
ÅBNINGSTIDER:
Man- fredag 13.30 - 17.30

Lørdag 9.30 - 12.00

Aut. Loewe forhandler

VI SÆTTER EN ÆRE I AT GIVE DIG
DEN BEDSTE RÅDGIVNING

BROAGER & GRÅSTEN RADIO
Skolegade 2 · 6300 Gråsten · Tlf. 74 65 24 26

Leif Henning

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

VELUDFØRT TØMRER- & 
SNEDKERARBEJDE

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

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

✔ Optimering af indkomst- og skatteforhold

✔ Assistance med bogholderiopgaver

✔ Hjælp til forståelse af dine skatteforhold
og korrespondance med skattevæsenet

Både for virksomheder og private

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

ØKONOMI- OG SKATTERÅDGIVNING

Gråsten - Broager - Ragebøl - Sundeved - Padborg - Kruså - Frøslev - Holbøl - Kollund Uge 35 31. august 2022 14. årgang  Løssalg: 5 kr. 

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

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

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

OG RUDESKIFT OG RUDESKIFT 

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

Har du brug for en flot buket, vingave 
eller andet, så har vi døgnåbent. 

Se vejledning på døren

Døgnåben

Nygade 13 - 6300 Gråsten                     Tlf. 74 65 33 65

Dagens middag
Hver mandag og fredag

Kl. 12.00-13.00 og kl. 17.30-19.00 

Fredag den 2. september
Flæskesteg med kartofl er, brun sovs og rødkål ........70,- 

Mandag den 5. september
Gullasch med kartoffelmos og salat .........................70,- 

Fredag den 9. september
Mørbradbøf i fl ødesovs, kartofl er og salat. ..............75,-  

Mandag den 12. september
3 stk. tarteletter med høns i asparges og salat ........65,- 

Fredag den 16. september
Hamburgerryg med kartofl er, sovs og grøntsager. ...70,- 

Det må meget gerne bestilles dagen før.
Det laves også som Take away

ULSNÆS CENTRET · Tlf. 74 65 43 44

S mmerferie
med reducerede åbningstider

i uge 36 og 37

Mandage 5. og 12. september kl. 13-17.30

Fredage 9. og 16. september kl. 14-18

Lørdage 10 og 17 september kl. 10-13

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 

Har du lyst til at være kirketjener?
En stilling som kirketjener ved Gråsten Slotskirke, Gråsten 
sogn, er ledig til besættelse snarest mulig, da vores nuværende 
kirketjener har fået fuldtidsarbejde andetsteds.

Kirketjeneren skal varetage klargøring til, medvirke i og rydde op efter 
kirkelige handlinger, vielser, bisættelser, begravelser og gudstjenester.

Der kan også forekomme kirkelige handlinger i Gråsten kapel.

Vi forventer at du:

• Har lyst og evner til at indgå i et nært samarbejde med 
det øvrige personale og menighedsrådet.

• Er servicemindet, udadvendt 
og imødekommende

• Er � eksibel m.h.t. arbejdstider.

• Der er enkelte fysisk prægede opgaver 
såsom stoleopsætning, handicaprampe m.m.

Ansættelsen er gennemsnitlig under 8 timer 
om ugen og ansættelse sker derfor efter 
aftale på individuelle vilkår. Kirketjeneren er 
timelønnet og timetallet opgøres månedsvist.

Der vil blive indhentet børneattest 
ved ansættelse.

Nærmere oplysninger om stillingen 
kan fås ved henvendelse til 
menighedsrådets kontaktperson, 
Mogens Hansen på tlf. 61 31 61 42.

Ansøgning med relevante bilag kan 
enten a� everes på Gråsten Kirkekontor, 
Kirkegårdsvej 49, 6300 Gråsten el. 
sendes pr. mail til: 9019fortrolig@sogn.dk 
og skal være os i hænde senest 
søndag den 11. september 2022.

Gudstjenester og aktiviteter 
Onsdag den 31. august kl. 19.00 Menighedsrådsmøde i Præstegården

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

Onsdag den  7. september kl. 10.00 Babysalmesang

Søndag den 11. september kl.  9.30 Høstgudstjeneste i Adsbøl kirke

Onsdag den 14. september kl. 14.30 Sangeftermiddag i Gråsten Slotskirke

Morgenvandring hver onsdag kl. 9.00 fra Slotsgården

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

Billetpris  90,-
Billetbestilling på tlf. 74 65 37 67 eller www.lilleteater.dk

Genopsætning

Stærke danske kvinder

Forfatter og instruktør: 
Anne Marie Brodersen 

og Inger Jacobsen

Forestillinger:

Tirsdag den 20. september kl. 19,30
Torsdag den 22. september kl. 19,30
Fredag den 23. september kl. 19,30
Lørdag den 24. september kl. 15,00

Det lille Teater, Gråsten 1972-2022 50 års med teater

Tag på udflugt med Gråsten Rejser 
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

70-årig med hjerte for Gråsten
Af Gunnar Hat tesen

En af Gråstens kendte 
ansigter, fhv. byråds-
medlem Jens Peter 
Thomsen fyldte mandag 
den 29. august 70 år.
Han er født på en gård i 

Fiskbæk, og var i mange 
år ansat i Skattecenter 
Tønder.

Jens Peter Thomsen var 
i 24 år med til at træffe 
beslutninger i lokalpolitik 
og har bestridt utallige 
poster.

Fra 1993-2006 var han 
medlem af Gråsten byråd 
og fra 2007-2017 sad han i 
Sønderborg Byråd.

Han har været garant for, 
at Venstre fik flotte stem-
metal i Gråsten og ikke 
blev glemt på rådhuset i 
Sønderborg.

Han blev sidste år ud-
nævnt til æresmedlem 
i Gråsten Venstre for 
sin store lokalpolitiske 
indsats.

Han har ikke helt slup-
pet sit engagement, og 
sidder i bestyrelsen for 

Gråsten Forum og er kas-
serer i Gråsten-Adsbøl 
Menighedsråd.

Han har siden 1977 
været gift med Margrethe 
Agerley. Sammen har 
de tre børn, Kim, Tine 
og Henrik og otte 
børnebørn. ■

Jens Peter Thomsen var i 24 
år medlem af byrådet.
 Arkivfoto
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FÆLLESSANG
Sjove anekdoter og fællessang med
højskolelærer Kenneth Christian
Anker Gars

Entré 100 kr.
Forfriskning kan købes
 

FOREDRAG 
Hvem er Michael Kvium og 
hvorfor maler han så grimt?
- eller gør han? 
Elin Lunding fortæller om maleren 
Michael Kvium og hans kunst

Entré 140 kr.
Forfriskning kan købes

 

JULEFÆLLESSANG 
"Det sørme, det sandt december" 
Julefællessang og musik med
komponist Bodil Heister - Jul på
slottet

Entré 140 kr.
Forfriskning kan købes

FÆLLESSANG 
Syng med fra Højskolesangbogen med
efterskolelærer Karen Hanne Munk

Entré 100 kr.
Forfriskning kan købes

FOREDRAG 
Hvorfor roder det sådan i
Gråstenskovene?
Hvad er urørt skov?
Skovrider Inge Gillesberg fortæller

Entré 100 kr.
Forfriskning kan købes

 

FOREDRAG
Den vilde pilot fra Sønderjylland
Museumsinspektør René Rasmussen
fortæller den utrolige historie om den
sønderjyske pilot Christian Johannsen

Entré 100 kr.
Forfriskning kan købes
 

KONCERT
Indvielse af BHJ Kultursalens nye flygel.
Klassiske og rytmiske musikere fra
Sønderjyllands Symfoniorkester viser
instrumentets klang og salens akustik

Gratis entré
Forfriskning i pausen

 

4 . S E P T E M B E R  K L . 1 5

Kultur i Gråsten
Efterårsprogram 2022 

i BHJ Kultursalen 

Læs mere på 
www.graastenforum.dk 

under temaet Det sker

Billetter til alle
arrangementer 

købes ved 
indgangen til 

BHJ Kultursalen i
Ahlmannsparken

1 9 . S E P T E M B E R  K L . 1 9 6 . O K T O B E R  K L . 1 9

2 7 . O K T O B E R  K L . 1 9 3 .  N O V E M B E R  K L . 1 9

1 0 . N O V E M B E R  K L . 1 9 1 . D E C E M B E R  K L . 1 9
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Tilbuddene gælder fra den 1. - 14. september og kan ikke kombineres med andre rabatordninger.

www.fribikeshop.dk 

SÆT STRØM  
TIL SEPTEMBER

Batavus RazerE-G0 Limited

SPAR 3.000,-

21.999,-

Batavus Razer E-Go Limited
FRI BIKESMART

KUN 695,- 
pr. md. i 36 mdr. 
Prisen omfatter 24.999 kr. + Fri BikeSmart-
serviceaftale på 3.000 kr. over 36 mdr.  
via. Betalingsservice. Samlerabat  
på 3.000 kr. Samlet kredit- og  
tilbagebetalingsbeløb 24.999 kr.*

AUG. 2022

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

Bystrategi bedre sent end aldrig
Af Lise Kristensen

Om udviklingen af en 
bystrategi for Gråsten, 
Rinkenæs og Egernsund 
har haft det ønskede 
tempo og vind i sejlene, 
er der ikke udelt enighed 
om, men nu er den ved-
taget af et enigt byråd. 
Øvelsen går først og frem-
mest ud på, at nu kan der 
arbejdes videre med ideer 
og tanker til at bringe de 
forskelligartede bysam-
fund nærmere hinanden.

“Torvet i Gråsten træn-
ger til at fremstå pænere, 
når turister kommer og 
er her. Vi må også prise 
det private initiativ til 
bosætning. Kommunen 
behøver ikke altid være 
primus motor på det 
område,” sagde Venstres 
byrådsmedlem, Ingrid 
Johannsen på det seneste 
byrådsmøde. Hun håber, 
der bliver penge til overs 
til at forfølge strategien og 
opfordrede til at tage en 

snak med de forslagsstil-
lere, der er kommet med 
input til bystrategien.

Slesvigsk Parti bryster 
sig af at have taget initi-
ativ til bystrategierne i 
Sønderborg Kommune.

“Ønsket var, kommunen 

skulle prioritere udvik-
lingen af de mindre byer. 
Området har et særligt 
potentiale i forhold til bo-
sætning og turisme. Det er 
rigtigt set, at vi skal styrke 
bosætning af børnefamili-
er, udvikle naturturismen 

og den lokale sammen-
hængskraft – også på 
tværs af Sildekule. Vi skal 
styrke fællesskabet og 
skabe gode oplevelser, der 
tiltrækker flere borgere og 
gæster,” sagde Slesvigsk 
Partis gruppeformand 
Stephan Kleinschmidt.

Svære at binde sammen
Rinkenæs, Gråsten og 
Egernsund er svære at 
binde naturligt sammen, 
fordi de to byer ligger ud 
til kysten langs en be-
færdet hovedfærdselsåre, 
der blandt andet tæller 
Egernsundbroen, som er 
lidt af en prøvelse, mens 
royalt prægede Gråsten 
midtby ligger lidt tilbage-
trukket ud mod Sildekule.

