
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

✔ Vinduer og døre 

✔ Tagarbejde

✔ Forsikringsskader

✔ Om-og tilbygninger Troels Petersen Allan Clausen

VELUDFØRT TØMRER- & 
SNEDKERARBEJDE

Din garanti for godt håndværk

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

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

Få forsikring 
for alle pengene

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

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

… og overskuddet tilbage!

Gråsten - Broager - Ragebøl - Sundeved - Padborg - Kruså - Frøslev - Holbøl - Kollund Uge 33 17. august 2022 14. årgang  Løssalg: 5 kr. 

74 43 30 00

KØRESKOLE

KØREKORT
BIL & MC

HOLDSTART GRÅSTEN
Torsdag den 25. august 2022 kl. 18.00
A. D. Jørgensensgade 2A, Gråsten

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

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 

Coop pålæg 
70-120 g

flere varianter

Pr. stk.

695

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

GRÅSTEN

FAST HVER TIRSDAG

FRIT VALG

Kig ind og få en snak
– og et godt tilbud!

Butik & autoværksted

Carstens Maskinværksted
Nejsvej 18, 6310 Broager

Tlf.: 74 44 94 94 Mobil: 24 23 86 24
Email: mail@carstensmaskinvaerksted.dk

www.carstensmaskinvaerksted.dk

C
A

R
ST

ENS MASKINVÆ

RKST
ED

Nejsvej 18 · 6310 Broage
r

74 44 94 94

Kobberholmvej 56, 6300 Gråsten

Vi udfører alt arbejde indenfor: 
• Belægning 
• Gravearbejde 
• Støbearbejde 
• Kloakarbejde

Ring 21 97 94 35

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 
Søndag den 21. august kl. 11.00 Gudstjeneste i Gråsten Slotskirke

Søndag den 28. august kl.  9.30 Gudstjeneste i Adsbøl kirke

Søndag den 28. august kl. 11.00 Gudstjeneste i Gråsten Slotskirke

Morgenvandring hver onsdag kl. 9.00 fra Slotsgården

Trinitatis-tiden
Trinitatis betyder treenighed på latin. Trinitatis-tiden begynder 
søndagen efter pinse og varer til sidste søndag før advent.

Trinitatis søndag er en lille kirkelig festdag for treenigheden: Gud Fader, Gud Søn og 
Gud Helligånd. Gennem vinterens og forårets mange højtider bliver begivenheder 
knyttet til Gud som skaber, som Guds søn og som Helligånd fejret hver for sig. 

Derpå følger trinitatis-tiden hen over sommeren og efteråret. Den 
kaldes kirkens hverdag eller det festløse halvår. Trinitatis-tidens 
farve er grøn, der i kirken symboliserer håb og vækst.

Lindegaardens Bedemand har vældig travlt

Af Lise Kristensen

“Pårørende til afdøde 
vælger bedemanden 
måske ud fra tidligere 
kendskab til vedkom-
mende, eller fordi de 
kender nogen, der har 
anbefalet én. De vælger 
ikke forretningen eller 
noget andet!”

Det fortæller Jytte Sahl, 
der for et år siden efter 
lang tids betænkningstid 
startede Lindegaardens 
Bedemand med base 

i hendes eget hjem 
på slægtsgården på 
Kværsløkke. 

Hun er uddannet social- 
og sundhedsassistent og 
har tidligere arbejdet i en 
bedemandsvirksomhed. 

Hun har fået gevaldig 
travlt som selvstændig 
bedemand med kister i 
udvalg i laden.

Ny rustvogn
Først nu har hun fået 
tid til at lave en slags 
åbningsreception, som 

hun derfor kalder et års 
fødselsdag. Travlhed og 
Corona har gjort det svært 
at samle folk. Et års dagen 
markeres fredag 2. sep-
tember klokken 14-17 på 
Lindegaarden, Kværsløkke 
22 i Kværs. 

Her vil hun også mar-
kere, hun har udvidet 
gesjæften til Aabenraa og 
Kruså/Padborg foruden 
Sønderborg og Gråsten.

“Jeg ligger jo lige midt 
imellem,” som hun siger.

“Jeg har haft meget at 
se til, så jeg har købt en 
rustvogn mere og ansat to 
hjælpere med den samme 
indstilling til tingene som 
jeg selv. En begravelse 
kan ikke indrettes efter, 
hvornår jeg har tid, så 
er der to begravelser en 
lørdag, kan mine betroede 
hjælpere eller min mand 
klare den ene,” fortæller 
Jytte Sahl, der hele tiden 
arbejder med at optimere 
oplevelsen omkring en 
begravelse, så de pårø-
rende skal tænke på så 
lidt praktisk som muligt, 
når de tager afsked med et 
deres nærmeste.

Mindebog
“Jeg laver en mindebog 
med billeder fra hele 
forløbet, så familien efter-
følgende kan se, hvordan 
kisten så ud, overførslen 
til kirken, blomsterne 
og sangene. Jeg affoto-
graferer også kranse og 
blomster med bånd, så 
de pårørende kan se, 
hvem de kommer fra. En 
pårørende har takket mig 
for mindebogen, som han 
ofte tager frem og kigger 
i. Fastholdelse af begra-
velsen er en ting, man slet 
ikke overkommer i afske-
dens stund. Der har man 
behov for at snakke med 
dem, der kommer, eller 
måske sidde stille for sig 

selv og mindes afdøde,” 
fortæller Jytte Sahl, der 
går meget op i at arrangere 
begravelser efter familiens 
ønsker, hvor særlige de 
end måtte være.

Ikke alle begravelser er 
kirkelige i dag, ligesom 
der kan være særlige 
ønsker til selve højtide-
ligheden. På grund af 
Coronaens forsamlingsre-
striktioner valgte nogen at 
tage afsked med afdøde i 
eget hjem.

“Jeg har kister i forskel-
lige farver. Jeg har solgt en 
rød, en gammel rosa, en 
rosa og en mintfarvet ki-
ste. De kan leveres fra dag 
til dag,” fortæller bede-
manden, der har fundet sit 
rette element ved at lade 
sin forretningsidé komme 
an på en prøve. ■

Jytte Sahl alias 
Lindegaardens Bedemand 
har så travlt i sin for-
retning, at hun har ansat 
to medarbejdere og købt 
en rustvogn mere, ligesom 
hun har hjælp af sin mand.
 Foto Ingrid Johannsen

Jytte Sahl er begyndt at lave 
en fin mindebog til begra-
velser, så familier til afdøde 
kan mindes deres kære og se 
billeder af, hvordan afskeden 
forløb.
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Gælder torsdag den 18. august til lørdag den 
20. august 2022 eller så længe lager haves. 

Der tages forbehold for trykfejl.

SLAGTERENS
Kurzke Ringriderpølser
20 stk.

Til kun

149,-

FRIT VALG

FRIT VALG

Til kun

12,-

Buko smøreost eller Pikant
Vælg mellem skinke, champignon, reje, 
bacon eller pikant.

200 g

Pepsi, Pepsi Max, Faxe kondi osv. 
1,5 liter

Til kun

995
+ pant

Til kun

1495

Knorr retter
252-324 g

flere varianter

FRIT VALG

GRÅSTEN

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

4 SKARPE
FRA DIN LOKALE 

SUPERBRUGS
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Agrosam ApS • Sejrsvej 108, Rinkenæs • 6300 Gråsten • Tlf. 7465 3222 • Mail: handel@agrosam.dk
Åbningstider mandag til fredag 10.00 til 17.30

Vi rafl er om priserne

Spar op til 20%

Fødselsdag 23 år 
det skal fejres

Mandag den 22. til og med onsdag den 31. august 

På gensyn i Agrosam

Gaveregn
Ved køb over 100,- 

deltager man i 
lodtrækningen.

Vælg selv produktet, 
du ønsker at vinde.

*Se gaverne 
på facebook.*Ovenstående tilbud kan ikke kombineres med andre rabatter

Efterårets mode blev vist frem
En stribe modeller 
viste bredt udsnit af 
efterårets mode frem i 
Borggade i Gråsten.
Torvedagene leverede et 
perfekt vejr til at være ude, 
så rigtig mange menne-
sker brugte tid på at se på 
mode fra 2dreams. ■

Læserbrev

Fjernvarme i 
Adsbøl
En stor tak til 
Sønderborg Fjernvarme. 
Det har bare været en 
fornøjelse på den måde, 
de har taklet fjernvarme-
forsyningen i Adsbøl.
Jeg tror, at jeg, undtagen 
1 person, har alle Adsbøl-
borgere i ryggen. 

Vi på Birkevej er meget 
tilfredse og en stor tak 
til entreprenørfirmaet 
Munck. De har været så 

hensynsfulde med grave-
arbejdet, det er bare til en 
medalje. 

Reetablering af trappe og 
indkørsel er bare lavet af 
fagfolk. Jeg føler med dem, 
der ikke kan få fjernvarme 
foreløbig og må fyre med 
det dyre gas.

