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

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

GULV- & GARDINBUSSENGULV- & GARDINBUSSEN
BOOK EN TID

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

Sundsnæs 2 · Gråsten · kjems.dk
Telefon 7465 1140

Retssager

Voldgiftssager

Syn og skøn

• 
• 

• 
• 
• 

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

 
Vagttelefon

Døgnbemandet for akutte henvendelser

Bestil tid på 
61 51 78 20

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

Gråsten - Broager - Ragebøl - Sundeved - Padborg - Kruså - Frøslev - Holbøl - Kollund Uge 34 24. august 2022 14. årgang  Løssalg: 5 kr. 

Sct. Pauli 28, 6310 Broager • Mobil 4079 1647

Vi køber

GULD – SØLV GULD – SØLV 
PLETSØLVPLETSØLV

Skiftende åbningstider.
Ring gerne for en aftale 
på 4079 1647

Kom forbi butikken 
og få et godt tilbud

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

Vi har købt
en sending

UKRAINSK
SOLSIKKEOLIE
1 liter

Pr. flaske

1995

GRÅSTEN

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

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

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

 pr. kuvert kun   1371370000

ANL ÆGSGARTNE R
Alt i anlæg & vedligehold

Hækklipning Belægning

Vedligehold Beplantning

Beskæring

Græsplæner

planter@havekompagniet.dk · TLF. 74 61 35 06

HUSK du kan få 
FRADRAG  for 
havearbejde

Haveservice TræfældningBeskæring

Belægninger StøttemureGræsplæner

Y Y Y Y

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

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

Søndag den 4. september kl. 11.00 Gudstjeneste i Gråsten Slotskirke

Morgenvandring hver onsdag kl. 9.00 fra Slotsgården

Kære Gud!

Husk os på at være tålmodige indtil den dag hvor vi kan høste.
For der er ikke eet korn der er sået i kærlighedens navn der er forgæves!
Når frøet vi har lagt endnu ligger skjult i jordens mørke, så 
mister vi let modet, fordi vi intet ser eller mærker!

Men så pludselig en dag sker et af dine små mirakler! Frøet skyder op og folder 
sig ud mod lyset, mens vi selv for længst er gået videre.
Men en anden vil komme forbi, stoppe med et smil og smage på den søde frugt.

Og netop sådan fortæller du os, at det ene menneske skal leve med kærlig tanke 
på det næste!
Amen.

Høstbøn af Lars Oliver Stuhr, 2016

Ny sæson i 
Ældre Sagen
Af Erling Nissen

Sagen i Gråsten har taget 
hul på efterårssæsonen. 

Det skete med en grillaf-

ten på E Arnstej. Her nød 
flere end 70 medlemmer 
grillpølser tilsat musik og 
dans. Det hele i strålende 
sommervejr. ■

80 årig med højt 
energiniveau
Af Gunnar Hat tesen

Kaj Madsen, Bryggen i 
Gråsten, runder søndag 
28. august 80 år, selv om 
det ikke er til at se på 
ham. Med sine snart otte 

årtier er han stadig i fuld 
vigør.

Han er født og opvokset 
i Blans. I over 40 år arbej-
dede han som teglværks-
arbejder på Bachmanns 
Teglværk ved Nybøl Nor.

I mange år boede fami-

lien i Nybøl, men flyttede 
for 13 år siden til Gråsten.

Kaj Madsen er en hu-
mørfyldt mand, og det 
bliver i høj grad værdsat af 
mennesker omkring ham.

I fritiden er fejedreng hos 
Benny Gisselmann.

Kaj er gift med Merete, 
og parret kan næste år 
fejre diamantbryllup.

Parret har en datter, 
Susanne, der bor i Vester 
Sottrup. ■

Har cyklet sig til job på Graasten

Af Gunnar Hat tesen

Sammen med 31 unge 
uden for jobmarkedet 
startede Alexander 
Thyssen tilbage i februar 
en rejse, hvor han sidelø-
bende med at cykeltræne 
også startede i virksom-

hedspraktik på Graasten 
Salater.

Et afgørende skridt og 
starten på et helt nyt liv, 
mener Alexander Thyssen, 
der netop er blevet tilbudt 
fast job på fabrikken.

10 ugers målrettet 
træning og fast frem-
møde på jobbet. Det var 
rammen for projektet 
Unge På Toppen. Med i 
projektet var 32 unge kon-
tanthjælpsmodtagere fra 
Gråsten og omegn. En af 

dem er 22-årige Alexander 
Thyssen, der i flere år har 
stået uden for arbejdsmar-
kedet – og selvom ønsket 
om at blive selvforsøgende 
og flytte i egen lejlighed 
længe har været stort, 
har det været svært at 
bryde med en fortid, der 
tæller både misbrug og 
hjemløshed.

Fastansættelse
“Det er ingen hemme-

lighed, at jeg har en svær 
fortid med både misbrug 
og hjemløshed. Jeg har 
boet på herberger, og 
det har ikke været nemt 
at blive stoffri og finde 
et arbejde, selvom jeg 
har forsøgt flere gange,” 

siger Alexander Thyssen, 
som er blevet ansat som 
produktionsmedarbejder 
i blanderiet på 37 timer 
om ugen og er i dag 
stoffri og uafhængig af 
kontanthjælpssystemet. ■

Fra en fortid som hjemløs er 
Alexander Thyssen blevet 
ansat på Graasten Salater.

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
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Gælder torsdag den 25. august til lørdag den 
27. august 2022 eller så længe lager haves. 

Der tages forbehold for trykfejl.

SLAGTERENS
Fars sampak
1000 gram hakket oksekød 8-12%

+ 1000 gram hakket svinekød 8-12%

Pr. sampak

99,-

Pr. flaske

1995

Vi har købt en sending

Ukrainsk solsikkeolie
1 liter

*Maks. 6 liter pr. kunde pr. dag
*Maks. 6 pakker pr. kunde pr. dag

*Begrænset parti

Änglamark mælk 
vælg mellem let, mini eller skummet. 
1 liter

FRIT VALG

TORS-

DAG!

TIRS-
DAG

Pr. stk.

695

Kartoffelspegepølse 
fra Als pølser

Coop pålæg 
70-120 g

flere varianter

Pr. stk.

6495

Pr. stk.

695 6 SKARPE
FRA DIN LOKALE 

SUPERBRUGS
Cirkel kaffe
Guld 
500 g

Ta' 4 pk.

100,-

FREDAG 

OG 

LØRDAG

GRÅSTEN

SuperBrugsen Gråsten Telefon 73 65 26 00
Åbningstider: Vi har åbent alle dage kl. 7.00 - 20.00
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M.S.J ENTREPRISE
Vi udfører alt arbejde indenfor: 

• Belægning 
• Gravearbejde 
• Støbearbejde 
• Kloakarbejde

Ring 21 97 94 35

Kobberholmvej 56, 6300 Gråsten

Folketingskandidat træder ind i de voksnes rækker

Af Lise Kristensen

Folketingskandidat Chris 
Preuss (V) trådte man-
dag den 22. august ind i 
et nyt årti så at sige i de 
voksnes rækker. 
Da fyldte han 30 år. Han 
skulle nok vare sig for 
at fejre dagen på fjerne 
himmelstrøg, så han 
tilbragte dagen med 

møde med elever på 
Gråsten Landbrugsskole. 
Statsminister Mette 
Frederiksen kan udskrive 
valg hvad dag, det skal 
være. Det er med at være 
klar. Om aftenen bød han 
på sønderjysk brødtort 
ved et Venstre møde.

Chris Preuss er født i 
Sønderborg og opvokset 
i Gråsten. Nu bor han i 

Nordborg. Han er ud-
dannet til lærer på Nørre 
Zahles Seminarium og 
fik efter endt uddannelse 
arbejde i Brintbranchen. 
Det gav ham smag for 
det organisatoriske. 
Han blev både formand 
for Venstres Ungdom 
og Dansk Ungdoms 
Fællesråd. Det gav som 
ganske ung ansvar for 

tunge budgetter og en hel 
del medarbejdere. 

I dag er han senior-
konsulent i Landbrug & 
Fødevarer og folketings-
kandidat for Venstre ved 
det kommende folke-
tingsvalg. Han afløser 
Ellen Trane Nørby, der 
trækker sig efter 17 år 
på Tinge for at hellige 
sig kommunalpolitik og 
ambitionen om at blive 
Sønderborg Kommunes 
næste borgmester.

“Det er samfundsfor-
holdene i Danmark og 
erhvervslivets vilkår, der 
ligger mig på sinde. Det 
gælder også den grønne 
omstilling. Den skal 
skabe arbejdspladser i 
Danmark og ikke ekspor-
tere arbejdspladser ud af 
landet. Jeg har været til 
Torvedage i Gråsten, hvor 
jeg snakkede med rigtig 
mange mennesker. Det 
er nære spørgsmål som 
sundhed og økonomi, der 
optager folk. Det kan være 
svært at få en tid ved egen 
læge, og kommer ambu-
lancen, når jeg ringer. De 

stigende priser, krigen i 
Ukraine og truende ar-
bejdsløshed optager folk. 
Pengene skal tjenes, før 
man bruger dem. Man 
skal sætte tæring efter 
næring. Hvordan gør vi 
den grønne omstilling til 
en succes, og skal vi køre 
i elbil, selv om der ikke 
er nok ladestandere? Det 
er vælgerne optaget af,”, 
fortæller Chris Preuss 
med en understregning 
af, netop virksomhederne 
i Sønderborg Kommune 
viser, hvordan man kan 
gøre miljøsatsningen og 
den grønne bølge til en 
arbejdsmæssig og økono-
misk gevinst.