“Det er en meget forsin-
ket bystrategi på trods af, 
kommunen har mange 
gode digitale løsninger, 
som kunne være brugt i 
den indledende fase. Med 
fare for at blive sablet ned 
af socialdemokraterne 

og beskyldt for at tale 
både Gråstenområdet og 
forvaltningen ned, så vil 
jeg alligevel sige noget om, 
hvor der burde ske forbed-
ringer. Det er et angreb 
på den demokratiske 
samtale, når man ikke må 
ytre sig om fejl og mang-
ler. Repræsentanter fra 
koncernerne bag Aldi og 
Fakta i Gråsten fortæller, 
de to dagligvarebutikker 
lever på lånt tid og holdes 
kunstigt i live. Deres 
håb er, at hele byrådet 
vil begynde at tage deres 
bekymringer alvorligt 
og skabe rammerne for, 
at der fortsat kan være 
dagligvarebutikker i 
midtbyen. Det vil være en 
katastrofe, hvis der ikke 
er en dagligvarebutik i 
Gråsten midtby,” sagde 
Venstres Daniel Staugaard 
og tog dermed kritikken 
af tidsforløbet op.

Vigtigt at komme i gang
Socialdemokraternes 
Preben Storm sagde, at det 
er vigtigt at komme i gang 
og lytte til borgerne, og at 

bystrategien boder for en 
positiv udvikling.

“Vi valgte at udskyde 
processen for ikke at 
holde digitale møder. Set 
i bakspejlet går en masse 
input tabt ved digitale 
møder. Det går ikke altid, 
som præsten prædiker. 
Ikke alt er i mål, men vi 
vil Gråsten området det 
godt. Har vi fokus på 
det, vil Gråsten blomstre 
fremadrettet,” sagde 
partifællen Charlotte Riis 
Engelbrecht.

“Det er dejligt, vi har fået 
lavet en bystrategi. Der 
har været 25.000 besøgen-
de i Den kongelige køk-
kenhave i sommer. Det 
er meget. De har besøgt 
butikker og torvet, som 
vi skal gøre endnu mere 
hyggeligt. Jeg tror ikke, de 
tænker, ej hvor er her dødt 
og kedeligt. Vi har en plan 
til at sætte retningen, og 
vi begynder ikke ved nul,” 
sagde Didde Lauritzen (S), 
der ligesom de øvrige tale-
re bor på fastlandssiden af 
Sundet. ■

Ingrid Johannsen (V) Daniel Staugaard (V)

Preben Storm (S) Didde Lauritzen (S)
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Vind præmier Vind præmier 
på billetten på billetten 

gennem hele gennem hele 
modeshowetmodeshowet

Der serveres en Der serveres en 
lille anretning lille anretning 
og en øl eller og en øl eller 

sodavandsodavand

Der vises Der vises 
efterårets efterårets 
nyhedernyheder

Billet købesBillet købes
hos hos 

2dreams2dreams

Hovedpræmie: Hovedpræmie: 
gavekort til gavekort til 
2dreams på 2dreams på 

1500,-1500,-

Onsdag den 14. september kl. 18.30

Kæmpe modeshow
hos Restaurant Anker’s

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

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

ÅbningstiderÅbningstider

Hurtigste og nemmeste vej
til Nordals

Vintertidsplan fra 1. september - 9. juni
AFGANG MANDAG, TIRSDAG, ONSDAG, TORSDAG, FREDAG

Ballebro (Jylland): kl. 5:15 - 19:45
Hardeshøj (Als): kl. 5:30 - 20:00

LØRDAG 
Ballebro: kl. 7:45 - 19:45
Hardeshøj: kl. 8:00 - 20:00

SØNDAG OG HELLIGDAGE 
Ballebro: kl. 8:15 - 21:15
Hardeshøj: kl. 8:30 - 21.30

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,-

Orla Skovlunds seje 
kamp mod kræft

Af Gunnar Hat tesen

Orla Skovlund Hansen 
har sin helt personlige 
grund til at involvere sig 
i Kræftens Bekæmpelse 
og i Stafet For Livet, som 
løber af stablen lørdag 
den 10. september på 
Gråsten Ringriderplads. 
I 2013 bliver han diag-
nosticeret med kronisk 
leukæmi, der er en kræft-
sygdom, som rammer de 
hvide blodlegemer.

Før år 2000 var der ikke 
nogen behandling, som 
kunne helbrede denne 
sygdom, som gav max. 
5 år at leve i.

Men efter en intensiv 
forskning kom der en 
medicinsk behandling 
på markedet, som holder 
denne type leukæmi i 
skak. Med den nye be-
handling kan man med 
livslang og daglig medi-
cinsk behandling leve med 
denne sygdom.

Det er netop derfor Orla 
Skovlund Hansen er gået 
ind i arbejdet og bruger 
en stor del af sin fritid 
på arbejdet i Kræftens 
Bekæmpelse. 

“Forskning er bare så 
vigtigt i kampen mod 
kræft. Det er min egen 
historie et godt eksempel 
på. Det motiverer mig 
at kunne gøre en forskel 
ved at lægge lidt af min 
fritid i arbejdet, i Kræftens 
Bekæmpelse og i Stafet 
For Livet” siger Orla 
Skovlund Hansen. ■

Formand for Kræftens 
Bekæmpelse lokalafdeling 
i Gråsten, Orla Skovlund 
Hansen, er drevet af håb i 
kampen mod kræften. Her 
står han med et skilt, der 
skal pryde Ringriderpladsen 
lørdag 10. september.
 Foto Ingrid Johannsen
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10. september 2022 på Ringriderpladsen i Gråsten
Kl. 08:00 Pladsen åbner for holddeltagerne

• Fighterteltet åbner med adgang for alle Fightere

Kl. 09:30 Aktivitetsområdet åbner ved FDF Gråsten
• Udlevering af Fighterbluser i Fighterteltet
• Lysteltet & Kræftens Bekæmpelse info-telt åbner

Kl. 09:45  Opvarmning med Marlene fra Dance All Over
Kl. 10:00 Åbningstalen ved Benny Engelbrecht
Kl. 10:20 Fighterrunden – Rinkenæs Brass Band spiller Stafetten i gang
Kl. 10:45 Fighterbrunch i Fighterteltet med adgang for alle Fightere
Kl. 11:00 Musikalsk underholdning ved Benny Engelbrecht 
Kl. 11:00 Verner’s Massage – teltet åbner
Kl. 12:00 Madteltet åbner og der kan købes sandwich og drikkevarer

• Hyggemusik til maden leveres af Glenn Bonde

Kl. 13:00 UDKANT-band spiller
Kl. 14:30 Cross Dance med Marlene fra Dance All Over 
Kl. 15:30 Lange Andersen Band spiller
Kl. 16:45 CV Jørgensen Jam spiller
Kl. 18:00 Aftensmaden er klar og kan købes i madteltet
Kl. 19:00 Glad ”Syng-med musik” med Ulrik Jeppesen
Kl. 20:50 Stafetten ude på ruten indstilles
Kl. 21:00 Lysposerne tændes
Kl. 21:10 Lystalen ved sognepræst Hanne Beierholm Christensen

• Efterfulgt af 1 minuts stilhed
• Broager Egnskor synger for i den afsluttende fællessang 

Kl. 21:50 Tak for i år ved formand Orla Skovlund Hansen
Vi ses igen 2. weekend i september 2023

Program

Præsten forlader Rinkenæs ad fordøren

Af Lise Kristensen

Søndag den 4. septem-
ber holder sognepræst 
Marianne Østergård 
Petersen afskedsguds-
tjeneste i Korskirken i 
Rinkenæs efter 14 års 
virke. 
Hun er rask og aktiv og i 
fuld vigør. Det er bevidst, 
hun går på et tidspunkt, 
hvor der med et lidt for-

tærsket udtryk er mange 
gode år i hende endnu.

“Man skal gå, mens man 
selv kan, og man skal gå 
ud ad fordøren,” er hendes 
mantra.

“Jeg har været præst 
halvdelen af mit liv. Den 
anden halvdel har jeg 
været med til at oprette 
en kirkehøjskole, arbejdet 
med håndarbejde, holdt 
foredrag om medicinsk 

teknologi etik og fået 
mand og børn,” fortæller 
Marianne Østergård 
Petersen, der er prov-
stedatter fra det vestjyske 
og til sin 50 års fødsels-
dag blev interviewet til 
Kristeligt Dagblad med 
titlen ”Præsten der ikke 
ville være præst”.

“Det var en proces at 
gå den vej. Jeg er opvok-
set i et hjem, hvor man 

snakkede om Gud. Det 
var et åbent grundtvigsk 
hjem,” fortæller præsten, 
hvis første embede netop 
var i en lille grundtvigsk 
enklave Nr. og Sdr. Bork 
på den missionsk prægede 
vestkyst.

Marianne Østergård 
Petersen var i 1991 del af 
en stormomsust diskussi-
on om kvindelige præster. 
Hun læste ved indsættel-
sen af en mandlig præst, 
der ikke ønskede hendes 
tilstedeværelse under hans 
ordination og heller ikke 
ville give hende hånden. 
Netop det fik hende til 
som ene kvinde at deltage 
i ordinationen i Ribe 
Domkirke. Det bragte 
hende i Ekstra Bladet og 
på TV – hvilket hun ikke 
var udelt begejstret for. 
Det var en hård tørn.

Fællesskab i Rinkenæs
Efter 18 år i Bork skiftede 
hun til Rinkenæs. Her har 
hun været lige siden.

“Jeg elsker den vestjyske 
natur, men jeg havde lyst 
til at skifte til det østjyske. 
I Vestjylland lærer man 
betydningen af det, der 
ikke bliver sagt. Her i 
Rinkenæs er menigheden 
mere direkte i sin tilgang 
til kirken,” fortæller sjæ-
lesørgeren, der sætter pris 
på begge dele og forstår at 
omgåes forskellige folk.

Hun er glad for, diskussi-
onen om kvindelige præ-
ster og ægteskab mellem 
par af samme køn er et 
overstået kapitel. I dag er 
der flere kvindelige end 
mandlige præster, og hun 
vier homoseksuelle.

“Kirken er så rummelig 
som Kristus. Glæden ved 
den opbakning og det 

fællesskab, vi har her i 
Rinkenæs, tager jeg med 
mig herfra. Der er et vel-
fungerende samarbejde 
mellem foreninger, kirke, 
plejehjem, skole, børneha-
ve, brandvæsen og spej-
dere. Rinkenæs rummer 
fantastiske muligheder 
og glæder. Jeg håber, de 
får en præst, de bliver 
glad for,” siger Marianne 
Østergård Petersen, der 
kaster sig over interessen 
for plantefarve, hånd-
arbejde og foredrag om 
Astrid Lindgren og Selma 
Lagerlöf.

De to forfatterinder 
rummer visdom for børn 
og voksne. Netop børnene 
står præstens hjerte nært. 
Børnegudstjenester og 
børneaktiviteter har været 
en stor del af hendes virke. 
De fem børn har foreløbig 
skænket hende seks bør-
nebørn, som hun nu får 
mere tid til.