John Gregersen 

Adsbøl

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

Bloms Zoneterapi
v/ Ilse Blom
Felstedvej 21
6300 Gr(sten
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D E U T S C H L A N D

D Ä N E M A R K

MoinHej

Sønderjylland
Destination

BBBprojekt.eu

 
Lørdag den 20. august 2022 på havnen i Gråsten (Emmas 
Have) kan du gratis komme med til

Grøn dag, hvor blomster bygger 
broer 

- med blomster, haver, biodiversitet, byvandringer i hele Sønderborg Kom-
mune

10.00-17.00
Land-Art Pilefletkunst omkring de japanske kirsebærtræer i haven - følg arbejdet og hent inspira-
tion til din egen have 
ved pilefletkunstner Bent Vinkler 

10.00-13.00
• Den blå kolonihave ved muslingetårnet - fortællinger om dyrkning af blåmuslinger og tang i 

vores lokalområde
• Børneaktivitet: Krible-krable dyr i insekthaven - lav din egen insektsuger 

ved Naturvejlederne Sønderborg 

10.00-15.00
• Åben have hos Jytte og Jørgen, Dyrkobbel 69

11.30 og 13.00
• Kom helt tæt på den fascinerende honningbi 

ved Sønderjysk Biavlerforening

12.00-12.30 og 15.00-15.30
• Klokkespilskoncert med nordic-carillon 

ved organist og klokkenist Peter Langberg

15.30
• Byvandring i Gråsten med fokus på grønne uderum i byen

16.45-17.10
• Kort foredrag i Emmas Have om biodiversitet og efterfølgende åbning af bolig for solitære 

bier 
• Gråsten Æblefestival og Kultur i Gråsten informerer om deres kommende arrangementer
• Information om Flensborg Fjord Routen
• Keramiker Lajla Hartig sælger Gråstener-æbler i RAKU

Begivenheder også i 

Sønderborg samme dag.  

Se mere på haveselskabet.dk/

soenderborg
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New Orleans Jazz i haven
I haven hos Margit og 
Peter Brodersen i Alnor 
kunne publikum høre 
kendte jazz-numre, 
da æ Jazz Knejte gav 
aftenkoncert.

 Foto Ingrid Johannsen 

ÅBNINGSTIDER
Mandag 9.30 - 18.00 
Tirsdag 9.30 - 18.00
Onsdag 9.30 - 18.00
Torsdag 9.30 - 18.00
Fredag 9.30 - 18.00
Lørdag 9.30 - 13.00

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

SPAR 
300,-

SPAR 
320,-

SPAR 
100,-

SPAR 
200,-

SPAR 
200,-

SPAR 
200,-

SØNDAGSCAFE
Søndag den 4. september kl. 12.00 – 14.00

på Restaurant ANKER’S, 
Marina Fiskenæs, Gråsten

DØRENE ÅBNES KL. 11.30
Dagens middag:

dansk bøf med bløde løg og brun sauce
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 onsdag den 31. august kl. 18.00.

Ud� ugt til Geogra� sk Have i 
Kolding og Skamlingsbanken

Onsdag den 7. september
Bus fra Ahlmannsparken. 

Afgang kl. 9.00 og hjemkomst ca. kl. 17.00
Geogra� sk Haves plantesamling er stor, gammel 
og unik. Vi får guidet rundvisning på 1½ time. 

Derefter spiser vi frokost i væksthuset. Læs 
om haven på www.geogra� skhave.dk. 
Herefter går turen til Skamlingsbanken, 
som er Sønderjyllands højeste punkt.

Herfra kan man opleve 360 graders udsigt samt for 
egen regning gå en tur i Besøgscentret. Turen slutter 
med kaffe og kage på restaurant Skamlingsbanken.

Læs om Skamlingsbanken på www.museumkolding.dk 
Pris 500,-  for medlemmer

Inkl. rundvisning, frokost og kaffe med kage
 550,-  for ikke-medlemmer

Beløbet bedes indbetalt senest den 
1. september til Sydbank 8060-1750229

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 torsdag den 1. september kl. 18.00.

VANDGYMNASTIK
på Enjoy Resorts Marina Fiskenæs

Start igen uge 35, dog starter 
tirsdagsholdet først i uge 36

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
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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

HUSK 

JAZZKONCERTEN
Torsdag den 18. august kl. 18.30

i Rinkenæs Gamle Kirke
Du får lækkert New Orleans jazz for

50,- i entré og en forfriskning i pausen.

Kulturgruppen

Alt godt til foderskålen for hunde og katte
Af Lise Kristensen

Ellen Rotman og Jan 
Fjordbæk har dagligt be-
søg af mange dyrevenner 
i butikken Agrosam i 
Rinkenæs. Her kan man 
købe alt fra vildtfoder over 
fuglefrø til hunde- og kat-
temad samt shampoo og 
børster til trimning af de 
firbenedes pels.

“Vi har styrtende travlt,” 
fortæller 54-årige Ellen 
Rotman, der er uddannet 
pædagog, men har specia-
liseret sig i kattelegetøj og 
dyrefoder.

Agrosam fejrer 22.-31. 
august 23 års fødselsdag 
med gaveregn til kunder-

ne, der også kan rafle om 
prisen. 

Der er tre terninger i 
raflebægeret, og der kan 
opnås op til 20 procent 
rabat. 

Foderfirmaer har do-
neret gaver til mellem 
250-500 kroner, som kan 
vindes i en lodtrækning. 
Man smider en bon med 
telefonnummer ned i den 
spand med det dyrefo-
dermærke, man gør sig 
håb om at vinde. Bonen 
skal være på mindst 100 
kroner, så deltager man i 
lodtrækningen om 14-15 
populære fodergevinster.

“Vi har tidligere holdt 
halve og hele runde fød-

selsdage i Agrosam. Nu 
holder vi det hvert år, for 
vi synes, det er hyggeligt 
at samle byen på den 
måde. Der er kaffe på kan-
den og slik til børnene”, 
fortæller Ellen Rotman.

Verdensmester
Hun har skabet fuld af po-
kaler, som hun har vundet 
med sine katte helt tilbage 

til da, hun blev danmarks-
mester i katte som junior. 
Hun har også vundet DM 
som senior. Hun startede 
med at sælge kattelege-
tøj som drillepinden i 
Agrosam og gik så med i 
fodersalget. Hun har været 
i butikken i 12 år.

“Vi har alt, der får katte 
og hunde til at have det 
godt og se godt ud med en 

flot pels. Man kan se på 
dyr, om de har det godt. 
Vores ekspedient Lotte 
Kristensen er verdens-
mester i Cocker Spaniel 
hunde, som hun har været 
på udstillinger og kon-
kurrencer med. Vi har alt 
til dyrene som kamme og 
børster fra 26 til 600-700 
kroner. Vi rådgiver og 
viser, hvordan det skal 
bruges. Jeg klipper også 
negle på hunde, og vi fjer-
ner hår fra dyrenes mund, 
ører og øjne,” siger foder-
handleren, der aldrig er 
blevet bidt, for hun klaret 
alt med en godbid.

55-årige Jan Fjordbæk 
startede Agrosam med sin 
far for 23 år siden. 

Stor butik
Butikken er på 400 kva-
dratmeter. Parret bor 
i Felsted og har en lige 
så stor hal på de kanter. 
Dyrefoder og remedier 
fylder godt i landskabet. 
De har fundet deres 
forretningskoncept.

“Vi sælger tingene lidt 
billigere. Det har vi valgt. 
Vi vil hellere sælge en 
smule under prisen og så 
sælge en pose mere. Det er 
en super ordning. Vi har 
også pakkepost og ungar-
bejdere. Folk i Rinkenæs 
kan hente post hos os,” 
fortæller Ellen Rotman, 
der står for bogholderiet 
og netop har optimeret 
sin viden om at lave egen 
hjemmeside.

Parret er allroundere 
i tobenede og firbenede 
venner, der alle er velkom-
ne til at lægge vejen forbi 
og fejre fødselsdag de sid-
ste ni dage i august. ■

Ellen Rotman og Jan 
Fjordbæk er eksperter i, 
hvad husdyrene kan  lide i 
foderskålen, og hvordan man 
får deres pels til at se blank 
og skinnende ud.
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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

CVR: 39280973  •  Kardemommevej 9, Rinkenæs, 6300 Gråsten

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

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.

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 

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

fi skbaekentreprise.dk

• Autoriseret kloakmester
• Certi� ceret rottespærre montør
• Brolægning
• Gravearbejder
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GRÅSTEN SLOTSKIRKE
Søndag den 21. august kl. 11.00

ved Hanne Beierholm Christensen

ADSBØL KIRKE
Søndag den 21. august 

Ingen gudstjeneste

KVÆRS KIRKE
Søndag den 21. august kl. 9.30

ved Elli Krog Foldager

BROAGER KIRKE
Søndag den 21. august kl. 10.30

ved Kirsten Schmidt

EGERNSUND KIRKE
Søndag den 21. august kl. 11.00

ved Liselotte Kirkegaard

RINKENÆS KORSKIRKE
Søndag den 21. august kl. 11.00

ved Marianne Østergård

NYBØL KIRKE
Søndag den 21. august kl. 11.00
ved Karen Møldrup Rasmussen

i præstegårdshaven

SOTTRUP KIRKE
Søndag den 21. august

Ingen gudstjeneste

ULLERUP KIRKE
Søndag den 21. august kl. 11.00

ved Lis-Ann Rotem

TYSK GUDSTJENESTE
Sonntag, 21.8., 14 Uhr

Gottesdienst in Holebüll

GUDSTJENESTERGUDSTJENESTER

Bridge er:

Sjovt
Bridge er et underholdende spil. Det er let at lære, 

svært at mestre - og du vil have det fantastisk 
med dine med- og modspillere undervejs.

Socialt
At spille bridge er i høj grad socialt. Du 
får mulighed for at lære nye mennesker 

fra alle lag af samfundet at kende og 
bliver en del af et stærkt fællesskab.

Godt for hovedet
Det kræver fokus, nærvær og overblik at mestre 

bridge. Det holder hovedet i gang og gør dig 
bedre til at tænke koncentreret og kreativt.

Noget for dig?
Gråsten Bridgeklub slår dørene op i 

Ahlmannsparken på 
“Bridgens Dag” den 28. august 

fra kl. 10.00 til kl. 12.00.
Kom og kig garvede spillere i kortene 
eller få kortene i hånden og spil selv!

************************ 

Vores klubsæson starter op 
den 1. september og vi har plads til � ere!

************************ 

Vi starter Nybegynder-undervisning op 
den 3. september. Undervisningen foregår 

i Ahlmannsparken og er 8 lørdage fra 
kl 10.00 – til kl 13.00 frem til jul.