Talerør
“Jeg vil i Folketinget for at 
repræsentere Sønderborg. 
Hvis der ikke er nogle 
folketingsmedlemmer 
herfra, er der ikke nogen, 
der tænker på Sønderborg. 
Jeg repræsenterer det bor-
gerlige-liberale Danmark,” 
fortæller den 30-årige 
sønderjyde.

Han tror på chancerne 
og kaster sig snart ud i 
at hænge plakater op og 
agitere for sit kandidatur. 
Ellen Trane Nørby har 
lovet at hjælpe, når valg-
møder og kampen om 
lygtepælene går i gang.

”Det er altid sværest, 
når man stiller op til 
Folketinget første gang. 
Vælgerne skal lære en at 
kende, men jeg tror på det, 

og jeg finder det vigtigt, 
så mange blå som muligt 
kommer i Folketinget.

“Når man bliver 30 over-
vejer man måske at stifte 
familie og etablere sig. 
Har du tænkt på, hvordan 
det er foreneligt med det 
at være folketingspolitiker 
og bo i provinsen?”

“Det lader jeg mig ikke 
afskrække af. Jeg har min 
hustru med på råd. Vi 
finder ud af det på den 
bedst mulige måde. Min 
familie er også med i det. 
Familien vil altid være det 
vigtigste, men jeg er ikke 
alene, så vi skal nok få 
tingene til at hænge sam-
men,” lyder det fra den 
unge Venstre løve.

“Du er på vej til møde 
med Landbo Syd. Hvad 
skal du snakke med dem 
om?”

“Landbrugspolitik og 
EU-krav om at lægge fire 
procent af jorden brak i en 
tid, hvor der er fødevare-
krise. Det kan ikke være 
meningen at lade være 
med at dyrke jorden i en 
tid, hvor vi mangler fø-
devarer, så det går jeg ind 
for, EU dispenserer fra. 
Hvad krigen i Ukraine, de 
økonomiske udsigter, fø-
devaresituationen og den 
grønne omstilling betyder 
for landbruget skal vi selv-
følgelig også snakke om,” 
lyder det fra kandidaten 
på vej til møde med sine 
kernevælgere. ■

Chris Preuss har rundet de 
tre årtier, men afstår fra 
vilde fester, for der kan blive 
udskrevet valg når som helst, 
og så skal han være klar til at 
føre valgkamp med sønder-
jysk udgangspunkt. Arkiv foto

Lærlingeprisvinder 
startede som arbejdsdreng
Af Gunnar Hat tesen

I 2017 startede Simon 
Jeppesen fra Gråsten som 
arbejdsdreng hos Skifter 
Lastbil A/S i Aabenraa. 
Lige siden er det gået 
rigtig stærkt. Som kronen 
på værket blev Simon 
Jeppesen forleden tildelt 
DI’s Sønderjyllands 
Lærlingepris 2022.

Simon Jeppesen skiftede 

ret hurtigt jobbet som 
arbejdsdreng hos Skifter 
Lastbil ud med en lære-
plads som lastbilmekani-
ker. Og det er gået rigtig 
godt. Simon er nu færdi-
gudlært og har fået job 
som svend hos Skifter – og 
nu altså en fornem pris. ■

Simon Jeppesen har været en 
lærling ud over det 
sædvanlige. 
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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
25. 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,-

25. 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

Rykind af børn på Gråsten Havn

Af Gunnar Hat tesen

Det var stort rykind 
af børnefamilier, som 
lærte om naturen, da der 
lørdag var grøn dag ved 
Gråsten Havn.
Her var formidlingshaven 
ved Emma’s Have et cen-
tralt omdrejningspunkt.

I haven blev der lavet 
LandArt Kunst omkring 
havens japanske kirsebær-
træer af pilefletkunstner 

Bent Vinkler, der var to 
klokkespils-koncerter ved 
klokkenist Peter Langberg 
og et kort foredrag om 
biodiversitet.

De besøgende kunne 
få gode råd hos biavler 
Peter Brodersen, lige-
som Naturvejlederne og 
Gråsten Æblefestival var 
til stede. 

Cykelruten ”Flensborg 
Fjord Route” blev ligeledes 
præsenteret. ■

Der var mange aktiviteter i 
formidlingshaven ved 
Gråsten Havn. Foto Søren Gülck
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OPSAMLINGSSTEDER
16.00 ..Alsion, Sønderborg
16.15 ..Nybøl Kirke
16.20 ..Broager Kirke
16.25 ..Elektrikeren, Egernsund
16.30 ..Ahlmannsparken, Gråsten
16.35 ..Bageren, Rinkenæs
16.40 ..Annies Kiosk, Sønderhav
16.45 ..Elektrikeren, Kollund
16.50 ..Kruså Bankocenter
16.55 ..Bov Kirke
17.00 ..Circle K, Industrivej 20, Padborg

Sort Sol aftenturSort Sol aftentur
Torsdag den 29. september

Vi kører til Aventoft syd for Tønder for at opleve, hvad stærene foretager sig.
Derefter går turen til Klægager Gård i Ballum, hvor Ruth og 

Christian Lorenzen byder på sønderjysk ka� ebord. De fortæller om den 
gamle digegreve gård, vi hører om egnen og vi får en rundvisning.
Klægager blev i 2017 kåret til Danmarks smukkeste bondegård.

Prisen dækker bus, guide, sønderjysk ka� ebord, sandwich, 
og rundvisning på den gamle digegreve gård.

Hjemkomst ved 22.30-tiden.

BovAvis

395,-

Tilmelding på 
tlf. 2116 0683 eller 
rejser@graastenavis.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

Hurtigste og nemmeste vej
til Nordals

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 MINUTTAL 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 for overfart
Bil inkl. fører*  . . . . . . . . . . . . .  kr. 26,-

Bil inkl. fører og
op til 8 passagerer* . . . . . . . . .  kr. 36,-

*med rabatkort. Rabatkort 
kan fyldes op fra kr. 200,-

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

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

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

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

Vi er hjemme ved 20-tiden.

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

BovAvis

Lørdag 27. august
AFGANG FRA

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

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

1-dags bustur til1-dags bustur til

HumlemagasinetHumlemagasinet
på Fynpå Fyn

750,-
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Gråsten Badmintonklub

Træningstider for 
sæsonen 2022/2023
Ungdom. Start fra mandag den 12. september 

Årgang/Træner Træningstider
U9 
Carsten Clausen Kock, 24248827
Per Grohnheit, 22271261

Torsdag kl.17.30-18.30

U11 
Caroline Franson, 29853185

Mandag kl. 16-17.30
Torsdag kl.16-17.30

U13 
Selma Clausen Kock, 28188760

Onsdag kl. 16-17.30
Fredag kl. 16-17.30

U15/U17
Allan Ritter Højlund, 40861376

Mandag kl. 17.30-19.00*
Onsdag kl. 17.30-19.00

*Er startet. Spørgsmål vedr. ungdom kan også rettes til 
Carsten Clausen Kock på cck@bbsyd.dk

Senior 
Senior+ ungsenior. Start tirsdag den 23. august

Badminton Sønderborg
Allan Ritter Højlund: 40861376

Tirsdag kl.20.00-22.00 Gråsten

Spørgsmål vedr. seniortræning rettes til: Carsten Clausen Kock 24 24 88 27.

Motionister
Start mandag den 5. september

Med faste makkere 
Mandag kl. 15-16, 19-20 & 20-21
Tirsdag kl. 15-16, 16-17
Fredag kl. 15-16

Torsdagsholdet. Uden faste makkere Torsdag kl. 20-22

Reservering af baner med faste makkere sker ved henvendelse til Hans-Nicolai 
Lorenzen på mail: hans-nicolais@mail.dk eller mobil: 40737170. 

KONTINGENT:

• Ungdom U9: 550 kr.  øvrige hold: 775 kr.

• Motion: Før kl. 16: 300 kr. Efter kl. 16.: 450 kr.

• Torsdagshold: 650 kr. inkl. bolde. 

• Seniorhold: 1200 kr. 

Klubtøj til alle ungdomsspillere er inkluderet i kontingent. 
Vi glæder os 
til at se dig!

Sensommerfest Sensommerfest 
på sportspladsen ved Rinkenæs skole

Lørdag den 3. september
KL. 14.00 Pladsen åbner med vandrutschebane, 

hoppeborg, popcorn aktiviteter.
Der er salg af ringriderpølser, 
fadøl, sodavand, slush ice, slik m.m. 

