
ÅBNINGSTIDER:
Man- fredag 13.30 - 17.30

Lørdag 9.30 - 12.00

Aut. Loewe forhandler

VI SÆTTER EN ÆRE I AT GIVE DIG
DEN BEDSTE RÅDGIVNING

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

Leif Henning

✔ Vinduer og døre 

✔ Tagarbejde

✔ Forsikringsskader

✔ Om-og tilbygninger Troels Petersen Allan Clausen

VELUDFØRT TØMRER- & 
SNEDKERARBEJDE

Din garanti for godt håndværk

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

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

Få forsikring 
for alle pengene

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

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

… og overskuddet tilbage!

V/ Helle Grønnegaard Lauridsen
Lægeeksamineret fodplejer

Kidingvej 66, 6200 Aabenraa • Tlf. 29 91 48 07 • hellegl@sporty.dk
www.klinikgroennegaard.dk

Gråsten - Broager - Ragebøl - Sundeved - Padborg - Kruså - Frøslev - Holbøl - Kollund Uge 37 14. september 2022 14. årgang  Løssalg: 5 kr. 

Agrosam ApS • Sejrsvej 108, Rinkenæs • 6300 Gråsten
 Tlf. 7465 3222 • www.agrosam.dk

Åbningstider mandag til fredag 10.00 til 17.30

HOS OS FINDER DU
Foder og artikler til dine dyr

Pr. stk.

4995

SLAGTEREN 
Kurzkes hjemmelavet medister
1000 gram

TORSDAG

OG
FREDAG

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

GRÅSTEN

Sundsnæs 17A - 6300 Gråsten - Tlf. 7465 0303
Mandag-Fredag 9.00-17.00 Lørdag 9.00-13.00 samt døgnåbent   Nygade 13 - 6300 Gråsten

Ulla laver også mad Ulla laver også mad 
med kærlighedmed kærlighed

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 

Ombygning af kirkekontor og 
midlertidig lukning af Gråsten Kapel

Kirkekontoret i Gråsten skal ombygges!

Derfor vil kontoret midlertidigt blive � yttet 
til mødelokalet i Gråsten Præstegård.

I forbindelse med � ytningen er kontoret 
LUKKET for henvendelse onsdag den 14. september og torsdag den 
15. september 2022. Fra mandag den 19. september 2022 træffes vi som 
vanligt, mandag til torsdag mellem kl. 10.00 og 14.00. Vores adresse pr. 
19. september og til udgangen af 2022: Slotsbakken 1, 6300 Gråsten. 

Ligeledes vil Gråsten Kapel være midlertidig LUKKET for 
kirkelige handlinger. I perioden vil bisættelser og begravelser 
blive afholdt fra Gråsten Slotskirke samt Adsbøl Kirke.

Gråsten-Adsbøl menighedsråd søger rengøringsassistent
Vi søger en rengøringsassistent på 18 timer om ugen 
som placeres efter aftale, dog i dagtimerne.

Rengøring af:

• Adsbøl Kirke og kapel

• Gråsten kapel

• De offentlige lokaler i 
Gråsten præstegård

• Kirkekontoret

• Mandskabsrummene og de 
offentlige toiletter på Gråsten, 
Adsbøl og Rinkenæs kirkegårde.

Det er nødvendigt at man 
kan disponere over egen bil. 
Der ydes kørselsgodtgørelse 
efter gældende regler.

Kendskab til rengøringsopgaver 
er en forudsætning, da arbejdet 
er meget selvstændigt.

Ansættelsen er på 
individuelle vilkår.

Tiltrædelse hurtigst muligt, dog senest 1. november 2022.

Yderligere oplysninger kan fås ved kontaktperson 
Mogens Hansen på tlf. nr. 6131 6142.

Ansøgningen sendes på mail til 9019fortrolig@sogn.dk 
senest den 25. september 2022. 

Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 39.

Gudstjenester og aktiviteter 
Onsdag den 14. september kl. 14.30 Sangeftermiddag i Gråsten Slotskirke

Lørdag den 17. september kl. 16.00 Orgelfestival / koncert i Gråsten Slotskirke

Søndag den 18. september kl.  9.30 Gudstjeneste i Gråsten Slotskirke 

Morgenvandring hver onsdag kl. 9.00 fra Slotsgården

Sangeftermiddag 
Vi starter op efter sommerferien med vores hyggelige sangeftermiddage!

En onsdag om måneden afholdes sangeftermiddag i Præstegården.

Vi synger fra Højskolesangbogen, hører gode historier, får en god 
snak over kaffen og ikke mindst; hyggeligt samvær et par timer.

Denne onsdag er det tidligere bibliotikar Hanne Næsborg-Andersen, der læser.

Pris kr. 50,- for kaffe og kage.

Onsdag den 14. september kl. 14.30 i Gråsten Præstegård

Alle er velkomne!

Orgelfestival Sønderborg og omegn 2022 
Årets Orgelfestival når til Gråsten Slotskirke 
lørdag den 17. september 2022 kl. 16.00.

Her kan du nyde en orgelkoncert med Obo.

Vibeke Astner og Henrik Goldschmidt spiller musik 
fra Bach til Rachmaninov og improvisation.

Der er fri entré 

Vi er på udkig efter en bolig til den nye 
Provst!
Hvis du overvejer at sælge dit hus og ikke har 
gjort noget aktivt endnu, så kontakt gerne 
Jens Peter Thomsen på mobil: 9115 5292

Dit hus er beliggende i Gråsten og kan rumme 
en familie og et hjemmekontor med god plads.

Huset skal være til overtagelse 1. januar 2023.
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KIRKEFESTIVAL 2022
Mød din kirke 22 - 25 september

 

 

 

 

 

 

30-06-2019    kl. 09.30   Gudstjeneste  

07-07-2019    kl. 09.30   Gudstjeneste 

14-07-2019    kl. 09.30   Gudstjeneste  

21-07-2019    kl. 09.30   Gudstjeneste  

28-07-2019    kl. 09.30   Gudstjeneste  

04-08-2019    kl. 09.30   Gudstjeneste  

11-08-2019    kl. 09.30   Gudstjeneste  

18-08-2019    kl. 11.00   Gudstjeneste  

 

TORSDAG
 
17.30- 19.00   ”Syng med Slotskoret” i Gråsten Slotskirke
  

FREDAG
09.30   Børnearrangement i Gråsten Slotskirke

17.00-18-00  Yoga i Gråsten Slotskirken.
   Hvis du har en yogamåtte, yogablok, pude og tæppe må du meget gerne tage det  
   med – ellers vil det være muligt at låne.

19.00   ”Prøv en dødssynd!” – en ungdomsgudstjeneste i Gråsten Slotskirke

19.00   Portvinssmagning i Gråsten præstegård
   Der er begrænsede deltagerpladser, derfor er tilmelding nødvendig. Der kan max  
   reserveres 2 pladser pr booking. Kontakt Helle Blindbæk på mobil: 4040 6077

LØRDAG
07.00    Pilgrimsvandring fra Gråsten Slotsgård

10.00   Hans Jørn Østerbys børne-og familieforestilling i Præstegårdshaven

10.00-12.00  Efterårs lygter og ansigtsmaling i Præstegårdshaven

10.00-12.00  Bålhygge med FDF spejderne i Præstegårdshaven

10.00-12.00  Mød Nørklerne i præstegården

14.00-16.00  ”Sangeftermiddag med kirkegårdsvandring” i Adsbøl Kirke

19.30   Jazzkoncert i Gråsten Slotskirken

SØNDAG
09.00   Traditioner og tidens trend i Adsbøl kirke 
   Et oplæg af Jytte Sahl omkring dødens og afskedens traditioner gennem tiden

11.00    Matiné orgelkoncert med bariton og violin i Gråsten Slotskirken

14.00   Høstgudstjeneste i Gråsten Slotskirke
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ERNÆRINGSASSISTENTERNÆRINGSASSISTENT
Bofællesskabet Fjordbo (Gråsten) søger 

Ernæringsassistent 37 timer
Fjordbo er et bofællesskab med smuk beliggenhed ved Marina Toft. Der 

bor 16 voksne, med betydelig nedsat psykisk og fysisk funktionsevne.

Som ernæringsassistent skal du se hver enkelt fjordboer individuelt. De individuelle 
behov er baggrund for forskellige diæter og kostformer. Det forventes at du 

arbejder som kostfaglig eneansvarlig. Det betyder, at du også har ansvar 
for indkøb og overholdelse af budgetter som gælder for dit område. 

Det vil være dejligt, hvis du har gåpåmod, er smilende, udadvendt og kan 
arbejde selvstændigt samt bevare overblikket i pressede situationer.

Du har evne til at kommunikere på en anerkendende måde med de pårørende og 
kan holde af de mennesker, der bor i Fjordbo og blive en del af deres dagligdag.

Du kan forvente en god indarbejdning og at du vil blive modtaget af et 
tværfagligt team som hovedsagelig består af pædagoger, social- og 

sundhedsassistenter samt medhjælpere. Vi går meget op i vores værdier 
set i forhold til hvordan vi omgås med hinanden. Vi mener, at fejl er noget 

man kan lære af og vi hjælper hinanden til, at Fjordbo ikke kun bliver 
et af Danmarks skønneste bofællesskaber men også det bedste.

Stillingen er på 37 timer. Ansættelsestidspunkt er hurtigt muligt.
Løn i henhold til overenskomst.

Ansøgningsfrist: 18. september 2022
Yderligere oplysninger kan ses på Fjordbos hjemmeside bofællesskabetfjordbo.dk 

eller indhentes hos forstander Gunnlaugur Karlsson på mail: gka@diakon.dk

StillingerTilskud gives til bevaringsværdige bygninger i 
Sønderborg Kommune
Er du ejer af en bevaringsværdig bygning og bebor den, har du 
mulighed for at søge tilskud til udvendige forbedringer.

Trænger dit bevaringsværdige hus til nyt tag, nye vinduer eller dør, er 
ydermurene og facadeudsmykningerne nedslidte eller ønsker du at 
tilbageføre tidligere detaljer? 

I så fald er der mulighed for at søge tilskud til udvendige istandsæt-
telse og forbedringer hos Bygningsforbedringsudvalget i Sønderborg 
Kommune. 

Har du lyst til at vide mere om mulighederne eller er du i tvivl om, 
hvorvidt din bygning er bevaringsværdig kan du rette henvendelse til 
bevaringsarkitekt Rudi Hønborg Benkjer på tlf: 27 90 75 61 eller på 
mail: rubn@sonderborg.dk 

Du kan også læse mere om muligheden for støtte på Sønderborg 
Kommunes hjemmeside:
www.sonderborgkommune.dk/borger/bygningsforbedringsudvalget

Ansøgning om tilskud til istandsættelse kan ske løbende, hvor der 
afholdes yderligere et møde i 2022. Næste møde i Bygningsforbed-
ringsudvalget afholdes den 7. december 2022.

Næste 

ansøgningsfrist:

7. november 

2022

Fjernvarme og ny cykelsti i Rinkenæs Af Lise Kristensen

De kommende to år 
bliver der lagt fjernvar-
me i Rinkenæs. 
For øjeblikket graves der 
og lægges rør for fuldt 
drøn på Nederbyvej 
fra Årsbjerg mod 
Lærkelunden Camping. 

Fjernvarmen går som 
varmt brød i en tid med 
stigende gas- og elpriser, 
så hvor man tidligere 
kunne have svært ved at få 
brugerne til at tilslutte sig, 

beder mange faktisk om at 
få det p.t.

