
10.00-17.00 Kræftens Bekæmpelse holder loppemarked 

på Jernbanegade
10.30-11.00 . Den Kongelige Livgardes Musikkorps spiller på 

Torvet
11.00-21.30 . Den Gamle Skomager sælger grillmenu 

hele dagen
11.00-02.00 Tinsoldaten er åben
11.30-23.00 . Den Gamle Skomagers Biergarten på Torvet er 

åben
11.43 . . . . . . . De store Vagtskifte med start fra Palæet mod 

Graasten Slotsgård. Altid værd at se
13.00-15.00 Live musik på scenen - Lars Clausen
14.00 . . . . . . Modeshow ved 2dreams på Borggade
15.30-16.15 . Børneunderholdning på scenen – 

Sørens Safari Show
16.45-19.30 . Live musik på scenen – Two Jacks
20.15-22.45 . Live musik på scenen. O’Driscoll & Friends 

23.00 . . . . . . STORT FESTFYRVÆRKERI PÅ 
GRÅSTEN SLOTSSØ

Lørdag den 6. august
9.30-14.00 . Butikkerne åbner og bugner af gode tilbud
9.30-14.00 . Gråsten Handels tombola er åben
9.30-14.00 . Børnekræmmermarked i hele midtbyen
9.30-14.00 . Kræmmer og foreninger har stande i hele 

midtbyen
9.30-14.00 . Fiskbæk Gårdbutik står på Nygade
9.30-14.00 . Besøg Din Hørespecialist og deltag i 

konkurrencen om et sæt formstøbte høreværn
9.30-17.00  . Gråsten Boldklub og Tinsoldaten sælger, øl, 

vand og vin i ølvognen på Torvet
9.30-14.00 . Imerco laver smagsprøver på 

fantastiske pandekager.
9.30-14.00 . Kræftens Bekæmpelse holder 

loppemarked på Jernbanegade
9.30-14.00 . Gråsten Roklub sælger øl og pølser ved 

Fri Bikeshop
9.30 . . . . . . . KGGOs kørestols ringridning. Optoget starter: 

på P-pladsen ved brandstationen, via 
A.D. Jørgensensgade, Nygade til Torvet og 
slutter i Jernbanegade. Kørestols ringridningen 
er i Jernbanegade. KGGO er vært med musik 
på deres lille scene med Steff an Grarup Jensen, 
Brian O’Driscoll, George Forchhammer, 
Chris Falkenberg Rasmussen og 
Søren Peter Frøsig

9.30-14.00 . KGGO har tombola og sælger æblegrillpølser 
på Jernbanegade

9.30-14.00 . Børneland ved Als Udlejning på sidevejen ved 
Den Gamle kro

10.00-17.00 Den Gamle Skomagers Biergarten på Torvet er 
åben

10.00-04.00 Pubben på Den Gamle Skomager er åben
10.00-17.00 Tinsoldaten sælger grillpølser på Torvet
10.30-21.30 . Den Gamle Skomager sælger grillmenu hele 

dagen
11.00-02.00 Tinsoldaten er åben
11.43 - . . . . . . Vagtskifte med start fra Palæet mod 

Graasten Slot. Altid værd at se
12.00-12.45 . Børneunderholdning på scenen. Dynamike
13.30-16.00 Live musik på scenen. SurpriZe Duo
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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

Daisy days

Salg af lettere 
brugt personaletøj

Stativer med 
stærkt nedsatte 

varer 

fra 25,-

Modeshow

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

Søstrene hygger sig på Graasten Slot 
Af Søren Gülck

Dronning Margrethe er 
for tiden i godt selskab 
med sine to søstre, 
Prinsesse Benedikte og 
Dronning Anne-Marie, på 
Graasten Slot.
Fredag fik hundredvis 
af mennesker kongelige 
vink, da de overværede 
vagtskiftet på Graasten 
Slot.

Søstrene var i strålende 
sommerhumør og grav-
hunden Tellia var også 
med. 

To gardere fik det under 
vagtskiftet dårligt. Den 
ene måtte ned at ligge 
for at komme til sig selv, 
men efter at de fik noget 
væske og blod til hovedet, 
fik de begge det heldigvis 
bedre. ■

Prinsesse Benedikte, 
Dronning Anne-Marie og 
Dronning Margrethe var i 
strålende sommerhumør.
 Foto Søren Gülck

Hundredvis af mennesker oplevede vagtskiftet på Graasten Slot.
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ÅBNINGSTIDER
Mandag 9.30 - 17.30 
Tirsdag 9.30 - 17.30
Onsdag 9.30 - 17.30
Torsdag 9.30 - 17.30
Fredag 9.30 - 19.00
Lørdag 9.00 - 14.00

Slotsgade 7 • 6300 Gråsten
Tlf.: 74 65 30 31

www.toejeksperten.dk

VINDJAKKER
SPAR 40%

JAKKER - BLAZERE

SPAR
OP TIL

 50%

henderson
SKJORTER - KORT ÆRME
Normalpris 299,- 

NU 199,-

SKJORTER - STRIK
Normalpris 499,- 

NU 299,-
COWBOYSHORTS ¾ LANG
Normalpris 399,- 

NU 199,-

LÆRREDSBUKSER
Normalpris 800,- 

NU 480,-

SKJORTER - SWEAT
Normalpris 499,- 

NU 299,-
SKJORTER - LANG ÆRME
Normalpris 600,- 

NU 300,-

Vi rydder op!

SLUTUDSALG
I UGE 31

VI GIVER 20% RABAT PÅ 
IKKE NEDSATTE VARER

TORSDAG - FREDAG - LØRDAG

MASSER AF VARER  HALV PRIS 

SPAR 
300,-

SPAR 
320,-

SPAR 
100,-

SPAR 
200,-

SPAR 
200,-

SPAR 
200,-
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Gråsten Boldklub

Fodboldtræning
Efterår 2022
Fodbold for alle
Årgang/køn Trænere Telefon Tidspunkt Start
Boldbanden – mix. – årg. 
2018 og 2017 
med forælder

Anne Sophie Rasmussen
Lena Hymøller
Anders

6017 7598
3025 4540 Onsdag

17.00 – 17.30

Onsdag 
den 10. 
august 

U-6, U-7 og U-8 drenge
årg. 2016 og 2015 

Simon Andersen
Svenja, Nicolas, Bastian, 
Magnus og Ida.

2677 1124 Onsdag
17.00 – 17.50

Onsdag 
den 10. 
august 

U-7, U-8 og U-9 piger
årg. 2016, 2015 og 2014

Stine Eilersen
Amalie Rasmussen
Caroline Franson

2015 9507 Onsdag
17.00 – 18.00

Onsdag 
den 10. 
august 

U-9 og U-10 drenge
årg. 2013 og 2014

Mads Höeg
Mads

2330 9517 Tirsdag og torsdag
17.00 – 18.00

Tirsdag 
den 9. 
august 

U-10, U-11 og U-12 piger
årg. 2013, 2012 og 2011

Birgitte E. Lorenzen
John Madsen
m. � .

6166 5659
2577 0290 Mandag og onsdag 

17.30 – 18.30

Mandag 
den 8. 
august

U-11 og U-12 drenge
årg. 2012 og 2011

John Madsen
Jakob Lauritzen
Luke S. Petersen

2577 0290
2424 0601 Tirsdag og torsdag

17.00 - 18.15

Tirsdag 
den 9. 
august 

U-13 og U-14 drenge 
årg. 2009 og 2010

Thomas Kleinschmidt
Keno Lange

2168 6067
5321 9700

Tirsdag og torsdag
17.00 - 18.30

Tirsdag 
den 9. 
august 

U-13 og U-14 piger 
årg. 2009 og 2010

Svend Erik Jørgensen 
Morten Mau

3125 1630 Mandag og onsdag
17.15 – 18.30

Mandag 
den 8. 
august

U-15 og U-16 drenge
årg. 2007 og 2008 Kenneth Hansen 2614 2204 Tirsdag og torsdag

17.15 – 18.45 Er i gang 

U-15, U-16 og U-17 piger
årg. 2006, 2007 og 2008
sammen med BUI 
og Varnæs

Martin Tambor
Kim Steg (BUI)
Claus Kramer Hansen
Susanne Nordahl Hansen

5151 3789
2086 7831
2778 5351

Mandag og onsdag
17.00 – 19.00

Mandag 
den 1. 
august

PARASPORT- mix
årg. 2013 og 2004
Spillere med specielle 
behov

Malene Dinesen
Christine Mortensen
Nina Markussen

2888 2210
4216 2661 Mandag 

16.30 – 17.30

Mandag 
den 8. 
august

Seniordamer – årg. 
2005 og ældre
11 og 7- mands-hold

Mogens Hansen 6131 6142 Mandag 
19.00 - 20.30

Mandag 
den 1. 
august

U-17 og U-18 drenge
årg. 2006 og 2005 Henrik Olesen 2569 8016 Mandag 

18.00 – 19.30

Mandag 
den 8. 
august

Seniorherrer-
Årg. 2002 og ældre

Serie 2 - Elmedin Kasumovic
Serie 2 -Torben Petersen
Serie 4 - Michael Jessen
Serie 5 - Timmo Gundel/ 
Anders 

4217 1599
7399 7373
2252 4610
3150 4510

Tirsdag og torsdag
19.00 – 20.45 Er i gang

Seniordamer
årg. 2002 og ældre
7- mands

Mogens Hansen 6131 6142 Mandag og onsdag 
19.00-20.30 Er i gang

Old boys + 32 år
11- mands
Superveteraner + 40 år

Steffan Matthiesen
(spiller 11-mandskamp 
torsdage)
Thomas T. Jørgensen
(spiller 6-mandskamp mandag)

2042 4670

2177 1966

Søndag 
10.00 – 11.15

Træner 
hele året

+ 60 herrer Mogens Hansen 6131 6142 Onsdag 
10.15 – 12.00

Spiller 
hele året

Al træning foregår på Årsbjerg, Buskmosevej 2, Gråsten 

Til nye medlemmer:
Det er gratis at træne med i 14 dage for at se, om klubben/holdet er 

noget for dig. Ring til en af årgangens trænere og aftal 1. besøg.
På klubbens vegne 

Mogens Hansen — formand 6131 6142 

Ellen Trane Nørby: Gråsten er blevet forsømt 
Af Lise Kristensen

Venstres borgmester-
kandidat i Sønderborg 
Kommune, Ellen Trane 

Nørby, vil hellige sig 
kommunalpolitik. 