Kl. 14.30 Cykelringridning for børn op til 14 år
Kåring af konge/dronning og kronprins/
kronprinsesse
Tilmelding til Tina Hansen på 22 52 89 39
- skriv navn og alder   . . . . . . . . . . . . . . . 25,- 

Kl. 15.30 Havetraktorringridning.
Kåring af konge/dronning og kronprins/
kronprinsesse
Tilmelding til Tina Hansen på 22 52 89 39
- skriv navn og alder   . . . . . . . . . . . . . . . 25,- 

Kl. 17.30 Aktiviteterne slutter

Kl. 18.30 Fest i teltet med spisning og musik.
Helstegt pattegris fra Rinkenæs Grillestegning.
Sidste tilmelding er mandag den 29. august
til Betina Deutschbein på 29 34 45 71
- skriv navn og antal   . . . . . . . . . . . . . . 190,- 
Børn op til 12 år 100,- børn under 3 år gratis

Kl. 01.00 Festen slutter 

Betaling ved tilmelding via MobilePay på 16 47 32.
Tilmelding er gældende efter betaling.

Medbringning af drikkevarer på pladsen er ikke tilladt.
Vi glæder os til at se rigtig mange til en fantastisk dag og aften

Mange hilsner RUIF

Gråsten Bridgeklub trives og har 70 medlemmer
Af Lise Kristensen

To gange i ugen mødes 
medlemmer af Gråsten 
Bridgeklub og spiller 
kort i Ahlmannsparken. 
Tirsdag og torsdag er faste 
aftner for den 82 år gamle 
forening, der tæller 70 
stolte medlemmer.

“Den yngste er i slut-
ningen er 40erne. Vi gør 
meget for at få yngre med 
og for at gøre op med 
myten om, bridge er for 
det bedre borgerskab. 
Det er en gammel skrø-
ne. Vi har skolelærere, 
toldere og husmødre, der 
spiller bridge. Det er for 
alle mennesker og for 
alle samfundsgrupper,” 
fortæller formand for 
Gråsten Bridgeklub Helle 
Blindbæk.

Fire personer spiller 
ad gangen. 
I løbet af en klubaften 
skifter bridgespillerne 
borde, så man i alsidig-
hedens navn kommer til 

at spille mod forskellige 
kortspillere. 

Åbent hus
Der er små 300 klubber 
i Danmark, hvor brid-
gesporten har mange 
faste tilhængere og fejrer 
stolte traditioner. Søndag 
28. august er Bridgens 
Dag. Da holder Gråsten 
Bridgeklub også åbent 
hus.

Medlemmer fra vel-
fungerende klubber som 

Aabenraa, Sønderborg og 
Grænseegnens Bridgeklub 
lægger vejen forbi til et 
spil kort, når det passer.

“De er meget velkomne 
og besøger os regelmæs-
sigt,” fortæller Helle 
Blindbæk, der er bridge-
spiller om en hals og gør 
meget for at skabe liv og 
gode forhold for det tradi-
tionsrige kortspil.

“Jeg ved ikke, hvorfor 
man vælger hvilke kort-
spil, men bridge kræver 

meget koncentration og 
skarphed, og man bliver 
aldrig færdig med at lære,” 
fortæller formanden.

Den runde fødselsdag 
blev ikke fejret for to år 
siden på grund af Corona. 

Om skæbnen vil, sættes 
alle sejl til, når Gråsten 
Bridgeklub fylder 85 om 
tre år. Det ældste medlem 
er midt i 90erne. Bridge er 
en god måde at holde sig i 
form på op i alderen.

“I klubbens annaler 
kan man se, det var 
tandlæge Bjerre og byens 
spidser, der udgjorde 
bridgeklubben.

I dag kommer brid-
gespillere fra alle sam-
fundslag. Er man først 
bidt, bliver man i reglen 
ved,” fortæller Helle 
Blindbæk, der sporede 

god interesse for bridge 
under Torvedagene for tre 
uger siden og gerne ser, 
at yngre kræfter kommer 
til og sikrer kortslagene i 
Ahlmannsparken på de 
hyggelige klubaftner.

“Vi plejer de medlem-
mer, vi har, og passer godt 
på dem,” understreger 
Helle Blindbæk.

Bridge samler folk og 
skaber sociale sammen-
hænge. Selv om man godt 
kan blive gal over at tabe, 
og ægtepar en sjælden 
gang er blevet sure på 
hinanden, fordi de ikke 
spillede deres hånd godt 
nok, så falder gemytterne 
altid til ro, og parterne 
mødes til et nyt slag kort 
ugen efter, som om intet 
var hændt. ■

Bridge er en god måde at 
holde sig i form på op i 
alderen.
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GRÅSTEN SLOTSKIRKE
Søndag den 28. august kl. 11.00

ved Elli Krog Foldager

ADSBØL KIRKE
Søndag den 28. august kl. 9.30

ved Elli Krog Foldager

KVÆRS KIRKE
Søndag den 28. august 

Ingen gudstjeneste

BROAGER KIRKE
Søndag den 28. august kl. 10.30

med dåb ved Stefan Klit Søndergaard

EGERNSUND KIRKE
Søndag den 28. august

Ingen gudstjeneste

RINKENÆS KORSKIRKE
Søndag den 28. august kl. 11.00

ved Marianne Østergård

NYBØL KIRKE
Søndag den 28. august

Ingen gudstjeneste

SOTTRUP KIRKE
Søndag den 28. august kl. 9.30

ved Lis-Ann Rotem

ULLERUP KIRKE
Søndag den 28. august kl. 11.00

ved Lis-Ann Rotem

TYSK GUDSTJENESTE
Sonntag, 28.8., 16 Uhr,

Gottesdienst in Broacker

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

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 fl 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

Første torsdag i hver måned
Gråsten Bibliotek kl. 17.00 – 17.30 
Padborg Bibliotek kl. 16.30 – 17.00

Advokaterne i Gråsten og Padborg

ADVOKATVAGTEN

AFSKEDSGUDSTJENESTE
Sognepræst Marianne Østergård 

Petersen går på pension til oktober.

I den anledning vil menighedsrådet gerne 
invitere til afskedsarrangement

Søndag den 4. september.
Vi starter med gudstjeneste kl. 13.30 

i Korskirken, hvor kirkens 90-års 
fødselsdag markeres.

E� erfølgende er der ka� ebord 
på Benniksgaard Hotel.

Mange hilsner
Rinkenæs menighedsråd

www.rinkenæskirke.dk og  Rinkenæs Sogn

SANG OG FORTÆLLING 
FRA HØJSKOLESANGBOGEN 
VED KAREN HANNE MUNK

Onsdag den 31. august kl. 18.30 
i Den gamle kirke

For 3. gang vil Karen Hanne 
berige os med sin viden om 

sangene, vi skal synge.

Menighedsrådet er vært 
ved et glas vin i pausen.

Gratis adgang.

www.rinkenæskirke.dk og  Rinkenæs Sogn
Mælkebøttebørn betegner børn, som er 

vokset op i belastende og risikofyldte miljøer. 
Mere generelt omsorgssvigtede børn.

Jeg fortæller åbent om at vokse 
op i en misbrugsfamilie.

”Og jeg som lille pige på 10 år”
får beskeden om min mor er død

Hvad skal der ske nu? Børnehjem, ny familie, 
mange spørgsmål på én gang.

Kom og hør hvordan jeg er kommet videre 
trods de bump, der har været undervejs.

Foredraget er gratis
Seneste tilmelding den 31. august på 

jensenjeannet@hotmail.com

Et mælkebøttebarn 
giver aldrig op
Dobbelt foredrag af 
Jeannet Jensen og Tamara der 
fortæller hver deres historie.

Tirsdag den 6. september
fra kl. 18-20
i Frivillighedens Hus
Perlegade 50, 6400 Sønderborg 

starter igen med 

MODESHOW
Fredag den 2. september kl. 10.00

i Spejlsalen i Ahlmannsparken
Alle er velkomne

--

HUSK HUSK HUSK
Vi begynder igen med

LOTTOSPIL
Tirsdag 6. september kl. 19.00

i Ahlmannsparken
Der må medbringes drikkevarer og noget spiseligt

Velmødt
Bestyrelsen

www.graastenavis.dk/rejser-og-udflugter/
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Tak fordi du 
handler lokalt

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

29 29 86 68

Bedemand med hjertet

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

Vor altid hjælpsomme og omsorgsfulde 
kære far, svigerfar, morfar og bedstefar

Hans Christensen
* 3. marts 1947

har fået fred efter svær sygdom

Gråsten, den 16. august 2022

Elsket og savnet

På familiens vegne

Lena, Lotte, René og Palle

Bisættelsen finder sted lørdag den 27. august
kl. 11.00 fra Gråsten Kapel

Min kære mand, vores gode far, svigerfar og bedstefar

Peder Callesen
* 19. maj 1952    †  20. august 2022

er stille sovet ind efter lang tids sygdom

I kærlig erindring

Eva,
Mads og Inga

Mikkel, Trine og Lauge

Begravelsen finder sted fra Gråsten Slotskirke
fredag den 26. august kl. 13.00

Efterfølgende er der mindesamvær på 
Den Gamle Kro, Gråsten

Hans Christensen, Gråsten, 
er død, 75 år. ■

Peder Callesen, Gråsten, er 
død, 70 år. ■

Rav i Nye Borgerlige
Af Lise Kristensen

Svenja Karstensen fra 
Kværs og Tom Sivertsen 
fra Sønderborg har 
meldt sig ud af Nye 
Borgerliges bestyrelse 
i Sønderborg Kommune 
i protest mod by-
rådsmedlem Bo Kleis 
Christensen, som ifølge 
de tidligere partifæller 
har svigtet partiets 
holdninger og ladet sig 
”tryne af borgmesteren.”
I et læserbrev tidligere 
på året stillede Bo Kleis 
Christensen spørgsmål 
ved den måde, Sønderborg 
Kommune indfrier sine 
CO2 målsætninger på, 
og ”at det ikke længere er 
et samlet flertal, som står 
bag ProjectZero, men et 
flertal på 30 medlemmer.” 