Tilmelding eller vil du gerne vide mere, 
kontakt klubbens formand Helle Blindbæk 

på 4040 6077 eller hebl@privat.dk

Stort tillykke Stort tillykke 
Vores smukke og dejlige barnebarnVores smukke og dejlige barnebarn

LauraLaura
fylder 12 år den 19. august fylder 12 år den 19. august 

Et stort tillykke fraEt stort tillykke fra
farmilien fra Norgefarmilien fra Norge
Mormor og bestefarMormor og bestefar

Tillykke Tillykke 
Dette skønne par siger JA til hinandenDette skønne par siger JA til hinanden

Lørdag den 20. august 2022Lørdag den 20. august 2022
i Gråsten Slotskirke kl. 14.00i Gråsten Slotskirke kl. 14.00

Vi glæder os til denne Vi glæder os til denne 
uforglemmelige store dag.uforglemmelige store dag.

De kærligste hilsnerDe kærligste hilsner
fra Søskende, Mor/Svigermor fra Søskende, Mor/Svigermor 

og Hans Henrikog Hans Henrik

Hjertelig tillykke Hjertelig tillykke 
Kære Kristina & HeinrichKære Kristina & Heinrich

Hjertelig tillykke med jeres Hjertelig tillykke med jeres 
bryllup den 20. august 2022bryllup den 20. august 2022

Vi glæder os meget til at fejre jer!Vi glæder os meget til at fejre jer!
Kærlige hilsenerKærlige hilsener
Linda & BenneLinda & Benne

Far & MorFar & Mor

Kære NjordKære Njord
Hjertelig tillykke medHjertelig tillykke med
din 7 års fødselsdagdin 7 års fødselsdag

den 29. augustden 29. august
Kærlig hilsenKærlig hilsen

B.M.P.T.T.I.T.L.S.K.K.B.M.P.T.T.I.T.L.S.K.K.
Mor-Far-Frej&AskMor-Far-Frej&Ask

Preben Storm
Rinkenæs
Gruppeformand for 
Socialdemokratiet

Den gode udvikling i 
Gråsten kan fortsætte

Det er og har været en 
dejlig kongelig sommer 
i Gråsten. Tak til alle de 
gode kræfter der har 
sikret, to store cykel-
løbsfester, ringriderfest, 
dronningemodtagelse 
og fejring. Tak for gode 
torvedage og masser 
af musik og liv i byen 
gennem sommeren.
Igennem en årrække har 
gode kræfter sammen 
med byrådet arbejdet på at 
realisere Gråsten Forums 
masterplan. Meget er lyk-
kes -meget er sket. Et mo-
derniseret Ulsnæscenter 
med nyt Sundhedshus. 
Kgl. Køkkenhave. Fint 
anlæg med parkering ved 
slotssøen, moderniseret 
Ahlmanns park, flere virk-
somheder og arbejdsplad-
ser i bymidten og i Ulsnæs 

og en god boligudvikling 
med privatrenoveret gigt-
hospital og nye udstyk-
ninger ved Rinkenæs.

I den forløbne uge er 
der i byrådet taget flere 
beslutninger der vedrører 
de næste tiltag. Først og 
fremmest indstiller et 
enigt Teknisk udvalg By-
strategien til byrådet. En 
strategi der lægger de spor 
som vi sammen skal ud-
vikle videre efter. 

De næste skridt til 
færdiggørelse af cykel-
stien ved Busk mosevej 
er besluttet, lokalplan for 
byggegrunde i Adsbøl. 

Ar bejdet med støjdæmp-
ning på Egern sund broen 
gennemføres snarest og på 
socialdemokraternes op-
fordring arbejdes der nu 
på 70 km fartbegrænsning 
på Bro vej langs Alnor. 

Meget snart kan byg-
gegrunde på Egern vej i 
Gråsten sendes i udbud, 
REMA1000 ser ud til nu 
endelig at komme i gang 

i Ulsnæs, Politistations-
grunden arbejdes der på 
til boliger og forhåbentlig 
kommer der skred i det 
privatejede Teglværks-
grunds projekt i Egern-
sund. Alnor Strand park 
udvikles. Og så er 
Kommune planen under-
vejs med udlæg til bygge-
grunde ved Tummels bjerg 
og bud på kommende 
erhvervsarealer.

Jo der er meget at glæde 
sig over og glæde sig til. 
Lad os sammen fortsætte 
den gode udvikling ■

Læserbrev
Erik Lauritzen
Blansskov
Borgmester for 
Socialdemokratiet.

1 0



Gråsten skal udvikles
Glade var vi, da vi så, 
vores borgmesterkandi-
dat, Ellen Trane Nørby, 
afsluttede sommerferien 
med et frisk pust til det 
kommende års byråds-
arbejde i et interview i 
Gråsten Avis. Ambitioner 
og visioner for vores 
område.
Hun tilskynder til, at få 
sat gang i udviklingen i 
Gråsten i kølvandet på et 
bystrategimøde i maj ud 
fra devisen, der skal følge 
handling bag ordene. Vi 
kunne ikke være mere 
enige.

Så meget desto større er 
vores overraskelse over 
den verbale skideballe, 
som førende socialdemo-
krater med borgmesteren i 
spidsen føler sig kaldet til. 

Bare fordi vi ikke er 
enige, så bør vi holde en 
ordentlig tone i debat-
ten og afholde os fra 
personangreb. Det røde 
firkløver fremfører per-
sonangreb og stribevis af 
beskyldninger mod Ellen 
Trane Nørby. Med deres 
negative kampagne er 
socialdemokraterne i stor 
stil med til at gøre politik 
til en råbeklub med split-

tende retorik. Det er trist, 
at det er den arbejdskultur 
Socialdemokraterne øn-
sker i Sønderborg Byråd. 

Byrådets partier ser ikke 
ens på alle forhold i kom-
munen, men vi brænder 
alle for at styrke vores 
kommune. Det kan vi 
kun, hvis politisk debat og 
forskellige synspunkter 
håndteres med respekt, 
ikke personangreb og 
nedladenhed.

Vi er enige med Ellen 
Trane Nørby, der i sit 
sommerinterview sagligt 
har fremført ønske om at 
udvikle Gråsten og by-
samfundene omkring. 

Hvordan kan socialde-
mokrater tage det så ilde 
op?

Planer der skulle have 

været færdige for flere år 
siden, er endelig ved at 
være klar til vedtagelse.

Nu skal arbejdshand-
skerne så på, for der er 
mange steder – ikke bare i 
Gråsten midtby, men også 
i Broagerland, Sundeved 
og andre steder i kom-

munen, hvor behovet for 
udvikling er stort.

Og det arbejde og den 
indsats har vi i Venstre 
kastet os aktivt ind i, så vi 
skal udvikle og styrke hele 
vores kommune til gavn 
for alle, der bor her – og 
alle dem vi gerne vil have 
til at bo her, så vores kom-
mune kan vækste og blive 
mere attraktiv. ■

Byrådsmedlemmer fra Venstre; 

Erik Krogh, Kristian Bonefeld, 

Daniel Staugaard og Ingrid 

Johannsen 

Dødsfald

Taksigelser

 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

Sønderborg, Gråsten, Aabenraa & Kruså/Padborg DØGNSERVICE:
29 29 86 68

Det vil glæde mig at se 
kolleger, samarbejdspartnere, 
naboer, venner, familie og 
interesserede. 

I taknemmelighed 
Jytte Sahl

RECEPTION
Fredag den 2. september 
kl. 14.00 - 17.00
Kværsløkke 22, Gråsten

1 ÅRS FØDSELSDAG 
i Sønderborg og Gråsten 
samt opstart i Åbenrå 
og Kruså/Padborg 

Vores kære mor, bedstemor, oldemor og svigermor

Ilse Manner-Jakobsen
* 11. august 1926    †  13. august 2022

er stille sovet ind

Familien

Begravelsen finder sted fra Gråsten Kapel
lørdag den 20. august kl. 11.00

Hjertelig tak

for den store opmærksomhed ved min mor

Rita Christine Latters
bisættelse i Egernsund Kirke

Tak for hilsner, smukke blomster og kranse

En særlig tak til Hospice Sønderjylland 
for tryg og kærlig pleje i den sidste tid

Anders

Læserbrev

Viggo Alexandersen, Vester 
Sottrup, er død, 102 år. ■

Lone Jessen,  
Alnor, er død, 53 år. ■

Karen Margrethe Ganderup, 
Rinkenæs, er død, 85 år. ■
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Guldkonfirmation i Egernsund Kirke
Af Gunnar Hat tesen

De blev konfirmeret i 
1972 af pastor Hansen i 
Egernsund Kirke. 
Forleden var de til-
bage i Egernsund 
Kirke for at fejre deres 
guldkonfirmation.

Her fik de kort fortalt 
kirkens historie og fik lidt 
godt til ganen. Snakken 
gik lystigt blandt de 12 
guldkonfirmander. Flere 
af dem havde ikke set hin-
anden i mange år. ■

Bagerst: Johannes Mikkelsen, Lars Duus, Tommy Clausen, Leif Byllemos, 
Midt: Birger Wraae, Annelise Lorentzen, Judith Bøhnke Clausen (bøhnke), Kirsten Kästner, Eva Petersen Skriver
Foran: Per Steffensen, Bertha Jonsson Asmussen (Jonsson), Bitten Jørgensen (Marcussen)
Ikke til stede: Lillian Jensen, Kirsten Rasmussen, Leif Petersen, Steen Petersen, Ejnar Marcussen, Jørgen Erik Holm, Kay-Uwe 
Asmussen, Hans Wiolf og Torben Mathiesen
To er døde: Susanne Christensen og Thorkild Bred

Præmieskat 
i Broager
Ældre Sagen Broager har 
afholdt præmieskat.