Hun har for længst 
besluttet at træde ud af 
Folketinget efter næste 
folketingsvalg, som kom-

mer i efteråret. Dermed 
er 17 ½ år slut på Tinge. 
I stedet vil hun kæm-
pe for sin efterfølger i 
Folketinget Chris Preuss, 
der stammer fra Gråsten. 

“Jeg skal ikke længere 
tænke på, om flyveren fra 
Sønderborg til København 
går, eller sidde 14-15 timer 
i bil om ugen, hvis den 
ikke gør,” siger den afgå-
ende folketingspolitiker. 

Økonomien er dårlig
Hun har blod på tanden 
og går efter borgmesterpo-
sten, som siden 2014 inde-
haves af socialdemokraten 
Erik Lauritzen. 

“Sønderborg Kommune 
er udfordret på økono-
mien. Vi er tvunget til at 
skære ned og fjerne ting, 
som var lagt ind i budget-
tet. Vi er gået ind i en bred 
konstituering, men jeg 
savner bredere forlig i re-
spekt for, ikke alle er eni-
ge, og at ikke alle beslut-
ninger behøver være fo-
stret i Socialdemokratiets 
baghave. Det vil vi arbejde 
aktivt for i Venstre og 
gå konstruktivt ind i. 
Venstre vil godt være med 
til at tage ansvar for en 
dårlig økonomi. Det bliver 
en stor opgave at holde 
hånden under skoler og 
ældreområdet,” siger Ellen 
Trane Nørby, der vil finde 
nye opgaver, når folke-
tingsarbejdet ikke længere 
kalder. 

Gråsten mangler masterplan
“Corona kan ikke længere 
bruges som forklaring på, 
hvorfor der ikke er lavet 
en masterplan for Gråsten. 
Det burde være sket for 
længst. Gråsten venter på 
udvikling. Vi skal have 
bymidten løftet med mu-
lighed for at bygge boliger 
og give plads for mere 
udeservering i midtbyen. 
Den gamle byggemasse 
bør rives ned i nødvendigt 
omfang for at sikre plads 
til boliger, detailhandel og 
et mindre supermarked 
kan etableres i midtbyen 
til glæde for turister og 
borgere. Der skal nyt liv 
på politigrunden, og på 
den anden side af noret, 
mangler vi at komme vi-
dere med Teglværksbyen,” 
siger Ellen Trane Nørby. 

“Vi ved, der er interes-
senter og investorer til 

flere projektet. Det vil vi 
gerne understøtte frem 
for at kvæle tingene, fordi 
tiden går og går. Der er 
behov for flere parcelhus-
grunde og mindre boliger. 
Hvis husejere kan få mere 
ud af at bruge et ledigt 
butiksareal i stueetagen til 
noget andet, bør vi vige fra 
princippet om, butiksga-
den skal gå hele vejen fra 
Ahlmannsparken til Den 
kongelige Køkkenhave. 
Der skal laves en lokalplan 
for den indre by,” mener 
Venstre-kvinden, der vil 
give flere end kongefami-
lien udsigt til slotssøen og 
mener, tingene går alt for 
langsomt i den forsømte 
by. 

Flere byggegrunde
Hun nævner udstyk-
ning af grunde ud mod 
Rinkenæs og for den sags 
skyld Trappen i Alnor 
som mulighed for nye 
boliger. Ejendomsmæglere 
og forvaltning efter-
lyser ledige grunde i 
hele Gråsten og omegn. 
Tendensen går væk fra de 
store byer. Flere vil gerne 
flytte i attraktive boliger i 
provinsen, hvis forholdene 
og mulighederne er der. 
Venstres politiske ordfører 
i byrådet vil om nødven-
digt give dispensationer 
for at få gang i tingene og 
udvikling i byen. 

“Det behøver ikke være 
bybåndet, der definerer 
boligudviklingen. Er der 
behov for det, må vi se 
bort fra det. Vi skal have 
løftet de ting i kommune-
planen,” siger Ellen Trane 
Nørby, der også ønsker 
udvikling af landdistriktet 

ud mod Kværs og den 
vestlige kommunegrænse. 

Den, mener Ellen Trane 
Nørby, der er behov for at 
overskride.  

“De fire sønderjyske 
kommuner bør gå sam-
men om infrastruktur 
og energiplanlægning i 
et strategisk samarbejde 
i stedet for at arbejde ryg 
mod ryg. Ved planlægning 
og udførelse af store ting 
som energiprojekter bør 
vi samarbejde på tværs 
af kommunegrænser, så 
vi får placeret tlngene 
hensigtsmæssigt,” siger 
Venstres stemmesluger 
ved kommunalvalget med 
slet skjult henvisning til 
det omstridte biogasanlæg 
i Kværs, der er opført tæt 
på et lignende anlæg i 
Kliplev. 

“Det løb er kørt,” slår 
hun fast med en målsæt-
ning om for en anden 
gangs skyld at løfte blikket 
over kommunegrænsen. 

Ellen Trane Nørby hol-
der ferie på Langeland 
med ægtefællen, Ulrik 
Ryssel Albertsen, og bør-
nene Vigga på otte år og 
Sofus på fem i visheden 
om, der er opgaver nok at 
tage fat på, når det kom-
munalpolitiske arbejde 
atter kalder. ■

Ellen Trane Nørby (V) glæder 
sig til at hellige sig kommu-
nalpolitik fuldt og helt og vil 
have turbo på udviklingen af 
Gråsten by og omegnssam-
fundene med udstykning 
af boliger og fleksibilitet i 
planfasen, så der kan komme 
gang i sagerne. Arkiv foto
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Byens spisested 
no. 1

Byens spisested 
no. 1

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

Menu:
Stor jazzbuffet

3 slags sild: En hvid, en krydret og Anker’s 
hjemmelavet ølsild samt hjemmelavet tilbehør

Musik
Byg-selv smørrebrød med min. 10 slags 

lækkert pålæg, samt alt det klassiske tilbehør
Musik

Anker’s lune retter
Musik

TAK FOR IDAG

28. august kl. 12 Ole Valentin
29. september kl. 12 Jazz med to
30. oktober kl.12 Vestre Jazzværk

27. november kl. 12 Jazz med to
11. December Julejazz med overraskelse. Tjørnelunds jazzband
 8. Januar 2023 Nytårsjazz med overraskelse. Vestre Jazzværk

Fiskenæsvej 2 - 6300 Gråsten - Tlf. +45 30340000 - info@ankers.restaurant - www.ankers.restaurant

30. oktober 
Vestre Jazzværk
FÅ BILLETTER 

TILBAGE

249,-

28. august 
Ole Valentin

199,-

29. september 
Jazz med to

When you’re smiling 
What a wonderful world

Nyboders pris 
Manden på risten

…er blot lidt af mange numre

249,-

Frokostjazz 
på Ankers
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www.fribikeshop.dk 
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KLAR, PARAT... SKOLESTART

SCOTT
Aspect 965

SPAR 600,-5.199,-

AL SERVICE 
INKLUDERET

2 FAST BELØB HVER
MÅNED I 36 MDR.

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

1

SCOTT Aspect 965

FRI BIKESMART

 200,- pr. md. i 36 mdr.
Samlet kredit- og tilbagebetalings- 
beløb 7.199 kr. Prisen omfatter  
5.799 kr. + Fri BikeSmart-serviceaftale  
på 2.000 kr. over 36 mdr. via  
Betalingsservice. Samlerabat 600 kr. *

*Finansieringen tilbydes i samarbejde med 
Nordea Finans med 14 dages fortrydelsesret. 
Samlede kreditomk. 0 kr.  
Fast debitorrente og ÅOP 0,00%

BIKE SALE
SPAR

NU KUN 159,-

PR. STK.

20% Kædelås m. kode
eller nøgle
6x900 mm

SPAR

15%
PÅ UDVALGTE  BØRNE 

OG JUNIOR CYKLER FRA

GÆLDER ALLE 20”, 24” OG 26” 

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

BovAvis

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

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

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

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

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

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

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

entre til Koldinghus og eftermiddagskaff e 
på Hotel Skamlingsbanken

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

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

Onsdag den 17. august

Mary og 
Kronprinsesserne 

695,-
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Virksomhedsprofil
ANNONCE

NYT KØKKEN PÅ EN DAG
Generationsskifte i OK Køkkenrenovering

37-årige Morten Holm Steinbeck er siden 
2019 sønderjysk repræsentant for OK 
Køkkenrenovering med udgangspunkt i 
hjemmet i Nørre Hostrup. Herfra service-
rer han sine sønderjyske kunder med 
ønske om fornyelse af køkkenregionerne. 

”Vi arbejder ud fra et bæredygtigt 
koncept om at genbruge så meget af 
køkken inventaret som muligt. Der er 
ingen grund til at skifte hele skabe ud, 
hvis det er tilstrækkeligt med nye låger 
eller sku� er. Vi laver køkkenet på én 
dag. Du kan i princippet tage på arbejde 
om morgenen og komme hjem til et 
nyt køkken om aftenen,” siger Morten 
Steinbeck, der med køkken tjansen er 
vendt hjem til det sønderjyske med hele 
familien.

En lagerbygning til køkkeninventar 
ligger side om side med det nybyggede 
hus på den rummelige grund i landdi-
striktet. Herfra kører køkkeneksperten 
ud og giver tilbud på moderne køkkener 
til hele familien, men også efter indivi-
duelle ønsker om materialer, farver og 
udformning.

”Folk tør noget mere med farverne nu 
om stunder. Udviklingen går lidt væk fra 
overskabe i de nye åbne samtalekøkkener, 
og så bruger man mere sku� er end skabe 
blandt andet fordi, det udnytter pladsen 
bedre,” siger den udannede ingeniør.