Nye Borgerlige har er-
klæret sig til modstander 
af biogasanlægget i Kværs 
og en havvindmøllepark i 
Lillebælt.

En uge senere rettede 
han ind og erklærede sig 
som tilhænger af master-
planen bag Project Zero 
efter et møde mellem par-
tiernes gruppeformænd 
og borgmesteren.

Han mener, det er en 
del af konstitueringsaf-
talen. Det mener de to 
frafaldne Nye Borgerlige 
ikke. De ser det som 
faneflugt og vil have 
byrådsmedlemmet til at 
dementere dementiet efter 
partiformandsmødet.

”Man kan ikke skrive et 
læserbrev og så ikke stå 
ved det. Han skriver, 30 
byrådsmedlemmer bak-
ker op om Project Zero og 
ikke 31. Det kan man da 
ikke bare lave om. Project 
Zero baserer sig i høj grad 
på solceller og vindmøller. 
Det går Nye Borgerlige 
ikke ind for. De vil ikke 
plastre landbrugsareal til 
med kæmpe vindmøller 
og en masse solceller. De 
CO2-udregninger, der 
ser godt ud i et Exelark, 
tager sig ikke så godt ud i 
virkeligheden. Det har Bo 
Kleist Christensen også 
gjort opmærksom på i en 

TV-debat,” siger Svenja 
Karstensen.

”Hovedbestyrelsen 
freder et enkelt byråds-
medlem og lytter ikke til 
lokal-bestyrelsen. Det er 
jeg meget skuffet over. 
Skulle vi lade Bo sidde tre 
år mere og vente på ikke 
at stille ham op ved næste 
valg, vil det tage alt for 
lang tid. Det er en enig 
bestyrelse, der ønsker et 
dementi af bekendelsen til 
Project Zeros masterplan,” 
påpeger hun.

Eksklusion
Bo Kleis Christensen vil 
ikke kommentere de to 
bestyrelsesmedlemmers 
offentlige retræte.

Han har fuld opbak-
ning fra Nye Borgerliges 
hovedbestyrelse, der 
kalder Svenja Karstensens 
og Tom Sivertsens 
opførsel for illoyal og 
ville ekskludere dem, 
hvis de ikke selv var gået. 
Hovedbestyrelsen kender 
Bo Kleis Christensen som 
en pålidelig og driftssik-
ker politiker.

”Ny Borgerlige er ikke 
et alt-eller-intet-parti. Vi 
sætter os aldrig i et hjørne 
med korslagte arme, men 
arbejder benhårdt for at 
flytte politikken i vores 
retning,” skriver Nye 
Borgerlige.

”Den slags klarer vi 

internt. Som kommunal-
politiker er du nødt til at 
foretage dine prioriterin-
ger. Du kan ikke stå fast 
på alt, hvad du vil, men 
er også nødt til at indgå 
kompromiser. At de to 
bestyrelsesmedlemmer 
vælger at gå offentligt 
ud og kritisere Bo Kleis 
Christensen viser, de 
ikke hører hjemme i 
Nye Borgerlige, men 
gør bedst i at søge andre 
græsgange og holde deres 
synspunkter privat,” siger 
Nye Borgerliges pressechef 
Lars Kaaber.

Bo Kleis Christensen 
fik 598 personlige stem-
mer ved kommunalvalget 
i november 2021. Tom 
Sivertsen fik 284 stemmer 
og Svenja Karstensen 229 
stemmer. Det rakte til ét 
mandat.

”Det er dejligt ikke at 
bruge så meget energi og 
spildt tid på noget, man 
kan kalde for samarbejds-
vanskeligheder,” skriver 
Svenja Karstensen og Tom 
Sivertsen i en pressemed-
delelse i forbindelse med 
deres udtræden af Nye 
Borgerlige. ■

Svenja Kristensen fra Kværs 
er udtrådt af Nye Borgerlige.
 Arkiv foto
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Storegade 5, 6310 Broager

Book på 

hairbytobel.dk 

eller

42 44 74 45

JEG ØNSKER 
MONA 

VELKOMMEN

ÅBNINGSTIDER
Mandag 8.15-14.00 · Tirsdag 8.15-15.00

Onsdag 8.15-13.30 og 17.00-21.00
Torsdag 8.15-18.00 · Fredag 8.15-14.30

Brand på strand
Broager Frivillige Brand-
værn rykkede sent søndag 
eftermiddag ud til en 
brand på stranden ved 
Vemmingbund.

Der var ild i noget græs, 

og det fik de frivillige 
brandfolk slukket.

Branden skyldtes, at 
nogle gløder fra en grill på 
grund af vinden var lan-
det i noget løst, tørt græs, 
som der så gik ild i. ■

Ny frisør i 
Broager
Af Ingrid Johannsen 

Mona Rosengreen 
Jessen er blevet ansat 
som frisør hos Hair By 
Tobel på Storegade 5 i 
Broager.
Salonen indehaves af Bine 
Tobel Smedemand, der 
startede salonen i foråret.

Efter mindre end et 
halvt år efter opstart har 
hun altså ansat Mona 
Rosengreen Jessen, der 

bor i Broager sammen 
med sin mand og tre piger.

Foreløbig er hun deltids-
ansat, og vil være i salonen 
et par dage om ugen.

"Det er dejligt at få en 
lokal frisør ansat, som 
har 20 års erfaring” 
siger frisør Bine Tobel 
Smedemand. ■

Mona Rosengreen Jessen er 
ny frisør hosHair By Tobel.
 Foto Knud Petersen

Plan for torvepladsen – men der skal mere til
Af Lise Kristensen

Torvepladsen ved 
SuperBrugsen i Broager 
skal omlægges, så 
fodgængerne prioriteres 
i udformningen af 
pladsen. 
Tanken og 15 parkerings-
pladser nedlægges, og 
der gøres plads til mere 
beplantning. 

Omlægningen af 
Torvepladsen er et led i at 
give hele Broager bymidte 
et løft og at komme af 
med belægningen af fliser 
og brosten. Det koster 30 
millioner kroner at føre 
planen ud i livet. Teknik-, 
by- og boligudvalget har 
netop peget på plan B ud 
af tre konceptplaner for 
Broager.

Broager Udviklings-
forum efterlyser dog et 
mere samlet koncept for i 
hele Broager midtby.

”Det er fint, teknik- og 
boligudvalget har besluttet 

sig for plan B, så planerne 
for torvet i Broager kan 
realises. Det er vi rigtig 
glade for. Vi mangler 
restaurant, cafe og et 
mødested, hvor folk kan 
være i Broager. Et sted for 
turister at opholde sig og 
måske at tænke parken 
med bænke med ind i 
bybilledet bør indgå i pla-
nen. Den bør indeholde, 
hvad der skal ske med hele 
Vestergade og Storegade 
og ikke bare torve-
pladsen. Forslaget om 
Torvepladsen er lidt halv-
kørt i forhold til resten af 
byen,” siger formanden 
for udviklingsforummet, 
Christel Leiendecker, 
Broager.

Tanken får nyt sted
“På et tidspunkt skal plad-
sen her omkring Brugsen 
lægges om. Vi ved endnu 
ikke helt hvornår. Det 
afventer vi. Det kommer 
nok til at tage et helt år, 

så, så hvornår det går i 
gang, er ikke afgørende, 
da det kommer til at 
berøre et helt handelsår. 
Det vigtige for os er, vi 
får placeret OK tanken et 
sted, vi kan acceptere, og 
at vi finder placeringen, 
så den ny tank er færdig, 
når den gamle brydes 
ned. Belægningen er også 
vigtigt, for den skal kunne 
tåle tung trafik af de last-
biler, der bringer varer til 
SuperBrugsen,” pointerer 
brugsuddeler Michael 
Næsby, SuperBrugsen, der 

er Broagers centrale ind-
købs- og handelssted.

“Med andre ord er 
der ikke udarbejdet en 
langtidsplan for, hvordan 
rammerne i bymidten 
skal indrettes og give 
byen et miljø og en sam-
menhængskraft, vi ikke 
har i dag. En sådan plan 
efterlyser borgermødets 
fremmødte. Broager 
Udviklingsforum har 
efterlyst en langtidsplan 
for midtbyen. Og det har 
vi ikke fået. Ej heller er 
de tanker og ideer fulgt 

til dørs, som er omtalt 
i forvaltningens sags-
fremstilling til teknik- og 
miljøudvalgets behandling 
i oktober 2021,” skriver 
Broager Udviklingsforum 
efter et borgermøde om 
byudviklingen i Broager 
17. maj i år.

Byen graves op
Sønderborg Forsyning 
skal have hele midtbyen 
gravet op for at kloakere.

”Når det sker, skal vi 
vide, hvilken belægning, 
der kommer på bagefter. 
Den nuværende belæg-
ning er farlig for bløde 
trafikanter og ældre med-
borgere,” siger Christel 
Leiendecker.