Nr. 1 Robert Pedersen, 
Gråsten 2359 point
Nr. 2 Herbert Jürgensen, 
Broager 1900 point
Nr. 3 Gerd Sørensen, 
Rinkenæs 1798 point

Skatkort på bordet
Annas Minde Skatklub har afholdt præmieskat.

Nr. 1 Herman Møller  1774 point
Nr. 2 Preben Jensen   1509 point
Nr. 3 Verner Hansen 1461 point
Nr. 4 Flemming Marshall  1421 point
Nr. 5 Arne Mylin  1419 point
Nr. 6 Jens Landergren  1372 point

Tilføj dine kort fra Broager Sparekasse til Google Pay.

Nem og enkel betaling
med Google Pay

Med Google Pay er det nemt at betale i butikker,
i apps og på nettet med din Android-telefon eller -tablet.

Sejler påvirket 
af narko
Politiet blev onsdag aften 
klokken 23:30 kaldt ud til 
Lågmajevej i Egernsund.

Det drejede sig om en 
jolle, hvor motoren var 
gået i stå ude på fjorden.

Både en helikopter og 
en redningsbåd kom til 

Egernsund, da man fryg-
tede en drukneulykke. 

Sejleren var påvirket af 
narko, og politiet fandt 
endnu flere ulovlige 
stoffer ved en ransagning 
på mandens bopæl i 
Gråsten. ■
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BROUE KIRKE TIDENDE

SOGNEPRÆSTER
Stefan Klit Søndergaard
Vestergade 36, Broager
Telefon 22 19 33 28
skls@km.dk 
Mandag er fridag

Malene Freksen – har orlov pt.

Kirsten Schmidt
Dybbøl Bygade 103, Sønderborg
Telefon  31 46 38 96
ksch@km.dk
Mandag er fridag

ORGANIST
Marcus Nygaard Pedersen
Telefon 51 75 60 49
marcus.n.pedersen@outlook.dk

KIRKEKONTOR
Jette Stenkjær Hansen
Storegade 1, 6310 Broager
Telefon 74 44 07 55
broager.sogn@km.dk
tirsdag-fredag kl. 11-13
torsdag tillige 15-17
Her bestilles dåb og ordnes papirer, 
samt bryllup og gravstedslegater.

KIRKEGÅRDSLEDER
Jan Hjortshøj
Kirkegårdstelefon: 74 44 06 00
Mandag–torsdag 9.00-9.30
& 12.00-12.30
Fredag 9.00-9.30
Mobil 60 64 08 34
janhj@km.dk

KIRKETJENER
Kirketjenerfunktionen 
varetages af medarbejdere på 
kirkegården: Lars Hvedemose 
og Birthe Jensen, afløserne 
Helle Jacobsen og Lene Berthing, 
samt kirkegårdslederen.

HJEMMESIDE
www.broagerkirke.dk

Adresser

Højskolesangbogen
4 fredage fra kl. 10:00 - 12:00

Fredag den 9. september
Fredag den 14. oktober

Fredag den 11. november
Fredag den 9. december

ved Marcus
Entré: 10,-

Søndag den 21. august kl. 10.30
10. s.e. trinitatis. Matt. 11,16-24
Veråb over Galilæas byer. K.S.

Søndag den 28. august kl. 10.30
11. s.e. trinitatis. Luk. 7,36-50
Kvinden i farisæerens hus. S.K.S.

Søndag den 4. september kl. 10.30
12. s.e. trinitatis. Matt 12,31-42
Træet og dets frugt. S.K.S.

Søndag den 11. september kl. 10.30
13. s.e. trinitatis. Matt 20,20-28 
De bedste pladser i Guds rige. S.K.S.

Søndag den 18. september kl. 10.30
14. s.e. trinitatis. Joh 5,1-15 
Helbredelsen ved Betesda dam. K.S.

Søndag den 25. september kl. 10.30
15. s.e. trinitatis. Luk. 10,38-42 
Jesus besøger Martha og Maria. K.S

Søndag den 2. oktober kl. 10.30
Klavergudstjeneste
16. s.e. trinitatis. Johs. 11,19-45 
Jesus opvækker Lazarus S.K.S.

Søndag den 9. oktober kl. 10.30
17. s.e. trinitatis. Mark. 2,14-22
Jesus spiser med toldere og syndere.
 S.K.S..

Søndag den 16. oktober kl. 9.00
18. s.e. trinitatis. Johs. 15,1-11
Det sande vintræ. N.N.

Søndag den 23. oktober kl. 10.30
Klavergudstjeneste
19. s.e. trinitatis. Johs. 1,35-51
Jesus siger: Følg mig. S.K.S.

Søndag den 30. oktober kl. 10.30
20. s.e. trinitatis. Matt. 21,28-44
De to sønner og vingårdsejeren. S.K.S.

Søndag den 6. november kl. 10.30
Allehelgen, navne på vore døde 
læses op. Matt. 5,1-12:
Saligprisningerne. S.K.S.

Søndag den 13. november kl. 10.30
22. s.e. trinitatis Matt. 18,1-14
Den største i Himmeriget - advarsel 
mod forargelsen. N.N.

Søndag den 20. november kl. 10.30
Sidste s. i kirkeåret. Matt. 11,25-30
Kom hid til mig... S.K.S.

Søndag den 27. november kl. 14.00
1. s. i advent. Matt. 21,1-9
Jesu indtog i Jerusalem. S.K.S.

Søndag den 4. december kl. 10.30
2. s. i advent. Luk. 21,25-36
De sidste tiders tegn. N.N.

Søndag den 11. december kl. 10.30
3. s. i advent. Matt. 11,2-10
Johannes Døbers spørgsmål. S.K.S.

Søndag den 18. december kl. 10.30
4. s. i advent. Johs. 1,19-28
Johannes Døbers vidnesbyrd om 
Jesus. S.K.S.

Indtil efterårsferien vil Kirsten 
Schmidt (K.S.) vikariere for Malene 
Freksen, som stadig har orlov på 
ubestemt tid. Vær opmærksom på, 
at gudstjenester med N.N. kan blive 
flyttet.

GUDSTJENESTER

Spaghettigudstjeneste
For børn i alderen 3-9 år. Tag jeres forældre 

og søskende med! Vi mødes i kirken til en kort 
gudstjeneste i “børnehøjde“. Derefter fællesspisning 

og hyggeligt samvær i sognegården.

Torsdage fra kl. 17:00-19:00
25. august - det fortabte får

22. september - bryllup
27. oktober - dåb

24. november - nadver
Maden koster 25,- for voksne, 10,- for børn. 

Tilmelding ikke nødvendig, men mulig til 22 19 33 28.

Babysalmesang
ved Anemette Thomas

Babysalmesang er for babyer fra ca. 2-12 
måneder og deres forældre. Og alle mødre eller 
fædre kan deltage. Du skal blot have lysten til 

at synge, vugge og nynne med de små.

Første gang mandag 
den 22. august kl. 10:00-11:00.

Forløbet strækker sig over 10 mandage (ikke 
i uge 42). Yderligere oplysning og tilmelding 

sker til Anemette på tlf.: 61 40 11 26

Sogneaften
Torsdag den 15. september kl. 19:00

“FBI og CIA – verdens magtfuldeste 
politi- og efterretningstjeneste”
ved Hans Jørgen Bonnichsen – tidligere chef for P.E.T. 

(i samarbejde med Biblioteket i Broager – hvor billetter bestilles). 
Entré: 100,- inkl. ka� e

Torsdag den 29. september kl. 19:00
“Sangaften fra Højskolesangbogen”

Melodiernes udvikling i Højskolesangbogen ved Marcus. 
Entré: 25,- inkl. ka� e

Torsdag den 13. oktober kl. 19:00
“Åbent emne”

Entré: 25,- inkl. ka� e

Torsdag den 10. november kl. 19:00
En sønderjysk film - kan man det?

Ole Sørensen vil fortælle om sit arbejde som teater- og filmskuespiller 
bl.a. i ”Resten af livet”. Ole er tilknyttet Teatret Møllen i Haderslev og 

vandt i 2020 teaterprisen Årets Reumert. 
Entré: 25,- inkl. ka� e

Sognecafé
Fredag den 30. september kl. 14:30

“De nordiske myter i fortælling og fortolkning”
ved Georg

Fredag den 28. oktober kl. 14:30
“Babysalmesang”

ved Anemette Thomas, der sammen med babyerne og forældrene 
viser, hvordan der arbejdes med sang og musik.

Fredag den 25. november kl. 14:30
“Causeri over skolen oplevet gennem 70 år - 

som elev og lærer”
ved Esben Jensen, Vester Sottrup.

Fredag den 16. december kl. 14:30
“Før jul”

sange, historier, gløgg, æbleskiver m.m. ved Ingeborg

Hver gang entré: 25,- inkl. ka� e / sidste gang gløgg og æbleskiver

Orgelkoncert 
med Michael Munson

Lørdag den 20. august kl. 16.00

Orgeleventyret 
om Skt. Jørgen og dragen 

og myternes land
Fredag den 16. september kl. 10:00

For skolebørn og alle andre interesserede. Marcus og en fortæller 
spiller og iscenesætter musik fra J.S. Bach til Hans Zimmer.