Der er også planlagt 
fjernvarme i Vester 
Sottrup og Nybøl, der 

kommer på fjernvarme-
nettet de kommende år. 

Rinkenæs vil være præ-
get af gravearbejde lang 
tid endnu. Der er lavet en 
omkørsel fra Benniksgård 

til Lærkelunden Camping, 
da vejen er gravet op og 
fyldt med rør østpå.

Vej- og gravearbejdet 
har allerede resulteret i en 
nyasfalteret cykelsti fra 
Årsbjerg til Alnor, som 
vil få cykeltrafikken til at 
glide lettere, når vejarbej-
det er overstået.

Fjernvarmen stiger i pris 
på grund af inflation og 
stigende omkostningsni-
veau, så selv om det roder 
på vejene i Rinkenæs, kan 
forbrugerne glæde sig over 
at få lagt varmerør nu. Der 
er efterspørgsel på dem, og 
de stiger også i pris.

Flere steder i landet er 
der lange ventetider på at 
få lagt rør til fjernvarme. 

Rinkenæs Vandværk 
benytter lejligheden og 
gravearbejdet til at gå 
vandrørene efter i sømme-
ne, nu da gravemaskiner-
ne ér gået i dybden. ■

Selv om det er et kæmpe 
arbejde, der kommer til at 
vare to år, kan Rinkenæs glæ-
de sig over at få lagt fjern-
varme i en tid, hvor mange 
gerne vil have rør i jorden og 
være uafhængig af den dyre 
gas. Foto Lise Kristensen

Der er lavet ny cykelsti mellem Årsbjerg og Alnor i forbindelse 
med vejarbejdet og rørlægningen i Rinkenæs, så når strabad-
serne er overstået, kan trafikken flyde frit.

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

Bloms Zoneterapi
v/ Ilse Blom
Felstedvej 21
6300 Gr(sten
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Gælder torsdag den 15. september til fredag den 
16. september 2022 eller så længe lager haves. 

Der tages forbehold for trykfejl.

½
pris

VIRKELIG ET 

GODT KØB

*Maks. 6 liter pr. kunde pr. dag*Maks. 8 poser pr. kunde pr. dag

Änglamark mælk 
Let, mini eller skummet. 
1 liter

FRIT VALG

TORS-

DAG!

TORSDAG

OG
FREDAG

Pr. stk.

695

Pr. pk. 

4995

Ta' 2 flasker

12995

Pr. stk. 

4995

6 SKARPE
FRA DIN LOKALE 

SUPERBRUGS
Peter Larsen kaffe
Grå 
400 g

Ta' 4 ps.

89,-

SLAGTEREN 
Kurzkes hjemmelavet medister
1000 gram

STORKØB

Coop pålæg 
70-120 g

Flere varianter

Lu'li Appassite vin 
Dejlig fløjsblød vin med fylde og stor 
rigsdom af dufte og smage

Den perfekte ledsager til rødt kød.

På grund af dens blødhed kan den 
også nydes helt uden mad

Pr. stk.

695

TIRS-
DAG

Neophos Opvaske tabs
68 stk.

FRIT VALG

GRÅSTEN

SuperBrugsen Gråsten Telefon 73 65 26 00
Åbningstider: Vi har åbent alle dage kl. 7.00 - 20.00
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Begivenheder 
2022

Dagens middag kan nydes i huset eller som takeaway, 
hver mandag og fredag kl. 12.00-13.00 og 17.30-19.00 

Ny menu hver 3.uge på forsiden af Gråsten Avis.

Mad ud af huset, intet er for småt. Også små selskaber i huset.
Spørg efter Ulla eller Morten.

Følg med på  Den Gamle Skomager Pub eller  Den Gamle Skomager Caféen

Lørdag den 17. september kl.10 PUB CRAWL 

Lørdag den 24. september kl. 12 - 20
KONG FIDDES LIVRET 

Lørdag den 1. oktober kl. 19 MANDEAFTEN

Lørdag den 8. oktober kl.12 TIMOSJENKO TURNERING

Lørdag den 15. oktober kl. 19 LADIES NIGHT

Lørdag den 15. oktober kl. 22 
KARSTEN MATHIASEN DUO

Lørdag den 22. oktober kl.12 
DET STORE KOLDE BUFFET DAG

Fredag den 4. november kl. 20.59 J-DAG

Fredag den 4. november kl. 22 
METTE INGWERSEN – LIVE

Fredag den 11. november kl. 22 
ELECTRIC FISH – LIVE MUSIK

Lørdag den 17. december kl. 11 - 16 JULEHYGGE

Søndag den 18. december kl. 11 - 16 JULEHYGGE

Fredag den 23. december kl. 20 DEN UDUELIGE DUO

Nygade 13 - 6300 Gråsten | Tlf. 7465 3365

OP TIL 50% PÅ HELE KØBET

ØNSKER DU FLERE BRILLER 

AT SKIFTE IMELLEM SÅ FINDER DU 

DET STØRSTE UDVALG HOS THIELE

VED SAMLET KØB AF 2 BRILLER MED STYRKEGLAS 
BETALES KUN FOR DEN DYRESTE.

Tilbuddet er personligt og kan ikke deles af flere eller 
kombineres med andre tilbud og rabatter. 

Gælder ikke Fast Lavpris briller og Junior briller.

VÆLG 2 
BETAL FOR 1
DU KAN VÆLGE BRILLER FRA BL.A. 

 GUCCI  /  ZADIG & VOLTAIRE

CHOPARD  /  MULBERRY  /  DIOR

DAVID BECKHAM  /  NINA RICCI

BOSS  /  SAINT LAURENT  /  OAKLEY

ARMANI  /  ESCADA  /  RAY-BAN®

PERSOL®  /  TOM FORD

POLICE X LEWIS HAMILTON

KONGENSGADE 72  ·  TLF. 75 45 08 90

Thiele Sønderborg 
Borgen / Østergade 4 - 6400 Sønderborg

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

Bølgerne gik højt på 
forenings møde
Af Helle Blindbæk

Sønderborg Kommune 
havde forleden inviteret 
til Foreningsmøde i 
Ahlmannsparken.
Det var et dialog-mø-
de, hvor dagsordenen 
blandt andet bød på en 
drøftelse af, hvordan 
det sidste år var forløbet 
– altså år ét efter tilbyg-
ningen/renoveringen af 
Ahlmannsparken.

Der er ingen tvivl om, at 
foreningerne er glade for 
de nye lokaler og specielt 
BHJ-Salen.

Foreningslivet og kultu-
relle arrangementer har 
fået helt andre muligheder 
i Gråsten

Dog er der stadig små-
ting, som ikke fungerer 
endnu.

Her efterlystes blandt 
andet info-skærmen, 
så man som besøgende 

kan se, hvad der foregår i 
lokalerne.

En mangelvare er 
ligeledes muligheden 
for at hænge sit over-
tøj i den “nye” ende af 
bygningerne.

Rengøring
Foreningerne kunne også 
gøre opmærksom på, at 
rengøringen er under al 
kritik.

Kritikken var ikke møn-
tet på det faste personale, 
men mere den eksterne 
leverandør af ydelsen.

Det faste personale hø-
stede stor ros for den ven-
lige omgangstone og den 
hjælpsomhed alle mødte.

Bølgerne gik højt, da 
punktet “Status på cafe-
teria og hvad med fremti-
den” skulle drøftes.

Her mødte kommunens 
medarbejdere op, uden at 
have forberedt et oplæg 

endsige sat sig ind i det 
forarbejde, der havde 
været.

Under Gråsten Forum 
har der været nedsat en 
arbejdsgruppe, som har 
afdækket behov, mulighe-
der og aktiviteter i forbin-
delse med cafeteriadriften.

Som eksempel nævntes, 
at HK Egene ikke kan få 
stævner til Gråsten, så 
længe der ikke er et cafe-
teria i drift.

Det blev endnu engang 
fra foreningernes side 
slået fast, at Gråstenerne 
ønsker en forpagter og 
man ser gerne, at kom-
munens medarbejder 
arbejder hurtigt med 
udbudsmaterialet.