Der skal laves en master-
plan for midtbyen.

“Vi vil gerne have OK 
tanken ud af byen, men 
hvor den skal hen, ved vi 
ikke endnu,” siger Christel 
Leiendecker.

Der er tid at løbe på 

endnu. Sønderborg For sy-
nings opgravning ventes 
at foregå 2023/2024. 
Realiseringen af plan B 
har politisk opbakning. 

Broager Udviklings-
forum mener at have fået 
positive signaler om, at det 
også gælder udviklingen 
af hele midtbyen.

“Når der er tilslutning til 
det, så lykkes det som re-
gel også at finde pengene. 
Vi må se. Det kan være, 
det tager ti år at finde 
midlerne og få det hele 
gjort færdigt. Det behøver 
ikke at blive i morgen,” 
siger Christel Leiendecker, 
der også er medlem af 
byrådet for Slesvigsk Parti.

Fornyelsen af hele midt-
byen kræver mere end de 
30 millioner kroner, der er 
afsat til torvepladsen. Det 
kan komme blive nød-
vendigt at ekspropriere 
bygninger til formålet. ■

Brugsuddeler Michael Næsby 
venter på at få at vide, 
hvornår torvet i Broager 
lægges om, for han skal have 
placeret en ny OK tank først, 
og så skal belægningen kun-
ne tåle tung trafik af lastbiler 
med varer til SuperBrugsen.
 Arkiv foto

Færgen Rødsand er en succes
Af Tove Hansen

Færgen Rødsand har hen 
over sommeren sejlet godt 

5.000 passagerer. Det har 
været en succesrig sæson.

Bestyrelsen har besluttet 
at udvide sæsonen med 
yderligere to lørdags 
sejladser den 3. og 10. 
september.

Der er 30 frivillige i 
Cykelfærgens Venner, 
hvoraf de 20 er uddannede 
til at deltage som persona-
le på sejlturene. ■

Bestyrelsen for Cykelfærgens 
Venner er meget til-
fredse med sæsonen.
 Foto Tove Hansen
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S U N D E V E D

Tag på udflugt med Gråsten Rejser 

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

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 –

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

Tlf. 23 71 58 59
Dyrehegnet 14
6300 Gråsten
www.graasten-murerforretning.dk
post@graasten-murerforretning.dk

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

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

Nyt brolaug i Nybøl Nor

Af Lise Kristensen

34-årige Thomas 
Bertelsen er en foretag-
som mand. 

Ud over så mange andre 
ting har han planer om at 
etablere et brolaug i Nybøl 
under navnet Brolauget 
Vesterled opkaldt efter det 

teglværk, der lægger jord 
til en kommende badebro.

“Jeg har selv badet i 
Nybøl Nor som knægt. Nu 
er vi nogle unge familier, 
der godt kunne tænke os 
at etablere en badebro ved 
noret. Nogen siger godt 
nok, vandet er forurenet, 
fordi private har ledt spil-
devand ud i noret i årevis, 
men jeg har badet der, da 
jeg var barn, og jeg mener 
ikke, jeg fejler noget. Vi er 
nogle lokale kræfter, der 
vil samle penge og selv 
bygge en bro ved Nybøl 
Nor af gamle broer, vi får 
andre steder fra,” siger 

Thomas Bertelsen, der 
overvejer, om kommunen 
kunne tænkes at give en 
skilling til formålet.

Skydebroer
Historien om broen er 
lang og sej. I sin tid blev 
badebroerne i Sønder borg 
kommune outsourcet. 
Fri villige private skulle 
tage sig af broopsætning 
og vedligehold for at spare 
kommunale kroner. Broen 
i Nybøl blev hentet af fore-
tagsomme folk i Alnor, og 
væk var barndommens 
mulighed for at bade fra 
faste brofag i noret. Det vil 
Thomas Bertelsen gerne 
lave om på.

“Jeg tror, ham der stod 
for det, gerne ville af med 
broen og slippe for ansva-
ret,” mener han.

Han og andre frivillige i 
Nybøl har købt otte brug-
te skydebroer, som de vil 
tage de bedste af og repa-
rere, så der kan stykkes en 
bro sammen i Vesterled 
ved Nybøl Nor. 

Tre mand brugte sønda-
gen på brosorteringen ved 
klubanlægget i Nybøl. De 
gamle brodele er blandt 
andet hentet i Sottrup 
Skov.

“Med den sommer, vi har 
haft, ville det være herligt 
med en badebro. Vi er 
mange børnefamilier her, 
der godt kunne tænke os 
lidt mere liv og aktivitet. 
Jeg har boet ti år i Broager 
og har nu købt den gamle 
børnehave i Nybøl, hvor 
jeg bor med min fami-
lie,” fortæller Thomas 
Bertelsen, der er vant til at 
få ting til at ske.

“Under Tour de France 
mobiliserede vi folk til at 
bestyre grill, ølanlæg og 

lave helstegt pattegris og 
tjente på den måde 75.000 
kroner til en ny multisal i 
Nybøl. Den skal ligge bag-
ved klubhuset og de gamle 
tennisbaner i Nybøl, så 
vi kan få tre fire badmin-
tonbaner og lidt socialt 
liv. Det har vi jo ikke i 
Nybøl,” fortæller Thomas 
Bertelsen, der driver 
skadedyrsbekæmpelses-
firmaet Vermincare, som 
går forrygende godt.

Han har nok at se til i 
en travl hverdag, men ar-
bejder ihærdigt i sin fritid 
på at samle brofag nok til 
at gentage barndommens 
hovedspring i norets 
smulte vande. ■

Thomas Bertelsen. Arkiv foto
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Tak fordi du 
handler lokalt

Læserbrev

Hørt i byen
I alt 125 bilister blev 
forleden blitzet ved 
vejarbejde på Felsted vej 
ved Gråsten. 14 af dem 
kan se frem til et klip 
i kørekortet og hele 20 
skal en tur til kørelæ-
reren. De får nemlig en 
betinget frakendelse af 
kørekortet. Hurtigste 
bilist kørte hele 82 km/t 
igennem 50-zone i 
vejarbejdet.

I finalen i TV Syds 
konkurrence ”De 
Grønneste Fingre” 
løb Anni Henry 
Christensen af med 
sejren. Hun er til daglig 
butikschef i Gråsten 
Blomster i Ulsnæs 
Centret.

Balladen i Dansk 
Folkeparti er nået til 
Gråsten, hvor Hans 
Peter Toft har trukket 
sig som formand i den 
lokale partiforening.

Frisør Karina Hansen 
fra Park by Husets 
Frisør oplevede en 
fantastisk koncert 
med Lukas Graham 
på Ringrider pladsen i 
Sønderborg.

Andreas Bossen fra 
Gråsten Frivillige 
Brand værn bestod 
forleden holdlederud-
dannelsen. Han har 
haft sin gang på brand-
stationen i mere end 
20 år.

De to frisører, Susanne 
Vesperini og Celina 
Seemann, og Jonna 
Seemann fra 2dreams 
så fredag Lasse Svans 
afskedskamp i et 
total udsolgt arena i 
Flensborg.

Både Tina Wettengel og 
Søren Lucas fra Gråsten 
løb fredag aften med i 
det 5,5 km lange nat-
teløb ved Kulturnatten 
i Sønderborg. ■

Din lokale ejendomsmægler siden 1992

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
BRUNSNÆS
Lille sommerhus 55 m2, havudsigt, 
på egen grund i Brunsnæs sælges.

Pris 845.000,-

HENVENDELSE TIL 42 95 44 64

Petanque har 25 års jubilæum
Af Gunnar Hat tesen

To gange om ugen bliver 
der kastet med metal-
kugler i Gråsten.
Sådan har det været i 
25 år, hvor medlem-
mer af Ældre Sagens 
petanque mødes til sjove 
og hyggelige dyster ved 
Ahlmannsparken.

“Vi har det rigtig godt 
sammen socialt. Det er 

hyggen og sammenhol-
det, som er drivkraften 
i vores klub”, siger Gitte 
Lehrmann.

Det var Alfred 
Kristensen fra Ældre 
Sagens lokalkomite, der 
fik ideen i 1997.

I forbindelse med jubilæ-
et blev der overrakt vin til 
vinderne, som var spon-
soreret af SuperBrugsen 
Gråsten samt Else 
Jacobsen og Hans Klink.

Efterfølgende var der 
grillmad og hyggeligt 
samvær.

“Nye spillere er meget 
velkommen. Spillet er gra-
tis og kugler kan lånes”, 
siger Gitte Lehrmann. ■

Petanque fejrer 25-års 
jubilæum i Gråsten.

Stillinger

FAGLÆRT
SNEDKER SØGES
Vi søger en faglært snedker ti l en fuldti dssti lling 
så hurti gt som muligt.

For yderligere informati oner, kontakt 
Christi an Jonsson på 74 44 09 30 eller 
c-jonsson@mail.dk

C.J. skibs-& bådebyggeri ApS
Havnevej 15 – 6320 Egernsund 

Røffel til boligejere
Hvor er det usmageligt, 
at kritisere de politikere, 
uanset partifarve, der 
har været med til, at 
familier med en stram 
økonomi, har fået udbetalt 
en varmecheck. 