“Nogen spørger, om det 
er et arbejde at være præst. 
Det er det! Det er også 
spørgsmål om de store 

problemstillinger i livet. 
Sjælesorgssamtaler har 
været en stor del af mit 
arbejdsliv. Du er omgivet 
af ord og musik. Det er en 
skønhed uden lige. Det er i 
kirken og med Kristus den 
tredje dimension opstår. 
Du finder ind i det og går 
ind i det uden helt at kun-
ne sætte ord på det, selv 
om det også er præstens 
opgave. Der er en ufor-
klarlig ræsonans omkring 
det. Det er en skønhed at 
arbejde med ord, fortæl-
linger og musik,” fortæller 
Marinne Østergård 
Petersen, der bliver i den 
boldgade.

Det er ikke til at forstå, 
det snart er slut. Det er 
både givende og vemodigt. 
Hun kommer ikke til at 
kede sig i sit otium. Der 
er masser af gøremål, og 
så er der ægtefællen Peter 
Jespersen, som hun selv-
følgelig går ud ad fordøren 
sammen med, når præste-
gården i Rinkenæs skiftes 
ud med sommerhuset på 
Mols. ■

Marianne Østergård Petersen 
har på søndag afskeds-
gudstjeneste som præst i 
Rinkenæs gennem 14 år og 
32 år i alt som sjælesørger.
 Foto Lise Kristensen

Korskirken i Rinkenæs har været en værdsat arbejdsplads for 
Marianne Østergård Petersen gennem 14 år, men på søndag 
forlader hun den og præstegården for at gå på pension, og 
hun lægger vægt på at gå ud ad fordøren.
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AUTENTISK SNEDKERKØKKEN

Sønderborg Køkkenet • Ellegårdvej 23B, Sønderborg • 74 42 92 20 
Mandag - Torsdag kl. 8.00 - 16.00, Fredag kl. 8.00 - 14.30

inspiration
Bolig

.

Skab sammenhæng mellem fortid og nutid. 
Vi hjælper dig med at opdatere din ind-
retning på en hensynsfuld måde og med  
respekt for de oprindelige detaljer.
 
Vælger du en snedkerløsning til dit køkken, 
bad, garderobe eller bryggers, får du et 
tidløst udtryk, som ser bedre ud og føles 
bedre end noget andet. Solidt håndværk og 
slidstærke materialer giver glæde i mange 
år frem.

Kontakt os til en snak om dit drømmehjem. 

D E S I G N  O G 
H Å N D VÆ R K
hos køkkeneksperten på Ellegårdvej

SOMMERSALG

Tilbuddet gælder kun ved køb af brille inkl. glas. 
Kan ikke kombineres med andre tilbud og rabatter. 

Gælder brillestel i butikken.

- OGSÅ DE KENDTE MÆRKER

FRA BL.A. 

GUCCI  /  BOSS  /  ESCADA

ZADIG & VOLTAIRE

TOM FORD  /  NINA RICCI

OAKLEY  /  SAINT LAURENT

ARMANI  /  PERSOL®

DAVID BECKHAM  /  RAY-BAN®

CHOPARD  /  MULBERRY

POLICE X LEWIS HAMILTON

PÅ ALLE BRILLESTEL

OP TIL70%

ALLE SOLBRILLER 
25% - 50%

SIDSTE DAG LØRDAG 3. SEP.
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Thiele Sønderborg 
Borgen / Østergade 4 - 6400 Sønderborg

Tlf: +45 74440580 - Mail: soenderborg@thiele.dk 
www.thiele.dk

Vær med til at indvie BHJ Salens nye flygel
BHJ Fonden har doneret et C. Bechstein-flygel til Ahlmannsparken i Gråsten. 
Vær med til en gratis koncert søndag 4. september, når klassiske og rytmiske 
musikere viser instrumentets klang og salens akustik. 
Ingen tilmelding nødvendig.

Klaverkvartet fra Sønderjyllands Symfoniorkester
Jakob Alsgaard Bahr, flygel - Mihaela Oprea, violin
Jacob Elmedahl Johansen, bratsch - Martin Pratissoli, cello

Jazz-duo
Jesper Hindø og Steffan Grarup Jensen

Tid og sted: Søndag 4. september 2022 kl. 15 - BHJ Salen, Ahlefeldvej 4 i Gråsten

KLAVERKONCERT
ALLE ER 

VELKOMNE
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GRÅSTEN SLOTSKIRKE
Søndag den 4. september kl. 11.00
ved Hanne Beierholm Christensen

ADSBØL KIRKE
Søndag den 4. september 

Ingen gudstjeneste

KVÆRS KIRKE
Søndag den 4. september kl. 9.30

ved Elli Krog Foldager

BROAGER KIRKE
Søndag den 4. september kl. 10.30

med dåb ved Stefan Klit Søndergaard

EGERNSUND KIRKE
Søndag den 4. september kl. 11.00

ved Liselotte Kirkegaard

RINKENÆS KORSKIRKE
Søndag den 4. september kl. 13.30

Afskedsgudstjeneste ved Marianne Østergård
med efterfølgende kaff ebord på Benniksgaard Hotel

NYBØL KIRKE
Søndag den 4. september kl. 11.00

ved Karen Møldrup Rasmussen

SOTTRUP KIRKE
Søndag den 4. september kl. 9.30
ved Karen Møldrup Rasmussen

ULLERUP KIRKE
Søndag den 4. september kl. 11.00

med konfirmandvelkomst
ved Lis-Ann Rotem

TYSK GUDSTJENESTE
Sonntag, 4.9., 14 Uhr,

Gottesdienst und Inselmissionsfest
auf Röm

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

INVITATIONINVITATION
Søndag den 4. september kan Søndag den 4. september kan 

Inger og Willy FjordbækInger og Willy Fjordbæk
fejre DIAMANTBRYLLUPfejre DIAMANTBRYLLUP
Der indbydes til morgensang Der indbydes til morgensang 

og kaff e m.m. i opvarmet og kaff e m.m. i opvarmet 
telt i Adsbøl kl. 8.00.telt i Adsbøl kl. 8.00.
Alle naboer, venner og Alle naboer, venner og 

bekendte er velkommenbekendte er velkommen
Med venlig hilsen og vel mødtMed venlig hilsen og vel mødt
Børn, børnebørn og oldebørnBørn, børnebørn og oldebørn

Familie på farten
– fra Halifax til Alaska
Onsdag den 21. september kl. 14.30 – 16.30

i BHJ Salen Ahlmannsparken
Familie på farten ved Anne Grethe og Helge – 
kendt fra rejseudsendelser i TV – fortæller og 

viser � lm fra deres rejse i 2019 tværs over Canada 
fra Halifax i øst til Alaska i vest – en rejse på 

44.000 km på de nordamerikanske veje. I 180 dage 
blev Landcruiseren en rullende pensionistbolig.

Pris 70,-  for medlemmer
90,-  for ikke medlemmer

Priserne er inkl. kaffe og kage

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

eller til Erling Nissen, tlf. 21 74 94 85, 
e-mail: nissenerling46@gmail.com senest 

mandag den 19. september kl. 18.00

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

Kultur i Gråsten klar 
med efterårsprogram

Af Lise Kristensen

Kultur i Gråsten har til 
formål at tilbyde bor-
gere i Gråsten og omegn 
kulturoplevelser i alle 
genrer. 
Den har skiftet navn fra 
Kulturlandsbyen 6300, 
fordi den ikke længere 
kan bruge landbrugssko-
lens røde lade i tidligere 
omfang. 

Det kalder på nye ram-
mer og nye oplevelser. 
Efterårets syv arrange-
menter foregår i BHJ Salen 
i Ahlmannsparken. 

Der vil fortsat være 
kunstudstillinger i den 
røde lade i maj og juni.

“Kultur i Gråsten er 
dannet i marts i år. Vi har 
allerede haft ét arrange-
ment i form af fællessang. 
Vi er ikke kede af, det er 

gået som det er gået, men 
har fundet anledning til 
at få noget nyt op at stå. 
Programmet er udfær-
diget på den måde, at vi 
den første torsdag i hver 
måned har musik eller 
fællessang og derefter et 
foredrag eller en aktivitet,” 
fortæller formand Hanne 
Næsborg Andersen.

Der indledes søndag 4. 
september med en kon-
cert på BHJ Salens nye 
flygel. Derefter følger et 
spændende foredrag 19. 
september med histori-
keren René Rasmussen, 
der fortæller den utrolige 
historie om den sønder-
jyske pilot Christian 
Johannsen. Han var lidt af 
en vovehals, der kastede 
Dannebrog ned over søn-
derjyden H.P. Hanssen, da 
han holdt genforenings-
tale på Dybbøl Banke. 

Spørgsmålet er, om det var 
for at genere taleren, eller 
ren og skær begejstring. 
Det afslører den sønderjy-
ske storyteller i BHJ-Salen. 
René Rasmussen er ved 
at skrive en bog om den 
vanvittige pilot.

Sangaftener
Sangaftner krydres 
med naturoplevelser og 
kunstforedrag efteråret 
igennem. Der afrundes 
med julefællessang 1. de-
cember, og så kommer der 
senere et forårsprogram. 
Billetprisen er 100-140 
kroner. Første fællessang 
er gratis. Man kan blive 
støttemedlem af Kultur 
i Gråsten for 100 kroner 
og efter ønske få tilsendt 
nyhedsbrev med program. 
Det kan man også læse på 
graastenforum.dk

“Vi regner med, ar-
rangementerne kan løbe 
rundt i sig selv. Der kan 
sidde virkelig mange i 
BHJ Salen,” siger Hanne 
Næsborg Andersen, der 
håber på Corona frie tider, 
så kulturforeningen ikke 
skal bøvle med det.

“Vi vil gerne give folk 
det, de ikke havde regnet 
med. Vi bygger på ide-
erne fra Flensborg Fjord 
Kultur- og Kunstforening. 
Målet er at tilbyde 
kulturelle aktiviteter 
og skabe liv i Gråsten. 
Vort program er afstemt 
med menighedsrådet og 
Ældre Sagen, så vi ikke 
går hinanden i bedene,” 
fortæller Hanne Næsborg 
Andersen, der selv glæder 
sig til efterårets afveks-
lende og indholdsrige 
program. ■

Kultur i Gråstens første arrangement var med Vokalbanden i BHJ Salen - nu er der lavet et 
efterårsprogram med musik og sang og foredrag. Arkiv foto
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Læserbrev

Dødsfald

Taksigelser

www.lindegaardensbedemand.dk
Sønderborg, Gråsten, Aabenraa

& Kruså/Padborg
DØGNSERVICE:

29 29 86 68

Bedemand med hjertet

 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

Hjertelig takHjertelig tak
For blomster og venlig deltagelse vedFor blomster og venlig deltagelse ved

Anke Friedrichs Anke Friedrichs 
bisættelse i Ullerup Kirkebisættelse i Ullerup Kirke

En særlig tak til den kommunale hjemmepleje Fjord En særlig tak til den kommunale hjemmepleje Fjord 
i Egernsund for varm og kærlig omsorg.i Egernsund for varm og kærlig omsorg.

På familiens vegnePå familiens vegne
Calle FriedrichsCalle Friedrichs

Der må findes en løsning
Jeg har min gang jævn-
ligt i Ahlmannsparken, 
både som bruger 
af Biblioteket men 
i høj grad som 
foreningsmedlem.
Det har jeg så i øvrigt altid 
haft, da jeg i min yngre 
dage spillede håndbold.