De fleste foreninger er 
startet på deres aktiviteter 
og håber nu på, at en for-
pagter findes. ■
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Smilla Vivi Martin Annemarie Hjalte Filippa Jonas Noor Adrian Aya Sarah Mette Rene Karen Julie Abisheah Kristine Benjamin Tina Niels 
Thomas Janni Alexia Karim Sofia Alfred Charlotte Frederik Kristoffer Yrsa Søren Christina Viktor Liva Zander Aksel Gorm Kamma Andrea 
Freja Gustav Hans Jørgen Christian Mads Katrine Magnus Noah Morten Marlena Tobias Tilde Oliver Ulla Ole Silje Daniel Claus Malte 
Alberte Laura Sofus Tine Steffen Christine Rikke Line Emil Aisha Ibrahim Sabrina Albert Peter Vibeke Mathilde Adam Kurt Bettina Maria Lene Per 
Inger Bobby Maibritt Gitte Heine Vilda Jan Susan Camilla Karsten Magda Mona Rasmus Mujgan Trine Alexander Anel Anja Bella Marius Bjarke 
Flemming Fiona Ida Jack Karla Lena Alf Asger Benny Bertil Bertram Carl Christian Egon Oline Vera Ejner Lea Maggie Nicolai Pia Sebastian Nora Birk 
Karl Sigfred Vester Karl-Emil Jasmina Esme Agnethe Astrid Ea Cille Anna Liam Hannah Karen Otto Uffe Lone Patrik David Emma Sinne Louise Rikke 
Oswald Dennis Anyran Anne Mika Long Buster Pauline Amar Johannes Bjørn Morten Michael Casper Emre Henrik Mikkel Sofie Feline Safija Josef 
Edith Johan Amilla Anton Else Elias Thor Olaf Devin Tara Bente Helle Ludvig Emmet Jimmi Valde Joan Lone Karim Augusta Rafael Kenneth Marco 
Tim Miro Jesper Tonny Lis Birgitte  Mustafa  Emil Dorthea Lotte Erik Frederik Vagn Frode Holger Emmy Jasper Bertil Jens Johan Johannes Josef 
Jørgen Kaj Karl Maya Karl-Emil Lily Karl-Johan Ebba Kjeld Magnus Eva Marius Gry Niels Rosa Jørgen Ellen Agnes Niels Peter Lasse Viggo Grethe 
Frederikke Iben Ludvig Olaf Anny Lasse Otto Caroline-Mathilde Oscar Sonja Ejner Oswald Paul Poul Robert Elisabeth Emil Aksel Sten Elinor Jeppe 
Kai Sigurd Kuba Kamille Lykke Mathe Marcella Mathias Mia Kirsten Viola Signe Sasha Luna Pelle Signe Victoria Simon Kaka Sofus Alvin Svend Tarik 
Steffen Malou Anne Søren Mille Rumle Madicken Sylvester Tage Thor Josefine Karla Sune Adis Fie Viola Tonny Alfred Anker Storm Karoline Lukas 
Shai Bella Cecillie Bertram Anders Soffi Valde Asta Ejner Valdemar Jens Lise Max Markus Verner Lærke Anna Gustav Emily Signe Victor Enis Maiken 
Lisbeth Vilhelm Olaf Jakob Villum Thea Hans Lau Ole Chanel Alma Oussama Knud Eline Silke Asbjørn Samson Lars Connie Viggo Ella Vittus Emmy 
AgneteSmilla Vivi Martin Anja Hjalte Filippa Jonas Noor Adrian Aya Sarah Mette Rene Karen Julie Abisheah Kristine Benjamin Tina Niels Thomas 
Janni Alexia Karim Sofia Alfred Charlotte Frederik Kristoffer Yrsa Søren Christina Viktor Liva Zander Aksel Gorm Kamma Andrea Freja Gustav Hans 
Jørgen Christian Mads Katrine Magnus Noah Morten Marlena Tobias Tilde Oliver Ulla Ole Silje Daniel Claus Malte Alberte Laura Sofus Tine Steffen 
Christine Rikke Line Emil Aisha Ibrahim Sabrina Albert Peter Vibeke Mathilde Adam Kurt Bettina Maria Lene Per Inger Bobby Maibritt Gitte Heine Vilda 
Jan Susan Camilla Karsten Magda Marius Mona Rasmus Mujgan Trine Alexander Anel Annemarie Bella Bjarke Chris Flemming Fiona Ida Jack Karla 
Lena Alf Asger Benny Bertil Bertram Carl Christian Egon Oline Vera Ejner Lea Maggie Nicolai Pia Sebastian Nora Birk Karl Sigfred Vester Karl-Emil 
Jasmina Esme Agnethe Astrid Ea Cille Anna Liam Hannah Karen Otto Uffe Lone Patrik David Emma Sinne Louise Rikke Oswald Chris Anyran Anne 
Mika Long Buster Pauline Amar Johannes Bjørn Morten Michael Casper Emre Henrik Mikkel Sofie Feline Safija Josef Edith Johan Amilla Anton Else 
Elias Thor Olaf Devin Tara Bente Helle Ludvig Emmet Jimmi Valde Joan Lone Karim Augusta Rafael Kenneth Marco Tim Miro Jesper Tonny Johan 
Johannes Josef Jørgen Kaj Karl Maya Karl-Emil Lily Karl-Johan Ebba Kjeld Magnus Eva Marius Gry Niels Rosa Jørgen Ellen Agnes Niels Peter Lasse 
Viggo Grethe Frederikke Iben Ludvig Olaf Anny Lasse Otto Caroline-Mathilde Oscar Sonja Ejner Oswald Paul Poul Robert Elisabeth Emil Aksel Sten 
Mikkel Sofie Feline Safija Josef Edith Johan Amilla Anton Else Elias Thor Olaf Devin Tara Bente Helle Thor Madicken Sylvester Tage Josefine Karla Sune 
Adis Fie Viola Muhammed Alfred Anker Storm Karoline Smilla Vivi Martin Anja Hjalte Filippa Jonas Noor Adrian Aya Sarah Mette Rene Karen Julie Abisheah 
Kristine Benjamin Tina Niels Thomas Janni Alexia Karim Sofia Alfred Charlotte Frederik Kristoffer Yrsa Søren Christina Viktor Liva Zander Aksel Gorm 
Kamma Andrea Freja Gustav Hans Jørgen Christian Mads Katrine Magnus Noah Morten Marlena Tobias Tilde Oliver Ulla Ole Silje Daniel Claus Malte 
Alberte Laura Sofus Tine Steffen Christine Rikke Line Emil Aisha Ibrahim Sabrina Albert Peter Vibeke Mathilde Adam Kurt Bettina Maria Lene Per 
Inger Bobby Maibritt Gitte Heine Vilda Jan Susan Camilla Karsten Magda Mona Rasmus Mujgan Trine Alexander Anel Annemarie Bella Marius Bjarke 
Flemming Fiona Ida Jack Karla Lena Alf Asger Benny Bertil Bertram Carl Christian Egon Oline Vera Ejner Lea Maggie Nicolai Pia Sebastian Nora Birk 
Karl Sigfred Vester Karl-Emil Jasmina Esme Agnethe Astrid Ea Cille Anna Liam Hannah Karen Otto Uffe Lone Patrik David Emma Sinne Louise Rikke 
Oswald Dennis Anyran Anne Mika Long Buster Pauline Amar Johannes Bjørn Morten Michael Casper Emre Henrik Mikkel Sofie Feline Safija Josef 
Edith Johan Amilla Anton Else Elias Thor Olaf Devin Tara Bente Helle Ludvig Emmet Jimmi Valde Joan Lone Karim Augusta Rafael Kenneth Marco 
Tim Miro Jesper Tonny Lis Birgitte  Mustafa  Emil Dorthea Lotte Erik Frederik Vagn Frode Holger Emmy Jasper Bertil Jens Johan Johannes Josef 
Jørgen Kaj Karl Maya Karl-Emil Lily Karl-Johan Ebba Kjeld Magnus Eva Marius Gry Niels Rosa Jørgen Ellen Agnes Niels Peter Lasse Viggo Grethe 
Frederikke Iben Ludvig Olaf Anny Lasse Otto Caroline-Mathilde Oscar Sonja Ejner Oswald Paul Poul Robert Elisabeth Emil Aksel Sten Elinor Jeppe 
Kai Sigurd Kuba Kamille Lykke Mathe Marcella Mathias Mia Kirsten Viola Signe Sasha Luna Pelle Signe Victoria Simon Kaka Sofus Alvin Svend Tarik 
Steffen Malou Anne Søren Mille Rumle Madicken Sylvester Tage Thor Josefine Karla Sune Adis Fie Viola Tonny Alfred Anker Storm Karoline Lukas 
Shai Bella Cecillie Bertram Anders Soffi Valde Asta Ejner Valdemar Jens Lise Max Markus Verner Lærke Anna Gustav Emily Signe Victor Enis Maiken 
Lisbeth Vilhelm Olaf Jakob Villum Thea Hans Lau Ole Chanel Alma Oussama Knud Eline Silke Asbjørn Samson Lars Connie Viggo Ella Vittus Emmy 
AgneteSmilla Vivi Martin Anja Hjalte Filippa Jonas Noor Adrian Aya Sarah Mette Rene Karen Julie Abisheah Kristine Benjamin Tina Niels Thomas 
Janni Alexia Karim Sofia Alfred Charlotte Frederik Kristoffer Yrsa Søren Christina Viktor Liva Zander Aksel Gorm Kamma Andrea Freja Gustav Hans 
Jørgen Christian Mads Katrine Magnus Noah Morten Marlena Tobias Tilde Oliver Ulla Ole Silje Daniel Claus Malte Alberte Laura Sofus Tine Steffen 
Christine Rikke Line Emil Aisha Ibrahim Sabrina Albert Peter Vibeke Mathilde Adam Kurt Bettina Maria Lene Per Inger Bobby Maibritt Gitte Heine Vilda 
Jan Susan Camilla Karsten Magda Marius Mona Rasmus Mujgan Trine Alexander Anel Annemarie Bella Bjarke Chris Flemming Fiona Ida Jack Karla 
Lena Alf Asger Benny Bertil Bertram Carl Christian Egon Oline Vera Ejner Lea Maggie Nicolai Pia Sebastian Nora Birk Karl Sigfred Vester Karl-Emil 
Jasmina Esme Agnethe Astrid Ea Cille Anna Liam Hannah Karen Otto Uffe Lone Patrik David Emma Sinne Louise Rikke Oswald Chris Anyran Anne 
Mika Long Buster Pauline Amar Johannes Bjørn Morten Michael Casper Emre Henrik Mikkel Sofie Feline Safija Josef Edith Johan Amilla Anton Else 
Elias Thor Olaf Devin Tara Bente Helle Ludvig Emmet Jimmi Valde Joan Lone Karim Augusta Rafael Kenneth Marco Tim Miro Jesper Tonny Johan 
Johannes Josef Jørgen Kaj Karl Maya Karl-Emil Lily Karl-Johan Ebba Kjeld Magnus Eva Marius Gry Niels Rosa Jørgen Ellen Agnes Niels Peter Lasse  
Sigurd Kuba Kamille Lykke Mathe Marcella Mathias Mia Kirsten Viola Signe Sasha Luna Pelle Signe Victoria Simon Kaka Sofus Alvin Svend Tarik 
Jørgen Kaj Karl Maya Karl-Emil Lily Karl-Johan Ebba Kjeld Magnus Eva Marius Gry Niels Rosa Jørgen Ellen Agnes Niels Peter Lasse Viggo Grethe 
Shai Bella Cecillie Bertram Anders Soffi Valde Asta Ejner Valdemar Jens Lise Max Markus Verner Lærke Anna Gustav Emily Signe Victor Enis Maiken 
Lisbeth Vilhelm Olaf Jakob Villum Thea Hans Lau Ole Chanel Alma Oussama Knud Eline Silke Asbjørn Samson Lars Connie Viggo Ella Vittus Emmy
Lena Alf Asger Benny Bertil Bertram Carl Christian Egon Oline Vera Ejner Lea Maggie Nicolai Pia Sebastian Nora Birk Karl Sigfred Vester Karl-Emil
Steffen Malou Anne Søren Mille Rumle Madicken Sylvester Tage Thor Josefine Karla Sune Adis Fie Viola Tonny Alfred Anker Storm Karoline Lukas

Scan QR-koden og læs mere om hvad det betyder for dig.

Vi har mere end nogensinde brug for stærke fællesskaber. For 
det er i forening, vi skaber forandring. I Norlys har vi 750.000 

andelshavere, der alle er medejere af Norlys – og måske er du en af 
dem? Det betyder, at vi sammen går forrest i den grønne og digitale 
omstilling og skaber en lysere fremtid. For vores mange medejere. 

Og for de næste generationer.

LÆS MERE PÅ NORLYS.DK/ANDELSHAVER

Som andels -
havere er vi 

fælles om en 
lysere fremtid
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OrgelfestivalOrgelfestival
i Sønderborg og omegni Sønderborg og omegn

Lørdag 10. september kl. 16 
i Christianskirken Sønderborg

Ilona Lobmayer (Christianskirken Sønderborg, orgel) og 
Mihaela Oprea (violin) spiller J.S. Bach, dansk, rumænsk og ungarsk musik

Søndag 11. september kl. 16 i Havnbjerg kirke
Julian Mallek (Sct. Marie kirke Sønderborg) spiller 

G. Böhm, J.G. Walther, J.L. Krebs

Tirsdag 13. september kl. 19.30 i Sct. Marie kirke
Henrik Skærbæk Jespersen (Haderslev Domkirke) spiller 

J.S. Bach, N. Bruhns, F. Viderø, Chr. Præstholm

Onsdag 14. september kl. 19.30 i Notmark kirke
Gwyn Hodgson (Sct. Johannes kirke, Aarhus) spiller J.S. Bach, 

R. Vaughan Williams, C. Franck, F. Mendelssohn-Bartholdy

Fredag 16. september kl. 10 i Broager kirke
„Orgeleventyr om Skt. Jørgens kamp mod dragen“. 