Desværre er der bolig-
ejere, der har rod i deres 
BBR-registrering, som 
også har fået udbetalt en 
varmecheck. 

Det er jo ikke politi-
kernes skyld, men dig 

der er problemet. Dig 
der ikke har orden i dine 
BBR-oplysninger. 

Man kan fristes til at 
sige, at det sikkert ikke 
er det eneste du ikke har 
styr på. Folk råbte op om, 
at de var ved at gå fra hus 
og hjem, hvis de ikke fik 
hjælp fra regeringen til at 
betale varmeudgifterne. 

Politikerne havde de 
bedste intentioner om at 
hjælpe dem, der havde 
mest brug for hjælp, og 
gjorde det på den hurtig-
ste og nemmeste måde 
at administrere det på. 
Nemlig at sætte en grænse 
ved en bestemt husstands-
indtægt og oplysningerne 
fra BBR- registreringen.

Jeg er sikker på, at alle 

de boligejere der har fået 
udskiftet gasfyret til en 
varmepumpe, har fået 
ændret det i deres BBR-
oplysninger. Ellers kan de 
ikke få reduceret elafgift. 
Det har man også selv 
skullet indberette til kom-
munens BBR-register.

Hvis din samvittighed 
ikke har det godt med at 
du uberettiget fået ud-
betalt 6.000 kr. så vil jeg 
foreslå, at du giver dem 
til en der har mere brug 
for det end dig selv, eller 
donerer pengene til velgø-
rende formål.

Hans Jørgen Bollmann 

Vestermark 4,  

Tørsbøl

Nygifte i Gråsten

Anne-Sofie og Rasmus Sønnichsen Dreehsen blev lørdag gift i 
Gråsten Slotskirke.
Festen blev holdt med omkring 100 gæster på Vollerup Kro.
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DÆK TIL ALLE BEHOV

Industrivej 14, 

6330 Padborg

(+45) 3080 8086

pdc@pdc-as.dk

KONTAKT DIN LOKALE 
DÆKSPECIALIST

www.padborg-dækcenter.dk

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 20 • 6330 PADBORG • 7467 1203DØGNÅBEN

Alt frisklavet Alt frisklavet 
til digtil dig

Dagens ret kl. 11.00-20.00
ONSDAG den 24. Hamburgerryg med aspargessovs og salat 

TORSDAG den 25. Stegt paneret fl æsk med persillesovs

FREDAG den 26. Forloren hare med Tyttebær og surt 

LØRDAG den 27. Dansk bøf med rødbeder

SØNDAG den 28. Burger med pommes frites

MANDAG den 29. Medister med rødkål 

TIRSDAG den 30. Schnitzel med grøn blanding 

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

75,-
fra 50,-

Ny bestyrelse i Ældre Sagen Bov 
har fordelt arbejdsopgaver
Af Dit te Vennits Nielsen

Ældre Sagen Bov er ikke 
kun for ældre.
Det fastslår formanden 
Finn Sørensen, som røber, 

at bestyrelsen har flere ak-
tiviteter og arrangementer 
i støbeskeen.

"Vi er en meget aktiv 
forening med over 1.500 
medlemmer", pointerer 

Finn Sørensen, som er 
glad for, at medlemmer 
opnår rabatter på restau-
ranter, museumsbesøg og 
forlystelser. 

"Vi er som regel mange 

deltagere til vores forskel-
lige arrangementer, men 
der er altid plads til flere. 
Jo flere medlemmer vi har, 
desto større indflydelse 
har vi og jo flere penge er 

der at gøre godt med. De 
ting følges som regel ad", 
siger Finn Sørensen.

Nogle af de faste akti-
viteter Ældre Sagen Bov 
tilbyder er bl.a. gym-
nastik, syng sammen, 
rejser, udflugter og spis 
sammen. ■

Faktaboks
Bestyrelsen i Ældre 
Sagen i Bov har 12 
medlemmer.

Formand Finn Sørensen, 
som koordinerer 
arbejdet

1. næstformand 
Finn Kristensen, ansvar-
lig for det sportslige

2. næstformand 
Merete V. Nielsen, som 
har ansvaret for det so-
ciale humanitære arbej-
de såsom spis sammen 
og syng sammen

Kasserer Rita Clausen

Sekretær 
Karen Holubowsky

Annelise Følster, kon-
taktperson til IT og 
formand i koordina-
tionsudvalget med 
rejseaktiviteter

Benta Tønder, indkøbs-
ordningen, tryghedsop-
kald samt tilmeldinger 
til arrangementer

Mathias Backmann, 
Facebookansvarlig

Erik Kildahl, webma-
ster, redaktør og 
annoncering

Suppleanter er 
Yvonne Jespersen, 
Inger Wulff samt 
Bente Bracht, der står for 
kontakten til stolegym-
nastik og Bevar din 
mobilitet

Fra venstre ses Finn Sørensen, Benta Tønder,  Rita Clausen, Bente Bracht, Yvonne Jespersen, Annelise Følster, Mathias Backmann, Inger Wulff, Finn Kristensen, 
Merete V. Nielsen og Erik Kildahl. Fraværende var Karen Holubowsky. Foto Dit te Vennits Nielsen

Tak fordi du handler lokalt
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Mindeord

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

Din daglige samarbejdspartner
i erhvervs- og privatspørgsmål

ADVOKATFIRMAET BIRGIT THOMSEN

Din daglige samarbejdspartner
i erhvervs- og privatspørgsmål

ADVOKATFIRMAET BIRGIT THOMSEN

KOLLUND KOLLUND 
KIRKEKIRKE

BOV BOV 
KIRKEKIRKE

HOLBØL HOLBØL 
KIRKEKIRKE

Søndag den 28. august kl. 11.00
ved Marna Leila Vandsdal Egholm

Søndag den 28. august kl. 9.30
ved Marna Leila Vandsdal Egholm

Søndag den 28. 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

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
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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
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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

Karen Margrethe Lauritzen var en farverig dame
Af Dit te Vennits Nielsen

Karen Margrethe 
Lauritzen, Kollund, er 
død, 71 år.

Hun var opvokset i 
Sønderborg og fik aldrig 
nogen søskende. Hun 
mødte sin mand, Jan, som 
17-årig, og de dannede par 
lige til det sidste.

Karen Margrethe ville 
egentligt have været sy-
geplejerske, men da hun 
blev gravid som 18-årig 
droppede hun planerne. 
Hun arbejdede i mange år 
inden for detailhandlen.

Parret blev gift i 1971 og 
tre år efter kom endnu en 
datter til verden. 

De flyttede til Bov om-
rådet, da Jan var speditør 
og arbejdede først ved 
Danexim og senere ved 
Andreas Andresen. Her 
fik Karen Margrethe også 

job og var receptionist, 
indtil hun gik på efterløn 
som 60-årig.

Jan havde lovet Karen 
Margrethe, at de 
skulle flytte tilbage til 
Sønderborg og blot skulle 
bo i Bov et par år.

Men årene gik og i 1998 
købte de deres drømme-
hus i Kollund Østerskov. 
Her kunne de i 2021 fejre 
deres guldbryllup. 

Det blev desværre ikke 
den helt store fest, som de 
havde drømt om grundet 
corona. Men dagen blev 
fejret på terrassen med 
udsigt over Flensborg 
Fjord med familien og et 
par gode venner. 

Hjalp andre
Karen Margrethe brugte 
pensionisttilværelsen på 
at hjælpe andre, og da de 
syriske flygtninge ankom 
i 2015, kunne man finde 
hende på modtagecentret. 
Hun elskede at hjælpe de 
svage, og stod bl.a. som 

frivillig i Kirkens Korshær 
i en hel del år.

Dagen efter sin 
70 års fødselsdag fik 
hun den triste besked, 
at hun havde fået kræft i 
bugspytkirtlen. 

Forinden havde hun 
oplevet at få forskellige 
beskeder, og der skulle 
mange prøver til inden 
resultatet forelå. 

Kemobehandling
Efter fire kemobehandlin-
ger som Karen Margrethe 
fik det meget dårligt af, 
besluttede hun selv at 
stoppe behandlingen. 

Kræften havde bredt sig 
og hun ville ikke have, at 
der skulle bruges unødige 
ressourcer på hende.

Hun døde lørdag den 
13. august på Sønderborg 
Sygehus. Familien havde 

de sidste 5 døgn siddet 
vagt ved hende, inden det 
var slut.

Karen Margrethe var en 
fantastisk mor, ægtefælle 
samt mormor, og hun yn-
dede at ytre sin mening på 
facebook og deltog gerne i 
mange debatter.

Hun efterlader sin 
mand, Jan, der er gået 
på pension, men er ansat 
ved H.P. Therkelsen på 
konsulentbasis, og to døtre 
og svigersønner og fire 
børnebørn. ■

Karen Margrethe Lauritzen 
blev blot 71 år. Hun elskede 
tøj og mode.
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Har du i forbindelse med jubilæet, lyst
til at støtte BOV IF,

kan det ske ved indbetaling på:
Konto 8065 - 2047475

PROGRAM
50 års jubilæum

24.09.22  50 års jubilæumsfest
Kl 19:00 - 02:00 i Grænsehallerne.
Banditterne spiller op til brag af en fest.
Pris:   DKK 250 incl. buffet & 2 genstande
Adgang: Alle o/18 år

Billetter:
nærmere info på www.bovif.dknærmere info på www.bovif.dk

24.09.22  FODBOLD
Kl 13:30 - 14:30 Sønderjydske mod 
lokale BOV IF spillere.

Kl. 15:30 - 16:30 “Legendekamp” med 
gamle BOV IF spillere.