Han arbejder sammen med sin far 
Heinrich Steinbeck, der for 14 år siden 
startede som sønderjysk repræsentant 
for OK Køkkenrenovering, der har hoved-
sæde i Hinnerup. En snes regionale 
forhandlere dækker hele landet foruden 
Færøerne, Grønland, Nordtyskland, og det 
svenske marked er under udbygning.

”Jeg har ikke noget showroom. Jeg 
kører ud til kunderne og hører deres 
ønsker og giver tilbud. Så har de et 
køkken i løbet af otte uger. Jeg har 
prøvelåger og sku� er med ud til folk, så 
de kan se, hvad vi har. To montører kører 
ud og sætter det op, og så har jeg et fast 
samarbejde med et tømrerfirma,” fortæller 
Morten Holm Steinbeck.

Travlhed under coronaen
Ved et tilfælde startede den unge 
erhvervsdrivende i branchen på det 
gunstigt tænkeligste tidspunkt. Coronaen 
gav travlhed. Pan demien fik folk til at 
hellige sig hus og hjem, så der blev rige-
ligt at se til hos køkken specia listerne. 
Pla ceringen i Nørre Hostrup er tæt på 
motorvejen og gør køretiden til hele 
dækningsområdet Haders lev, Vojens, 
Aaben raa, Røde kro, Toft lund, Løgum-
kloster, Tøn der, Ting lev, Pad borg, Gråsten, 
Søn der borg og Als overkommelig inden 
for en overskuelig tid.

”Vi har haft utrolig travlt. Vore kunder 
hører om os fra andre kunder, men vi er 
selvfølgelig også på netmedier. Det er ofte 
det modne publikum, der fornyer deres 
køkkener, men også det yngre segment 
med særligt fokus på at minimere de 
ressourcer, vi bruger, er en kundegruppe 
i vækst. Vi vil kendes på vores service, og 
at vi følger tingene til dørs, og så har vi 
det miljøbevidste koncept,” siger Morten 

Steinbeck, der har stor glæde af nærhe-
den til faderens ekspertise og know how.

OK Køkkenrenovering startede i 
2008 

”Vi leverer selvfølgelig det, folk ønsker. 
Køkken elementerne er dansk produceret, 
så der er kort til leverandørerne. Ved 
renovering af køkkenet frem for et helt nyt 
genbruger man typisk 70 procent af mate-
rialerne  og skifter primært de synlige dele. 
Det passer godt ind i tidens krav til miljø 
og bæredygtighed,” er køkkenrenovørens 
erfaring.

Kunderne har i reglen de hårde hvide-
varer som køleskabe, frysere og komfurer, 
de gerne vil have. OK Køkken renovering 
får det hele til at passe sammen og at gå 
op i en højere enhed.

”De køkkener, vi fornyer, er typisk 
16-30 år gamle. Det ældste køkken, jeg 

har renoveret, var fra 1973. Så skal det 
meste fornyes, men i mange køkkener kan 
store dele af inventaret genbruges, og så 
er der ingen grund til at smide det ud. Vi 
er selvfølgelig også behjælpelige med at 
få låger, materialer og farver til at passe 
sammen med det, man i forvejen har, og 
at sætte låger på opvaskemaskiner og 
køleskabe efter ønske. Vi bygger også 
hylder op. I det hele taget leverer vi et 
helhedskoncept, så man har et ordentlig 
køkken en snes år frem i tiden, når vi er 
færdige,” fortæller Morten Steinbeck, der 
sætter 200 køkkener ind i sønderjyske 
hjem om året.

OK Køkkenrenovering laver også 
bryggers, badeværelser samt skyde-
låger. Langt hoved parten af kunderne er 
private med enkelte udlejningsfirmaer og 
erhvervs virksomheder som en mindre del 
af køkkenklientellet.

”Det er vores historie, der bærer OK 
Køkkenrenovering frem. Vi viser eksem-
pler på, hvordan et køkken ser ud før 
og efter vort besøg. Det overbeviser de 
fleste,” fortæller Morten Steinbeck, der 
lever af tilfredse kunder og er vant til at 
indfri folks køkkenønsker med mere.

KØKKEN · BAD · GARDEROBE

KØKKEN-
RENOVERINGOK

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

Morten Steinbeck og hans far 
Heinrich Steinbeck, hvis udkørende 
køkkenrepræsentation sønnen 
overtog i 2019

HEINRICH T: 2941 1470 MORTEN T: 2683 6790
Danmarks eneste landsdækkende kæde – din garanti for tryghed og kvalitet
OKKR.DK
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Træningstider HK Egene 2022/2023

Årgang Hold Tider Træner Start Træningssted

2017 og senere U3 -U5 Mandag 16.45 - 17.30 Melanie Thaysen og Anne Sofi e Rohde Rasmussen 5. september Ahlmannsparken

2009 og 20010 U13 drenge Mandag 18.00 - 19.30 Hans Heissel 15. august Ahlmannsparken

2007 og 2008 U15 drenge Mandag 18.00 - 19.30 Hans Heissel 15. august Ahlmannsparken

2005 og 2006 U17 drenge Mandag 19.30 - 21.00

2002 og senere Herre senior Mandag 19.30 - 21.00 Mads Heissel 15. august Ahlmannsparken

2014 U8 Mix Tirsdag 17.00 - 18.00 Annette Jørgensen 23. august Ahlmannsparken

2013 U9 Mix Tirsdag 17.00 - 18.00 Annette Jørgensen 23. august Ahlmannsparken

2010, 2011 og 2012 U11 Mix Tirsdag 17.00 - 18.00 Annette Jørgensen 23. august Ahlmannsparken

2007, 2008 og 2009 U15 piger Tirsdag 18.00 - 19.30 Thomas Schroll, Mads Heissel og Mogens Hansen 9. august Ahlmannsparken

2005 og 2006 U17 piger Tirsdag 19.30 - 21.00 Mogens Hansen og Kirsten T. Matzen 9. august Ahlmannsparken

2003 og 2004 U19 piger Tirsdag 19.30 - 21.00 Mogens Hansen og Kirsten T. Matzen 9. august Ahlmannsparken

Spillermøde i klublokalet kl. 19.00 den 9. august

2015 og 2016 U6 og U7 Mix Onsdag 17.00 - 17.45 Annette Jørgensen 7. september Ahlmannsparken

2009 og 2010 U13 drenge Onsdag 18.00 - 19.30 Hans Heissel 17. august Ahlmannsparken

2007 og 2008 U15 drenge Onsdag 18.00 - 19.30 Hans Heissel 17. august Ahlmannsparken

2005 og 2006 U17 drenge Onsdag 19.30 - 21.00 Spillemøde i klublokalet kl. 19.00 den 17. august 17. august Ahlmannsparken

2010, 2011 og 2012 U11 Mix Torsdag 17.00 - 18.00 Annette Jørgensen 25. august Ahlmannsparken

2007, 2008 og 2009 U15 piger Torsdag 18.30 - 20.00 Thomas Schroll, Mads Heissel og Mogens Hansen 11. august Grænsehallerne, Kruså

2005 og 2006 U17 piger Torsdag 19.30 - 21.00 Mogens Hansen og Kirsten T. Matzen 11. august Ahlmannsparken

2003 og 2004 U19 piger Torsdag 19.30 - 21.00 Mogens Hansen og Kirsten T. Matzen 11. august Ahlmannsparken

* Hvis man har spørgsmål eller andet til ovenstående kan man kontakte Annette Jørgensen på tlf. 28 45 35 26.

HÅNDBOLDKLUBBEN  GRÅSTEN

Daisy Days i Gråsten fredag og lørdag
Af Lise Kristensen

Normalt hedder 
Torvedagene i Gråsten 
Crazy Days under hen-
visning til de slagtilbud, 
der bliver torvedagenes 
besøgene til del.
I år har Gråsten Handel 
omdøbt Torvedagene til 
Daisy Days med ønske om 
at fejre Hendes Majestæt 
Dronningen, der er på 
sommerophold på slottet. 
Anledningen er hendes 
50 års regentjubilæum.

Folkefesten løber af sta-
blen helt som vanligt med 
øl, sang og bægerklang 
på Torvet, hvor alle byens 
butikker deltager med 
særlige arrangementer. 

Pyntet
Byen er pyntet op med 
flag og Margueritter. 
Blomstertorvet har lavet et 
særligt blåt ordensbånd til 
personalet i anledning af 
festlighederne. 

Imerco laver smags-

prøver på pandekager og 
leverer selvsagt selv udstyr 
og ingredienser. 

Fiskbæk Gårdbutik 
sælger ud af sine varer i 
Nygade. 

Menighedsrådet for-
tæller om Noahs Ark, og 
Gråsten Roklub sørger for 
kalorieindtag i form af øl 
og pølser, som man senere 
kan slide af på vandet. 

Kræmmermarked
Den gamle Skomager og 
Tinsoldaten er i øvrigt 

også leveringsdygtig i 
“ringridere” og flydende 
varer.

Dronningen leverer på 
sin vis selv musikken, da 
Den Kongelige Livgarde 
musicerer i gaderne. Der 
er vagtskifte på slottet 
begge dage klokken 12.00, 
hvilket traditionen tro 
trækker et talstærkt publi-
kum til.

Festivitassen åbnes of-
ficielt af borgmester Erik 
Lauritzen, der netop er 
hjemkommet fra ferie. 

Til musik af Broager 
Brandværnsorkester luk-
ker byens bomme ned og 
borgmesteren holder en 
tale. 

Derefter er der gratis 
morgenkaffe hos Den 
gamle Skomager. Kræftens 
Bekæmpelse holder loppe-
marked i Jernbanegade. 

Der er tombola og 
børnekræmmermarked. 

Lørdag formiddag er der 

kørestolsringridning med 
forudgående ringriderop-
tog gennem byen, så Daisy 
Days skal nok blive festli-
ge for høj som for lav.