Marcus N. Pedersen (Broager kirke) og en fortæller spiller 
og iscenesætter musik fra J.S. Bach til Hans Zimmer

Lørdag 17. september kl. 16 i Gråsten Slotskirke
Vibeke Astner (orgel) og Henrik Goldschmidt (Obo) spiller 

musik fra Bach til Rachmaninov og improvisation

Søndag 18. september kl. 16 i Augustenborg Slotskirke
Poul S. Jacobsen (Vor Frue kirke, Aarhus) spiller Widor

Tirsdag 20. september kl. 19.30 i Sct. Marie kirke
“The Spirit of Hanse”. Julian Mallek (Sct. Marie kirke Sønderborg, orgel) 

og Semjon Kalinowsky (bratsch)

Onsdag 21. september kl. 19 i Rinkenæs Korskirke
Lisbeth Bomose (Rinkenæs Korskirke) og 

Pia Jeannette Nielsen (Ulkebøl kirke) spiller Bruhns, Mendelssohn

Fredag 23. september kl. 10 i Ulkebøl kirke
„Orgeleventyr“. Anne Agerskov (Aarhus Domkirke) 

og Pia Jeannette Nielsen (Ulkebøl kirke)

Lørdag 24. september kl. 16 i Dybbøl
Frank Laue (Dybbøl kirke, orgel) og Birgit Bauer, (violin) spiller 

J.S. Bach, J.G. Rheinberger, A. Piazzolla, J. Alain, M. Dupré

Søndag 25. september kl. 11 i Gråsten Slotskirke
Matiné orgelkoncert med bariton og violin; Simon Faber, 

Brian Q. Jørgensen, Rut Boyschau spiller musik fra Bach til Pärt

Søndag 25. september kl. 16 i Ulkebøl kirke
Pia Jeannette Nielsen (Ulkebøl kirke) og 

Lisbeth Bomose (Rinkenæs kirke) spiller Bruhns, Mendelssohn

GRATIS adgang til alle koncerter!

10. – 25. september 2022

Stafet for Livet 
tændte lys og håb
Af Gunnar Hat tesen

Gråsten Ringriderplads 
lagde lørdag græs til, 
da idrætsforeninger, 
firmaer, familie og 
venner løb eller gik for 
at samle ind til Kræftens 
Bekæmpelse.
Det var første gang, Stafet 
for Livet nlev afviklet i 
Gråsten.

Der var 132 deltagere, 
fordelt på 9 hold, til sta-
fetten. Sammenlagt løb 
de 3894 gange på den 
400 meter lange bane. 
Omregnet blev det til 
1.550 km.

Dagen begyndte med 
åbningstale ved folke-
tingsmedlem Benny 
Engelbrecht, som havde en 
helt særlig opfordring til 
mændene: Kom nu afsted 
til lægen.

Herefter blev stafetten sat 
i gang, og formand for sty-
regruppen, Orla Skovlund 

Hansen, var meget tilfreds 
med opbakningen..

De 19 tilmeldte Fightere 
fik alle sammen udleve-
ret en solsikkeblomst, 
inden de blev sendt ud 
på Fighterrunden under 
musikalsk ledsagelse af 
Rinkenæs Brass Band.

I løbet af dagen var der 
løbende musikalsk under-
holdning fra scenen.

Hele 6 forskellige mu-
sikgrupper og solister 
optrådte på scenen med 
meget forskellige musik-

genre, lige fra hård rock til 
”Suppe-steg & is musik”.

Ved Lysceremonien 
holdt sognepræst Hanne 
Beierholm Christensen 
en meget rørende lystale, 
mens de 135 tændte lys-
poser, som var opstillet i 
hjerteform foran scenen, 
lyste op.

Som en helt perfekt af-
slutning på en dejlig dag, 
sang Broager Egnskor 
til slut et par sange fra 
scenen.

Rigtigt mange 
Gråstenere var mødt op 
for at deltage i lysceremo-
nien, som blev en smuk 
afslutning på en fanta-
stisk dag i den gode sags 
tjeneste. ■

Stafet for Livet fastholdt 
budskabet om, opmærksom-
heden og kampen mod kræft.
 Foto Søren Gülck
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Fiskenæsvej 2 - 6300 Gråsten - Tlf. +45 30340000 - info@ankers.restaurant - www.ankers.restaurant

Fredag den 25. november UDSOLGT – Lørdag den 3. december – Fredag den 9. december
Fredag den 2. december og lørdag den 10. december kan kun bookes af et stort selskab pr. aften.

Vi begynder kl. 18.00 Der er live musik under maden og kl. 22.00 spilles op til dans.
 kl. 1.00 slutter musikken og vi siger tak for i aften.

Menu
Forret

Hvide & røde sild med hjemmelavet 
karrysalat æg og rejer • Varmrøget laks fra 

egen rygeovn m/citronpeber og rogndressing 
• Fiskefi leter med hjemmelavet remoulade 

og citron • Brød, kiks, smør og fedt

Hovedretter
Julemedister med julehvidkål • Hamburgerryg 

med grønlangkål og brunede kartofl er • 
Sprødstegt fl æskesteg med appelsinsalat 

og rødkål • Brød, kiks, smør og fedt

Dessert
Hjemmelavet risalamande med lun kirsebærsauce

Pris 1Pris 1

350350,,--
pr. couvert pr. couvert 

Ekskl. drikkevarer

Pris 2Pris 2

850850,,--
pr. couvertpr. couvert

Frie drikkevarer af kaffe
Øl, vin, snaps og drinks/spiritus

hele aftenen 

Julefrokosten for 
firmaer, familier og 

vennepar alt inklusiv - 
undtaget besværet

Julefrokost
Lækker traditionel julemad 

i topklasse med LIVEmusik & dans

Live musik under maden
kl. 22.00 spilles 

op til dans

Besparelser venter efter stort hul i kommunekassen
Af Lise Kristensen

Den nedslående melding 
om, at Sønderborg 
Kommune ikke får del 
i særtilskudspuljen 
og også mangler 
lånefinansiering på 
122 millioner kroner og 
derfor må klare sine 
økonomiske udeståen-
der selv, giver politikere 
i alle farver grå hår i 
hovedet. Borgmester 
Erik Lauritzen (S) kalder 
regeringens afvisning 
af en økonomisk hånds-
rækning til Sønderborg 
for komplet uforståelig. 

Ud over allerede vedtagne 
besparelser på 45 mio. 
kroner skal kommunen 
nu ud at finde besparelser 
på mindst 70 millioner 
kroner årligt, hvis ikke 
den skal skrabe bunden af 
pengekassen allerede i det 
kommende år. Det giver 
store spekulationer over, 
hvor pengene skal findes. 
Det vil der ikke være udelt 
enighed om.

Ellen Trane Nørby fra 
Venstre forudser en meget 
vanskelig budgertproces.

“Økonomien er ikke bare 
udfordret. Der er store 
røde tal på bundlinjen, og 
nu står det også klart, at 
der ikke kommer en øko-
nomisk håndsrækning fra 
den socialdemokratiske 
regering. Af en ansøgning 
på 125 millioner kroner, 
er kun 11 bevilget. Det 
bidrag lukker på ingen 
måde hullet på driften 
på 70 millioner kroner 
hvert år – eller redder 
udfordringen med, at 
covid anlægslån på 122 
millioner kroner ikke kan 
dækkes ind gennem over-
førsel. Det er en virkelig 
problematisk situation,” 
siger viceborgmester Ellen 
Trane Nørby (V).

“Venstre ønsker at skåne 
børne-, undervisnings- 
og ældreområdet. Vi er 
nødt til at holde fokus på 
kernevelfærden og så se 
på de omkringliggende 
områder,” slår Ellen Trane 
Nørby fast.

Jobcentret
Alle partier i byrådet har 
forpligtet sig på et budget i 
balance, men er ikke enige 
om, hvordan man når 
derhen. 

Ellen Trane Nørby peger 
blandt andet på øget pri-
vatisering af eksempelvis 
Jobcentret, ligesom hun 
stiller spørgsmålstegn ved 
de 15 millioner kroner, 
kommunen hvert år sen-
der i retning af Sydtrafik. 

Socialdemokraterne 
er ikke overbeviste om 
privatiseringens herlighe-
der og har på det seneste 
blandt andet kritiseret den 
private rengøring på dag-
tilbud og skoler, der kører 
på forsøgsbasis, for at være 
højst mangelfuld.

Borgmester Erik 
Lauritzen (S), mener ikke, 
den nuværende økonomi-
ske kattepine har været 
til at forudse. Han var 
overbevist om at få støtte 
til at dække kommunens 
udeståender ind.

“Den forventning til 
indtægter og udgifter, der 
var forudset for 2023, er 
ved økonomiaftalen mel-
lem kommunerne ændret 
markant. Indtægterne 
viser et minus på 30 mio. 
kroner, og udgifterne er 
steget med yderligere 40 
mio. kroner – altså en 
manko på 70 mio. kr. 
Merudgifterne til energi, 
corona og følgerne af 
Ukrainekrigen er steget i 
alle kommuner, og kom-
pensationen fra staten 
er ikke fulgt med for 
Sønderborg Kommunes 
vedkommende. Vi søgte 
om en andel i særtil-
skudspuljen på grund af 
den situation, samtidig 

med at vores demografi, 
indkomstniveau og andel 
af borgere med særlige 
udfordringer og især 

væksten i antallet af ældre 
borgere er stærkere end 
i de fleste kommuner. 
Særtilskuddene skal 
udligne forskellene kom-
munerne imellem. Jeg er 
fortsat helt uforstående 
over for, kommunen ikke 
bare fik et lille beløb til at 
kompensere for situatio-
nen. Det gjorde vi ikke, 
og så skal vi jo selv klare 
den,” lyder det fra borg-
mesteren, der nu skal ud 
at finde 70 mio. kr.

Kattepine
Erik Lauritzen er overbe-

vist om, at det genemføres 
i samarbejde med byrå-
dets øvrige partier, og at 
det lykkes at få enderne 
til at nå sammen, selv om 
bølgerne af og til går højt i 
diskussionen om, hvor der 
skal spares. Der er løbende 
effektiviseret og lagt bud-
getter med hele byrådets 
medvirken, påpeger han.

“Den manglende låne-
finansiering af 122 mio. 
kroner er mindst lige så 
uforståelig en beslutning 
af ministeriet. Den bringer 
os virkelig i en kattepine. 
Det kommer efter min 

vurdering til at betyde et 
meget minimalt anlægs-
budget i 2023. Der er godt 
nok brug for at investere, 
men vi har gennemført 
masser af anlægsprojekter 
de senere år. Når man 
tager de høje priser i 
betragtning, er det ingen 
katastrofe, vi skruer ned 
for anlæg et par år. Det er 
vigtigt at fuldføre de store 
projekter. Sønderborg må 
ikke gå i stå. Jeg tager op-
gaven med at løse proble-
merne på mig,” lover Erik 
Lauritzen. ■

Erik Lauritzen (S) Ellen Trane Nørby (V)
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GRÅSTEN SLOTSKIRKE
Søndag den 18. september kl. 9.30

ved Liselotte Kirkegaard

ADSBØL KIRKE
Søndag den 18. september

Ingen gudstjeneste

KVÆRS KIRKE
Søndag den 18. september kl. 9.30

Høstgudstjeneste ved Elli Krog Foldager

BROAGER KIRKE
Søndag den 18. september kl. 10.30

ved Kirsten Schmidt

EGERNSUND KIRKE
Søndag den 18. september kl. 11.00

ved Liselotte Kirkegaard

RINKENÆS KORSKIRKE
Søndag den 18. september kl. 11.00

ved Frederik Birkler

NYBØL KIRKE
Søndag den 18. september

Ingen gudstjeneste

SOTTRUP KIRKE
Søndag den 18. september kl. 11.00

ved Karen Møldrup Rasmussen

ULLERUP KIRKE
Søndag den 18. september kl. 11.00

ved Lis-Ann Rotem

TYSK GUDSTJENESTE
Sonntag, 18.9., 11 Uhr

Gottesdienst in Oxbüll
mit Abendmahl

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

50 ÅRS JUBILÆUM

50 år med genbrug, det skal fejres. Derfor 
vil vi gerne invitere tidligere og nuværende 
frivillige til frokost den 7. oktober 2022 
kl. 13:00 på Den Gamle Kro i Gråsten.