24.09.22  RECEPTIONEN
Kl. 11:00 – 13:00 Multisalen.

24.09.22  LØB & MOTION
Kl. 08:00 - 10:30 Stafet løb/gang 
(i grupper).
Vil foregå rundt i villakvarteret i 
Kruså.
Start og slut v/Grænsehallerne.

24.09.22  eSPORT
Kl. 13:00 - 15:00
Aktiviteter i deres eget lokale.

24.09.22  BADMINTON
Kl. 13:00 - 15:00
Alle har mulighed for at 
prøve badminton i Grænse-
hallerne.

23.09.22  HÅNDBOLD
Kl. 19:00 ZULU-showkamp 
mod lokalt BOV IF hold, i 
Grænsehallerne.
Entre DKK 30,00 (v/indgang)
Børn u/10 år gratis

23.09.22  PETANQUE
”landsstævne”
Padborg Stadion.

Kl. 09:00 åbning af stævnet
ved Aabenraa kommunes borg-
mester Jan Riber Jacobsen.

17.09.22  TENNIS
Kl. 14:00 Landskamp
v/tennisbanerne i Padborg.

17.09.22  GRÆNSELØBET
ved Grænsehallerne.
www.graenseloebet.dk

10.09.22  SVØMNING
Kl. 13:00 - 15:00 Svømme-
stævne i Bov svømmehal.
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 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 afl 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 
HEINRICH  

T: 2941 1470
MORTEN  

T: 2683 6790KØKKEN · BAD · GARDEROBE

KØKKEN-
RENOVERINGOK

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

Ring og bestil tid til et gratis hjemmebesøg!

Danmarks eneste landsdækkende kæde – din garanti for tryghed og kvalitet

Nye låger
– monteret på 1 dag

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

HEINRICH  
T: 2941 1470

MORTEN  
T: 2683 6790KØKKEN · BAD · GARDEROBE

KØKKEN-
RENOVERINGOK

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

Ring og bestil tid til et gratis hjemmebesøg!

Danmarks eneste landsdækkende kæde – din garanti for tryghed og kvalitet

Nye låger
– monteret på 1 dag

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

HEINRICH  
T: 2941 1470

MORTEN  
T: 2683 6790KØKKEN · BAD · GARDEROBE

KØKKEN-
RENOVERINGOK

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

Ring og bestil tid til et gratis hjemmebesøg!

Danmarks eneste landsdækkende kæde – din garanti for tryghed og kvalitet

Nye låger
– monteret på 1 dag

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

I Holbøl Kirke blev lørdag 
viet Louise Pilegaard, 
datter af Else og Svend 
Pilegaard, Sønderhav og 
Christian Ruwald, søn af 
Inge Ruwald, Sandager og 
Thorkild Jensen, Padborg. 

Efter vielsen var der fest 
på Benniksgaard Hotel. ■

www.harm-mammen.dk  | post@harm-mammen.dk

Da jeg bliver 70 år
holder jeg

ÅBENT HUSÅBENT HUS
for familie - venner 

- og forretningsforbindelser

LØRDAG DEN 10. SEPTEMBER FRA KL. 14.00LØRDAG DEN 10. SEPTEMBER FRA KL. 14.00
PÅ SAVVÆRKSVEJ 11, KRUSÅPÅ SAVVÆRKSVEJ 11, KRUSÅ

Der bliver serveret lidt godt til ganen
og en skænk 

Glæder mig til at se dig/jer

Hilsen
Harm Mammen

Tag på udflugt med Gråsten Rejser 

Unge skytter scorede guld Der blev hevet flotte me-
daljer hjem, da Grænse-
egnens Skytteforenings 
børnehold deltog i de 
indledende runder ved 
Landsdelstuneringen på 
50 meter banen i cal. 22 
skydning i Vojens.
Grænseegnens Skytte-
forenings børnehold vandt 
guld og har dermed kva-
lificeret sig til Danmarks 
mesterskaberne på 
Nordeuropas største sky-
deanlæg i Vingsted.

Holdet skal skyde og 
kæmpe om Danmarks 
mesterskabet fredag den 
9. september. ■

Børneholdet går videre til 
DM. Holdet består af fra 
venstre Jacob Christiansen, 
Carl Jørgen Møller, Celina 
Albrechtsen og Daniela Plath.

Ny vaskehal snart klar i Padborg

Uno-X tanken ved Lyren i Padborg er ved at få etableret en topmoderne og miljørigtig vaskehal. 
Vaskehallen vil stå færdig i løbet af kort tid. Foto Dit te Vennits Nielsen
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Bov og Kollund kirker

Kirkekontoret, Padborgvej 40a, 6330 Padborg  Tlf. 7467 0917   www.bovsogn.dk Bov & Kollund kirker

Kordegn
Kordegn med administrative funktioner

Trives du med at være det administrative nav, der får hjulene 
til at køre, så er du måske vores nye kordegn. 

Du skal trives med at have mange bolde i luften og værdsætte 
arbejdet i teams der har mange forskellige arbejdsfunktioner.   

Stillingen som kordegn i Bov sogn er ledig og ønskes 
besat 1. oktober 2022 eller snarest herefter.

Stillingen er på 30 timer gennemsnitligt pr. uge og du får arbejdsplads 
i Kirkekontoret i nærheden af Bov kirke og præstegård.

Opgaverne som kordegn er meget varierende og indeholder bl.a.:

• Betjening af kirkekontoret
• Kirkebogsføring
• Sekretær for menighedsrådet
• Mødeledelse ved kalendermøder
• Opdateringer af arbejdsplanlægning samt ferie- og fraværslister
• Udarbejdelse af dagsordner samt referater
• Godkendelse af fakturaer til betaling
• Kommunikationsopgaver
• Øvrige administrative opgaver

Vi forventer at du:

• Er servicemindet og udadvendt
• Trives med teamarbejde og en travl hverdag
• Kan arbejde omhyggeligt, struktureret og selvstændigt
• Bevare overblikket med flere forskellige arbejdsopgaver
• Er fleksibel og kan udføre opgaver på tværs af faggrænser
• Behersker IT på brugerniveau 
• Befinder dig godt med administrative arbejdsopgaver

Der må forventes aften- og weekendarbejde i forbindelse 
med stillingen som kordegn for Bov sogn.

Vil du vide mere:

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til 
kontaktperson Ulla Dohn på telefonnr. 61 67 63 30 eller mail ULD@km.dk.

Ansøgningen med relevant bilag sendes til Bov sogn, Padborgvej 40A, 
Bov, 6330 Padborg eller på mail til 9029fortrolig@sogn.dk .

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde 
senest den 6. september 2022 kl. 12.00

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted umiddelbar efter ansøgningsfristen.

 Menighedsrådet oplyser at der vil blive indhentet referencer.

Ansættelse sker ved Bov Sogns Menighedsråd, Padborgvej 40A, 
Bov, 6330 Padborg med en prøvetid på 3 måneder.

Kordegn – Barselsvikar
Kordegn med administrative funktioner

Du skal trives med at have mange bolde i luften og værdsætte 
arbejdet teams der har mange forskellige arbejdsfunktioner.   

Stillingen som barselsvikar for vor kordegn i Bov sogn ønskes 
besat 1. oktober 2022 eller snarest herefter. Ansættelsen er 

midlertidig og udløber med udgangen af januar 2023, dog med 
en mulighed for forlængelse hvis barselsorloven forlænges.

Stillingen er på 24 timer gennemsnitligt pr. uge og du får arbejdsplads 
i Kirkekontoret i nærheden af Bov kirke og præstegård.

Opgaverne som kordegn er meget varierende og indeholder bl.a.:

• Betjening af kirkekontoret
• Godkendelse af fakturaer til betaling
• Kommunikationsopgaver
• Øvrige administrative opgaver

Vi forventer at du:

• Er servicemindet og udadvendt
• Trives med teamarbejde og en travl hverdag
• Kan arbejde omhyggeligt, struktureret og selvstændigt
• Bevare overblikket med flere forskellige arbejdsopgaver
• Er fleksibel og kan udføre opgaver på tværs af faggrænser
• Behersker IT på brugerniveau 
• Befinder dig godt med administrative arbejdsopgaver

Der må forventes aften- og weekendarbejde i forbindelse 
med stillingen som kordegn for Bov sogn.

Vil du vide mere:

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til 
kontaktperson Ulla Dohn på telefonnr. 61 67 63 30 eller mail ULD@km.dk.

Ansøgningen med relevant bilag sendes til Bov sogn, Padborgvej 40A, 
Bov, 6330 Padborg eller på mail til 9029fortrolig@sogn.dk .

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde 
senest den 6. september 2022 kl. 12.00.

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted umiddelbar efter ansøgningsfristen.

Menighedsrådet oplyser at der vil blive indhentet referencer.

Ansættelse sker ved Bov Sogns Menighedsråd, Padborgvej 40A, 
Bov, 6330 Padborg med en prøvetid på 3 måneder.