“Det er dejligt at kunne 
holde Torvedage uden re-
striktioner og forhåbentlig 
i godt vejr. Dronningen 
er i byen, og det samme 
vil en hel masse kunder, 
gæster, turister, besøgende 
og handlende forhåbentlig 
være. Vi glæder os meget 
og håber på en solbeskin-
net fri fest, hvor alle vil 
finde fornøjelse i det, de 
nu interesserer sig for. Vi 

har i hvert fald gjort alt, 
hvad der står i vores magt, 
for at lave et alsidigt og 
folkeligt royalt program,” 
fortæller Helle Blindbæk 
fra Handelsstandens 
bestyrelse, der har sat 
alle sejl til for at fejre 
Dronningen og markere 
hendes ophold i det tra-
ditionelle feriedomicil, 
som hun bebor frem til 
8. august.

Fredag er der musik på 
scenen af Two Jacks og 
senere af O’Driscoll & 
Friends før festfyrværkeri-
et på slotssøen. 

Lørdag eftermiddag er 
der live musik af SupriZe 
Duo. ■

Tusindvis af mennesker 
kommer fredag og lørdag til 
Daisy Days i Gråsten. Arkiv foto
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Avisen er i din postkasse 
onsdag/torsdag og kan læses online 
mandag aften på hjemmesiden 
graastenavis.dk

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

Ansv. redaktør
Gunnar Hattesen

Telefon 21 16 06 83

redaktion@graastenavis.dk

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

DIN LOKALE HÅNDVÆRKER

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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GRÅSTEN SLOTSKIRKE
Søndag den 7. august kl. 9.30

ved Hanne Beierholm Christensen

ADSBØL KIRKE
Søndag den 7. august 
Ingen gudstjeneste

KVÆRS KIRKE
Søndag den 7. august kl. 9.30

ved Lis-Ann Rotem

BROAGER KIRKE
Søndag den 7. august kl. 9.00

med dåb ved Stefan Klit Søndergaard

EGERNSUND KIRKE
Søndag den 7. august
Ingen gudstjeneste

RINKENÆS KORSKIRKE
Søndag den 7. august kl. 11.00

ved Marianne Østergård

NYBØL KIRKE
Søndag den 7. august 
Ingen gudstjeneste

SOTTRUP KIRKE
Søndag den 7. august kl. 11.00

ved Karen Møldrup Rasmussen

ULLERUP KIRKE
Søndag den 7. august kl. 11.00

ved Lis-Ann Rotem

TYSK GUDSTJENESTE
Sonntag, 7.8.

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 

Stort tillykke Stort tillykke 
Kim og Helga Madsen,Kim og Helga Madsen,

Dyrkobbel 61, Gråsten Dyrkobbel 61, Gråsten 
har har sølvbryllupsølvbryllup  

den 2. august 2022den 2. august 2022
I ønskes stort tillykke I ønskes stort tillykke 
med dagen af børn, med dagen af børn, 

svigerbørn og børnebørnsvigerbørn og børnebørn

fra den 8. til 11. september 2022 
og bo på centralt beliggende hotel på 
Alexanderplatz

Inklusiv halvpension
og ud� ugter 
bl.a. guidet tur med 
dansk guide

Læs mere om programmet 
på www.dybbolturist.dk eller 
ring for program på tlf. 7448 6910 

Pris pr. person
i dobbeltværelse

3.195,-
Tillæg for

eneværelse 
800,-

BERL IN 

Tlf. 7448 6910

SØNDAGSCAFE
Søndag den 7. august kl. 12.00 – 14.00

på Restaurant ANKER’S, 
Marina Fiskenæs, Gråsten

DØRENE ÅBNES KL. 11.30
Dagens middag:

Kong Fiddes livret
Inkl. 1 glas vin eller 1 øl eller vand, kaffe og småkage

Pris: 110,-  for medlemmer
   130,- for ikke-medlemmer

Vi har harmonikamusik, fællessang 
og god stemning

Tilmelding er allerede muligt nu på vores 
hjemmeside www.aeldresagen.dk/gråsten 

eller til Anne Køcks, tlf. 23 34 09 05 
gerne via sms senest den 4. august.

Grillaften ved E`Arnstej
Onsdag den 10. august kl. 17.30 – ca. 21.30

Spejderhytten ved Dyrhøj
Traditionen tro er der fest med grillpølser, 

kartoffelsalat, god musik, fællessang og dans.
HUSK at medbringe bestik.

Pris: 75,-  inkl. 1 glas vin eller 
1 øl eller vand og kaffe med småkager

Beløbet med navn bedes indbetalt til: Sydbank 
reg. 8060 – 1750229 senest mandag den 8. august

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

via sms senest mandag den 8. august.

Gråsten

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

www.hebru.dk

Sundsnæs 4
6300 Gråsten

Norgesvej 24
6100 Haderslev

Mail
mobler@hebru.dk

Telefon 
7460 8351

Sundsnæs 4,
6300 Gråsten

Norgesvej 24, 
6100 Haderslev

Telefon
7460 8351

Mail
mobler@hebru.dk

Ønsker at takke alle sponsorer, ingen nævnt 
ingen glemt, og frivillige hjælpere for den 

uvurdelige støtte til årets ringriderfest. 

Uden jeres hjælp, er det ikke muligt af 
arrangere ringriderfesten i Kværs.

TUSIND TAK

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.

Dronningen i 
helikopter

Dronning Margrethe fløj mandag morgen kl. 8.20 i helikopter 
fra Gråsten for at holde audiens kl. 10.00 på Christiansborg. 
Sidst på dagen fløj Dronningen tilbage til Gråsten. 
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Dødsfald

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

ISO9001-certificeret

Lige så smukt og individuelt, som livet leves
- Lige så personlig kan afskeden være

eksam. bedemænd

Hos Gråsten og Omegns begravelsesforretning 
har vi gennem tre generationer bistået ved 

planlægningen af det sidste farvel. Kontakt os 
for en uforpligtende personlig samtale eller find 
’Min sidste vilje’ på www.helmichbegravelse.dk

Vi træffes hele døgnet på 74 65 94 33

Gråsten&Omegns

- Steffen Jensens eftf.

Felstedvej 34
Gråsten

Tlf: 74 65 94 33
Thomas Helmich Bent Petersen Vivi Clemmensen

Rabøl Jørgensens Begravelsesforretning

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

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

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

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

Svend HedegaardRie Rabøl Jørgensen Martin Good

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

 

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

Tlf.: 70 12 20 12 – Døgnvagt
www.rabol-jorgensen.dk · mail: post@rabol-jorgensen.dk

Gråsten Bedemandsforretning
– en del af Rabøl Jørgensens Begravelsesforretninger

Rie Rabøl Jørgensen Martin GoodGunnar Petersen

Guderup  Bakken 23 Tlf. 74 45 80 11
Broager  Kirkegade 2 Tlf. 74 44 95 29
Nordborg  Storegade 39 Tlf. 74 45 11 45

Husk vi holder lukket om søndagen. 

Steen Kristensen
Eksam. bedemand

Als- &
Broager-Sundeved Begravelsesforretning
v/ Steen Kristensen

Bakken 23 · Guderup · Telefon 74 45 80 11

Storegade 39 · Nordborg · Telefon 74 45 11 45

Kirkegade 2 · Broager · Telefon 74 44 95 29

Alsgade 3 · Sønderborg · Telefon 74 43 45 40 · Telefon 74 47 12 00

www.als-begravelse.dk

Vi holder
Traditionen tro
Hos Als- & Broager-Sundeved Begravelses- 
forretning sætter vi en stor ære i at holde 
traditionerne i hævd.

Vi har mange års erfaring og vores forretning  
er tilpasset tiden, så vi på den bedst 
mulige måde får taget en smuk afsked.
 

Vores kister er danskproduceret med 
fokus på bæredygtighed.

Gitte J.J. Kristensen
Eksam. bedemand

Poul Erik Kjærgaard
Eksam. bedemand

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

29 29 86 68

Bedemand med hjertet

Vores kære mor, svigermor, mormor og oldemor Vores kære mor, svigermor, mormor og oldemor 

Bente Grete HansenBente Grete Hansen
GråstenGråsten

* 3. juni 1942 † 26. juli 2022* 3. juni 1942 † 26. juli 2022
Er stille sovet indEr stille sovet ind

Gitte, Jane og Rikke med familieGitte, Jane og Rikke med familie
Bisættelsen foregår i stilhed Bisættelsen foregår i stilhed 

Festfyrværkeri for Dronningen 
på Gråsten Slotssø Af Lise Kristensen

Der er ingen garanti for, 
hovedpersonen over-
værer begivenheden, 
men mon ikke Hendes 
Majestæt Dronning 
Margrethe slår havedø-
rene op, når der fredag 
aften klokken 23.00 
er festfyrværkeri på 
Gråsten Slotssø i anled-
ningen af hendes 50 års 
regentsjubilæum.
“Det er vores gave til 
Dronningen. Det er en 
hyldest til Dronning 
Margrethe. Det er et stort 
festfyrværkeri, som alle 
kan komme og overvære. 
Vi har som Dronningens 
ferieby ønsket at markere 
Dronningens 50 år på 
tronen. Fyrværkeriet er 
vores måde at fejre regen-
tjubilæet på,” siger Helle 
Blindbæk fra Gråsten 
Handel.

Dronningen ophol-
der sig i disse dage på 
Graasten Slot på sit årlige 
sommerhold. 

I år har hun samlet hele 
familien til fætter kusine 
fest i juli, så der har været 
så mange medlemmer af 
kongefamilien til stede i 
Gråsten i juli som sjældent 
set før. 

Dronning Margrethe, 
Prinsesse Benedikte og 
Dronning Anne-Marie 
har opholdt sig på 
Graasten Slot med børn og 
børnebørn. Der har været 
20-30 medlemmer af den 
kongelige familie fra hele 
Europa på Graasten Slot, 

så alle værelser har været 
i brug. Dronningens mor, 
Dronning Ingrid, satte 
stor pris på Graasten Slot 
og ville sikkert have glæ-
det sig over at se sine efter-
kommere befolke slottet i 
så stort tal. 

Lys i vinduerne
Et uforglemmeligt som-
merophold lakker mod 
enden, men forinden vil 
søen blive lyst op af et 
festfyrværkeri, hvor alle 
sejl er sat til. 