Dåbsklude
eller andre nørklerier ved 

Marianne Tychsen

Tirsdag den 25. oktober 
kl. 19:00-21:00

Alle er fortsat velkomne til at 
strikke eller hækle dåbsklude. 
Du er også velkommen, hvis 

du blot kommer forbi til en god 
snak og en kop ka� e. Medbring 

hækle- og strikkepinde. Vi 
har garnet og opskrifterne.
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Træningstider 2022/2023
for Egernsund KIF Håndbold 
Egernsund Kultur- og Idrætsforening

Dag og tidspunkt Hold Trænere Start Kontingent pr. sæson

Mandag 13.00-14.00 Pilates Kirsten Christensen 8. august 550,-

Tirsdag 17.15 -18.00
Stole yoga for 

+ 50 år
Matina Johannsen 23. august 550,-

Tirsdag 18.00-19.00 Power yoga for alle Matina Johannsen 23. august 550,-

Tirsdag 19,15-21.00 Senior damer Sanne Kludt 9. august
1.050,-

(Klip-kontingent 850,-*)

Onsdag 16.30-17.30 Håndbold for U4-6 Kirsten Christensen 15. september 300,-

Onsdag 17.30-19.00
Styrk din krop med 

motion og dans
Kirsten Christensen 10. august 550,-

Onsdag 19.00-21.00 Senior Herrer 24. august
1.050,-

(Klip-kontigent 850,-*)

Fredag 10.00-11.00
Styrk din krop 

for +50 år
Kirsten Christensen 12. august 550,-

Lørdag 10.00-11.00 Power Yoga Matina Johannsen 27. august 550,-

Søndag 9.30 11.00
Stimulastik 

1 - 4 år
Træner søges 25. september 200,-

*For yderligere information om klip-kontingent, kontakt formand
 Susan Diana Jacobsen på tlf. 26 17 07 60

Kortere skoledage i Broager
Af Lise Kristensen

De 540 elever i Broager 
Skole tager hul på 
skoleåret i visheden om, 
det ringer ud fra allersid-
ste time senest klokken 
14.35. 
Større fleksibilitet i skole-
reformreglerne har bety-
det, det er tilladt at skære 
i den såkaldte understøt-
tende undervisning og 
bruge ressourcerne andre 
steder.

“Det betyder ikke, lærer-
ne underviser færre timer, 

men vi kan bruge det til 
at få flere hænder, hvor 
der er behov for det ude i 
klasserne. Arbejdet er det 
samme, men vi tilgodeser 
undervisningen andre 
steder. Det er selvfølgelig 
altid et puslespil at få 

timerne til at gå op, men 
det er lykkedes,” fortæller 
skoleleder Ditte Skyum, 
der tiltrådte ved årsskiftet.

Den større fleksibilitet 
i lærerfordelingen og de 
tidligere ringetider skal 
optimere skoledagen for 
undervisere og elever. 
Skolebestyrelsen er med til 
at godkende forandringer-
ne i timeplanlægningen.

“I uge 41 har vi fælles-
skabsuge, hvor hele skolen 
på tværs af klasser laver 

en by i hallen. Eleverne 
får en fiktiv løn og penge 
at handle for, så forløbet 
bliver så virkelighedsnært 
som muligt,” fortæller 
Ditte Skyum, der har store 
forventninger til fælles 
ugen op til efterårsferien.

Stabilitet
Ellers kører skolegangen 
efter samme recept som 
hidtil. Der er stabilitet 
og ro på skoledagen, som 
nu gerne skulle være 
Corona-fri.

“Coronaen fylder in-
genting mere,” fortæller 

skolelederen, der havde 
anderledes kvaler med 
pandemien ved sin tiltræ-
den, hvor restriktioner 
og syge elever og lærere 
satte et voldsomt præg på 
hverdagen.

Lærerstaben er uden 
udskiftninger. Der er ikke 
ansat nye, for ingen har 
søgt væk eller sagt op på 
vej ind i det nye skoleår. 
En enkelt lærer er gået på 
pension, og en er flyttet til 
Aarhus, da det gamle sko-
leår sluttede, og timerne 
har kunnet dækkes af det 
bestående lærerkollegie. ■

45-årige Ditte Skyum står i 
spidsen for Broager Skole.
 Arkiv foto

Pigespejderne i Broager klar til ny sæson
Af Gunnar Hat tesen

De grønne pigespejdere 
i Broager er klar til en ny 
spejdersæson. Nye piger 
er velkomne til at dukke 
op.
“Hos os er socialt samvær, 
fællesskab og hygge vig-
tige elementer samtidig 
med at spejderne lærer de 
forskellige spejderfærdig-
heder. Vi forsøger at skabe 
trygge rammer hvor der 
er plads til alle”, fortæller 

gruppeleder Tina Ensted, 
som peger på, at pigerne 
lærer mange forskellige 
færdigheder såsom sam-
arbejde, naturkendskab, 
bålmad og klar dig selv.

“Det er færdigheder, som 
de kan tage med i deres 
“rygsæk” på deres videre 
færd i livet” siger Tina 
Ensted.

Der er spejdermøder på 
følgende dage: Mikro- 
(0. – 1.kl.) og minispej-
derne (2.-3.kl.) holder 
spejdermøde onsdag 
kl. 17:00 – kl. 18:30 og 
juniorspejderne (4. – 5.kl.) 
holder møde onsdag 
kl. 17:00 – kl. 19:00 og 

Tropsspejderne 
(6. – 9.kl.) holder møde 
om tirsdagen.

Pigerne har mulighed for 
at deltage i 3 spejdermøder 
inden de skal beslutte dig 
til at det er noget for dig.

Møderne holdes gerne i 
Spejderhytten “Wigwam”, 
Tværvej 16 i Broager.

Broager Pigespejder er 
en ren pigespejdergruppe i 
Det Danske Spejderkorps, 
og har spejdere i alderen 
fra 6 år og opefter. 

Spejderne kan 
kontaktes på mail: 
info@broagerpigespejder.dk 
eller Tina Ensted: 
61 38 99 12 ■

Lærke spiser en friturestegt 
fårekylling.

Victoria og Lærke bager 
fladbrød på trangia

På cykeltur til Den 
Kongelige Køkkenhave

Ældre Sagen i Broager 
havde forleden inviteret 
medlemmerne på cykel-
tur fra Broager til Den 

Kongelige Køkkenhave i 
Gråsten.

Her kunne deltagerne 
på egen hånd se en meget 
stor, fin anlagt køkken-

have med stier og mange 
forskellige bed med grøn-
sager og blomster. ■

 Foto Walther Jacobsen
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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

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

BovAvis

Minikrydstogt påMinikrydstogt på
KielerkanalenKielerkanalen

Torsdag den 25. august

AFGANG
Alsion, Sønderborg. . . . . . . . . . . . kl. 8.00
Nybøl Kirke . . . . . . . . . . . . . . . . . .kl. 8.15
Broager Kirke . . . . . . . . . . . . . . . . kl. 8.20
Egernsund, elektrikeren . . . . . . . . kl. 8.25
Ahlmannsparken, Gråsten . . . . . . kl. 8.30
Rinkenæs, Bageren  . . . . . . . . . . . kl. 8.40
Annies kiosk  . . . . . . . . . . . . . . . . .kl. 8.45
Elektrikeren i Kollund . . . . . . . . . .kl. 8.50
P-pladsen ved Kruså Bankocenter  .kl. 8.55
Bov Kirke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kl. 9.00
Cirkle-K i Padborg . . . . . . . . . . . . .kl. 9.05

795,-

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

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

Derefter kører vi til Dannevirke. 

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

Prisen dækker bus, rundstykker, 
guide, sejltur og bu� et.

EKSTRA TUREKSTRA TUR

Bilister blev blitzet
Politiet blitzede forleden 
12 bilister ved Nybøl 
Skole.

Den hurtigste bilist kørte 
69 km/t i en 50 km zone 

og den hastighed udløste 
dagens eneste klip.

”Det er vigtigt, at skole-
vejene er sikre, så vi gen-
nemfører også kontroller 

i år. Hvert år oplever vi, at 
bilister kører for hurtigt 
ved skolerne og tager for 
lidt hensyn til andre tra-
fikanter, ligesom mange 
undlader at bruge sele på 
dem selv og deres børn”, 

siger politikommissær 
Mads Bruhn Lund, der 
er operativ leder af færd-
selsafdelingen ved Syd- og 
Sønderjyllands Politi. ■

Aftenvandring i Vester Sottrup
Museum Sønderjylland 
arrangerer onsdag 24. 
august kl. 18.30 aften-
vandring i Vester Sottrup 
Stationsby. Mødested på 
hjørnet af Stationsgade 
og Lindevej. 
I årtierne før havde både 
jernbaner og stations-
byer spredt sig ud over 
Sønderjylland. Der var 
økonomisk vækst og plads 
til flere nye byer, og de 
groede ofte op omkring 
de nye stationer. Vester 
Sottrup var en lille efter-
nøler i den flok.

Jernbanen til Sønderborg 
åbnede først i 1901, men 
straks derefter begyndte 
der at gro en lille by befol-
ket med handlende, hånd-

værkere og banefolk op 
om den nye station syd for 
den gamle landsby Vester 
Sottrup.

Egnen omkring 
Sønderborg var dog rig 
på byer i forvejen, så den 
nye stationsby blev aldrig 
ret stor, og da Vester 
Sottrup for alvor begyndte 

at vokse, skete det mest 
omkring den gamle 
landsby. Til gengæld ligger 
stationsbyen tilbage som 
et velbevaret udtryk for 
udviklingen i årene mel-
lem 1900 og 1920.

Vandringen ledes af mu-
seumsinspektør Carsten 
Porskrog Rasmussen. 