Ny folketingskandidat for 
Venstre valgt i Aabenraa Kredsen
Erhvervsmanden Jacob 
Chr. Nielsen er valgt som 
ny folketingskandidat 
for Venstre i Aabenraa 
Kredsen.
Det skete på et opstillings-
møde med 80 deltagere på 
Folkehjem i Aabenraa.

Jacob Chr. Nielsen går 

til valg under parolen 
“Respekt for godt arbejde”.

“Uanset din beskæfti-
gelse, så fortjener du et 
Folketing, der arbejder 
ud fra respekt for din 
dagligdag og dine vigti-
ge bidrag”, sagde Jacob 
Christian Nielsen, der 

bor i Sdr. Vilstrup ved 
Haderslev.

Han var blandt andet i 
seks år adm. direktør for 
brancheforeningen ITD 
i Padborg. Desuden har 
han været bestyrelsesfor-
mand for E3 Spedition i 
Padborg. Han er næst-
formand i Sydbank og 

medlem af bestyrelsen for 
Gråsten Landbrugsskole.

I dag arbejder han som 
direktør for Erhvervshus 
Sydjylland. ■

Jacob Chr. Nielsen blev på et 
opstillingsmøde valgt som 
ny folketingskandidat for 
Venstre i Aabenraa Kredsen.
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Hørt ved Lyren
Indkørslen til Åbjerg 
i Kruså fra Sønder-
borg vej har været 
spærret på grund af 
fjernvarmearbejde. 
Det har givet nogle 
trafikale udfordringer. 
Nu er arbejdet så langt 
fremme, at det blot er 
i den ene side af vejen, 
der er afspærring.

Aabenraa Kommune 
har udbedret fliserne 
på Rådhusstien i Bov. 
Det er et tilbagevenden-
de problem, at rødder 
fra træerne langs stien 
skubber fliserne op til 
gene for de gående.

Modtagelsescentret 
for ukrainere i Bov er 
blevet lukket, da der i 
lang tid ikke er kom-
met tilrejsende fra det 
krigsramte land.

En borger fra Valsbøl-
gade i Bov har 
henvendt sig til kom-
munen, fordi det kun er 
muligt at køre langt ud 
på Om farts vejen for at 
se, om der er fri bane. 
Der ved opstår der farli-
ge situationer.

Frøslev Efterskole har 
holdt speeddating. Ikke 
for at eleverne skulle 
finde en kæreste, men 
for at de kunne lære 
hinanden bedre at 
kende.

Vejbæk Medborgerhus 
dannede lørdag ram-
men om en hyggelig 
dag med sang, kaffe og 
kage. Det var Vej bæk 
Kor og Hamburger 
Voice, der gav 
smagsprøver på deres 
repertoire.

Unge fra det tyske min-
dretals ungdomsparti 
junge SPitzen i Sønder-
jylland smed lørdag 
tøjet ved grænsen i 
Kruså for at skyde bil-
leder til en kommende 
nøgenkalender, der 
skal sætte fokus på den 
danske grænsekontrol 
ved den dansk-tyske 
grænse. ■

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

Bov
Vi begynder ny sæson i september 2022

Vi synger sammen
Torsdag 1. september

Torsdag 6. oktober
Torsdag 3. november

kl. 14:30-16:00
Sted: Kirkeladen, Kirkevej, Bov

Kom og vær med og få et par hyggelige 
timer med sang og musik.

Arrangementerne afholdes i fællesskab 
med Menighedsrådet i Bov Sogn.

Menighedsrådet laver kaffe/the.
Medbring selv kage til kaffen.

Alle kan deltage – deltagelse er gratis 
og tilmelding er ikke nødvendig.

Evt. henvendelser til Merete Vestergaard 
Nielsen, tlf. 9155 3714

Stolegymnastik - 
træn dig glad
Styrk din mobilitet og træn din krop.

Kom og vær med i Grænsehallerne, Harkærvej, Kruså 

Vi starter 12. september og herefter 
hver mandag, indtil den 5. december. 

Fra kl 10:00 til 11:00 
Pris for medlemmer: 200,-

Pris for ikke-medlemmer: 275,-
Tilmelding er nødvendig 

Bevar din mobilitet
Træningen er med til at vedligeholde din fysiske form og 
den giver dig samtidig mulighed for samvær med andre

Kom og vær med i Grænsehallerne, Harkærvej, Kruså 

Vi starter 15. september og herefter 
hver torsdag, indtil den 8. december. 

Fra kl 11:00 til 12:00 
Pris for medlemmer: 200,-

Pris for ikke-medlemmer: 275,-
Tilmelding er nødvendig 

Tilmelding og betaling på vores hjemmeside:
Ældresagen.dk/bov fra den 24. august.

Hvis selvbetjening på nettet ikke er muligt, kan 
du ringe til Benta Tønder på tlf. 2546 1838

Det er bedre at more sig ude end at mure sig inde.

AABENRAA FIRMA & SENIORIDRÆT 
BOV AFDELING

SVØMNING
Alle er velkomme til at deltage

Bov Svømmehal

Mandage fra kl. 20.00-21.30
Start 5. september 2022 til 27. marts 2023

Onsdage fra kl. 10.00-11.00 og kl. 11.00-12.00
Start 7. september 2022 til 29. marts 2023

Pause i ugerne 49-52

Pris 385,- per person halvårligt
Tilmelding ved fremmøde i Bov Svømmehal

Kontaktperson er Tina på tlf. 40935736
Betaling på Mobilepay 23962558 

20 spillede skat i Padborg
Paddborg Skatklub havde 
20 spillere til klubaften på 
Valdemarshus. ■

1. runde
Nr. 1 Åge Juhl 1.206 point
Nr. 2 Svens Åge Thielsen 913 point
Nr. 3 Hans Bonde 836 point
Nr. 4 Anders Fogh 815 point

2. runde
Nr. 1 Torben Ries 1.172 point
Nr. 2 A.C. Petersen 951 point
Nr. 3 Christian Skovsen 923 point
Nr, 4 Svend Christensen 845 point

20-års jubilæum 
som frivillig
Fhv. lærer Børge 
Andersen fra Kollund har 
været frivillig hjælper 
ved Ældre Sagens ind-
købsordning igennem 
20 år. 
Sidste arbejdsdag blev 
fejret i festligt lag sammen 
med brugere med kaffe og 
kage i cafeen ved Nielsens 
bageri.

Børge Andersen fortsæt-

ter med at lave trygheds-
opkald igennem Ældre 
Sagen i Bov. ■

Børge Andersen har i 20 år 
været frivillig hjælper i Ældre 
Sagens indkøbsordning.
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Langberger Weg 4, 24941 Flensburg
Tlf. 0049 461 5003694 • mail: uwe@rbv-� .de • www.rbv-� .de

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

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

HUSK!

Dansk 
service 

med tyske 
priser

Dit uafhængige rejsebureau

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

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

www.restaurant-cevapcici.de

Vi taler dansk

Cevapcici
Restaurant

HVERONSDAGSPARERIBSSpis alt du kan
Bestil gerne i forvejen

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

POTPOURRI
Rumpsteak, kotelet, 
mørbrad, paneret 

svineschnitzel, 
gedeost, pommes 
frites og djuvec ris

17 €

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

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

DIN LOKALE HÅNDVÆRKER

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

Kontakt os på: 
Dennis Lorenzen

27 58 87 50 • Dennis@ltnatur.dk 

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

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

LT NATUR &
EJENDOMSSERVICE APS

Murer- samt tømrerafdeling: kontakt os for mere info

CVR 34 22 35 72

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

Bred VVS ApS

Vognmandsfirmaet
Kenneth Jacobsen

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

Kørsel med kran og grab
Containerkørsel
Entreprenørkørsel

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

Skærver · Pyntesten
Egen grusgrav

Selv-afhenter-plads
Skovglimt 1, 6340 Kruså

   kj@kenneth-jacobsen.dk

www.kenneth-jacobsen.dk

…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

Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter
6330 Padborg

Vil du læreVil du lære
at spille skatat spille skat

Tirsdag den 
13. september

kl. 18.30
starter vi et nyt hold 

på Valdemarshus
Kom og lær det populære

gamle sønderjyske kortspil

Yderligere info: Henvendelse til formanden

Tilmeld dig til Padborg Skatklub ved
Kris Nissen tlf. 25 36 81 96 eller
Formanden Torben Ries tlf. 52 18 22 10
mail torben.ries@gmail.com

Testamente
En afdød, Lars Jørgen 
Hansen, har testamen-
teret pengene fra salget 
af sin sorte Skoda Rapid 
til Julemærkehjemmet 
Fjordmark i Kollund.

Salget af bilen ind-
bragte 168.820 kroner, 
som er blevet overrakt 
Julemærkehjemmet. 

Desuden har afdøde 
testamenteret en motorcy-

kel, som ventes at indbrin-
ge 75.000 kroner.

Et barn koster 81.220 
kroner på Fjordmark. ■

Tur til hemmeligt sted
Historisk Forening for 
Bov og Holbøl Sogne ar-
rangerer fredag 2. septem-

ber bustur til et spænden-
de og overraskende sted.
Guide er Torben Ølholm.

Der tilmeldt 36 personer, 

så der er stadig ledige 
pladser.

Tilmelding kan ske til 
Erik Broe. ■
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