Mahd Fireworks står 
for at oplyse himlen 
over slotssøen på fest-
lig og farverig vis. Det 
skete sidst for fem år 
siden i anledningen af 
Dronning Margrethes 
og afdøde Prins Henriks 
guldbryllup.

Dengang var der lys i 
vinduerne på slottet og 
mennesker på terrassen 
ud mod søen, da raket-
terne steg til vejrs.

Sønderborg Kommune 
har støttet festfyrværke-
riet, som Gråsten Handel 
og kommunen betaler 
hver halvdelen af. ■

I anledning af Dronning 
Margrethes 50-års regentju-
bilæum er der fredag aften 
festfyrværkeri på Gråsten 
Slotsø. Arkiv foto Søren Gülck
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LØRDAG DEN 20. AUGUST 2022
Der afholdes for 52. gang ringridning. Grundet udløb af lejekontrakt 

på festpladsen i Brunsnæs, afholdes dette års ringridning hos 
Bjarne Brodersen, Skodsbølvej 93, 6310 Broager. 

Ryttere der tidligere har deltaget, kan være med uanset bopæl. 
Det er også gældende for deres børn og børnebørn.
NB! Medbring selv en præmie til værdi af ca. 75,- 

DAGENS PROGRAM
Kl. 10.45 . . . . . . Ryttere samles på Skodsbølvej 93
Kl. 11.00 . . . . . . Ringridning starter
Kl. 11.00 . . . . . . Salg af pølser og øl/vand
Ca. kl. 14.30 . . . Kongeomridning
Ca. kl. 15.30 . . . Ringriderkongen 2022 udråbes

Tilmelding skal ske senest 12. august 2022 til 
formand Bjarne Brodersen på tlf. nr. 40 17 27 96

OBS! En særlig tak til alle sponsorer

BRUNSNÆS BRUNSNÆS 
SKODSBØL RINGRIDNINGSKODSBØL RINGRIDNING

Alle er velkommen 
SKELDE GYMNASTIKFORENING

Opstart i uge 37
VINTERSÆSONEN 2022/23  

 Dag Tid Hold  Kontaktperson
Mandag 17.30-19.00 Badminton  Kim  tlf. 40501643
Tirsdag 17.00-18.00 Turbofræs (0. - 2. klasse)  Dina  tlf. 28921880
Tirsdag  18.30-19.30 Gymcross  Christina  tlf. 40743597
Onsdag 17.30-19.00 Volleyball  Charlotte  tlf. 31767526
Torsdag 17.00-18.00 Mini spring (2.-4. klasse)  Thomas  tlf. 26140710
Torsdag 18.00-19.30 Junior spring (4. kl. og opeft.) Thomas  tlf. 26140710
Søndag 10.00-11.00 Forældre/barn (0-3 år)  Dina  tlf. 28921880
Søndag 11.00-12.00 Vildbasserne (3-5 år)  Christina  tlf. 40743597
Gymnastikopvisningen er den 12. marts 2023. Sæt allerede nu X i kaldenderen!

 Dag Tid Hold  Kontaktperson
Mandag 13.30-17.30 Canasta - for damer Vera Christiansen  tlf. 53281801
Torsdag 19.00-22.30 Præmieskat Viggo Hansen  tlf. 74440416
  for begyndere og øvede Kim Paulsen  tlf. 31167419
Torsdag 18.30- Mountainbike (sommer) Jens Christian  tlf. 22150662
Søndag 10.00- Mountainbike (vinter) Jens Christian  tlf. 22150662
  start 2/10 2022 
Se mere på www.skelde.dk

Ild i telt på campingplads
Forleden gik der ild 
i et telt, som stod 
på en fast træbund 
på Gammelmark 
Strandcamping ved 
Dynt.

Broager Frivillige 
Brandværn rykkede 
hurtigt ud for at slukke 
branden.

Politiets teknikere har 
fundet ud af, at branden 
er begynd fordi et batteri 

til et segboard eksplode-
rede, mens det stod til 
opladning.

En mor og hendes søn 
blev efter branden kørt til 
behandling på Aabenraa 
Sygehus. ■

Broager Sparekasse 
dropper negativ rente

Af Gunnar Hat tesen

Snart er det slut med 
negativ rente.
Broager Sparekasse har 
valgt at hæve renten på 
indlån til 0% for private 
kunder fra 5. august.

Det sker efter at Den 
Europæiske Centralbank 
og efterfølgende 
Nationalbanken har hævet 
renterne.

“Dermed kan kunderne 
fremover spare lige præ-
cis så mange penge op 
på deres konto, som de 
ønsker, uden at betale en 

krone i renter”, siger adm. 
direktør Lars Christensen, 
som pointerer, at det også 
bliver billigere at være 
erhvervskunde. Her sætter 
Broager Sparekasse den 
negative rente på indlån 
op med 0,5%. fra -0,95% 
til -0,45%

“I Broager Sparekasse 
var vi blandt de sidste til 

at indføre negative renter 
for vores kunder, og nu 
er vi blandt de første, der 
fjerner dem igen. Det 
gør vi med baggrund i 
den seneste justering fra 
Nationalbanken og en 
forventning om, at der 
kommer flere justeringer 
i efteråret”, fastslår Lars 
Christensen. ■

Adm. direktør i Broager 
Sparekasse Lars Christensen.

Det Levende Teglværk 
trak gæster Af Asta Flyvholm Kjær

Museum Sønderjylland 
havde succes med 
“Levende Teglværk”, som 

foregik over fire dage på 
Cathrinesminde Teglværk. 
Overalt var der aktiviteter, 
og 50 frivillige fordelte sig 
over de forskellige steder. 
Nogle spillede dobbelt 
roller, som arbejdere ved 
ælteværket og som tegl-
værksejer, der kontrollere-
de alt og alle, og et meget 
travlt og snakkesaligt 
postbud, oplægsholder og 
skoleinspektør.

Andre var bundet til 
rok eller pileflet, kurve-
binding, kniplepinde, 

strikkepinde og trædrejer 
bænk.

Ved æltemøllen trak en 
stærk hest møllen rundt 
og rundt. Børnene blev le-
ret til, mens de fik formet 
små og store mursten.

Besøgende børn fik 
lov til, at blive klædt i 
smukke syede kjoler og 
forklæder, veste og bukser, 
tørklæder og kasketter 
alt efter den tid som 
“Levende Teglværk” skulle 
repræsentere. ■

Der var masser af aktiviteter ved "Levende Teglværk" på Cathrinesminde Teglværk.

Uheld
En 65-årig kvinde fra 
Broager ville forle-
den krydse Flensborg 
Landevej på elcykel. 

Hun blev ramt af en 
motorcykel og måtte køres 
på skadestuen i Aabenraa 
til kontrol for eventuelle 
skader ■
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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

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

LOKALHISTORISK  FORENING
FOR SUNDEVED 

Sommerudflugt
 FREDAG DEN 9. SEPTEMBER 2022

   Udflugten går i år til Kunst Museum Panbo i Egelund ved Åbenrå. 
Museet har flere malerier af bl.a. Eckersberg, forskellige 
Skagensmalere og en del andre kunstnere. Christian Panbo er 
guide her. Efter rundvisningen serveres der sandwich og en øl/vand 
på museet. 
   Næste stop på udflugten, er museet ”Mellem Slesvigs Grænser” i 
Rens, som er en del af Rens & Omegns Lokalhistoriske Forening, 
og Burkal lokalarkiv. Her vil der være et lille foredrag om de lokale 
kolonister ”Kartoffeltyskerne”, som kom herop fra Sydtyskland i 
1762 og hvem de var. Der sluttes af på museet med kaffe, boller og 
brødtort. 

   Der køres i bus fra rondellen/vendepladsen på Bakkensbro, lige 
før Aktivitetscentret (BAKC). Afgang kl. 10:00 præcist. Adressen er 
Bakkensbro 6, Ullerup, 6400 Sønderborg. Parkering i den gamle 
skolegård, samt enkelte pladser ved vendepladsen.
   Forventet hjemkomst kl. 17:00. 
   Prisen for turen, inklusive sandwich og øl/vand, samt kaffe, boller 
og kage, er 300 kr. pr person. 

Tilmelding er efter ”først til mølle” princippet og senest 
mandag den 5. september  
Til en af følgende personer: 

Peter Juel-Jespersen: 
      eller på E-mail: 
Margrethe Haupt: 
Børge Moos: 

3032 2082 
    peter.j.jespersen@gmail.com 
2321 4172 
2992 9579 

Hilsen   www.sundevedarkiv.dk 

EN SOMMERDAG I SGF
Søndag 21. august 2022 
For børn 5-11 år kl. 10.00-14.00 
Unge 12-14 år kl. 14.00-16.30
Voksne fra 15 år kl. 10.00-11.30

Se mere på vores facebookside eller hjemmeside
Sundeved gymnastikforening eller 

www.sundeved-gymnastik.dk 

Nydamselskabet får 
kongelig donation
Af Gunnar Hat tesen

Nydamselskabet får 
glæde af en donation 
fra I.P. Nielsen Fonden 
til minde om Dronning 
Ingrid.
På Graasten Slot ud-
delte Prinsesse Benedikte 
mandag 31.882 kr. til 
fremstilling af uldstof til 
børnedragter.

Ved uddelingen var 
selskabet repræsenteret 
ved formanden, Pernille 
Lindberg Kjær, næstfor-
manden Jens J. Hansen og 
ansvarlig for tekstilfrem-
stilling, Lis Hansen.

“Vi er ved at lave et for-
midlingshus, som koster 
2 mio. kroner. Huset 
forventer vi at indvie til 

næste år”, siger Pernille 
Lindberg Kjær.

Pengene skal gå til at lave 
børnedragter, som de så 
ud i jernalderen. 