Undervejs fortælles histo-
rien om Vester Sottrup 
som stationsby og om 
nogle af de vigtigste virk-
somheder fra den tidlige 
tid. Vi ser på de bevarede 
bygninger som udtryk for 
stationsbyernes særlige 
byggeskik mellem dansk 
og tysk inspiration. ■

Hurtigste og nemmeste vej til Als
Tidsplan til og med den 31. august

AFGANG MANDAG, TIRSDAG, ONSDAG, TORSDAG OG FREDAG

Ballebro (Jylland): kl. 5:15 - 21.15
Hardeshøj (Als): kl. 5:30 - 21.30

LØRDAG 
Første afgang
Ballebro: kl. 7:45
Hardeshøj: kl. 8:00

SØNDAG OG HELLIGDAGE 
Første afgang
Ballebro: kl. 8:15
Hardeshøj: kl. 8:30

FAST MINUT TAL HVER TIME
Fra Ballebro: :15 og :45
Fra Hardeshøj: :00 og :30

Hardeshøj - Ballebro Færgefart
Færgevej 70 · 6430 Nordborg

Tlf. på færgen 20 33 15 07
Tlf. på land 74 45 28 00

bitten@sonderborg.dk
www.faergen-bitten.dk

PRISER

 Enkelt billet Returbillet

Barn ( 0 – 3 år ) 0,- kr. 0,- kr.

Barn ( 4-11 år ) 6,- kr. 10,- kr.

Voksen ( 12 – ∞år ) 25,- kr. 40,- kr.
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Hørt i byen
Den Kongelige 
Køkken have er et 
populært udflugtsmål. 
Hen over sommeren 
har godt 26.000 men-
nesker besøgt den 
smukke have.

Anni Henry 
Christensen, der er 
butikschef i Gråsten 
Blomster, deltager i TV 
Syds udsendelse ”De 
Grønneste Fingre”, 
hvor hun er gået videre 
til finalen.

Kværs Hede er et besøg 
værd nu hvor lyngen 
blomstrer.

Gråsten Frivillige 
Brand værn rykkede ud 
med tre brandmænd til 
den store brand lørdag i 
Nordborg.

Autocentrum Ren-
gøring ved Stepan 
Tomakjan, der tidligere 
lå på Bomhus vej, men 
nu holder til i Kollund, 
lukker med udgangen 
af måneden, fordi hel-
bredet ikke kan holde 
til det hårde fysiske 
arbejde.

Den Gamle Skomagers 
sidste søndagskoncert 
var igen en stor succes. 
Henved 100 mennesker 
nød den skønne irske 
folkemusik leveret af 
Roaring Maggie. Der 
blev hujet, sunget, spist 
og grinet. Det var den 
7. søndag i træk med 
musik i Gråsten.

På Gråsten Havn 
vil man mandag 22. 
august kl. 12.00 og 
kl. 15.00 kunne høre en 
halv times klokke spils-
koncert. Klokke nisten 
er Skandi naviens 
dygtigste organist 
Peter Langberg. Han 
har gennemført klok-
kespilskoncerter i 
hele Europa, Canada, 
USA, Australien, 
været forstander på 
Løgum kloster Kirke-
musikskole, er klok-
kenist i både Århus og 
København.. ■

Stillinger

Vi søger en jeg-brænder-for-gode-kundeoplevelser
salgsmedarbejder med el-kompetencer

Ansøg senest 29. august 2022

Arbejdssted: Kundecenter Sønderborg

Brænder du for godt købmandskab og at give kunden professionel rådgivning og god service? 
Og er du interesseret i at lære alt om elbranchen? Så har vi et spændende job til dig!

Solar søger en salgsmedarbejder med � air for 
el og kundebetjening til vores butik i Sønder-
borg. Vi sætter en ære i at være den foretruk-
ne partner for professionelle elinstallatører, 
så vores kunder får en god oplevelse, når de 
handler hos os.

Din arbejdsdag
Der er ingen dage, der er helt ens, så dine 
opgaver varierer. Nogle opgaver løser du 
alene, andre løser du med dine kolleger på 
salgskontoret. Nogle af de daglige opgaver vil 
være salg og håndtering af kunder - i butikken 
og via telefon/mail. Andre daglige opgaver 
vil være ordremodtagelse og udarbejdelse af 
tilbud til kunderne.

Arbejdstid vil være 37 timer indenfor tidsrum-
met mandag til torsdag kl. 07:00 - 16:00 og 
fredag kl. 07:00 - 14:00.

Er jobbet noget for dig?
Du er den første, kunderne møder, og når du 
møder dem med et smil, hjælpsomhed og 
giver dem god service, er du med til at skabe 
den gode kundeoplevelse.

Du skaber værdi i jobbet ved at rådgive kun-
den og agere som problemløser/faglig spar-
ring i dialogen med kunden. Ambitionen er, at 
vi igennem professionel kundeservice og høj 
faglighed sikrer, at vi er kundens foretrukne 
partner.

Hvad søger vi?
Vi forestiller os, at du har en handelsuddan-
nelse eller er elektriker og har en interesse 
for det el-tekniske område. Herudover formår 
du at prioritere dine opgaver – også på dage, 
hvor der er travlt. Endelig er du god til at � nde 
løsninger på dine problemstillinger, for du får 
frihed til selv at gå i dybden med opgaver, og 
dine kolleger er klar til at sparre, når du har 
brug for det.

Vigtigst er det, at du har et godt salgsgen og 
har en god forståelse for kundernes behov og 
kan yde den rette support.

‘Nice to have’
Hvis du kan supplere med erfaring fra en 
lignende stilling, er det et plus. Vi vægter en 
positiv indstilling og det rette match højere 
end formelle kvali� kationer.

Er du blevet nysgerrig?

Har du spørgsmål til stillingen, så tøv ikke 
med at kontakte afdelingsleder Peter Madsen 
Greve på +45 40 64 12 70 for en uforpligtende 
snak.

Lyder det som next step for dig?
Så send os din motiverede ansøgning og dit 
CV. Ansøgningsfrist den 29. august 2022. 
Vi glæder os til at høre fra dig.

Vi glæder os til at høre fra dig, og du søger via www.solar.dk

Skatkort 
på bordet
Gråsten Skatklub har 
holdt klubaften med 31 
spillere. 

1. runde
1. Harald Jørgensen 
Gråsten 1185 point
2. Preben Paulsen 
Aabenraa 1162 point
3. Jürgen Krüger 
Sønderborg 1036 point
4. Kjeld Petersen 
Egernsund 978 point
5. Jens-Fredi Schulz 
Kværs 945 point
6. Eli Hjort-Pedersen 
Alnor 936 point

2. runde
1. Flemming Marschall 
Gråsten 1279 point
2. Harald Jørgensen 
Gråsten 1271 point
3. Christian Skousen 
Holbøl 1244 point
4. Viggo Hansen 
Skelde 1100 point
5. Ejnar Marquart 
Gråsten 1018 point
6. Finn Lorenzen 
Gråsten 986 point

Stien fra Adsbøl til Gråsten 
fortjener en fair proces
“Vi ser i fremtiden vandet 
i alle dets fremtoninger 
som en rekreativ forskøn-
nelse af området og som 
en ressource der skal læg-
ges endnu mere vægt på”

Det er første linje i 
Adsbøl borgerforenings 
vision for 2016-2025.

Siden 2012 har Adsbøl 

Borgerforenings ønske 
om en sti langs vandet 
fra Adsbøl til Gråsten 
været en del af skiftende 
stihandleplaner.

Faktisk stammer vi-
sionen om en kystnær 
vandreoplevelse om Nybøl 
Nor helt tilbage til Gråsten 
Kommunes tid.

I 2020 blev stien be-
handlet i det tidligere 
landdistriktsudvalg på 
anmodning af borger-
foreningen. Udvalget og 
byrådet besluttede i enig-
hed at ønsket skulle indgå 
i budgetforhandlingerne. 
I 2021 blev strækningen 
Nybøl-Adsbøl realiseret. 

Og i budget 2022 blev 
der afsat 1 mio. kr. til 
Adsbøl-Gråsten.

Det nyetablerede 
udvalg for Natur og 
Bæredygtighed skulle i 
juni endeligt godkende 
stiforløbet. Desværre har 
det snævrest mulige fler-
tal bestående af Venstre 
og Slesvigsk parti valgt 
at se bort fra Adsbøl 
Borgerforenings ønsker, 
og i stedet pege på en 
placering langt væk fra 
kysten og med et langt 

mindre naturskønt forløb.
Pga en betydelig fejl i 

sagens behandling har vi i 
Socialdemokratiet anmo-
det om at sagen går om i 
udvalget, eller alternativt 
bringes til debat i byråds-
salen, så alle partier får 
mulighed for at give deres 
mening til kende.

For os er det helt afgø-
rende at vi får den kyst-
nære placering med den 
bedste naturoplevelse og 
som er i overensstemmelse 
med de lokale ønsker. 

Vi appellerer igen til 
vores byrådskolleger 
om at give stien en fair 
behandling.

Charlot te Riis Engelbrecht 

Byrådsmedlem (A), Adsbøl

Didde Lauritzen 

Byrådsmedlem (A),Nybøl

Læserbrev
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Padborg løftet til nye højder

Af Dit te Vennits Nielsen

Arrangørerne i Padborg 
Shopping jubler over en 
velbesøgt Familiefest.

Overalt vrimlede det 
med børnefamilier, der 
skulle prøve lykken i 
fiskedammen eller have 
ansigtsmaling lagt på. 

Hoppeborgene genlød 
af frydes skrig fra de 
mange børn, og der 
blev spillet fodbold mod 
Jacob Hytting fra Bov IF 
Fodbold. 