Cafeteriaet var og 
er en vigtig del af 
Ahlmannsparken.

Det er vigtigt, at vi kan 
købe vores forplejning til 
almindelige klubeftermid-

dage og aftner, men også 
holde arrangementer, 
hvor vi kan bespise vore 
klubmedlemmer.

Vi – altså os i Gråsten 
og omegn - vil gerne have 
Ahlmannsparken til at 
blomstre, være et kultur-
sted, udnytte de fine mu-
ligheder BHJ-Salen har, 
men der hører en cafédrift 
med!

Min opfordring går 2 
veje:

Kære politikere og 
forvaltning

Find en fornuftig løsning 
på en forpagtningsaftale, 
der er holdbar.

Èn hvor forpagteren kan 
leve af at være i huset.

Kære Brugere af 
Ahlmannsparken:

Bak op om den forpagter 
vi får.

Vores foreningsliv kræ-
ver masser af frivilligt 
arbejde i forvejen og det er 
en stor lettelse for de fleste 
bestyrelser,at der er en 
luge, hvor vi kan bestille 
det der skal til for at få vel-
lykkede arrangementer.

Sammen kan 
vi gøre driften af 
Ahlmannsparken bedre.

Helle Blindbæk 

Smedebakken 7, Adsbøl

Helle Blindbæk Arkiv foto

En stor og hjertelig tak

for deltagelse ved

Peder Callesens
begravelse fra Gråsten Slotskirke

Tak for mange smukke blomster 
både hjemme og i kirken 

samt minderige taler 
ved efterfølgende sammenkomst

Også en stor tak for uvurderlig hjælp og besøg 
under hele sygdomsforløbet.

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

På familiens vegne

Eva

Anne Kathrine Fogt,  
Nybøl, er død, 84 år. ■

Knud Erik Dybdahl Nyby, 
Broager, er død, 72 år. ■

105-årig i Tørsbøl
Ellen Caspersen, Tørsbøl, 
fylder søndag den 4. 
september 105 år.
Hun er tidligere ekspediti-
onssekretær i Bikuben.

Ellen Caspersen blev født 

i Nyboder i København, 
og tog studentereksamen 
fra Aurehøj Gymnasium 
i 1937. 

Efter uddannelse til 
tosproglig korrespondent 
blev hun først ansat ved 
Rustfri Stålmontage og 
dernæst i 1946 i Bikuben, 
hvor hun især arbejdede i 
udlånsafdelingen.

I 1982 gik Ellen 
Caspersen på pension og 
flyttede til Tørsbøl, for at 
komme nærmere på sin 
eneste datter.

Udover datteren har 
hun to børnebørn og fem 
oldebørn. ■

Ellen Caspersen har stemt 
ved hvert eneste valg, siden 
hun første gang kunne afgive 
sin stemme ved folketings-
valget i 1943. Arkiv foto

9



M A N D A G  D E N  1 2 .  S E P T E M B E R  K L .  1 9. 0 0
PÅ  B R OA G E R H U S 

Bystrategi for Gråsten/Rinkenæs/Egernsund ved Erik Krogh 

Budget 2023 ved Ellen Trane Nørby 

Ka� e og kage 

Eventuelt 

Arrangeret af Gråsten, Sundeved og 
Broagerlands vælgerforeninger

Ellen Trane Nørby Ingrid Johannsen

M E D L E M S M Ø D E

Erik Krogh

Kristian Bonefeld Daniel Staugaard

Idrætsfolk har fået fast skum under fødderne

Af Lise Kristensen

Broager Hallen har op 
til sæsonen fået nyt 
halgulv i Hal 1.
Det er lyseblåt og mørke-
blåt og har en skumkerne, 
der gør det meget beha-
geligt for idrætsudøverne 
at dyrke sport på, da 

det giver et let fjedrende 
underlag.

Centerleder Pia 
Lehmann har sammen 
med ungarbejdere malet 
alle døre og vinduer 
i Hal 1, som nu tager 
sig frisk og fornyet ud. 
Forbedringerne er en del 
af et større renoveringsar-

bejde i Broager Hallen, der 
også får forbedrede om-
klædnings- og badefor-
hold, da hallen længe har 
trængt til en makeover.

Gulvet er leveret af 
Unisport og monteret af 
kyndige håndværkere og 
specialister i netop hal-
gulv. Sønderborg kommu-

ne har velvilligt bidraget 
til formålet til gavn for 
sportsfolket i Broager og 
på Broagerland, ligesom 
Oktoberfesten i Broager 
har doneret en klækkelig 
sum til projektet.

Broager Ungdoms- 
og Idrætsforening og 
Skytteforeningen satte i 

forbindelse med Sportens 
Dag gang i forskellige 
aktiviteter, og gulvet og 
hallens øvrige facilite-
ter stod sin prøve efter 
sommerpausen. ■

Broager Hallens nye gulv i 
Hal 1 er blåt og blødt.
 Foto Lise Kristensen

Ny legeplads i Skodsbøl
Af Gunnar Hat tesen

De yngste i Skodsbøl har 
fået ny legeplads, som 
blev indviet, da Skodsbøl 
Landsbylaug holdt 
sommerfest.
Landsbylauget har fået 
126.600 kr. fra landdi-

striktspuljen til at anlægge 
ny legeplads, petanque-
bane, belægning omkring 
huset, bord-/bænkesat, 
et skur til havetraktor, 
bord-/bænkesæt og diver-
se redskaber samt en ro-
botklipper. Derudover har 

BHJ Fonden givet 20.000 
kr. til projektet.

“Resten er blevet finan-
cieret af landsbylauget 
og det hele er lavet med 
frivillig arbejdskraft”, 
fortæller Stella Josupeit fra 
Skodsbøl Landsbylaug. ■

Der er blevet nye muligheder for leg i Skodsbøl.
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SUPERBRUGSEN BROAGER
Storegade 10, 6310 Broager
Tlf. 7444 1500
Åbent alle dage kl. 8.00-20.00

MØD OS PÅ  
FACEBOOK

Der tages forbehold for 
udsolgte varer og trykfejl.

Disse priser gælder kun torsdag og fredag i uge 35.2022

Coca Cola sodavand
Vælg mellem Coca Cola, Squash, Coca 
Cola Zero, Sprite eller dansk vand  med 
citrus. 24x33 cl. Frit valg.

Grå 
Peter Larsen kaffe
Pose med 400 g.

Kalvesteg
Af dansk tykkam.
Kg-pris 5990

Engelske bøffer
Pakke med 1000 g/5-6 stk.

Blandet frugt
Flere varianter. Max. 30 stk. 
pr. kunde pr. dag.

Änglamark
mælk
Vælg mellem let-,
mini- eller skummet-
mælk. Max. 6 liter 
pr. kunde pr. dag.

Flydende Becel
Flaske med 500 ml.

Bagerens
franskbrød

Coop pommes 
frites eller kar-
toffelskiver
Frit valg.

Kims chips
Flere varianter. Frit valg.

Brunch skrabeæg
Bakke med 10 store æg.

HVER 
MANDAG HVER 

TIRSDAG

HVER 
ONSDAG

HVER 
TORSDAG

HVER 
FREDAG

HVER 
SØNDAG

HVER 
LØRDAG

Ta’ 10 stk.

15,- Pr.  stk.

695

Pr.  stk.

1495
Pr.  pose

995 Pr.  pose

1095
Pr.  bakke

1495

Pr.  stk.

995

Gode priser hver uge i SuperBrugsen Broager

4 friske priser torsdag den 1. og fredag den 2. september

Ta’ 4x400 g

90,-
Pr. 1/2 kg

2995

Pr. pakke

100,-Pr. ramme

5995
+pant
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Sønderborg Forsyning
Ellegårdvej 8 · 6400 Sønderborg · Tlf: 8843 5300
info@sonfor.dk · www.sonfor.dk

Der foretages TV-inspektion og spuling af eksisterende kloakledninger  
i Broager midtby i perioden medio september til medio oktober 2022.

TV-inspektionerne foregår på Vestergade, Storegade, Østergade samt vejene  
i og omkring området fra Nejsvej i syd og til Møllegade i nord. Tv-inspektionen 
udføres af firmaet FKSSlamson A/S for Sønderborg Forsyning.

Det drejer sig i hovedtræk om ca. 2100 m kloakledninger, ca. 65 brønde samt 
ca. 215 stikledninger fra hovedledninger og ind til skelgrænsen ved ejendomme.

TV-operatøren vil varsle beboerne i områderne mindst 2 dage forud for spuling 
og TV-inspektion. Informationen sker via SMS samt fysiske breve til de husejere, 
der ikke modtager SMS. 
 
Hvis I ved, at I rejser på ferie inden for perioden, ville det være en god idé  
at dække afløbsriste inde i huset til, og stille en tungere genstand ovenpå.  
Ligeledes bør toiletbrættet være slået ned, og holdt nede af en tungere genstand.

Tak for jeres forståelse. 

TV-inspektion i Broager

Advarer mod strandhugst af skolebørn
Af Lise Kristensen

Som bosiddende i Iller 
har Socialdemokratiets 
Erik Lorenzen ikke per-
sonligt voldsomt meget 
i klemme i bystrategien 
for Gråsten, Rinkenæs 
og Egernsund, selv om 
han som byrådsmedlem 
er med til at godkende 
den. 
Han spærrede dog øjnene 
op, da han i bystrategien 
læste en passus om at 
“justere skoledistriktsop-
delingen, således at 
Egernsund knyttes 

til Gråsten, frem for 
Broager.”

“Den passus er vi ikke 
glade for, hvor jeg kom-
mer fra. Man opnår ikke 
styrke af et område ved 
at stjæle fra andre,” sag-
de han under byrådets 
strategidebat.

“Jeg ved, det vækker 
bekymring blandt lærere, 
ledelse og skolebestyrelse 
i Broager. Det er at gå på 
strandhugst i et andet sko-
ledistrikt. Så kunne vi jo 
også skrive i strategien for 
Broager, at Nybøls elever 
skal gå i skole der. Jeg ville 

gerne have den passus væk 
fra bystrategien, men fik at 
vide, planens indhold i gi-
vet fald skal behandles i de 
respektive udvalg, hvis det 
skal føres ud i livet. Det 
kan ikke være meningen 
med at udvikle et område, 
at man udhuler andre sko-
lers elevgrundlag,” siger 
Erik Lorenzen, der også 
fik ovennævnte svar på sit 
indlæg på byrådsmødet.

Der ændres ikke skoledi-
strikter, uden det skal over 
børne- og uddannelsesud-
valgets bord, men ifølge 
lokalpolitikeren er det et 

spøgelse i lokalet, så længe 
det står i strategiplanen.

“Det undrer bestyrel-
sen, at der på side 13 
i bystrategien står, at 
man vil ”Justere skoledi-
striktsopdelingen, således 
at Egernsund knyttes 
til Gråsten, frem for 
Broager”. 