Tilmelding senest den 30. september 
2022 i Folkekirkens Nødhjælps butik 
eller til Anne-Marie, tlf. 29 65 07 23 eller 
Renate, tlf. 23 95 80 53

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

SØNDAGSCAFE
Søndag den 2. oktober kl. 12.00 – 14.00

på Restaurant ANKER’S, 
Marina Fiskenæs, Gråsten

DØRENE ÅBNES KL. 11.30
Dagens middag:

svinekotelet med stuvet hvidkål og 
persillekarto� er samt surt

Inkl. 1 glas vin eller 1 øl eller vand
kaffe og småkage

Pris: 110,-  kr. for medlemmer
    130,-  kr. for ikke-medlemmer
Vi har harmonikamusik, fællessang og god stemning

Tilmelding er allerede muligt nu på vores 
hjemmeside www.aeldresagen.dk/gråsten eller 
til Anne Køcks, tlf. 23 34 09 05 gerne via sms 
senest onsdag den 28. september kl. 18.00.

Anke Spoorendonk
fortæller om sit spændende liv 
i foreningsarbejde og politik

Onsdag den 5. oktober kl. 14.30 – 16.30
i BHJ-salen Ahlmannsparken

Anke Spoorendonk er fhv. minister for justits, 
kultur og Europa i delstaten Slesvig-Holsten. 

Hun har været medlem af Landdagen i Kiel og 
formand for foreningen Norden i Sydslesvig.

Pris 70,-  kr. for medlemmer
 90,-  kr. 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 3. oktober 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

Hej NajaHej Naja

Tillykke Tillykke 
med din store dag. 10 årmed din store dag. 10 år
Håber du får en god dagHåber du får en god dag

Hilsen mor, far, Lærke Hilsen mor, far, Lærke 
mormor, morfarmormor, morfar
og fam. Jensenog fam. Jensen

Tusind takTusind tak
for al opmærksomhed ved vort diamantbryllup.for al opmærksomhed ved vort diamantbryllup.

Tak for al hjælp før under og efter festen i Adsbøl og Kværs.Tak for al hjælp før under og efter festen i Adsbøl og Kværs.
Tak til familie, naboer, venner og bekendte for Tak til familie, naboer, venner og bekendte for 

dørranker, diamantskjolde og morgensang.dørranker, diamantskjolde og morgensang.
Tak til Hendes Majestæt Dronning Margrethe Tak til Hendes Majestæt Dronning Margrethe 

og Sønderborg Kommune for hilsener og og Sønderborg Kommune for hilsener og 
opmærksomhed ved vort diamantbryllup.opmærksomhed ved vort diamantbryllup.

Det var vi meget beærede, berørte og taknemmelige over.Det var vi meget beærede, berørte og taknemmelige over.
Vi havde en fantastisk dejlig dag og fest, så 1000 tak Vi havde en fantastisk dejlig dag og fest, så 1000 tak 
allesammen. Også stor tak til Kværs Kro for god og allesammen. Også stor tak til Kværs Kro for god og 
� ot mad, drikke og betjening, samt Limosyd ved � ot mad, drikke og betjening, samt Limosyd ved 

Niels Jessen for eksklusiv limousinekørsel.Niels Jessen for eksklusiv limousinekørsel.
Kærlig hilsenKærlig hilsen

Inger og Willy FjordbækInger og Willy Fjordbæk

Kære far, BrianKære far, Brian
Vi ønsker dig rigtig Vi ønsker dig rigtig 

hjertelig tillykke hjertelig tillykke 
med de 50 år den 20. september.med de 50 år den 20. september.
Al mulig held og lykke fremover.Al mulig held og lykke fremover.

Emily, Joakim, Gitte, Emily, Joakim, Gitte, 
Ronny, mor og farRonny, mor og far

Tak fordi du handler lokalt 

Fodboldstævne
Søndag d. 18. september 
får Gråsten Boldklub på 
Årsbjerg besøg af PARA 
sports fodboldklub-

ber fra Syd- Midt og 
Vestjylland samt Fyn til et 
fodboldstævne. ■
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 Sundsnæs 17A - 6300 Gråsten - Tlf. 7465 0303
Mandag-Fredag 9.00-17.00 - Lørdag 9.00-13.00 - samt døgnåbent

Tak fordi du handler lokalt

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

Dødsfald

Vores elskede mand, far, bror og svoger

Jørn Lehmann Petersen
* 22. februar 1951    † 5. september 2022

er stille sovet ind

På familiens vegne

Vita, Nanna og Maria

Bisættelsen finder sted i Broager Kirke
torsdag den 15. september kl. 13.00

Det er Vita og Jørns ønske at man i stedet 
for evt. blomster betænker

Kræftens Bekæmpelse, reg. 3001 konto 0001155
mrk. Jørn Lehmann Petersen

Vor kære mor, svigermor, mormor, farmor,
oldemor og tipoldemor

Ingrid Christine Lorensen
er stille sovet ind

Blans, den 11. september 2022

Martin, Marie, Anna, Sonja og Peter
med familie

Begravelsen finder sted ved Ullerup Kirke
torsdag den 15. september kl. 12.30

Bilist anholdt i Rinkenæs
Politiet forsøgte forleden 
at stoppe en personbil 
på Sejrsvej i Rinkenæs.
Da patruljen ville stoppe 
bilen, valgte den 31-årige 

mandlige fører at for-
søge at køre væk. Det 
varede dog kun et kort 
øjeblik, inden han valgte 

at efterkomme politiets 
anvisninger.

Da manden stoppede, 
viste det sig, at han var 
påvirket af alkohol, narko, 

var frakendt sit kørekort 
og talte i håndholdt mo-
biltelefon under kørslen.

Bilen var heller ikke 
indregistreret, og 
havde fået påsat tyske 
nummerplader. ■

Taksigelser
Hjertelig tak Hjertelig tak 

for deltagelse ved bisættelsen affor deltagelse ved bisættelsen af
Bent PetersenBent Petersen
fra Gråsten kapelfra Gråsten kapel

Tak for de smukke blomster.Tak for de smukke blomster.
En særlig tak til Jytte fra Lindegaardens Bedemand En særlig tak til Jytte fra Lindegaardens Bedemand 

for din store omsorg gennem hele forløbet og til for din store omsorg gennem hele forløbet og til 
præst Hanne B. Christensen for dine smukke ordpræst Hanne B. Christensen for dine smukke ord

ved højtidelighedenved højtideligheden
På familiens vegnePå familiens vegne

Kurt & Joyce - Paul & VivianKurt & Joyce - Paul & Vivian

Cyklist på skadestue
Der skete forleden 
et uheld ved krydset 
mellem Sundsnæs og 
Sildekulevej i Gråsten. 
Her kolliderede en bil 
og en cykel. Bilen skulle 
foretage et venstresving 
ned ad Sundsnæs, hvor 
cyklisten skulle fortsætte 
lige ud. Den 36-årige 
mandlige cyklist nåede at 
bremse hårdt, men ramte 
alligevel ind i siden af 

bilen, som blev ført af en 
86-årig mand. 

Der skete mindre ma-
terielle skader og cykli-

sten blev kørt til tjek på 
skadestuen på Aabenraa 
Sygehus. ■

Hjertelig tak

for stor støtte og deltagelse ved

Knud Andersens
begravelse fra Holbøl Kirke

På familiens vegne

Metta og børnene

Elly Irene Hansen, Broager, er død, 93 år. ■

Ny forstander på Fjordbo
Af Gunnar Hat tesen

47-årige Gunnlaugur 
Karlsson er ny forstan-
der på bofællesskabet 
Fjordbo i Gråsten, 
der ligger tæt ved 
Egernsundbroen.
Han stammer fra Island, 
og kan føre sin slægt til-
bage til år 874.

Bofællesskabet består 
af 16 beboere, som bor i 
lejligheder og hører under 
Danske Diakon Hjem. 
Stedert gar 30 ansatte. ■

www.lindegaardensbedemand.dk
Sønderborg, Gråsten, Aabenraa

& Kruså/Padborg
DØGNSERVICE:

29 29 86 68

Bedemand med hjertet

Gunnlaugur Karlsson er ny forstander på Fjordbo. .
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Hestene har fortsat søndagsfri i Broager
Af Lise Kristensen

Broager Ringridning 
har brugt sommeren 
på at evaluere årets 
ringridning første 
weekend i juli. Den fandt 
sted 30. juni-2. juli efter 
tre års pause på grund 
af Corona. Tallene for 
omsætning og resultat 
er ikke gjort op endnu, 
men indholdsmæssigt 
har ringriderkomiteen 
tænkt sig om.

“Det var en rigtig god 
weekend med mange 
besøgende både torsdag, 
fredag og lørdag,” lyder 
det fra formand Anne 
Krogsgaard Jonsson, der 
arbejdede som en hest til 
det sidste for at få alt til at 
gå op i en højere enhed. 

Torsdag aften deltog 240 
mennesker i lottospil om 
flotte gevinster, der fik 
mangen lottospillere til 
at gå glade hjem. Fredag 
slog alle rekorder med et 
hav af mennesker i byen 
og på ringriderpladsen 
hin første dag i juli. Teltet 
var fyldt til sidste plads til 
rundesang og bægerklang 
i opløftet stemning efter 
års ringriderpause. 

Der var over 100 ryttere 
til start under galgerne 
lørdag ikke mindst med 
mange børn på cykler. 
Børnefrokosten var også 
udsolgt.

“Lørdag aften kunne vi 
godt have ønsket os flere 
til spisen, men vi var ramt 

af, at rigtig mange skulle 
tidligt op næste dag for at 
sikre sig gode pladser til 
Tour de France. Vi afholdt 
ikke lørdagscafe for de 
ældre, da vi ikke kunne 

få det presset ind i vores 
program, fordi vi jo ikke 
holdt ringridning om søn-
dagen. Det er vi kede af, 
for lørdagscafeen er et rig-
tig hyggeligt arrangement. 

Fugleskydning blev heller 
ikke afholdt, da der var 
kommet nye regler om-
kring ansøgning om sky-
detilladelse, og den kunne 
vi ikke nå at få i hus. Vi 
arbejder på at arrangere 
et skyde-arrangment her i 
efteråret,” fortæller Anne 
Krogsgaard Jonsson, der 
sammen med de øvrige 
planlæggere allerede er 
gået i gang med at lægge 
programmet for ringri-
derfesten i Broager første 
weekend i juli 2023.

Fri om søndagen
Hun kan trøste sig med 
ikke at skulle tage højde 
for, et Tour de France 
felt passerer gennem 
landskabet omkring 
Broager om søndagen, 
som det var tilfældet i 
år. Ringriderforeningen 
droppede søndagens rin-
gridning, fordi der ville 
være helikoptere i luften 
og megen virak som følge 
af Tour-feltets forbi susen. 
Det er en hundredårs-
hændelse, at Broager 
Ringridning går i gult.

Hestene vil dog fortsat 
kunne holde fri om søn-
dagen til den årlige rin-
gridning i Broager.