På P-pladsen ved 

SuperBrugsen var der 
fyldt med mennesker, der 
lyttede til musikken fra 
Brian O'Driscoll, mens de 
nød en lækker grillpølse 
fra Lions telt. ■

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

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

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

Industrivej 20 • 6330 PADBORG • 7467 1203DØGNÅBEN

Alt frisklavet Alt frisklavet 
til digtil dig

Dagens ret kl. 11.00-20.00
ONSDAG den 17. Kotelet med rødkål

TORSDAG den 18. Stegt paneret fl æsk med persillesovs

FREDAG den 19. Rullesteg med grøntsager

LØRDAG den 20. Dansk bøf med rødbeder

SØNDAG den 21. Burger med pommes frites

MANDAG den 22. Svensk pølseret med rødbeder 

TIRSDAG den 23. Millionbøf med mos 

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

75,-
fra 50,-

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

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

Krone- brobehandlinger,
Implantater og
Narkosebehandling

Tak fordi du handler lokalt

Padborg - Kruså - Frøslev - Holbøl - Kollund – Gråsten - Broager - Sundeved - Ragebøl Uge 33 17. august 2022 14. årgang



KOLLUND KOLLUND 
KIRKEKIRKE

BOV BOV 
KIRKEKIRKE

HOLBØL HOLBØL 
KIRKEKIRKE

Søndag den 21. august kl. 11.00
ved Marna Leila Vandsdal Egholm

Søndag den 21. august kl. 9.30
ved Marna Leila Vandsdal Egholm

Søndag den 21. august kl. 10.00
ved Joan Arnbjarnardóttir

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

Rabøl Jørgensens Begravelsesforretning

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

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

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

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

Svend HedegaardRie Rabøl Jørgensen Martin Good

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

 

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

Bov-Padborg Begravelsesforretning
– en del af Rabøl Jørgensens Begravelsesforretninger

Rie Rabøl Jørgensen Martin GoodGunnar Petersen

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

Tak fordi du handler lokalt 

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

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

Mogens Wallentin Jepsen 
Padborg, er død, 75 år ■

Merete Brodersen,  
Holbøl, er død, 79 år. ■

Dødsfald

Taksigelser
TAKTAK

STOR tak til alle i forbindelse med min mandSTOR tak til alle i forbindelse med min mand

Svend Erik JacobsensSvend Erik Jacobsens
død og bisættelsedød og bisættelse

En særlig tak til hjemmehjælpen i de svære dage samt En særlig tak til hjemmehjælpen i de svære dage samt 
til kirkens medarbejdere for stor forståelsetil kirkens medarbejdere for stor forståelse

Vibeke JacobsenVibeke Jacobsen

Bridgeklub har det svært
Af Dit te Vennits Nielsen

Grænseegnens 
Bridgeklub bløder.
Corona-forskrækkelsen 
har betydet, at medlems-
tallet er styrtdykket fra 52 
til 36 medlemmer. 

“Det er et generelt pro-

blem over hele landet, så 
derfor håber vi meget at 
kunne tiltrække nogle 
nye medlemmer, når der 
afholdes Bridgens Dag 
den 28. august” fortæller 
klubbens formand Mette 
Jakobsen. 

Klubben har lavet flere 
tiltag for at mindske 
smitterisikoen ved at spille 
med plastikkort, der kan 

afsprittes. Desuden er der 
personlige meldekasser.

“Disse ting gør, at selv 
skrøbelige personer godt 
kan deltage uden af være 
bange for smitten”, fortæl-
ler Mette Jakobsen, som 
nævner, at bridge er for 
folk i alle aldre. 

“Det er sjovt, udfor-
drende. socialt og har 

mange facetter”, mener 
formanden.

Klubben spiller 
bridge hver mandag i 
Grænsehallerne, og til 
Bridgens Dag kan man få 
lov til at prøve spillet helt 
uforpligtende. 

Bridgeklubben serverer 
kaffe og kringle, og Mette 
Jakobsen opfordrer til, at 
man tager naboen, ven-
inden eller ægtemanden 
under armen og prøver at 
spille bridge. ■

Min kære hustru,
vor elskede mor, svigermor og mormor

Karen Margrethe Lauritzen
er stille sovet ind efter svær sygdom

Kollund, den 13. august 2022

Jan
Susanne og Michael, Dorthe og Lennart

Søren, Charlotte, Niklas og Caroline

Bisættelsen finder sted lørdag den 20. august
kl. 10.00 fra Bov Kirke

Efter højtideligheden er der mindesamvær 
på Holbøl Landbohjem

Glad familiefest i Padborg Vejrguderne kunne 
ikke vise sig fra en 
bedre side, da der var 
familiefest i Padborg 
Torvecenter. 
I det flotte solskinsvejr 
myldrede det med hund-
redvis af mennesker ved 
de mange aktiviteter. ■

 Foto Dit te Vennits Nielsen 
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BOOK DIN GRATIS SYNSTEST ONLINE: optik-hallmann.com
 Aabenraa, Søndergade 6,  74 62 34 70      Sønderborg, Perlegade 63,  74 42 23 00       Padborg, Torvegade 4,  74 67 30 70

Tak fordi du 
handler lokalt 

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

    Udover 25 ord, 1,-  pr. ord.

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

    eller
  

356495

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

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

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

Kuponen kan udfyldes på www.graastenavis.dk, 
sendes som e-mail på: annonce@bovavis.dk.

Den kan også a� everes i postkassen på: Bovvej 45 i Padborg.

TillykkeTillykke

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 

H. P. Therkelsen A/S · Eksportvej 1 · DK - 6330 Padborg · www.hpt.dk

2 TRAILERMEKANIKERE SØGES
Pga. travlhed og udvidelse af trailerfl åden søger vi 
2 trailermekanikere, som vil indgå i vores værkstedsteam. 

 Dine primære opgaver vil være:
• Servicering, vedligehold af trailere og herunder specielt køletrailere, 

idet vi laver alt lige fra dæk, skader og syn på eget værksted

• Indgå i vores vagtordning på værkstedet og i kølevagter 
i weekenderne, som kører i turnus

Dine kvalifi kati oner:
• Du har kendskab ti l trailere og specielt køletrailere og har fået 

en uddannelse og bred viden indenfor specielt dett e felt

• Tysk- og engelskkundskaber er en fordel

Personprofi l:
• Du arbejder struktureret og er omhyggelig med dine opgaver

• Du har ”hænderne godt skruet på”

• Du er en team-player, som har fokus på samarbejde og fælles mål

• Du er god ti l at kommunikere både internt og eksternt

HPT ti lbyder dig:
Ansætt else i en spændende virksomhed under konstant udvikling, 
hvor du vil få en travl hverdag. Du ti lbydes en fuldti dssti lling. 

Tiltrædelse hurti gst muligt 
Send en ansøgning ti l: job@hpt.dk 

For yderligere oplysninger så er du velkommen ti l at kontakte: 
Værkstedchef Mikael Liljegren på   2161 2016

HPT er en dynamisk 103-årig familieledet virksomhed, der primært beskæft iger sig med transport og 
lagerlogisti k indenfor temperatur-sensiti ve produkt-grupper. Vores fokus er på et højt serviceniveau 
overfor kunderne samt et spændende og behageligt arbejdsmiljø for vores mere end 290 medarbejdere. 

Stillinger

Skatkort 
på bordet
Padborg Skatklub samlede 
17 skatspillere til klubaf-
ten på Valdemarshus.

1. runde 
Nr. 1 Torben Ries 
 922 point
Nr. 2 Hans Peter Jessen
 882 point
Nr. 3 Gynther Binnichsen 
 863 point
2. runde
Nr. 1 Konrad Hesse 
 1.046 point
Nr. 2 Orla Moshage 
 1.034 point
Nr. 3 Kurt Nielsen 
 1.012 point

Gør klar til folketingsvalg

Venstre i Bov havde en 
stand ved Padborgs 
store Familiefest i 
Torvecentret. 
Her kunne forbipasseren-
de få en politisk snak med 
Jacob Chr. Nielsen, der 
bliver ny folketingskandi-
dat i Aabenraa-kredsen og 
de lokale V-kandidater. ■
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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

TRÆNINGSTIDERTRÆNINGSTIDER
Træningstider for BOV IF Fodbold Træningstider for BOV IF Fodbold 

Årgang Tidspunkt Træner Telefon

U-5 
Årgang 2017 Onsdag 17.00 - 18.00 Henrik Lind

Silas, Mikkel 22 44 15 35

U-9 drenge
2014 - 2015 Tirsdag og torsdag 17.30 - 18.30 Michael Mørck

Karsten Jakobsen
24 90 55 11
27 53 76 27

U-6 + U-9 
piger Onsdag 17.00 - 18.15 Torben Thomsen 61 20 09 22

U-10 drenge Mandag og onsdag 17.00 - 18.15 Torben Thomsen 61 20 09 22

U-7 + U-8 + 
U-9 piger

Årgang 2014 
+ 2015 + 2016

Onsdag 16.30 - 17.30 Birgitte Post 27 51 82 10

U-11 drenge Mandag (Lige uger) og 
onsdag 18.00 - 19.30

Jonas Iversen
Christian Bo Boysen

42 58 22 58
20 46 20 40

U-12 drenge Tirsdag og torsdag 17.30-19.00 Lars Thomsen 40 28 08 58

U-14 drenge Tirsdag 17.30 - 18.30
Peter Grube Hansen

Kasper Wrang
Marcus Aagaard

40 40 27 06
30 29 26 89
21 99 79 64

U-16 drenge Tirsdag og torsdag 17.30-19.00 Poul Pedersen
Michael Justesen

20 26 47 15
22 46 69 00

Herre Senior Tirsdag og torsdag 19.00 - 21.00 Christian Bischoff
Lars Andersen

+49 160 962 47 285
22 41 21 78

Målmandstræ-
ning Ungdom Tirsdag 16.00 - 18.00 Per Bo Pirschler

per-bo@hotmail.de +49 176 789 807 65

UDENDØRS EFTERÅR 2022

Koncerterne er støttet via 
vores samarbejdsaftale med:

Padborg Friluftsscene inviterer til Padborg Friluftsscene inviterer til 

Høstfest med JazzHøstfest med Jazz
 i Padborg skov i Padborg skov

Lørdag den 3. september 2022Lørdag den 3. september 2022
Bird Land - Jazz Quartet

Fra 16.00 til ca. 18.00 Fri entre

Vi glæder os til at se jer på Padborg FriluftssceneVi glæder os til at se jer på Padborg Friluftsscene

Bandets sangerinde 
Theresa er lokalpige 
fra Padborg.
Se mere på bandets 
Facebookside 
BIRD LAND-Jazz-Quartet

GRILLEN er tændt 
fra kl. 15.30

Der kan købes: 
Øl, vand, vin, 

grillpølser, ka� e, 
te og kage

Lyrely udsat for hærværk

Af Dit te Vennits Nielsen

På krolfbanen ved 
Lyreskovskolen i Bov er 
der en fin hytte kaldet 
Lyrely, som er blevet 
udsat for hærværk. 
Hen over sommeren har 
der været sat skilte op med 
følgende ordlyd: “Både 
unge og ældre må gerne 

være her, men I skal efter-
lade stedet rent og pænt” 
Desuden var der stillet to 
skraldespande op.