Høringssvar
Dette står i en bibemærk-
ning og på ingen måde be-
grundet. Vi har erfaret, at 
det ikke har været belyst i 
børne- og uddannnelses-
udvalget. Skolebestyrelsen 

synes, det er uheldigt, at 
dette punkt ikke er belyst 
bedre og ikke har været 
særskilt i høring, før det 
indgår i en bystrategi. 
Skolebestyrelsen ønsker 
ikke, at der ændres på 
skoledistriktet,” skriver 
Broagers skoleleder Ditte 
Skyum i et høringssvar på 
vegne af skolebestyrelsen.

“Forslaget om at justere 
skoledistriktsopdelingen 
er ikke en del af selve 
strategien, men markeret 
som eksempel på en mulig 
handling, der kan støtte 
op om strategien. Svaret 
er taget til efterretning.” 
står der i forvaltningen 
bemærkning ■

Byrådsmedlem Erik Lorenzen 
(S). Arkiv foto

Egernsund får ny skulptur ved havnen
Af Tove Hansen

En træskulptur af 
billedhugger Sabine 
Boisen bliver om få uger 
opstillet på havnekajen i 
Egernsund.

Træskulpturen hedder 
“En drøm om vinger”.

Sabine Boisen har 
sat nogle tanker bag 
skulpturen.

“Hvem har ikke med et 
snert af misundelse obser-
veret en fugleflok på him-

len og funderet: “Tænk at 
kunne flyve!”, fortæller 
Sabine Boisen, som er 
født i en landsby mellem 
Flensborg og Slesvig.

“Når fugle flyver i flok, 
flyver de ofte i et bestemt 
mønster. Den fugl som 

flyver forrest, bryder 
luften med sine vinger, så 
der skabes et område med 
lavere tryk lige bag dens 
vingefang. 

Samme princip benyttes 
indenfor cykling også. 
Ved at køre tæt bag en 

anden deltager kan en 
cykelrytter spare af sin 
energi og for mig ser det 
ud som om cykelrytterne 
ved Tour de France flyver 
op af bjergerne”, fortæller 
Sabine Boisen, der er 
uddannet billedhugger i 

Flensborg, men nu bor i 
Sønderborg.

Hun har reduceret 
skulpturen “En drøm om 
vinger” til store, flotte 
vinger og cykelrytterens 
overkrop på en sokkel.

“Jeg benytter mig af 
Trikolorens farver og 
maler cykelhjelmen blå 
og bjergtrøjen selvfølgelig 
hvid med røde prikker. 
Hermed skaber skulptu-
rens udtryk forbindelsen 
til Tour de France”, 
siger Sabine Boisen, som 
glæder sig over, at Jonas 
Vingegård vand året Tour 
de France.

“Det giver jo vingerne en 
ekstra dimension”, siger 
Sabine Boisen. ■

Billedhugger Sabine Boisen 
har lavet en træskulptur 
"En drøm om vinger", som 
bliver sat op på havnekajen i 
Egernsund.

1 2 B R O A G E R



Lån billigt til energirigtig
boligforbedring

med vores
ZEROboliglån

BroagerSparekasse.dk/Zeroboliglån

Lærer Johanna Maria Precht 
indtræder i byrådet. Arkiv foto

Broager-lærer i byrådet
Af Lise Kristensen

Enhedslistens Asger 
Romme Andersen har 
bedt om barselsorlov 
fra byrådet 1. januar-30. 
april 2023. 
Hans afløser bliver 58-åri-
ge Johanna Maria Precht. 

Hun bor i Sønderborg, har 
boet i Gråsten og er lærer 
på Broager Skole. 

Hun er tysk født, stam-
mer fra Solingen og har 
taget dansk statsborger-
skab, efter først at have 
boet på Ærø en årrække 
for senere at flytte til 
Sønderjylland. 

Asger Romme Andersen 
er formand for natur-, 
klima- og miljøudvalget 
og medlem af børne- og 
uddannelsesudvalget samt 

af jordkøbsnævnet. Han 
blev medlem af byrådet 
for første gang ved valget 
i 2021, efter Enhedslisten 
ikke havde været repræ-
senteret den forgangne 
periode.

24. august blev byråds-
medlem for Enhedslisten 
Asger Romme Andersen 
40 år. Han fik på onsda-
gens byrådsmøde overrakt 
en gavekurv af borgmester 
Erik Lauritzen. 

Den cellofanindpak-

kede gave indeholdt 
Ringrider-øl, hvilket fik 
byrødderne til at trække 
på smilebåndet. 

Forleden opfordrede 
Enhedslistens medlem af 
byrådet nemlig politikere 
og ansatte i forvaltnin-
gen til at takke nej til 
invitationen til den årlige 
herrefrokost, fordi den 
er ekskluderende over 
for kvinder. Det, mener 
Asger Romme Andersen, 
er upassende og ude af trit 
med tiden. ■

Broager Midtby og Torv skal med i budget
På det seneste 
møde i Teknik By- og 
Boligudvalget var 
punktet om Broager Torv 
på dagsordenen. 
Der var enighed om, at 
skitseforslag B fra (WSP 
kommunens rådgivnings-
firma), skal være udgangs-
punkt i den kommende 

planlægning af Broager 
midtby og torv.

Udvikling og modernise-
ringen af Broager midtby 
og torv vil være en proces, 
der skal gøre Broager 
midtby til et attraktivt 
sted at færdes og opholde 
sig i. 

Der tegner sig et billede 
af, at der skal arbejdes 

med en Masterplan, 
hvor de forskellige faser 
af midtbyens udvikling 
og modernisering skal 
indarbejdes.

Den første fase er at få 
afstemt den kommende 
kloakseparering i by-
midten med Sønderborg 
Forsyning og i den 
forbindelse få afklaret 

de kommende belæg-
ninger og trafikforhold. 
Det vil ske i dialog med 
Broager Udviklingsforum, 
Sønderborg Forsyning 
med flere i 2022/2023

Vigtigt er det, at kom-
mende finansiering af 
Broager torv og midtby 
bliver indarbejdet i kom-
munens budgetlægning 

for de kommende år, 
således at en kommende 
Masterplan og økonomi 
kan følges ad.

Erik Krog 

Sletmarken 10, Broager 

Byrådsmedlem for Venstre

Læserbrev

Byrådsmedlem Erik Krogh (V)
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S U N D E V E D

SUNDEVED
GYMNASTIKFORENING
PROGRAM FOR SÆSON 2022-2023

START UGE 37

BAKKENSBRO 
GL. SKOLE

INSTRUKTØR HJÆLPEINSTRUKTØR UGEDAG TIDSPUNKT

Fitnessmix
fra 15 år

Kari Pharao Mandag 17.00-18.00

Yoga
Maks. 25 deltager

Klaus V. 
Gregersen

Mandag  18.15–19.10

Yoga for mænd
Maks. 25 deltager

Klaus V. 
Gregersen

Mandag  19.20- 20.15

Store bolde og elastikker
Mænd/kvinder

Anne Østergaard Torsdag 18.30-19.30

BLANS - ECKERSBERG 
BØRNEUNIVERS

INSTRUKTØR HJÆLPEINSTRUKTØR UGEDAG UGEDAG

Spring/rytme
0-3 klasse 

Anna Kirstine Lei 
Lærke Rahbek 
Asta Priske Lei

Mandag 16.00-17.00

Megafræs
3-6 år

Anna Kirstine Lei 
Mathilde Mulvad 
Asta Priske Lei 

Mandag 17.00-18.00

NYDAMSKOLEN INSTRUKTØR HJÆLPEINSTRUKTØR UGEDAG UGEDAG

Damemotion Nicole Møller Mandag  15.15–16.15

3-4 årige
Maks. 35 deltager

EmilieBohsen

Katja Bohsen
Mette Steg

Cecilie So� e Bram
Wilma Alberte Schumann

Mandag  16.15-17.15

Familiegymnastik 0-3 år
Maks. 25 deltagere

Lotte B. Bohsen 
Emilie Bohsen

Onsdag 16.00-17.00

HIIT
Fra 15 år

Claudia Bohsen Tirsdag 18.00-18.30

CORE (Intensiv 
Core Træning)

Camilla 
Christensen

Tirsdag 18.35-19.05

Pilates Thomas Kirchhoff Onsdag 19.00-20.00

Springlopperne 5-6 årige
Maks. 35 deltagere

SÆSONSTART UGE 38

Hanne 
Lindegaard

Freja Lindegaard
Line L. Hartvig

Signe Westenholz
So� e Duus Alnor

Torsdag 15.30-16.30

Spring 1-3.kl.
Maks. 35 deltagere

SÆSONSTART UGE 38

Hanne 
Lindegaard

Johan Lindegaard
Signe Westenholz

Simone Skødt-Eriksen
Magnus Hohwü Sigurdsson

Torsdag 16.30-17.45

Spring 4-6 kl.
Maks. 35 deltagere

SÆSONSTART UGE 38

Hanne 
Lindegaard

Johan Lindegaard
Simone Skødt-Eriksen

Magnus Hohwü Sigurdsson
Torsdag 17.45-19.00

AROBIC/PULS/STYRKE
Fra 15 år

SÆSONSTART UGE 38
Jutta Østergaard Torsdag 19.00-20.00

Træls træning for 
seje mænd

SÆSONSTART UGE 38
Svend Petersen Torsdag 20.00-21.00

Dansemix & Retro-
aerobic/MBL

Jutta Østergaard Søndag 11.00-12.00

GÅ PÅ ALLE DE HOLD DU VIL FOR ÉN SÆSONPRIS

Børn kr. 350,- Voksne kr. 450,- Over 65 år kr. 350,-
FØRSTE 2 GANGE GRATIS 3 GANG BINDENDE 

SE MERE PÅ WWW.SUNDEVED-GYMNASTIK.DK 

Der tages forbehold for evt. ændringer - hold dig opdateret 
på vores facebookside eller hjemmeside. 

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

Hyggelig jazz med Neanders Jazzband
Neanders Jazzband sørger 
for en svigende og hygge-
lig aften, når jazzorkestret 
fredag den 16. september 
kl. 20.00 optræder på 

Forsamlingsgaarden 
Sundeved. 

Neanders Jazzband spil-
ler dejlig jazzmusik med 
udgangspunkt i New 

Orleans stilen, men deres 
repertoire indeholder 
også numre fra andre 
epoker af jazzens historie 
blandet op med nyere 

ting fra rock'n'roll pe-
rioden, men alt sammen 
udført med det særlige 
Neander-touch. ■

Neanders Jazzband optræder på Forsamlingsgården Sundeved. Arkiv foto
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S U N D E V E D

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

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.

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

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

C. H. -Service Nederbyvej 137, DK-6300 Gråsten

Vinduespolering Vinduespolering 
i Gråsteni Gråsten

Ring 29 61 79 43Ring 29 61 79 43

Neanders Jazzband
Fredag den 16. september kl. 20.00

Tid til genhør med glad og lystig jazz med 
udgangspunkt fra New Orleans 

Billetpris 200,- 
Billetten kan købes på Billetten.dk 

Dørene åbnes kl. 19.00

Dit lokale kulturhus, huset der samler 

Nydamskolen bevarer status quo
Af Lise Kristensen

Nydamskolen i Vester 
Sottrup har et stabilt 
elevtal på omkring 400 
elever, der har taget hul 
på et nyt skoleår.
Nydamskolen er i tredje år 
med Nest klasser, som er 
en særlig favnende form 
for undervisning i indsko-
lingen og de yngre årgan-
ge, hvor der tages hensyn 
til udsatte elevgrupper ved 
at give dem rum og ro og 
afsætte ekstra lærerkræf-
ter til formålet.