“Vi valgte kun at afholde 
ringridning for heste en 
dag – nemlig om lørda-
gen. Sådan vil det også 
blive fremover,” fortæller 
formanden, der havde 
mange udfordringer, men 
fik held af at opretholde de 
stolte ringridertraditioner 
i Broager ved mange men-
neskers fælles hjælp. ■

Broager

INDENDØRS AKTIVITETER VINTER 2022/2023
Krolf indendørs i Egernsundhallen 
Vi spiller fra oktober til april onsdage klokken 13.45 – 16.15. 
Første gang onsdag den 5. oktober. Er du ny spiller er det gratis at 
deltage første gang. Pris kr. 150,- for hele vintersæsonen.
Kontaktperson: Jørgen Jørgensen tlf. 50 48 56 58

Kegling i Ahlmannsparken i Gråsten  
Vi spiller fra oktober til marts fredage klokken 14.00 – 16.00. Første gang fredag den 
7. oktober. Vi spiller på fi re baner. Prøv spillet første gang gratis. Pris kr. 200,- for 3 mdr.   
Kontaktperson: Svend Åge Friedrichsen tlf. 42 83 22 35

Har du lyst til at være aktiv så kom og vær med. Udover de fysiske 
aktiviteter hygger vi os i pausen med vores medbragte kaffe/te og får 
en hyggelig sludder. Vi holder julefrokost og sæsonafslutning.

Præmieskat 
i Broager
Ældre Sagen Broagers 
kortklub har afholdt 
præmieskat.

Nr.1 Gerd Sørensen, 
Rinkenæs 2113 point
Nr.2 Robert Pedersen, 
Gråsten 2081 point
Nr.3 Herluf Jørgensen, 
Broager 1776 point

Tilmelding på
tlf. 2116 0683

Julemarked
på Egeskov Slot

OPSAMLINGSSTEDER
7.05 Samkørselspladsen ved Hammelev
7.35 McDonald’s, Rødekro 
8.00 Samkørselspladsen ved Kliplev
8.15 Cirkle K, Padborg
8.20 Bov Kirke
8.25 Kruså Bankocenter
8.30 Elektrikeren, Kollund
8.40 Bageren, Rinkenæs
8.45 Ahlmannsparken, Gråsten
8.55 Egernsund Gamle Skole
9.00 Broager Kirke
9.05 Nybøl Kirke
9.15 Alsion, Sønderborg
9.35 Netto Augustenborg
9.40 Aktivitetscenter, Guderup

BovAvis

Efter opsamling kører vi til Fynshav, hvor vi sejler til Fyn.Efter opsamling kører vi til Fynshav, hvor vi sejler til Fyn.
Vi spiser middag på en kro, hvor vi får en dejlig middag.Vi spiser middag på en kro, hvor vi får en dejlig middag.

Så går turen videre Egeskov Slot, der er Fyns største julemarked.Så går turen videre Egeskov Slot, der er Fyns største julemarked.
Mellem veteranbiler og � yvemaskiner kan markedets gæster gøre en god handel.Mellem veteranbiler og � yvemaskiner kan markedets gæster gøre en god handel.

Der oser af julestemning, når man ved 110 boder kan lade sig inspirere af alt fra kunsthåndværk Der oser af julestemning, når man ved 110 boder kan lade sig inspirere af alt fra kunsthåndværk 
og brugskunst til delikatesser og juledekorationer, som giver inspiration til julen.og brugskunst til delikatesser og juledekorationer, som giver inspiration til julen.

Vi har ca. 3 timer til at nyde julemarkedet inden turen atter Vi har ca. 3 timer til at nyde julemarkedet inden turen atter 
går hjemad med sejlruten Bøjden-Fynshav.går hjemad med sejlruten Bøjden-Fynshav.

Vi er hjemme ved 19-tiden.Vi er hjemme ved 19-tiden.
Prisen dækker kaffe og rundstykke, bus, guide, færgeoverfart t/r, Prisen dækker kaffe og rundstykke, bus, guide, færgeoverfart t/r, 

middag, entre og æbleskiver med glögg.middag, entre og æbleskiver med glögg.

750,-

Lørdag den 26. november

Broager Ringridning: Selv om 
der ikke er Tour de France 
det kommende år, holder 
Broager Ringridning fast 
i at lade hestene blive i 
indhegningen om søndagen 
ved årets ringriderfest - det 
gælder også i 2023.

Besøg på Dalls vingård
Af Walther Jacobsen

En flok entusiastiske 
cyklister fra Ældre 
Sagen i Broager var 
forleden på besøg hos 
Dalls vingård i Skelde.
Her fortalte Iver Dall om 
vinproduktionen.

Druerne bliver plukket 
i efteråret og håndsor-
tret, hvorefter de bliver 
presset. ■

Der var prøvesmagning af forskellige vine i Skelde.
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Foredrag i Foredrag i 
Broager Sognegård   Broager Sognegård   

SogneaftenSogneaften
Torsdag den 15. september kl. 19:00

FBI og CIA –verdens 
mest magtfulde politi- og 

efterretningstjeneste

Kom og hør højaktuelle 
Hans Jørgen Bonnichsen

 tidligere chef for P.E.T.
fortælle

Entré: 100,-
inkl. ka� e

Billet købes på 
biblioteket.sonderborg.dk 

Aktivitetsudvalget Broager Menighedsråd
 i samarbejde med Biblioteket i Broager

Lån billigt til energirigtig
boligforbedring

med vores
ZEROboliglån

BroagerSparekasse.dk/Zeroboliglån

475 deltagere til GendarmLøbet i Broager Af Gunnar Hat tesen

Med 475 deltagere 
blev GendarmLøbet 
en succes. Det var fem 
deltagere flere end 
sidste år.
“Deltagerantallet er vi 
meget tilfredse med”, siger 
næstformand i BUI Løb & 
Motion, Erik Haase, som 
glæder sig over, at 91 børn 
deltog i børneløbet.

Mest populær var stræk-
ningen på 10 km, som 120 
løbere gennemførte.

Det traditionsrige 

GendarmLøb blev skudt 
i gang af byrådsmedlem 
Christel Leiendecker. ■

Små og store løb med i 
GendarmLøbet på Broagerland.
 Foto Jimmy Christensen
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S U N D E V E D

Besøg genbrugsbutikken i

VESTER SOTTRUP
MØBLER – TING – TØJ

og gør et godt køb
Stationsgade 3, Vester Sottrup, 6400 Sønderborg

ÅBNINGSTIDER: Man.-tirs.-ons.-tors. kl. 15-17.30, lørdag kl. 10-13
Tlf. 40 76 22 36 i åbningstiden

VI MODTAGER GERNE BRUGBARE MØBLER OG ANDRE TING
DØDSBOER AFHENTES EFTER AFTALE

Butikken er åben fredag, lørdag og søndag kl. 11-16 

Vaskilde 1A, Dybbøl . Tlf. 31 35 33 82

Antik og 
indbo købes

Dødsbo 
tømmes

Dybbøl Antik og GenbrugDybbøl Antik og Genbrug

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

Få en fornemmelse af jul i gamle dage i Den Gamle By 
i Aarhus, hvor der er 75 huse som er opbygget som 
en gammel købstad. Byen er opbygget af huse 
der er hentet � ere forskellige steder i landet.
I Den Gamle By kan man gå tur i tiden. Fra en 
by som på H.C. Andersens tid over de moderne 
tider i 1920’erne til det danske velfærdssamfund 
i 1960’erne og 70’erne. Derudover består 
Den Gamle By af en hel række museer.
Der er pyntet op til jul og der er mulighed for at smage 
på julen godter som man lavede dem i gamle dag.
Se også de smukt pyntede vinduer med 
julenisser og gran. I får 4 timer til at gå rundt 
og opleve julestemningen gennem årene.
Prisen inkluderer bus, rundstykke og ka� e, 
middagsmad, entre, eftermiddagska� e og guide.
Forventet hjemkomst ved kl. 20.00-tiden

BovAvis

Opsamlingssteder
Alsion, Sønderborg  . . . . . . .  8:00
Nybøl Kirke . . . . . . . . . . . . . .  8:15
Broager Kirke. . . . . . . . . . . .  8:20
Elektrikeren Egernsund . . . . . 8:25
Ahlmannsparken, Gråsten . .  8:30
Bageren Rinkenæs . . . . . . . .  8:40
Annies Kiosk, Sønderhav . . . . 8:45
Bindzus, Kollund . . . . . . . . . . 8:50
Kruså Bankocenter  . . . . . . . . 8:55
Bov Kirke . . . . . . . . . . . . . . .  9:00
Samkørselspladsen
ved, Kliplev . . . . . . . . . . . . . .  9:15
Circle K, Rødekro . . . . . . . . . 9:35
Samkørselspladsen
ved Hammelev . . . . . . . . . .  10:00
OK-tanken i Bramdrupdam  10:25

1-dags bustur til 1-dags bustur til 
Jul i Den Gamle ByJul i Den Gamle By

750,-
Lørdag den 3. decemberLørdag den 3. december

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

Efter opsamling kører vi til den historiske Hodde Kro 
ved Varde, hvor vi får serveret Danmarks største 
wienerschnitzel.
Herefter kører vi til Oksbøl, hvor vi besøger Danmarks 
nyeste museum FLUGT.
Museet tager afsæt i 1945, hvor der ankom mere end 
200.000 civile tyskere til Danmark. I januar samme år 
rykkede den Røde Hær frem med en voldsom fart og 
sendte tusindvis af mennesker på � ugt. Af de mange 
� ygtninge, der nåede frem til Danmark, blev mere end 
35.000 mennesker indkvarteret i Oksbøllejren.
Museet er tegnet af det verdenskendte arkitekt� rma 
Bjarke Ingels Group - BIG.
Forventet hjemkomst ved kl. 20.00-tiden 
Prisen inkluderer bus, ka� e og rundstykke, middag 
på Hodde Kro, entre til det nye museum FLUGT og 
eftermiddagska� e og kage.

BovAvis

Opsamlingssteder
Alsion, Sønderborg  . . . . . . .  9:00
Nybøl Kirke . . . . . . . . . . . . . .  9:15
Broager Kirke. . . . . . . . . . . .  9:20
Elektrikeren Egernsund . . . . . 9:25
Ahlmannsparken, Gråsten . .  9:30
Bageren Rinkenæs . . . . . . . .  9:40
Annies Kiosk, Sønderhav . . . . 9:45
Bindzus, Kollund . . . . . . . . . . 9:50
Kruså Bankocenter  . . . . . . . . 9:55
Bov Kirke . . . . . . . . . . . . . .  10:00
Samkørselspladsen
ved, Kliplev . . . . . . . . . . . . .  10:15
Circle K, Rødekro . . . . . . . . 10:35
Samkørselspladsen
ved Hammelev . . . . . . . . . . . 11:00
OK-tanken i Bramdrupdam  11:25

1-dags tur til museet

F L U G T
i Oksbøl, Vestjylland

750,-
Lørdag den 15. oktober

228 til ringriderfest i Avnbøl-Ullerup
Af Gunnar Hat tesen

Ringriderfesten i Avnbøl-
Ullerup er en stærk 
tradition, som har 40 år 
på bagen.
Atter i år blev det en fest-
lig dag med 228 deltagere 
til festen i teltet lørdag 
aften.

“Vi er meget tilfredse 
med den lokale opbak-
ning”, siger formand 
for Avnbøl-Ullerup 
Ringriderforening, 
Birgitte Schmidt, som 
glædede sig over, at 28 ryt-
tere red under galgen.