“Når skoleklasser kom-
mer på besøg, vil de få 
indblik i, hvordan man 
gik klædt for 2.000 år si-
den”, siger Lis Hansen. ■

Prinsesse Benedikte overrækker 31.882 kr. til formand for Nydamselskabet, Pernille Lindberg Kjær. Bagved ses Lis Hansen. 
 Foto Ingrid Johannsen
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Tak fordi du handler lokalt

 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
Dronning Margrethe 
tager lørdag 6. august 
på officielt besøg i 
Tønder Kommune. 
Majestæten bliver mod-
taget på byens Torv. 
Om aftenen er der re-
ception på  Konge skibet 
Danne brog, der ligger 
til kaj i Havne by på 
Rømø.

Dronning Anne-Marie 
har nydt to ugers som-
merophold på Graasten 
Slot. Fredag var hun på 
besøg i Den Kongelige 
Køkkenhave, og hand-
lede i havens butik.

Det var Prinsesse 
Marie, som forleden 
havde den store ære 
at åbne udstillingen 
“Margrethe II de 
Danemark, artiste-
Reine” i Cahors i Syd-
frankrig.  Her kan man 
se nogle af Dronning 
Margrethes mange 
værker.

Den gamle stations-
bygning i Tørsbøl kom-
mer 9. september på 
tvangsauktion.

KFUM Spejderne i 
Rinkenæs deltog i den 
ugelange spejderlejr i 
Hedeland ved Roskilde.

Gråsten Fjerkræ A/S i 
Kværs kom ud af 2021 
med et underskud på 
2,7 mio. kr. Firmaet 
beskæftiger i gennem-
snit 15 ansatte.

Sognepræst Hanne 
Beierholm Christensen 
har sammen med sin 
mand og datter været 
på 14 dages dejlig ferie 
i det varme Alsace i 
Frankrig. 

Gråsten Rideklub 
modtog mandag de to 
lokale dressurryttere, 
Frederikke Jacobsen og 
Sophia Ludvigsen, som 
opnåede en flot 2. plads 
ved EM i dressur. ■

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

Sønderjysk grønlangkål med 
kålpølser, fl æsk og hamburgerryg

Annette Heick 
synger poulære sange 

Præsentation af æ Rummelpot 2022
ved redaktør Gunnar Hattesen

Præsentation af Æ Synnejysk Forening
ved formand Lenore Toft

Tirsdag den 29. november kl. 18.30 på 
Anker’s Restaurant · Fiskenæsvej 2, 6300 Gråsten

Onsdag den 30. november kl. 18.30 på 
Restaurant Knapp · Stennevej 79, 6200 Aabenraa

Onsdag den 23. november kl. 18.30 på 
Agerskov Kro · Hovedgaden 3, 6534 Agerskov

Rummelpot Rummelpot 
AwtenAwten
mæ glantmæ glant
grønlangkål-spisengrønlangkål-spisen

Underholdning afUnderholdning af
Annette HeickAnnette Heick

Pris pr. kuvert

kr. 349,-
TILMELDING PÅ 

TLF. 2116 0683

Kunsten er hjerteblod for æbledronning
Af Søren Gülck

Kunst og kultur har altid 
spillet en stor rolle i 
Karin Baums liv.
Den farverige kvinde fra 
Rinkenæs har altid ar-
bejdet aktivt for at styrke 
det grænseoverskridende 
samarbejde.

“Når man bor tæt på 
grænsen, har familie på 
begge sider i det dansk-ty-
ske grænseland, faldt det 
naturligt for mig at være 
brobygger i det grænse-
overskridende samarbejde 
omkring kunst og kultur”, 
siger Karin Baum, der i 
foråret fyldte 70 år.

Karin Baum flyttede 
i 1993 til Rinkenæs fra 
Flensborg.

“Noget af det første jeg 
kastede mig over, var 
Æblesejladsen”, erindrer 
Karin Baum, som glæder 
sig over, at æblefestivalen 
gennem årene er blevet 

større og større.
“Det var glædeligt, at 

historiske skibe hvert 
efterår sejlede fra Gråsten 
til Museumshavnen i 
Flensborg med æbler, 
som blev solgt på havnen. 
Arrangementet blev en 
voksende succes i både 
Gråsten som Flensborg. 

Det hjalp selvfølgelig 
også, at Gråsten æblet blev 
udråbet som Danmarks 
Nationalæble”, siger Karin 
Baum, som sætter stor 
pris på, at hun blev ud-
nævnt til Æbledronning af 
Gråsten.

“Jeg nød at se æblesej-
ladsen voksede. Og især 

er jeg stolt over, at det er 
blevet til en Æblefestival 
- en slags folkefest - der 
varer i flere dage”, siger 
Karin Baum, som også 
har ydet en stor indsats i 
Flensborg Fjord Kunst- og 
Kulturforening.

“Kunsten er mit hjerte-
barn. Det ligger mit hjerte 

meget nært. Kunsten er 
uden sprogbarriere og kan 
i den grad binde bånd og 
danne venskaber på tværs 
af grænsen”, siger Karin 
Baum, som har mødt 
mange dejlige mennesker 
på tværs af grænsen i 
foreningen.

Hun elsker at gå på op-
dagelse i naturen, og finde 
små finurligheder, som 
bliver til kunst.

“Noget af det ender i min 
have, hvor de fylder mig 
med historier.

“Det er skønt at være 
oppe at flyve, når det 
går stærkt, men også 
dejligt igen at være nede 
på jorden blandt skønne 
blomster. Jeg hviler aldrig 
på laurbærrene. Jeg er 
stadig fyldt med tanker og 
idéer, der kan være med 
til at gøre en forskel”, siger 
Karin Baum. ■

Karin Baum er en farverig skikkelse, som begyndte æblesejladsen fra Gråsten til Flensborg. 
 Foto Søren Gülck

Skatkort på bordet
Gråsten Skatklub samlede 37 kortspillere til klubaften.

1. runde
1. Kim Mortensen 
Sønderborg 1419 point
2. Ernst Jessen 
Sønderborg 1121 point
3. Hans Peter Steffensen 
Gråsten 1023 point
4. Jens Lorenzen 
Broager 1012 point
5. Flemming Marschall 
Gråsten 979 point

2. runde
1. Frede Hansen 
Sønderborg 1320 point
2. Herluf Jørgensen 
Broager 1309 point
3. Finn Lorenzen 
Gråsten 1200 point
4. Hans Peter Steffensen 
Gråsten 1195 point
5. Lorenz Jefsen 
Aabenraa 1178 point
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Tømrerarbejde 
Hovedentreprenør
Tilbygninger
Tagarbejde

Telefon: 74 67 14 93  ·  info@byggemester.dk
Industrivej 16, 6330 Padborg

Se mere på www.byggemester.dk

SALG AF
 Køkkener
 Vinduer
 Døre

Trekanten 16 A
6300 Gråsten

ihle@post.tdcadsl.dkDANSKE MALERMESTRE

v/ malermester

Per Møller Ihle

Vi lægger vægt på 
folks tilfredshed

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

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

Fliserens

Spar

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

Alt frisklavet Alt frisklavet 
til digtil dig

Dagens ret kl. 11.00-20.00
ONSDAG den  3. Gyros med ris, Tzaziki og salat

TORSDAG den  4. Stegt paneret fl æsk med persillesovs

FREDAG den  5. Kalvesteg med bønner

LØRDAG den  6. Dansk bøf med rødbeder

SØNDAG den  7. Burger med pommes frites

MANDAG den  8. Stegt fi sk med aspargessovs og grøntsager 

TIRSDAG den  9. 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

Padborg-Kruså Rotary Klub har fået ny præsident
Af Dit te Vennits Nielsen

Der er kommet ny præ-
sident i Padborg-Kruså 
Rotary Klub. Thorkild 
Nielsen har overtaget 
præsidentposten for det 
kommende år.
Han efterfølger Judith 
Johansen, som har gjort 
et godt stykke arbejde i 
den forgangne periode-
med gode foredrag og 
sammenkomster.

Den nye præsident vil 
arbejde for flere medlem-

mer, så flere får mulighed 
for at deltage i Rotarys 
samvær og frivillige 
arbejde.

Flemming Westergaard 
er valgt som kommende 
præsident i 2023-24. I be-
styrelsen sidder desuden 
Judith Johansen, 

Hans Henrik Galle, 
som er kasserer, Steen 
Jonassen, som er sekretær 
og Peter Nielsen, som er 
klubmester.

Susanne Provstgaard er 
valgt som formand for 
programudvalget.

Det nye Rotary-år be-

gynder onsdag den 24. 
august, og der venter igen 
medlemmerne et spæn-
dende program for det nye 
klubår.

Klubben har 45 med-
lemmer, som mødes 
hver onsdag aften i 
Grænsehallerne i Kruså. ■

Ved kædeoverdragelsen 
overdrog Judith Johansen 
præsidentkæden til den nye 
præsident Thorkild Nielsen. 

Tak fordi du handler lokalt

Padborg - Kruså - Frøslev - Holbøl - Kollund – Gråsten - Broager - Sundeved - Ragebøl Uge 31 3. august 2022 14. årgang



Mindeord

KOLLUND KOLLUND 
KIRKEKIRKE

BOV BOV 
KIRKEKIRKE

HOLBØL HOLBØL 
KIRKEKIRKE

Søndag den 7. august 
Ingen gudstjeneste

Søndag den 7. august kl. 9.30
ved Kirsten Schmidt

Søndag den 7. august kl. 9.00
Gudstjeneste til skolestart 
ved Joan Arnbjarnardóttir

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

Rabøl Jørgensens Begravelsesforretning

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

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

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

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

Svend HedegaardRie Rabøl Jørgensen Martin Good

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

 

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

Bov-Padborg Begravelsesforretning
– en del af Rabøl Jørgensens Begravelsesforretninger

Rie Rabøl Jørgensen Martin GoodGunnar Petersen

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

Padborg

Kruså
Kollund

Holbøl

Kliplev Kværs Gråsten
Egernsund

Rinkenæs Broager

Dybbøl

Ragebøl

Varnæs

Bovrup

Vester Sottrup
Felsted

Bjerndrup

Fårhus

Frøslev Bov

Ansvarshavende 
redaktør

Gunnar Hattesen
Telefon 21 16 06 83

gh@bovavis.dk

Lokalredaktør
Ditte Vennits Nielsen
Telefon 25 98 91 80

dvn@bovavis.dk

Mediechef
Ingrid Johannsen

Telefon 21 19 02 80
isj@bovavis.dk

Mediekonsulent
Knud Petersen

Telefon 31 40 03 61
kp@graastenavis.dk

Grafisk tilrettelæggelse
Hans-Ole Nielsen

Telefon 36 95 99 36
bovavis@graphos.dk

Grafisk tilrettelæggelse
Marta Serrano Sánchez

bovavis@graphos.dk

redaktion@bovavis.dk

OPLAG: 13.430

LEVERING:

FK Distribution

TRYK:

OTM Avistryk A/S

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

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

onsdag/torsdag

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

Bov og
Kollund
kirker

Kirkekontoret, Padborgvej 40a, 6330 Padborg  Tlf. 7467 0917   www.bovsogn.dk

Syng solen ned

Bov & Kollund kirker

Tirsdag den 9. august kl. 19.30 ved 
Kollund Kirke, Kirkevænget 2, Kollund

Mød os udenfor Kollund Kirke til et par hyggelige 
timer, hvor sangglæden får frit løb.