Indsatsen er rettet mod 
de yngste børn, allerede 
før de starter i skole med 
det formål at inkludere 

eksempelvis autister og 
andre udsatte grupper.

Forleden havde skolen 
besøg af Aron Lanou fra 
New York University. 
Han er ekspert i Nest 
pædagogikken og har 
uddannet ansatte i Aarhus 
Kommune i tilgangen til 
Nest, der er udviklet i New 
York med Aarhus som 
dansk prøvekommune.

Nydamskolens personale 
har fået undervisning 
af Aarhus Kommunes 
Nest-eksperter.

Renovering
Skolens håndværks- og 
designlokale er under 
renovering. 

Personale og elever går 

fortrøstningsfuldt det 
kommende skoleår i møde 
i håbet om at undgå en 
skolehverdag påvirket af 
Corona-restriktioner for 
det har de fleste haft nok 

af. Skolen er dog rustet til 
at klare det meste og sikre 
undervisningen af elever-
ne under pandemier og 
andre prøvelser, hvis det 
skal være. ■

Nydamskolen har et stabilt elevtal på 400 elever.  Arkiv foto
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 E-mail: blomszone@bbsyd.dk
Mobil: 20 57 48 08 www.blomszone.dk

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

 

Hørt i byen
Postnord har åbnet 
nyt udleveringssted i 
Gråsten hos Gråsten 
Blomster i Ulsnæs 
Centret. Hos Gråsten 
Blomster kan Post-
Nord-kunderne hente 
og sende deres pakker, 
nemt få udskrevet pak-
ke labels, der er købt 
online, samt få printet 
en kvittering for indle-
vering af pakker.

Efter næsten 20 år på 
Sydals er Norma og 
Ebbe Fink-Nielsen flyt-
tet tilbage til Gråsten, 
hvor de har købt lejlig-
hed i lejlighedskom-
plekset på Slotsgade 21. 

Fhv. borgmester Bendt 
Olesen er blevet valgt 
til bestyrelsen for LAG 
Søn der borg-Aabenraa. 
Den nye bestyrelse har 
15 mio. kroner at gøre 
godt med frem 2027.

Hen ved 65 personer 
mødte op til gåtur 
lørdag formiddag fra 
Rin ke næs Skole til 
Sønder hav. Det var 
Linet Songest, som 
havde taget initiativ til 
at samle penge ind til 
Kræftens Be kæmpelse. 
I alt blev der indsamlet 
over 10.000 kroner.

Förde-Schule holdt 
torsdag sommerfest 
for skolens 210 elever, 
lærere og forældre.

Godt 100 mennesker 
overværede hyggelig 
jazz-koncert i Rin-
ke næs Gamle Kirke 
med æ Jazz Knejte 
med Peter Brodersen i 
spidsen.

Alt-mulig-mand Per 
Christensen i Alnor 
fyldte lørdag 60 år.

En bil fik forleden stjå-
let sine nummerplader 
på Sten gerodde vej i 
Gråsten.

Michele Grube 
Pedersen har fejret 
15 års jubilæum som 
ansat hos Gisselmann. ■

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

GRÅSTEN & BROAGER APOTEK
Sundsnæs 13, Gråsten · Tlf. 74651020
Storegade 6, Broager · Tlf. 74441104

60 års fest og ballade
Af Lise Kristensen

For 65 år siden bød Willy 
Jensen Inger Fjordbæk 
op til dans ved en byfest 
i Biersted i Nordjylland. 
Fem år senere blev de gift 
i Biersted Kirke. Dengang 
var Inger en bly viol. Det 
er hun ikke i dag, men 
hun har bevaret farven. 

Søndag 4. september 
fejrer parret, der i dag bor 
i Ads bøl, diamantbryllup.

Hvis man tror, man på 
Ads bøl Slot, som deres 
sydlandsk prægede villa 
kaldes, finder et ægtepar, 
der sidder og venter på 
Manden med den store Le, 
mens de kigger dybt i pi-
leglassene, kan man godt 

tro om igen.
Der er fortsat gang i det 

farverige par, som udover 
et professionelt liv i korn- 
og foderstofbranchen og 
som frisør er draget land 
og rige rundt som Ko-
pisterne, hvor de optræder 
som Rebecca Brüel og 
Troels Trier. De elsker at 
optræde og være sammen 
med andre mennesker.

“Vi kan lide fest og 
farver. Vi er gode til at 
holde fest,” fortæller Willy 
Fjordbæk, som han nu 
hedder.

Han kan levere en tro 
kopi af Troels Trier, mens 
Inger giver den hele ar-
men som Rebecca, og så 

leverer de ellers Bøf med 
Løg og andre af det ufor-
lignelige pars slagere til 
det begejstrede publikums 
udelte moro. De er så tro 
mod den ægte udgave af 
Brüel og Trier, at mange 
har troet, det virkelig var 
dem, der optrådte til fester 
og baller rundt omkring. 
Fjordbæks mimer til 
musikken.

“Vi er bedst til at 
skabe os,” griner Inger 
Fjordbæk, der har drevet 
frisørsalon alle de 11 ste-
der, parret har boet gen-
nem seks årtiers ægteskab.

Det har hun også i kæl-
deren i Ads bøl, hvor de 
har boet de sidste 40 år. 
På deres ældre dage har de 
valgt et blivende sted.

“Vi er adsbøllere,” slår 
Inger fast med usvigelig 
sikkerhed.

Tale for Dronning Ingrid
Willy har været aktiv i 
Gråsten Ringriderforening 

og har holdt tale for 
Dronning Ingrid. 

Inger og Willy Fjordbæk 
stod i en lang årrække 
for fredagskavalkaden op 
til ringriderfesten, hvor 
folk klædte sig festligt ud 
og kørte i optog gennem 
byen. Det med at klæde 
sig ud er lige Inger. Hun 
har skabet fyldt med kjo-
ler og kælderen udsmyk-
ket med malerier, hun 
bruger sit otium på at lave. 
Den skønne have ud mod 
Nybøl Nor er fyldt med 
hele og halve stenkruk-
ker og mosaikker, Inger 
har pyntet bed og afsatser 
med.

“Jeg er murerdatter 
fra Nørhalne,” fortæller 
diamantbruden, der med 
en grænsende til vished 
sandsynlighed vil være 
festligt klædt og pyntet på 
60 års bryllupsdagen, som 
fejres med venner og fa-
milie, der tæller tre børn, 
svigerbørn, seks børne-
børn og fire oldebørn.

Hun har haft seks so-
larier i kælderen, hvor 
folk kom og tog sol og 
fik kulør på kroppen året 
rundt. Willy har udover at 
sælge korn- og foderstoffer 
startet sin egen forretning 
Agro sam i Rinkenæs, 
som sønnen Jan i dag har 
overtaget.

Morgenkaffe
Der er gang i sagerne, og 
livet står ikke stille på 
slottet i Adsbøl, hvor der 
er morgenkaffe i telt på 
bryllupsdagen. Festdagen 
er selvfølgelig tilrettelagt 
i samklang med familien. 
Ægteparret går ikke af 
vejen for at slå vejen forbi 
en spontan fest i ny og næ, 
som da de kom forbi en 
byfest i Billum og fik et 
par spisebilletter, hvorefter 
de iførte sig kostumet og 
optrådte som Rebecca og 
Troels til byfestdeltagernes 
store begejstring.

“De spontane fester er de 
sjoveste,” siger Willy, der 
dog ikke har noget imod, 
festivitassen er lagt i mere 
faste rammer, når de seks 
årtiers samvær skal fejres.

Er der brug for under-
holdning går diamantbru-
deparret ikke af vejen for 
at optræde på slap line. ■

Willy og Inger Fjordbæk 
nyder i dag deres otium 
i Adsbøl Slot, som deres 
sydlandsk prægede hjem 
med malerier og kostumer 
fra et langt og farverigt 
ægteskabeligt samliv kaldes.
 Foto Lise Kristensen
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Tømrerarbejde 
Hovedentreprenør
Tilbygninger
Tagarbejde

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

Se mere på www.byggemester.dk

SALG AF
 Køkkener
 Vinduer
 Døre

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

Industrivej 20 • 6330 PADBORG • 7467 1203DØGNÅBEN

Alt frisklavet Alt frisklavet 
til digtil dig

Dagens ret kl. 11.00-20.00
ONSDAG den 31. Gyros med ris, Tzatziki og salat 

TORSDAG den  1. Stegt paneret fl æsk med persillesovs

FREDAG den  2. Kalvesteg med bønner 

LØRDAG den  3. Dansk bøf med rødbeder

SØNDAG den  4. Burger med pommes frites

MANDAG den  5. Stegt fi sk med aspargessovs og grøntsager

TIRSDAG den  6. Gullasch med mos

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

75,-

fra 50,-

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

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

Historisk kro er sat til salg for 
3.995 millioner kroner Af Dit te Vennits Nielsen

Den 300 år gamle kro. 
Holdbi Kro, der ligger 
på landevejen mellem 
Kruså og Holbøl Mark, er 
sat til salg.
Kroen kan erhverves for 
3.995.000 millioner kro-

ner, men så får man også 
en historisk kro.

De seneste år har Peter 
Rømer været forpagter af 
den kendte kro, men han 
har opsagt sin forpagtning 
pr. 1. december.

“Jeg har lyst til at prøve 
noget nyt, og har flere 
muligheder på hånden”, 
siger Peter Rømer.

Opsigelsen af forpagt-
ningen har fået ejeren 
Aage Damgaard ApS til at 
sætte kroen til salg.

Holdbi Kro har en 
lang historie. For mere 
end 300 år siden fik den 
daværende ejer af kroen, 
Christian Thielsen, en 
adelig bevilling - og kroen 
har som den eneste lan-
devejskro i Danmark også 
haft både en hertugelig og 
kongelig bevilling.

Siden 1981 har 
Holdbi Kro været 
en del af A Hereford 
Beefstouw-kæden. ■

Den over 300 år gamle Holdbi Kro er sat til salg for 3.995 millioner kroner. Arkiv foto

Peter Rømer stopper med 
forpagtningen af Holdbi Kro 
pr. 1. december

Tak fordi du handler lokalt

Padborg - Kruså - Frøslev - Holbøl - Kollund – Gråsten - Broager - Sundeved - Ragebøl Uge 35 31. august 2022 14. årgang



KOLLUND KOLLUND 
KIRKEKIRKE

BOV BOV 
KIRKEKIRKE

HOLBØL HOLBØL 
KIRKEKIRKE

Søndag den 4. september kl. 11.00
ved Kirsten Sønderby med 
indsættelse af kommende 
sognepræst Lars Meilandt Hansen

Søndag den 4. september kl. 9.30
ved Kirsten Sønderby med 
indsættelse af kommende 
sognepræst Lars Meilandt Hansen

Søndag den 4. september kl. 10.00
ved Theresia Treschow Kühl

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.