Fredag aften mødte hen 
ved 100 mennesker op i 
teltet til stegt pattegris, 
men de var næsten ved at 
drukne i regn. ■

Der var et overflødigheds-
horn af aktiviteter, da der var 
ringriderfest i Avnbøl-Ullerup.
 Foto Søren Gülck 
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CVR 34 22 35 72

Bred VVS ApS / Gråsten VVS
Ahlmannsvej 12 b · 6300 Gråsten

Tlf. 74 67 15 12 · vvs@bred.dk

Bred VVS ApS

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

Borggade 3, 6300 Gråsten
Telefon 7465 1031 · FriBikeShop.dk

Alt i anlæg & vedligehold

Hækklipning Belægning

Vedligehold Beplantning

Beskæring

Græsplæner

Haveservice TræfældningBeskæring

Belægninger StøttemureGræsplæner

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

ANL ÆGSGARTNE R

HUSK du kan få 
FRADRAG  for 
havearbejde

Bomhusvej 17, 6300 Gråsten · vaerksted@biler4alle.dk 
Tlf. Brian 60 16 35 78 · Tlf. Claus 51 23 44 88

Tag på udflugt med Gråsten Rejser 
og Gråsten Avis. Se mere på

www.graastenavis.dk/rejser-og-udflugter

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

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

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 kvalitet@fk.dk, ellers ring til FK Distribution på tlf.: 7010 4000 
mandag til torsdag fra kl. 8:30-16:00 og fredag 8:30-15:30.

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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Hørt i byen
Gråstener-drengen 
Lucas Søvang tilkæm-
pede sig et DM i ham-
merkast i weekenden. 
19-årige Lucas Søvang 
deltog i sit første DM 
som 15-årig, og det er 
i årene blevet til flere 
medaljer.

Der har været indbrud i 
en lejlighed i Domhus-
parken i Gråsten. 
Gernings manden kom 
ind ved at brække ter-
rassedøren op. Hele 
lejligheden er rodet 
igennem, og der er 
stjålet flere ting.

Stafet For Livet fik 
god lokal opbakning. 
Blandt deltagerne var 
Gråsten Gymnastik og 
Idrætsforening og den 
lokale krofatter, Morten 
Latter, som støttede op 
om den gode sags tjene-
ste ved at give et beløb 
for hver genstand, der 
lørdag blev solgt på 
Den Gamle Skomager.

Globetrotter og 
møbelpolstrer Siggi 
Roggensack fra Gråsten 
er vendt hjem efter en 
længere cykeltur gen-
nem de nordiske lande 
- Sverige, Norge og Fin-
land. Han nåede helt til 
Lofoten og Tromsø blev 
også besøgt.

En indbrudstyv kravle-
de forleden ind gennem 
et åbentstående vindue 
i en villa på Stenvej i 
Rinkenæs. Fra stedet er 
der stjålet flere forskel-
lige ting.

Styregruppen for Stafet 
for Livet har besluttet at 
gentage arrangementet 
i Gråsten den 2. week-
end i september 2023.

Borgmester Erik 
Lauritzen (S) deltog 
sammen med sin 
hustru, Bente, ved 
fejringen af Dronning 
Margrethes 50-års 
regents jubilæum i Det 
Kongelige Teater og 
middagen i Riddersalen 
på Christiansborg. ■

Efter opsamling kører vi over grænsen og videre mod Hamborg, Efter opsamling kører vi over grænsen og videre mod Hamborg, 
hvor der er julemarkeder overalt i den indre by.hvor der er julemarkeder overalt i den indre by.

På den smukkeste plads af dem alle, foran det imponerende historiske rådhus, står de hyggelige På den smukkeste plads af dem alle, foran det imponerende historiske rådhus, står de hyggelige 
salgsboder med sukkerbagere, legetøjsmagere, kunsthåndværkere. Hamburger julemarkedet salgsboder med sukkerbagere, legetøjsmagere, kunsthåndværkere. Hamburger julemarkedet 
ved Mönckebergstraße, pragtfuldt og stort med 150 salgsboder, er også en besøgsmagnet.ved Mönckebergstraße, pragtfuldt og stort med 150 salgsboder, er også en besøgsmagnet.

“Weißer Zauber auf dem Jungfernstieg” fascinerer med dets unikke julebelysning. “Weißer Zauber auf dem Jungfernstieg” fascinerer med dets unikke julebelysning. 
Søger man ro og eftertænksomhed, så er julemarkedet ved St. Petri-kirken Søger man ro og eftertænksomhed, så er julemarkedet ved St. Petri-kirken 

eller i og uden for Michel – Hamburgs vartegn – det helt rigtige. eller i og uden for Michel – Hamburgs vartegn – det helt rigtige. 
Kronen på værket i det julepyntede Hamborg er juleparaden, det festligt Kronen på værket i det julepyntede Hamborg er juleparaden, det festligt 

lysende optog af julemænd, rensdyr, alfer og meget mere.lysende optog af julemænd, rensdyr, alfer og meget mere.

Vi er hjemme ved 21-tiden.Vi er hjemme ved 21-tiden.
Prisen inkluderer bus, guide og kaffe og rundstykker.Prisen inkluderer bus, guide og kaffe og rundstykker.

Tilmelding på
tlf. 2116 0683

395,-

Julemarked
i Hamborgi Hamborg

OPSAMLINGSSTEDER
Alsion, Sønderborg . . . . . . . . . kl. 9.00
Nybøl Kirke . . . . . . . . . . . . . . . kl.  .9.15
Broager Kirke . . . . . . . . . . . . . kl. 9.20
Elektrikeren, Egernsund . . . . . kl. 9.25
Ahlmannsparken, Gråsten  . . . kl. 9.30
Bageren, Rinkenæs  . . . . . . . . kl. 9.35
Annies Kiosk, Sønderhav . . . . kl. 9.40
Elektrikeren i Kollund . . . . . . . kl. 9.45
P-pladsen
ved Kruså Bankocenter  . . . . . kl. 9.50
Bov Kirke . . . . . . . . . . . . . . . . kl. 9.55
Circle-K
ved Industrivej i Padborg  . . . . kl. 10.05

BovAvis

Lørdag den 10. december

Ræven og den rethalede pattegris

Af Lise Kristensen

Eleverne på Gråsten 
Skole deltog den for-
gangne uge i Rebusløbet 
som et led i Den store 
internationale Læsedag. 
Elever fra 0., 1., 8. og 9. 
klasse skulle løse opgaver 
sammen. De ældste lagde 
ud med at læse Ræven og 
den rethalede pattegris af 
Bjørn Rørvik for de yngste 
elever. 

Så skulle de i hold løse 
forskellige opgaver som at 
navngive fuglearter, smage 

på svampe, huske legetøjs-
dyr og gætte på, hvad der 
befandt sig i en rystekasse. 
De yngste og de ældste 
elever hjalp hinanden.

“Mange børn læser ikke 
nok. For nogen er læsning 
efterhånden noget, der 
kun foregår i skoletiden,” 
fortæller konstitueret sko-
leleder Lotte Christensen.

Først blev børnene sat 
ind i rebussens regler og 
derefter sluppet løs hold-
vis i skolegården og på 
sportspladsen.

“Jeg kan smage, hvad det 

her er, for det plejer jeg 
selv at købe,” sagde flere 
af de opvakte børn, da de 
med mundbind for øjnene 
for ikke at kunne se under 
svampesmagningen tyg-
gede løs på skumfiduser, 
som de straks genkendte 
og udpegede som lyserød 
mælkehat.

Ordblind
Flere af eleverne fortalte, 
de ikke læser meget i friti-
den. Helene fra 8.b. lytter 
til bøger, mens hun følger 
med i bogteksten.

“Jeg er ordblind, så det 
er en god måde at gøre 
det på, fordi jeg har svært 
ved at forstå teksten, hvis 
jeg kun læser,” fortæller 
Helene, der gerne vil læse 

og har udviklet sin egen 
metode.

Hun og klassekam-
meraten Bastian var på 
hold med Ida og Karla 
fra 1.b. De får begge læst 
op af forældrene der-
hjemme om aftenen, før 
skolepigerne skal sove. 
Autografjægerne læser 
Karla med sine forældre, 
før hun skal sove.

“Vi er tre lærere, der 
har arrangeret læsedagen 
sammen med skolens 
dansk- og læsevejledere. 
Når børnene kommer 
på skolebiblioteket, for-
søger vi at få dem til at 
interessere sig for bøger 
ved præsentere dem for 
forskelligt læsestof og 
lader dem gerne fortælle 
til andre, hvad de synes 
om bøgerne. Vi giver dem 
læseoplevelser ved at lade 
dem lytte til bøger, mens 

de går tur i skoven eller 
laver andre ting. Mange 
børn kan faktisk godt lide 
at have en bog i hånden,” 
fortæller Tine Sørensen.

Læselegen
Gråsten Skole har 470 
elever. Mange fandt det 
hyggeligt at deltage i læse-
legen, fordi det foregik i et 
samarbejde med skolens 
yngste og ældste elever. 
Det er ikke et spørgsmål 
om klassetrin at finde 
ud af, om der er ispinde, 
blyanter eller slikkepinde 
i en rystekasse, men der er 
måske forskellige alders-
specifikke tilgange til at 
finde ud af det. 

En mente bestemt, hun 
vidste, hvordan en slik-
kepind lyder, mens en af 
de større drenge lod en 
blyant falde til jorden for 
at høre, om det svarede 
til den raslen, der kom fra 
rystekassen. ■

220 elever på Gråsten Skole 
var med i Rebusløbet, der 
bestod i at løse opgaver med 
udgangspunkt i en Ræven og 
den rethalede pattegris, som 
store og små elever har læst 
sammen. Foto Lise Kristensen

Skoleeleverne skulle løse opgaver som at gætte en svamp 
med mundbind for øjnene og huske navne på dyr, som de 
havde 30 sekunder til at kigge på.
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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

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

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

To ruter at vælge 
imellem ved Grænseløb

Af Dit te Vennits Nielsen

Der er to ruter at vælge 
imellem, når Grænse-
løbet løber af stablen 
lørdag den 17. septem-
ber. Den første rute er på 
5,15 km, mens den anden 
rute er på 11,4 km.
Motionsløbet begynder 
kl. 14.00 fra Grænse-
hallerne i Kruså.

Det første grænseløb blev 
afholdt i 1985. Formålet 
med løbet er at give både 
eliteløbere og motionister 
en god oplevelse med 
en høj sportslig kvalitet. 
Løbet er det eneste i 
Danmark, hvor der pas-
seres en grænseovergang 
hele to gange. 

Da det første løb blev af-
holdt, deltog 336 deltagere. 
I dag er det blevet et popu-
lært løb med omkring 900 
løbere, som kommer fra 
hele landet. 

“Der kommer flere og 
flere løb til, så vi må nok 
erkende, at deltagerantal-
let ikke bliver så stort i år. 
Vi håber, at kunne samle 
omkring 500 tilmeldte. 
Her og nu er der godt  
300 tilmeldte, fortæller 

formand for løbskomiteen 
Betina Jessen. 

Aldersmæssigt er spænd-
vidden stor. Der er børn 
fra under 10 år og ældre 
på over 80 år. 

“Det er bare sådan, at 
langt de fleste elitesports-
folk løber halv- eller 
helmaraton. Det kan vi 
ikke hamle op imod ved 
Grænse løbet”, fortæller 
Betina Jessen, som giver 
det som forklaring på det 
lavere deltagerantal. 

Elektronisk
De hurtigste løbere på den 
korte rute er i mål efter 
et kvarters tid, mens de 
hurtigste på den lange rute 
løber over mållinjen på 
38-40 minutter. 

Alle løbere har en chip i 
startnummeret, så tiden 
bliver registret elektro-
nisk, når man passerer 
start- og mållinjen.