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

Dødsfald

Taksigelser
Hjertelig tak Hjertelig tak 
for venlig deltagelse ved for venlig deltagelse ved 

Heinz Beckers Heinz Beckers 
bisættelsebisættelse

Tak for de mange smukke blomster og kranse Tak for de mange smukke blomster og kranse 
samt hilsner, der er sendt til os.samt hilsner, der er sendt til os.

En stor og varm tak til hjemmesygeplejen En stor og varm tak til hjemmesygeplejen 
for al jeres omsorgsfulde hjælp.for al jeres omsorgsfulde hjælp.

På familiens vegnePå familiens vegne
Karin, Sonja og UllaKarin, Sonja og Ulla

Min elskede mand 

Ole Laus Bruun Nordskov Larsen
* 12. februar 1950    †  21. juli 2022

er stille sovet ind

Lissi

Bisættelsen har fundet sted, tak for venlig deltagelse

Karl Emil Christensen, 
Hønsnapmark, er død, 
77 år. ■

Agnes Nissen,  
Fårhus, er død, 79 år. ■

Min elskede kone, mor, svigermor og farmor

Susse Knudsen
er stille og uventet sovet ind

Kruså, den 30. juli 2022

Knud
Kenth og Randi
Freja og Laura

Bisættelsen finder sted fra Bov Kirke
lørdag den 6. august kl. 10.00

Mindeord over Bjarne 
Nygaard Nielsen
Det er med sorg, at vi 
må meddele, at vores 
mangeårige kampfordeler, 
Bjarne Nygaard Nielsen, 

desværre er død efter kort 
tids sygdom.

Bjarne har været en del 
af Bov IF Fodbold, så læn-
ge jeg kan huske. 

Tilbage i slut 1980’erne, 
start 90’erne var det 
ham, som var med til at 
starte damefodbold op i 
klubben.

Hvor længe han har 
været kampfordeler, ved 

jeg ikke helt, men det føles 
som altid.

Specielt i de sidste 
15 år har jeg selv nydt 
godt af Bjarnes viden 
omkring reglerne i DBU 
regionsregi. 

Der var simpelthen ikke 
noget, Bjarne ikke vidste 
noget om, og derfor gik 
man aldrig forgæves til 
ham. 

Han var en ener på sin 

stille og rolige måde. Det 
vil jeg virkelig savne i 
fremtiden.

Bov IF Fodbold var 
Bjarnes hjerteblod. Hans 
udviste et stort enga-
gement med en ydmyg 
tilgang og delte sin store 
faglighed til alle i klubben. 

Æret være hans minde.

Frank Thietje 

Tidligere formand i Bov IF 

Fodbold

25 års 
jubilæum
Senior Business Controller 
Marianne Dixen fejrede 1. 
august 25 års-jubilæum i 
ITD-koncernen i Padborg.
Marianne Dixen er ansat 
i ITD-koncernens øko-
nomiafdeling, hvor hun 
beskæftiger sig med blandt 
andet budgetter, årsregn-
skaber og rapportering på 
selskabs- og koncernni-
veau. Da hun blev ansat 1. 
august 1997, var det som 
controller.

Efter at have bestået 
Højere Handelseksamen 
kom Marianne oprindelig 
i lære i bogholderiet i et 
transportfirma i Padborg. 
Hun fortsatte i virksom-
heden i nogle år, hvor 
hun også tog en HD i 
regnskab. Derefter søgte 
hun job i FDE, som i 
dag er et datterselskab i 
ITD-koncernen. ■

1 9



2 0



*

* K
am

p
ag

ne
n 

g
æ

ld
er

 in
d

til
 2

8.
02

.2
2.

 R
ab

at
te

n 
p

å 
50

0 
kr

 g
æ

ld
er

 
ve

d
 k

øb
 a

f e
n 

læ
se

-/
af

st
an

d
sb

ril
le

 e
lle

r 
en

 p
ro

g
re

ss
iv

 b
ril

le
 fr

a 
 

1.
49

0,
–.

Fr
a 

et
 m

in
im

um
sk

øb
 p

å 
39

90
,–

 få
r 

d
u 

en
 r

ab
at

 p
å 

10
00

 
kr

. K
an

 ik
ke

 k
om

b
in

er
es

 m
ed

 a
nd

re
 t

ilb
ud

/k
up

on
er

 e
lle

r 
m

ed
  

p
ak

ke
- 

el
le

r 
ko

m
p

le
tb

ril
le

til
b

ud
. K

un
 e

n 
ku

p
on

 p
r. 

p
er

so
n 

og
 

or
d

re
 m

ul
ig

t.
 In

g
en

 k
on

ta
kt

ud
b

et
al

in
g

 m
ul

ig
t.

 A
lle

 p
ris

er
 i 

D
K

K
.  

O
p

tik
 H

al
lm

an
n 

Vo
je

ns
 A

p
S 

Rå
d

hu
sc

en
tr

et
 2

1 
st

.t
v,

 6
50

0 
Vo

je
ns

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

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 

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

Træningstider for BOV IF HÅNDBOLD i Grænsehallerne
Opstart i uge 33 fra mandag den 15. august

HOLD/TRÆNINGSTIDER I SÆSON 2022/2023
Hold/Årgang Tidspunkt Holdansvarlig Hal

U5 Mix 
2017-2018-2019 Mandag 17:15-18:00 Sara, Lena og Sanni Hal 1

U7 Mix 
2015-2016 Mandag 17:00-18:00 Christina og Allan HPT

U9 Mix
2013-2014 Mandag 17:00-18:00 Trine og Mikkel HPT

U11 Piger 
2011-2012 Tirsdag og torsdag 17:00-18:30 Melanie og Lina HPT / Hal 1

U11 Drenge 
2011-2012 Tirsdag og torsdag 17:00-18:30 Lars og Tobias Hal 1 / HPT

U13 Piger 
2009-2010 Tirsdag og torsdag kl. 17:00-18:30 Melanie og Lina HPT / Hal 1

U13 Drenge 
2009-2010 Tirsdag og torsdag kl. 17:00-18:30 Christina og René Hal 1 / HPT

U15 Piger
2007-2008

Tirsdag og torsdag 
18:00-19:30 og 18:30-20:00

Mads, Mogens 
og Thomas

Ahlmannsparken 
& HPT

U15 Drenge 
2007-2008 Tirsdag og torsdag 18:30-20:00 Daniel og Tobias HPT / Hal 1

U17 Drenge 
2005-2006 Mandag og onsdag kl. 19:30-21:00 NN

Hal 1 / 
Ahlmannsparken

Serie 1 Damer Tirsdag og torsdag kl. 20:00-21:30 Torben og Malene HPT / Hal 1

Serie 3 Damer Tirsdag kl. 20:00-21:30 Jytte Pløn Hal 1

Serie 1 Herrer Mandag og torsdag kl. 20:00-21:30 Jesper Hemmingsen HPT

HUSK opstarts-sommerhygge torsdag den 11. august kl. 18:00 – 20:00 
hvor foreningen er vært ved en grillpølse samt øl/vand. Invitationen gælder 

alle nuværende og kommende medlemmer. Tilmelding via Facebook.
Arrangementet � nder sted ved terrassen bag ved Grænsehallerne. Vel mødt.

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

Lyreskovskolen 
får 49 nye elever

Af Dit te Vennits Nielsen

Lyreskovskolen kan 
mandag den 8. august 
byde velkommen til 49 
nye elever, som begyn-
der i 0. klasse.
De to nye 0 klasser bliver 
budt velkommen med den 
traditionsrige flagallé kl. 9.  

Skoleleder Michael 
Sørensen Petersen er til-
freds med indskrivningen 
til den nye årgang.

Skolen har en central 
beliggenhed og stigende 
tilflytning til Padborg 
og Kruså spiller en rolle 
i forhold til den stigende 
efterspørgsel.

Lyreskovskolen har 553 
elever. ■

Skoleleder Michael Sørensen 
Petersen.

25 års jubilæum 
Mette Schrøder fejrede 
forleden 25-års jubilæum 
hos Ohl Logistics.

Hun har i alle årene 
været en del af virksom-
hedens økonomiafdeling i 
Padborg og varetager med 
sikker og tålmodig hånd 
diverse opgaver for Ohl-
Group herunder chauffør-

lønninger, bearbejdning 
af kreditorbilag og har 
kontakt til såvel kunder 
som diverse afdelinger af 
Ohl-Group.

Mette er en engageret 
og loyal medarbejder 
med et stort overblik og 
ordenssans. ■

Tak fordi du handler lokalt
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Tak fordi du handler lokalt  Tak fordi du handler lokalt    

Padborgs store FAMILIEFEST
Lørdag den 13. august kl. 11-14

Padborg
Shopping

Live musik 
kl. 11-12 med 
Brian O’Driscoll Duo

Masser af aktiviteter til børn og barnlige sjæle
Hoppeborge, rutsjebaner, guldgravning, ansigtsmaling, � skedam

Lokale foreninger kommer og viser hvad de kan tilbyde
Candy� oss, popcorn, slushice

Kolde fadøl fra Toldboden
Hotdogs fra Johnny Starke

Brian O‘Driscoll Duo spiller fra kl. 11-12 
Lions Club griller pølser og meget meget mere

Vores skønne butikker er klar med rød løber og gode tilbud
Vi glæder os

Vi ses til en fantastisk dag

Byens  
Billigste  
Bilsyn

Prisen gælder periodesyn af person-/varebil under 1.500 kg.