Padborg

Kruså
Kollund

Holbøl

Kliplev Kværs Gråsten
Egernsund

Rinkenæs Broager

Dybbøl

Ragebøl

Varnæs

Bovrup

Vester Sottrup
Felsted

Bjerndrup

Fårhus

Frøslev Bov

Ansvarshavende 
redaktør

Gunnar Hattesen
Telefon 21 16 06 83

gh@bovavis.dk

Lokalredaktør
Ditte Vennits Nielsen
Telefon 25 98 91 80

dvn@bovavis.dk

Mediechef
Ingrid Johannsen

Telefon 21 19 02 80
isj@bovavis.dk

Mediekonsulent
Knud Petersen

Telefon 31 40 03 61
kp@graastenavis.dk

Grafisk tilrettelæggelse
Hans-Ole Nielsen

Telefon 36 95 99 36
bovavis@graphos.dk

Grafisk tilrettelæggelse
Marta Serrano Sánchez

bovavis@graphos.dk

redaktion@bovavis.dk

OPLAG: 13.430

LEVERING:

FK Distribution

TRYK:

OTM Avistryk A/S

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

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

onsdag/torsdag

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

Dødsfald
Kurt Wind,  
Kruså, er død, 78 år. ■

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

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

Bov og
Kollund
kirker

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

Præsteindsættelse
Lars H. Hansen er fra den 1. september 2022 ansat 

som sognepræst i Bov Sogn, og søndag den 
4. september er der indsættelsesgudstjenester 

i Kollund og Bov kirker ved provst 
Kirsten Kruchov Sønderby.

Kollund kirke kl. 09:30 og Bov kirke kl. 11:00

Efter gudstjenesterne vil der være 
et lettere traktement.

Det vil glæde os meget, hvis menigheden 
møder talstærkt op og er med til at byde 
Lars M. Hansen velkommen til Bov Sogn

Med venlig hilsen
menighedsrådet

Bov & Kollund kirker
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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

Drukneulykke ved Kollund
En 78-årig tysk mand blev 
onsdag aften erklæret død, 
efter at han tidligere på 

dagen blev reddet op af 
vandet ved Kollund.

Manden fik et ildebefin-

dende, mens han var ude 
at bade med sin kone.

Manden boede i Kruså. ■

En 78 årig mand fik et 
ildebefindende, mens han 
badede ved Kollund.
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Nybolig Padborg
Lena Schmüser & Andreas Thomsen Nøhr
Torvegade 1 · 6330 Padborg
6330@nybolig.dk · nybolig.dk · Tlf: 74671902

Kontakt Nybolig Padborg, hvis vi også skal sælge din bolig

NYHED

Villa, 1 fam.Kollund - Kummelefort 44
Kontantpris: 1.495.000
Ejerudgift pr. md: 1.867
Udbetaling: 75.000
Brt/nt excl. ejerudg: 7.855/6.315
Sag: 23122

135 m2 1/3 1 933 m2 D 1967/70

NYHED

Villa, 1 fam.Padborg - Nygade 20
Kontantpris: 1.195.000
Ejerudgift pr. md: 1.395
Udbetaling: 60.000
Brt/nt excl. ejerudg: 6.340/5.097
Sag: 22222

154 m2 1/5 2 872 m2 D 1925

NY PRIS

Villa, 1 fam.Ullerup - Avnbølvej 8
Kontantpris: 695.000
Ejerudgift pr. md: 1.525
Udbetaling: 35.000
Brt/nt excl. ejerudg: 3.748/3.011
Sag: 19821

115/69 m2 1/3 3 1.000 m2 E 1952/74

NY PRIS

Villa, 1 fam.Lovtrup - Lovtrup Vestermark 3
Kontantpris: 1.095.000
Ejerudgift pr. md: 1.419
Udbetaling: 55.000
Brt/nt excl. ejerudg: 5.815/4.675
Sag: 19381

202 m2 2/4 2 7.141 m2 D 1900/09

NY PRIS

Villa, 1 fam.Bov - Østerløkke 6
Kontantpris: 945.000
Ejerudgift pr. md: 1.499
Udbetaling: 50.000
Brt/nt excl. ejerudg: 5.059/4.068
Sag: 11122

150 m2 1/5 1 917 m2 E 1971

NY PRIS

Villa, 1 fam.Padborg - Kildevej 5
Kontantpris: 1.095.000
Ejerudgift pr. md: 1.283
Udbetaling: 55.000
Brt/nt excl. ejerudg: 5.602/4.553
Sag: 09222

123 m2 1/4 1 880 m2 C 1968

NY PRIS

Villa, 1 fam.Lundtoft - Undelevvej 21
Kontantpris: 1.395.000
Ejerudgift pr. md: 1.541
Udbetaling: 70.000
Brt/nt excl. ejerudg: 7.333/5.896
Sag: 04322

231 m2 1/4 2 1.361 m2 E 1900/85

NY PRIS

Villa, 1 fam.Tinglev - Nørreagervej 35
Kontantpris: 525.000
Ejerudgift pr. md: 1.121
Udbetaling: 30.000
Brt/nt excl. ejerudg: 2.826/2.272
Sag: 00422

85 m2 1/2 1 900 m2 E 1963/91

NYHED

Villa, 2 fam.Tinglev - Hovedgaden 75B
Kontantpris: 995.000
Ejerudgift pr. md: 2.612
Udbetaling: 50.000
Brt/nt excl. ejerudg: 5.076/4.125
Sag: 12422

255 m2 3/5 2 990 m2 F 1911/08

NYHED

Villa, 1 fam.Kobberholm - Gammelskovvej 5
Kontantpris: 845.000
Ejerudgift pr. md: 1.147
Udbetaling: 45.000
Brt/nt excl. ejerudg: 4.487/3.605
Sag: 02822

111 m2 2/3 2 484 m2 C 1880
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HERREFRISØR/
BARBERSHOP

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

Med og uden tidsbestilling
Tlf. 51 43 97 75

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

1. MANDAG i hver måned
kl. 9.00 -17.30

VielseVielse
Lørdag den 3. september kl. 15.00Lørdag den 3. september kl. 15.00

vies i Holbøl Kirkevies i Holbøl Kirke
ved Hanne Beierholm Christensen:ved Hanne Beierholm Christensen:

Nanna Louise IhleNanna Louise Ihle
datter af Gitte og Per Ihle, Gråsten,datter af Gitte og Per Ihle, Gråsten,

tiltil

Casper AndersenCasper Andersen
søn af Benedikte Leene Feo Holte, Odense.søn af Benedikte Leene Feo Holte, Odense.

Efterfølgende bryllupsfest på Den Gamle Kro i GråstenEfterfølgende bryllupsfest på Den Gamle Kro i Gråsten

Holbøl Kirke kalender for september
Gudstjenester

4. SEPTEMBER
Gudstjeneste kl. 9.30 ved Theresia Treschow-Kühl

11. SEPTEMBER
Gudstjeneste kl. 10.00 ved Joan Arnbjarnardóttir

18. SEPTEMBER
Høstfestgudstjeneste kl. 14.00 ved Joan Arnbjarnardóttir

med efterfølgende kaffebord

Vi mødes i Karen Margrethes lade i Hokkerup: 
Hokkerupvej 29, 6340 Kruså.

Der vil være mulighed for transport til og fra Holbøl Kirke. Hvis 
dette ønskes, bedes man ringe til Joan på telefon: 40 44 74 38

25. SEPTEMBER
Gudstjeneste kl. 11.00 ved Joan Arnbjarnardóttir

Øvrige arrangementer
BABYSALMESANG

Babysalmesang alle onsdage kl. 10. Vi mødes i kirken til sang og 
musik. Bagefter er der hyggeligt samvær i kon� rmandstuen. Alle er 
velkomne. Man tilmelder sig ved at sende en sms til enten Kirsten 

på telefon: 61 20 18 54 eller Joan på telefon: 40 44 74 38

VALGMØDE I FORBINDELSE
MED MENIGHEDSRÅDSVALGET

på Holbøl Landbohjem den 20. september kl. 19.00

HYGGECAFÉ
i kon� rmandstuen den 27. oktober kl. 14.00. Alle er velkomne!

KONFIRMATION 2023
Nu er der åbent for kon� rmationstilmelding, hvis man skal kon� rmeres 

i 2023. Dette gøres via kirkens hjemmeside: www.holbolkirke.dk 

Første undervisningsgang er den 27. oktober 
kl. 14.30-16.15. Vi mødes i Holbøl Kirke. 

Ved spørgsmål eller behov for hjælp
ring eller skriv til Joan på telefon: 40 44 74 38

eller mail: joar@km.dk 

www.holbolkirke.dk

SÆSONSTART
Padborg Sangkor starter efterårssæsonen

Tirsdag den 6. september kl. 19.00
på Lyreskovskolen, Bov

– indgang overfor Bov Kirke

Vi vil meget gerne byde nye sangerinder og 
(især) mandlige sangere velkommen!

Padborg Sangkor
Medlem af Danske Folkekor

16 spillede skat
Padborg Skatklub har holdt klubaften med 
16 kortspillere.

1. runde
Nr. 1 Kris Nissen 959 point
Nr. 2 Hans Emil Nissen 940 point
Nr. 3 Svend Åge Thielsen 924 point

2. runde
Nr. 1 Hans Emil Nissen 1.150 point
Nr. 2 Robert Everhan 1.104 point
Nr. 3 Anders Fogh 1.089 point

Tak fordi du handler lokalt

Theresa Rex er streamet 
over 1 milliard gange
Af Dit te Vennits Nielsen

Padborg Friluftsscene får 
lørdag den 3. september 
kl. 16.00 besøg af en stor 

stjerne, som er født og 
opvokset i Padborg.

Det drejer sig om 32-åri-
ge Theresa Schæfer, som 
lyder kunstnernavnet 
Theresa Rex. Hun er 
datter af Ruth Larsen fa 
Padborg. 

Thersa Rex er født og 
opvokset i Padborg og gik 
på Frøslev-Padborg Skole. 

“Jeg sang med i Bov 
Kirkes kor fra jeg var 9 år 
og indtil jeg som 14-årig 
tog på en efterskole i 
Fjerritslev, som havde en 
musik- og teaterlinje. Som 
17-årig rejste jeg videre til 
København for at arbejde 
og begyndte på snedker-
uddannelsen. Men det var 
sangen der fyldte i mit liv, 
og jeg blev aldrig færdig 
med uddannelsen”, fortæl-
ler Theresa Rex.

Som 21-årig flyttede hun 
ind i et kollektiv i Aarhus, 
hvor beboerne havde et 
musiklokale. En af guita-
risterne spillede med i et 

band, og Theresa begyndte 
at synge med dem. Genren 
var Gipsy Jazz og swing, 
og det passede perfekt ind 
med Theresas karakteristi-
ske stemme.

Bandet optrådte på 
Klostertorvet i Aarhus, og 
der kom tilfældigvis en 
producer forbi. Han fatte-
de interesse for Theresas 
stemme og bad hende 
komme forbi studiet

Herefter tog tingene fart 
og hun lagde stemme til 
Solo Dance, som er et et 
album af Martin Jensen.

Kunstnernavn
Da albummet skulle ud-
gives, blev Theresa Rex 
spurgt, om hun ville have 
sit navn med på coveret. 
Hun troede ikke det 
nummer ville blive særligt 
stort, og da hun heller 
ikke havde noget kunst-
nernavn, takkede hun 
pænt nej.