Desværre er skiltene 
revet ned, og der har 
gennem sommeren været 
nødvendigt at rydde op 
i skuret. Der har været 
alt fra besørgelse med 
toiletpapir, opkast, øl- og 

sodavandsdåser, knuste 
flasker, snusposer og man-
ge lightere uden top. 

Det ærgrer naturligvis 
brugerne af Ældre Sagens 
krolfbane, at folk ikke 
tænker sig om. Brugerne 
opfordrer forældrene til at 
holde øje med deres unge 
og forklarer dem, hvordan 
man opfører sig. ■

Ældre Sagens klubhus for krolfspillere har været udsat for hærværk. Foto Dit te Vennits Nielsen
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Hørt ved Lyren
Der var taler, sang, mu-
sik og mad og drikke, 
da Frøslev Efterskole 
tog imod de nye elever. 
Solen skinnede, så det 
hele foregik udendørs. 
Det var en hyggelig og 
dejlig start på et kom-
mende skoleår.

Børne- og uddannel-
sesudvalget i Aabenraa 
Kommune har 
besluttet, at børn fra 
Fjordskolen, der bliver 
berørt af den kommen-
de ombygning, skal 
flytte til Felsted Skole, 
så længe ombygningen 
varer. Håndværkerne 
går i gang i uge 42, så 
de tilbageblevne elever 
kan undgå den værste 
larm. 

En lokal kvinde blev 
forleden bestjålet 
ved kassen i Netto i 
Padborg. Hun betalte 
for sine varer, og da 
hun kom ud af butik-
ken, var pungen væk. 
Den blev senere lagt i 
postkassen hos politiet. 
Kreditkort var der sta-
dig, men et større kon-
tantbeløb var stjålet. 

Ældre Sagens elcykel-
hold har været på tur 
med cykelfærgen til 
Langballigau. 

Christian og Pia 
Binds søn, Alexander, 
blev lørdag viet i 
Gråsten Slotskirke. 
Bryllupsfesten blev 
naturligvis holdt i 
den smukke have 
ved Restaurant Bind 
i Sønderhav, hvor 
der bl.a. blev serveret 
hummer. 

Grænseegnens 
Ungdomsbrandværn 
har været på tur til 
Egeskov på Fyn.

For at overholde tids-
planen ved E. Marker 
A/S med nybyggeri af 
et orangeri, møderum 
og kantine, arbejdede 
Rudebeck fra Padborg 
både lørdag og 
søndag. ■

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

salgsvurdering.

Sundsnæs 19, Ulsnæscentret, 6300 Gråsten  6300@estate.dk www.estate.dk

Estate Kjeld Faaborg  7465 0933
E J EN D O MSM ÆG L ER & VA LUA R M D E

Boliger

LÆR TYSK TIL ERHVERV ELLER PRIVAT
LERNE DÄNISCH FÜR BERUF ODER PRIVAT

Undervisningsmateriale udfra evaluering

Unterrichtsmaterial nach Bedarf

INFO. 50263243 EFTER 18.00 NACH 18.00

Nygifte i Kruså

Stine Broe og Finn Hansen, Kruså, blev lørdag gift i Aabenraa, 
hvor 85 motorcykelentusiaster dannede espalier ved Det gl. 
Rådhus.

Fransk visit i Kollund 
Naturunivers Af Peder J . Jensen

En familie fra Toulouse 
i Sydfrankrig har 
overnattet i Kollund 
Naturunivers. Familien 
har været på cykeltur i 
et år.
Familien består af far, mor 
og 3 børn på 9 og 7 år. De 
yngste er tvillinger.

Familien har på 2 spe-
cialfremstillede cykler 
været på cykeltur helt til 
Nordkap. 

Familien begyndte med 
at cykle til Portugal, 
derefter op langs atlan-
terhavskysten og via 
England til Norge og op til 

Nordkap. Hjemturen fore-
gik ned gennem Sverige til 
Danmark.

Turen går herfra gen-
nem Tyskland tilbage til 
Sydfrankrig, hvor skole-
gangen starter for børnene 
ca. 1. september.

Faderen fortæller, at den 
franske skolelov tillader, at 
børnene fik orlov 1 år fra 
skolen mod at forældrene 
garanterede, at børnene 
blev undervist i de basale 
skolefag under orloven. ■

Fransk cykelfamilie overnat-
tede i shelter i Kollund 
Naturunivers. Her de et til-
trængt bad. Foto Peder J . Jensen

Stafet for Livet går i gang Af Dit te Vennits Nielsen

Man fejrer fællesska-
bet og samler ind til 
kræftsagen, når Stafet 
for Livet finder sted 
lørdag den 27. august 
kl. 10.00 til kl. 22.00 ved 
Grænsehallerne i Kruså.
Det er andet år i træk, 
begivenheden finder sted.

"Desværre har jeg stadig 
ikke fået ret mange tilmel-
dinger, vi er kun 7 hold 
med i alt 36 deltagere. 
Det skal gerne blive flere", 
fortæller formanden Sussi 
Suaning Gellett, som 
dog er fortrøstningsfuld. 
Sidste år kom der mange 
tilmeldinger lige til sidst.

Der er stablet et flot 
arrangement på benene 
med masser af under-
holdning. Der er musik, 

snobrødbagning, spinning 
ved Bov CC, håndbold-
træning med en spiller fra 
Sønderjyske, yoga, cross-
dance, kreativt værksted 
og sidst men ikke mindst 
en auktion med flotte ga-
ver, som er sponsoreret af 
lokale firmaer.

Overskuddet fra Stafet 
for Livet går ubeskåret til 
Kræftens Bekæmpelse og 
er med til at give håb og 
støtte til alle, der er berørt 
af kræft. Målet er at stå 
sammen mod kræft, samt 
naturligvis at indsamle 
midler til arbejdet med 
forskning, forebyggelse og 
patientstøtte. 

Man kan tilmelde 
sig direkte til Sussi 
Suaning Gellett på tlf. 
nr. 41 10 93 09. ■

Børn kan få flot ansigtsmaling, når Stafet for Livet afholdes ved Grænsehallerne lørdag den 27. 
august. Foto: Dit te Vennits Nielsen
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Trekanten 16 A
6300 Gråsten

ihle@post.tdcadsl.dkDANSKE MALERMESTRE

Vi lægger vægt på folks tilfredshed

v/ malermester

Per Møller Ihle

Alter Kupfermühlenweg 31, 24939 Flensburg +49 461 43197

ÅBNINGSTIDER:
Tirs- søndag ......................Kl. 17.00 - 23.00
Søn- & helligdage også .....kl. 12.30 - 14.30
Mandag: ............................Lukket

Græske specialiteter
Også mad ud af huset

DIN LOKALE HÅNDVÆRKER BovAvis

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
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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

Nørregade 39 • 6330 Padborg · Tlf. 74 67 19 54· padborg@garant.nu

Hugo Sisseck Boligudstyr

50 års
erfaring

Vi kan hjælpe dig med alt inden for laminat-, 
vinyl- og trægulve, gulvafslibning, klinker, 

tæpper og gardiner. …og vi kommer 
gerne ud og måler op og monterer!

Kom ind og hør, hvordan vi kan 
hjælpe lige netop dig!

…Lys over by og land
det klarer fru Jensens mand!

Salg & service
af hårde hvidevarer

Rolighedsvej 2 B, Fårhus
6330 Padborg
Tlf. 74 67 33 22

Se elis.dk for aktuelle tilbud
Alt i servicesalg •

Elis’ hvidevarer
ved Norman Rudbeck

Alt indenfor hårde hvidevarer
Salg-Service-Reparationer

Telefon 7467 8799
Mobil 4082 4939

Mail: info@elis.dk
Handel i dag giver 
service i morgen

• El-installationer

• Reparationer 

• Industriservice

• IHC/wireless

• Tyverisikring

• Varmepumpeservice

• Parabol/antenneanlæg

• Tele/data installationer

• Energirådgivning

Tlf. 40 82 49 39 · krusaa-el.dk · info@krusaa-el.dk 

Norman 
Rudbeck

Design to Shape Light
louispoulsen.com

 New

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

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

Sønderjysk grønlangkål med 
kålpølser, � 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

Socialdemokratiet 
fylder 100 år
Socialdemokratiet i Bov 
fyldte lørdag 100 år, og 
det blev behørigt fejret 
med en medlemsfest.
Jubilæumsfesten foregik 
på Oldemorstoft med 26 
deltagere. 

Arrangementet begyndte 
med rundvisning i det nye 
Told- og Skattemuseum 
under ledelse af museums-
inspektør Mads Mikkel 
Tørsleff.

Derefter blev der ser-

veret Tapas fra Holbøl 
Landbohjem. 

Folketingsmedlem 
Benny Engelbrecht (S) 
spillede nogle kendte 

arbejdersange akkom-
pagneret på sin guitar og 
derefter var der hyggeligt 
samvær. ■

Der blev sunget, holdt taler 
og udvekslet erindringer, 
da Socialdemokratiet i Bov 
fejrede 100-års jubilæum.
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