Applus Bilsyn
Agtoftsvej 1C 
6400 Sønderborg

Applus Bilsyn
Thorsvej 9 
6330 Padborg

Bilsyn
kun 400,-
Book tid på bilsyn.dkeller ring 70 13 12 12

LOKALT BILSYN I SØNDERBORG OG PADBORG

Det er vildt sjovt at være 
til fodboldskole Af Dit te Vennits Nielsen

Piger og drenge i alde-
ren fra seks til 12 årspil-
ler fodbold i alle afskyg-
ninger i denne uge i Bov 
IF's fodboldskole.
Men først og fremmest 
hygger de sig.

I alt bruger godt 20 børn 
den sidste uge i ferien til 
at blive bedre til at spille 
fodbold. Og der bliver 
skudt på mål. ■

Fodboldskolen skifter mellem 
sjov og alvor.
 Foto Dit te Vennits Nielsen 
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Hørt ved Lyren
Ved Bov IF's fodbold-
skole deltog 8-årige 
Villy Peter Steentoft. 
Han bor til daglig i 
Canada. Villys mor, 
Lene Kromann, stam-
mer fra Kru så og var 
hjemme på besøg, og 
derfor fik Villy lov til at 
deltage. 

Sydbank har fjernet 
hæveautomaten i 
Kruså. 

Beboerne på Rønshave 
Plejecenter fik forle-
den besøg af en ægte 
pandekagebager, som 
lavede pandekager lige 
så hurtigt, som de blev 
spist til stor morskab 
for beboerne. 

De første æbler er 
kommet på træerne i 
Fritids  parkens frugtha-
ve i Padborg.

Der verserer i øjeblik-
ket rigtigt mange falske 
mails fra virksomheden 
DHL, som opfordrer til 
at slette dem straks og 
endelig ikke åbne dem.

Bov IF fodbold Senior 
har vundet med 7-0 
mod Bramstedt.

Regina Thomsen har 
overtaget ledelsen af 
SFO'en, 0 klasserne 
og ansvaret for pæda-
gogerne på Lyreskov-
skolen efter Lars 
Zeuthen, som har søgt 
nye græsgange. 

Lars Petersen fejrede 1. 
august 25-års jubilæum 
hos Ohl Logistics A/S. 
Han har fra starten væ-
ret tilknyttet virksom-
hedens logistikafdeling 
i Pad borg og varetager 
dagligt en nøglefunkti-
on i logistikken mellem 
kunder og deres varer. 
Han er skarp til at 
spotte udfordringer 
inden de bliver til 
problemer. ■

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

Pelsdyravler: Det må aldrig ske igen Af Lise Kristensen

For små to år siden 
fik pelsdyravler Jens 
Wistoft på lige fod med 
landets andre minkavle-
re aflivet sin besætning 
i rekordtempo. Det var, 
da statsminister Mette 
Frederiksen (S) på et 
videolink kundgjorde, at 
alle danske mink skulle 
slås ned øjeblikkeligt. 
Chokket sidder stadig i 
mange. Familier er hårdt 
ramt. Måske slår det for 
alvor igennem her halvan-
det år senere, hvor mange 
i branchen stadig har 
svært ved at finde deres 
ben og få fornyet indhold 
i tilværelsen. Erstat ning-
erne er ikke endelig op-
gjort endnu.

“Jeg har levet af mine 
egne penge i halvandet år. 
Det har de fleste af os,” 
siger 62-årge Jens Wistoft, 
Mulsmark ved Kruså.

“Jeg håber, især de unge 
pelsdyravlere får afgjort 
deres erstatninger så 
hurtigt som muligt,” siger 
Jens Wistoft, som har 

drevet minkfarm i 35 år 
med en årsproduktion på 
22.000 mink. 

Som formand for 
Grænse egnens Mink avler-
forening og pelsdyrprodu-
centernes talsmand blev 
han orienteret, kort før 
Mette Frederiksen tonede 
frem på skærmen 4. no-
vember 2020. Siden kom 
opgøret om, ordren blev 
udstedt uden lovgrundlag 
og de politiske diskussio-
ner om konsekvenserne. 
Tilbage står pelsdyravlere 
med tomme stalde.

“Vi skal have en ting-
bogsattest for at kunne 

komme videre med 
afviklingen af vore virk-
somheder. Det vil give os 
den nødvendige frihed, 
så vi ikke er stavnsbundet 
til ejendommen,” siger 
Jens Wistoft, der kan tale 
med om, det er psykisk 
krævende at vente på 
afviklingen af det, der har 
været ens livsindhold i en 
menneskealder.

Erstatning
Han har beholdt et par 
medarbejdere, hvoraf den 
ene går og maler og ved-

ligeholder bygningerne. I 
alt har minkavleren fået 
udbetalt seks millioner 
kroner i erstatning for de 
skind, han normalt leverer 
til Kopenhagen Fur, men 
som han nu ikke længere 
må producere. 

Staldlængerne med tom-
me bure står ubenyttede 
hen. Jens Wistoft må ikke 
benytte dem, mens han 
venter på statens ekspro-
priation og den endelige 
erstatning. 

Han har som pelsdyrav-
ler haft en årlig omsæt-
ning på over syv millioner 
kroner.

“Den form for magt-
demonstration, der blev 
lagt for dagen under af-
viklingen af minkerhver-
vet, må aldrig ske igen. 
Embedsmændene bør 
ikke have den magt, som 
minkskandalen lagde for 

dagen. Nu må politikerne 
komme på banen. Vi har 
set vildfarne politikere 
tage vidtrækkende be-
slutninger, som har gjort 
det af med et helt erhverv. 
Hele troværdigheden, 
respekten og ordentlig-
heden gik fløjten under 
minkskandalen,” siger 
Jens Wistoft, der selv er 
medlem af Regionsrådet 
og Aabenraa byråd for 
Venstre.

“Myndighederne sig-
nalerede til branchen, 
at de nok selv skulle stå 
for aflivningen af besæt-
ningerne. Man entrerede 
med en række rumænske 
vikarbureauer til formålet. 
Nogle af deres medar-
bejdere havde måske nok 
certifikater til aflivning af 
mink, som er lovpligtigt, 
men som vi så på live TV, 
var virkeligheden en an-
den. De mennesker havde 
overhovedet ikke hverken 
erfaring eller rutine, når 
de kørte afsted med kasser 
med halvdøde mink. Det 
gav mange avlere et stik 
i hjertet at se billederne 
af dyreplageri oven i alle 
de andre hændelser, vi 
havde været udsat for. Til 
sidst blev avlerne nødt til 
selv at tage affære og få 
aflivet og delvist pelset så 
mange dyr som muligt,” 
fortæller Jens Wistoft, 
der godt kan forstå, nogle 
af hans kolleger og ikke 
mindst deres hustruer 
er blevet ramt hårdt på 
psyken i kølvandet på den 
umyndiggørelse.

Soldater
Selv fik han besøg af to 
soldater fra Skive Kaserne, 
der på myndighedernes 
vegne skulle opgøre hans 
minkbestand. Han fik 
held af at omsætte de 
fleste af sine skind, da 
massakren fandt sted, 
men sådan gik de langt fra 
alle. Nogle måtte se deres 
besætninger blive kulet 
ned i nordjyske massegra-
ve. Det blev senere beslut-
tet, at minkodslerne skal 
graves op igen af hensyn 
til frygten for forurening 
af grundvandet. Sådan er 
der så meget omkring de 
hovsaløsninger, danske 
pelsdyravlere blev gjort til 
genstand for.

“Det er ikke så meget 
aflivningen i sig selv, der 
optager os i dag, men 
ønsket om at få udbetalt 
erstatninger, så vi kan 
komme videre med vores 
liv,” siger Jens Wistoft, 
som er afklaret om, at 
tiden som pelsdyravler er 
uigenkaldeligt forbi.  ■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

62-årige Jens Wistoft har for 
længst gjort op med sig selv, 
at han ikke bliver pelsdyrav-
ler igen efter nedlukningen af 
hans erhverv for to år siden.
 Foto Lise Kristensen

Betragtelige staldlænger og 
arealer, der har huset 
Mulsmark Mink, skal finde 
anden anvendelse, når boet 
engang er gjort op.
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DIN LOKALE HÅNDVÆRKER

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

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

Spejderlejr med lokalt islæt
Af Dit te Vennits Nielsen

I alt 12 piger og 
drenge fra De blå 
spejdere i Padborg – 
Grænsetroppen - har 
været på landslejr 
sammen med 32.000 
andre spejdere fra ind- 
og udland. 

Spejderlejren lå ved na-
turområdet Hedeland ved 
Hedehusene på Sjælland. 
Her delte Padborg grup-
pen lejr med deres ven-
skabsgruppe fra Frankrig. 

I de 8 dage, lejren varede, 
lavede spejderne en masse 
forskellige aktiviteter, tog 

spejdermærker, lavede 
mad over bål og fik nye 
venner.

Vejret var en god blan-
ding med både sol og 
varme, men også regn og 
storm. 

“Som spejder skal man 
kunne begå sig i alt slags 
vejr, og vi fik hele palet-
ten”, fortæller en glad, 
men også træt tropsleder 
Mads Leo Hagenau 
Sengewald.

De lokale spejdere tog en 
dag fri fra lejren og legede 
turister i København, hvor 

de besøgte Rundetårn, 

Christiansborg, 
Christiania, Amalienborg 
og spejdernes 
hovedkvarter.

Søndag vendte spejderne 
trætte hjem med bussen 
fra en meget begivenheds-
rig spejderlejr. ■

De lokale spejdere fra 
Grænsetroppen deltog i 
landslejren på Sjælland.
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