“Det fortrød jeg senere, 

da nummeret blev stream-
et mere end 6 milioner 
gange”, fortæller Theresa 
Rex, som er ved at blive 
kendt i hele verden. Hun 
skriver både sange til sig 
selv og til andre.

Theresa Rex er blevet 
streamet mere end 1 
milliard gange på Spotify. 
Dagen før koncerten på 
Friluftsscenen udgiver 
hun endnu en sang med 
titlen “Touch”.

“Jeg har spillet teater som 
lille pige på Friluftsscenen, 
og jeg glæder mig meget 
til at optræde der”, fortæl-
ler Theresa Rex. ■

Theresa Schæfer alias 
Theresa Rex, som stammer 
fra Padborg, optræder på 
Padborg Friluftsscene med 
Gipsy Jazz og swing. 

2 0



Tilbudene gælder fra torsdag – lørdag

ALLE RESTER AF 
HILFIGER, GANT OG 

FRED PERRY
nedsat med 

UDSALGSSLUTSPURT SLUTSPURT
3 dage med mulighed for at spare ekstra på sommertøjet

÷50%50%
ALT SPORTS- OG 
OUTDOOR-TØJ

÷60%GUL

÷50%RØD

÷40%BLÅ

ETERNA
frasorterede
k/æ og l/æ
skjorter  . . . . . . . . . . . . . .

÷50% JEANS
frasorterede 
forskellige
mærker . . . . . . . . . . . 

÷50%

3 dage med

fratrækkes den vejledende 
udsalgspris ved kassen

TUMLEFODBOLDTUMLEFODBOLD
Træningstider for BOV IF Fodbold Træningstider for BOV IF Fodbold 

ÅRGANG 2019-2020

Opstart lørdag den 3. september
Tidspunkt: 10-10:45
Banerne ved Grænsehallerne

Kontaktperson:
Nicolaj Bonde på mobil 60 77 37 84
eller nicolaj.bondedk@gmail.com

Sæsonen starter 3. september og 
løber frem til 22. oktober

Træningen er GRATIS
og uforpligtende i 2022

Lørdag den 5. februar kl. 15.00 
omklædt på kunstgræsbanen

Trænerteamet består af Christian Bischoff, 
Lars Salah Andersen og Per-Bo Pirschler.

Omklædning foregår i 5 og 6 ved Grænsehallerne, Kruså.

Efter træningen er der info om planerne for sæsonen ved trænerne.

Gamle som nye spillere er mere end velkomne.

Vi glæder os til at se dig.

Bov IF Fodbold søger en ny frivillig kampfordeler 
til klubbens ungdoms- og seniorhold.

Opgaven består i følgende:
• Planlægning og booking af banner og 

kamptidspunkter for vores respektive trænere

• Kontakt mellem klub og DBU

Hvis opgaven lyder interessant for dig, så er du 
velkommen til at kontakte BOV IF Fodbold

Kontaktperson:
Erik Elmholt på tlf. nr. 40 80 18 60

KAMPFORDELER 
SØGES

Folkedans på livet løs

Grænsekvadrillen, 
Folkedansere og 
Spillemænd, vil lørdag 
den 3. september 
kl. 11.00-11.30 danse og 
spille på SuperBrugsens 
P-plads i Torvecentret i 
Padborg. 
Her får publikum også 
lejlighed til at få sig en 
svingom.

“Man er også meget 
velkommen til at kigge 
indenfor mandag den 5. 
september kl. 19.30 i audi-
toriet på Lyreskovskolen 
i Bov, når foreningen 
starter sæsonen op. Det er 
ganske uforpligtende - og 
man behøver ikke at have 

en dansepartner med”, 
fortæller danseleder Lone 
Schmidt. ■

Grænsekvadrillen optræder 
med folkedans i Padborg.
 Arkiv foto
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Hørt ved Lyren
Byggemester Padborg 
ApS var for nylig 
med i Hammer slag 
på DR 1. Inde ha veren 
Hans Henrik Hesse har 
selv tegnet og bygget 
huset på Øs ter gade i 
Pad borg, der blev solgt 
for 6,1 mio kr. Ingen af 
de to grupper af ejen-
domsmæglere gættede 
den rigtige pris. Den 
ene gruppe var over, 
mens den anden var 
betydeligt under prisen. 

En dokumentarfilm 
har premiere i septem-
ber, som fortæller om, 
hvordan det er at bo 
i grænselandet. Flere 
lokale medvirker i fil-
men, blandt andre Ruth 
Larsen fra Pad borg. 
Filmen er instrueret af 
Jens Loftager. 

Tidligere borgmester 
Thomas Andresen 
var konferencier ved 
søndagens herregårds-
koncert i Søgaard. 

Selv om modtagerteltet 
for ukrainere er fjernet 
i Bov, opretholder man 
stadig modtagecentret. 
Der kommer dog meget 
få flygtninge fra det 
krigshærgede land.

Direktør Peder 
Damgaard, Kollund, 
er blevet valgt til 
bestyrelsen for LAG 
Søn der borg-Aabenraa. 
Den nye bestyrelse har 
15 mio. kroner at gøre 
godt med frem til og 
med 2027.

En 33-årig svensk 
mand er blevet sigtet 
for menneskesmugling 
efter han i begyndel-
sen af ugen prøvede 
at smugle en 27-årig 
syrisk mand over den 
dansk-tyske grænse. 
De to personer blev 
anholdt ved Kruså 
 over gang af betjente 
fra Udlændinge-
kontrolafdeling Vest 
(UKA Vest) i forbindel-
se med den stikprøve-
vise indrejsekontrol. ■

Dokumenteret godt 
salg i området.

DIN LOKALE EJENDOMSMÆGLER

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

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

Boliger

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

 
 
 
 
 
 

 

Sæsonstart hos folkedanserne 
 

Folkedans er glad og sjov motion til levende folkemusik. 
 

Hos os i Grænsekvadrillen er man velkommen med eller uden dansepartner,  
og man kan danse med uforpligtende og ganske gratis i hele september måned. 

 
Vi starter den nye sæson  

 
mandag den 5. september kl. 19.30-21.30 

i Auditoriet på Lyreskovskolen i Bov 
(indgang fra skolegården ved Kirkevej, overfor Bov præstegård) 

 
 

Vi byder på en kop kaffe og fortæller lidt om vores forening og så skal vi selvfølgelig danse.  
Alle kan være med – også dem, der aldrig før har taget et dansetrin! 

Herefter danser vi hver mandag samme tid og sted. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vi glæder os til at se dig/jer! 
 

Yderligere oplysninger: 
Formand Karin Becker, tlf. 2624 2017 

Danseleder Lone Schmidt, tlf. 2480 6543 
www.graensekvadrillen.dk 

 

Sæsonstart hos folkedanserne 
Folkedans er glad og sjov moti on ti l levende folkemusik.

Hos os i Grænsekvadrillen er man velkommen med eller 
uden dansepartner, og man kan danse med uforpligtende 

og ganske grati s i hele september måned. 

Vi starter den nye sæson 

mandag den 5. september kl. 19.30-21.30  
i Auditoriet på Lyreskovskolen i Bov 

(indgang fra skolegården ved Kirkevej, overfor Bov præstegård) 

Vi byder på en kop kaff e og fortæller lidt om vores 
forening og så skal vi selvfølgelig danse. Alle kan være 
med – også dem, der aldrig før har taget et dansetrin! 

Hereft er danser vi hver mandag samme ti d og sted.

Vi glæder os ti l at se dig/jer! 
Yderligere oplysninger: 

Formand Karin Becker, tlf. 2624 2017 
Danseleder Lone Schmidt, tlf. 2480 6543 

www.graensekvadrillen.dk

Tur til Rømø
Tirsdag den 13. september
Vi kører til Rømø hvor vi håber, vi får en rigtig 

dejlig dag sammen, i den skønne eftersommer.

Vi spiser frokost hos fru Dax i Lakolk, hvor 
der betales for egen mad og drikke.

Vi mødes på Valdemarshus kl. 10,00, hvor vi kører 
sammen i privat bil, passagerer betaler 70 kr for kørsel.

Vi håber, at der er mange, som vil med os.

Tilmelding til Christian Petersen på 
23 96 25 58 senest den 9. september

Venlig hilsen Bestyrelsen
Pensionistforeningen ved Grænsen

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 

Fiskeriminister så på 
muslingefiskeri Af Gunnar Hat tesen

Fiskeriminister Rasmus 
Prehn (S) var forleden 
på Kollund Mole for at 
se på muslingefiskeriet i 
Flensburg Fjord. 

Det skete efter indbydelse 
af den socialdemokratiske 
partiforening i Bov, som 
havde fået hjælp med 

besøget af Theis Kylling 
Hommeltoft, der i foråret 
var indkaldt som supple-
ant i Folketinget.

Borgmester Jan Riber 
Jakobsen (K) deltog 
også i ministerbesøget 
sammen med to repræ-
sentanter fra Danmarks 
Sportsfiskerforbund og 
Lorens Nielsen fra lokal-
afdelingen i Danmarks 
Naturfredningsforening 
og tre medlemmer fra 
partiforeningens bestyrel-
se Peter Søgaard Olesen, 
Fabian Bastis og Henning 
Andersen.

“Måske vil det blive 
forbudt at fiske muslinger 
med bundtrawl i en peri-
ode og bagefter se må vi 
se, om det er blevet bedre 
med fjorden. Hvis det vi-
ser sig, vil fiskeriminister 
Rasmus Prehn ikke ude-
lukke, det kan ende med 
et forbud. Det håber vi 
bestemt, det bliver”, siger 
Henning Andersen. ■

Fiskeriminister Rasmus Prehn (S) var på Kollund Mole for at høre om muslingefiskeriet i 
Flensborg Fjord.
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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
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Danske Malermestre
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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!

too old. 
too classic. 

too good 
to be true.
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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

…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

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

Trekanten 16 A
6300 Gråsten

ihle@post.tdcadsl.dkDANSKE MALERMESTRE

Vi lægger vægt på folks tilfredshed

v/ malermester

Per Møller IhleTag på udflugt med Gråsten Rejser 

Padborg Sangkor klar til 
ny sæson Af Dit te Vennits Nielsen

Padborg Sangkor indle-
der tirsdag 7. september 
ny sæson og byder nye 
som gamle medlemmer, 
kvinder som mænd 
velkommen i auditoriet 
på Lyreskovskolen i Bov.
“Desværre vender vi 
tilbage til vores stadige 
store problem, nemlig at få 
tilgang af nye medlemmer 

på både kvinde- og mande 
siden. På kvindesiden 
mangler vi stemmer i alt-
gruppen - den dybe kvin-
destemme - og på mande 
siden har manglen på 
glade, dybe mande stem-
mer været vores absolutte 
achilles hæl”, fortæller 
korleder Ahti Hakala.

Padborg Sangkor synger 

to timer om ugen fra 
kl. 19.00 - 21.00, og man 
kan sagtens deltage selv-
om man selv mener, at 
man ikke kan synge. 

“Vi håber, flere 
mænd vil møde op til 
den første øveaften i 
Padborg Sangkor”, siger 
korlederen. ■

Padborg Sangkor har livsglæde i at synge. Arkiv foto
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