Løbet starter ved 
Grænse hallerne og går via 
Fjord vejen ind i Kollund 
Skov. Den korte rute følger 
vejen tilbage til Grænse-
hallerne, mens løberne 
på den lange rute krydser 
Skomager hus og via Kruså 

grænse løber man tilbage i 
skoven. Her skal den stejle 
Djævle bakken forceres. 
Herefter løbes der retur 
mod Grænsehallerne.

Skolebørn
Skolebørn har fået tilbudt 
om at deltage gratis, og 
der er plejer at være god 
opbakning. 

“Desværre er tovholde-
ren fra Lyreskov skolen 
gået på pension. Derfor 
kommer der ingen elever 
derfra i år. Det er bran-
dærgerligt, for det ligger jo 
godt i tråd med, at de unge 
skal dyrke mere motion”, 
siger Betina Jessen, som 

håber, børnene vender 
tilbage næste år.

Ved Grænsehallerne kan 
der købes grillpølser, vand 
og øl, og der er musikalsk 
underholdning. 

Når de sidste løbere 
er kommet i mål, er der 
præmieoverrækkelse, ■

Grænseløbet kommer til at 
fylde på vejene på lørdag.
 Arkiv foto

Faktaboks
Løbskomiteen består af 
følgende.:
Betina Jessen
Formand
Dorthe Fredslund
Administrativ/ 
Ansøgninger / Politi
Bo Thomasen
Formand for Bov IF Løb 
& Motion
Eigil Nielsen
Kasserer / Materiale 
ansvarlig
Lena Schmüser
Sponsor ansvarlig 
Lasse S Petersen
Annonce / Pr ansvarlig 
Jerker Bruun
Kontakt person skoler/ 
frivillig & arbejdsplaner
Roland Jessen
Plads ansvarlig på dagen

Lasse Sternkopf Petersen, Eigil Nielsen, Dorthe Fredslund, 
Betina Jessen, Bo Thomsen, Lena Schmüser.
På billedet mangler ny komitémedlem Jerker Bruun samt 
pladsformand Roland Jessen

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 14. Kotelet med rødkal

TORSDAG den 15. Stegt paneret fl æsk med persillesovs

FREDAG den 16. Rullesteg med grøntsager

LØRDAG den 17. Dansk bøf med rødbeder

SØNDAG den 18. Burger med pommes frites

MANDAG den 19. Svensk pølseret med rødbeder 

TIRSDAG den 20. Millionbøf med mos

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

75,-
fra 50,-

Tak fordi du handler lokalt

Padborg - Kruså - Frøslev - Holbøl - Kollund – Gråsten - Broager - Sundeved - Ragebøl Uge 37 14. september 2022 14. årgang



KOLLUND KOLLUND 
KIRKEKIRKE

BOV BOV 
KIRKEKIRKE

HOLBØL HOLBØL 
KIRKEKIRKE

Søndag den 18. september kl. 11.00
ved Marna Leila Vandsdal Egholm

Søndag den 18. september kl. 9.30
ved Marna Leila Vandsdal Egholm

Søndag den 18. september kl. 14.00
Høstgudstjeneste ved Joan 
Arnbjarnardóttir i Karen Margrethes 
og Kajs lade i Hokkerup. Adresse: 
Hokkerupvej 29, 6340 Kruså

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

Nygifte

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

Taksigelser
Hjertelig tak

for deltagelse ved

Kurt Winds
bisættelse i Bov Kirke

Tak for blomster, donationer til Hjerteforeningen 
og sang fra Padborg Sangkor.

Også en stor tak til alle der hjalp 
den 24.08. ved Kollund Lillestrand.

På familiens vegne

Rita
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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

Menighedsrådsvalg i Holbøl Sogn
TIRSDAG DEN 20. SEPTEMBER KL. 19.00 

PÅ HOLBØL LANDBOHJEM

Nu er det tid til at samle et nyt menighedsråd i Holbøl Kirke som 
skal virke fra den 1. søndag i advent 2022 til 2024. Et menighedsråd 

vælges på demokratisk vis og har til opgave at sætte retning 
for den lokale kirke. I menighedsrådet træffes der beslutninger 
omkring hvilke aktiviteter der skal være i kirken, vedligeholdelse 
af kirken, kirkens bygninger og kirkegården. Menighedsrådet 

fungerer også som arbejdsgiver for kirkens medarbejdere, og står 
for at skabe de bedst mulige arbejdsforhold for kirkens ansatte.

Vi har brug for 6 medlemmer og 2 suppleanter.
Lidt om nogle af de spændende poster 

man som medlem kan varetage:

Formand og næstformand: Som formand er det vigtigt at have 
overblik. Du skal kunne lede møder, forhandlinger og afstemninger. 

Og så skal du sørge for, at de vedtagne beslutninger udføres.

Sekretæren: Sekretærens fornemmeste opgave i menighedsrådet 
er at sørge for, at udarbejdelse af bekendtgørelser, 

mødeindkaldelser og dagsordner udføres og udsendes rettidigt.

I Holbøl menighedsråd har vi et godt og konstruktivt samarbejde 
med hinanden og provstiets øvrige medarbejdere. Det ligger os tæt 
på hjerte at værne om vores smukke kirke og kirkegård, ligesom vi 

også ønsker at skabe et levende og interessant kirke-liv i og omkring 
kirken for hele sognet. Vi har et brændende ønske om at gøre kirken 
gældende i lokalsamfundet, både for store og små. Sammen med 
vores præst Joan og kirkens øvrige medarbejdere arbejder vi hårdt 
for at opnå dette ønske, og der er altid plads til fl ere hænder! Så går 
du og overvejer at stille op, så håber vi at se dig til valgforsamlingen.

Vi vil opfordre alle til at møde op til valgforsamling. Det 
er her man kan gøre sin stemme gældende i forhold til 
kirkens fremtid i Holbøl. Måske har du en god idé eller 

andre tanker vi skal høre om. Så kom og sæt dit præg på 
kirken ved at deltage og bakke op omkring valget.

Vel mødt!

www.holbolkirke.dk

Anne Kathrine Sørensen, 
Padborg, er død, 85 år. ■

Lørdag den 3. september 
kl. 15.00 blev Nanna 
Louise Ihle, datter af Gitte 
og Per Ihle, Gråsten, viet 
til Casper Andersen, søn 
af Benedikte Leene Feo 
Holte, Odense.

Efterfølgende var der 
bryllupsfest på Den Gamle 
Kro i Gråsten. ■
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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 a� everes i postkassen på: Bovvej 45 i Padborg.

TillykkeTillykke

Kære Mette og HenrikKære Mette og Henrik

Hjertelig tillykke Hjertelig tillykke 
med jeres sølvbryllupmed jeres sølvbryllup

den 20. septemberden 20. september
Håber I får en dejlig dagHåber I får en dejlig dag

Kærlig hilsenKærlig hilsen
Else og Siw - Kirsten og CarlElse og Siw - Kirsten og Carl

Topsponsorer:

Tegning :
Fritidstegner
Dorit Grundahl

GRÆNSELØBET
Lørdag den 17. september 2022 — start kl. 14.00

5,15 km. og 11,55 km.

HUSK sidste frist for tilmelding er 

den 15. september 2022 –  

eller på løbsdagen kl. 11.00-13.30 

50 ÅR
1972-2022

JUBILÆUM

TILMELDING OG INFORMATION:
www.graenseloebet.dk

SKRÆNTEN 26, 6340 KRUSÅ TLF. 74672010

ÅBNINGSTIDER
Mandag .................... kl.  8.30-17.00
Tirsdag .................... kl. 12.00-20.00
Onsdag..................... kl.  8.30-16.00
Torsdag .................... kl.  8.30-14.00
Fredag ..................... kl.  8.30-efter aftale

25 ÅRS JUBILÆUM HOS 
NAGEL DANMARK A/S

Den 9. september 2022 kunne
Ken Henriksen

fejre 25-års jubilæum hos 
Nagel Danmark A/S i Padborg.

Ken har altid været en del af det faste team 
på lageret, hvor han i en årrække også 

havde en funktion som Formand. Han har 
været involveret i forskellige projekter og har 

også stået for oplæring af nye kolleger.

Ken har oparbejdet en indgående viden om 
virksomheden og alt inden for sit felt, og det har 
derfor ofte været ham, der har vist gæster rundt 
på terminalen og vagt stor interesse hos lytteren.

Ken har altid været en vellidt og engageret 
kollega. Han har en stor interesse 

for såvel foto og fiskeri, så en del af 
fritiden tilbringes ude i naturen.

Thorsvej 19, 6330 Padborg  •  Tlf. 74 30 74 30

Byggeprojekt afventer tilladelse

Af Dit te Vennits Nielsen

Den berømte fjer kan 
hurtigt blive til fem høns, 

og det har Byggemester 
Padborg ApS opdaget.

“Jeg har fundet ud af, 

at der rygter om, at byg-
geprojektet på det gamle 
stadion i Padborg ikke 
bliver til noget. Det er ikke 
korrekt. Vi venter såmænd 

bare på en byggetilladelse 
fra Aabenraa Kommune”, 
fortæller indehaveren af 
Byggemester Padborg 
ApS, Hans Henrik Hesse.

Når tilladelsen fra kom-
munen er i hus, vil der 
komme nærmere infor-
mation ud om tidsplan og 
pris omkring projektet. ■

Byggeprojektet på det gamle 
stadion i Padborg af-
venter byggetilladelse 
fra Aabenraa Kommune.
 Foto Dit te Vennits Nielsen
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efterskolerne

Sportsefterskolen SINE
Idrætsvej 23, 6240 Løgumkloster

tlf. 74 74 49 90 • www.sine.dk

DET
ORIGINALE

SOCIALE
NETVÆRK

BESØG
FORSKELLIGE

EFTERSKOLER

Efterskolernes dag afholdes 
søndag den 25. september 

i tidsrummet 13-17.
Læs mere på efterskolernes 

egne hjemmesider

Sundeved Efterskole
Bovrup Storegade 5, Bovrup, 6200 Aabenraa

Telefon 74 68 03 11 • www.sundeved-efterskole.dk

Vojens Gymnastik og Idrætsefterskole
Ungdomsskolevej 8, 6500 Vojens
Telefon 74 54 11 29 • www.vgie.dk

Adventure Efterskolen
Dyntvej 113, 6310 Broager

Telefon 74 44 27 62 • www.adventure-efterskolen.dk

Deutsche Nachschule Tingle� 
Grønnevej 51, 6360 Tinglev

Telefon 74 64 48 20 • www.nachschule.dk

Frøslev Efterskole
Lejrvejen 85, 6330 Padborg

Telefon 74 67 66 44 • www.� e-skole.dk

SensommerbankoSensommerbanko
afholdes iafholdes i

Multisalen i GrænsehallenMultisalen i Grænsehallen
Onsdag den 21. septemberOnsdag den 21. september

Der spilles 54 lottospilDer spilles 54 lottospil
DuppespilDuppespil

Æ Ringriens Venner Æ Ringriens Venner 
(Amerikansk lotteri)(Amerikansk lotteri)

Der kan købes drikkevarer, Der kan købes drikkevarer, 
kager og kaffe i kantinen.kager og kaffe i kantinen.

Der må ikke medbringes egne Der må ikke medbringes egne 
drikkevarer og madvarerdrikkevarer og madvarer
Dørene åbnes kl. 17.30Dørene åbnes kl. 17.30
Spillets start kl. 19.00 Spillets start kl. 19.00 

Venlig hilsenVenlig hilsen

Trailere på vej
K. Hansen Transport fra 
Vejen hentede lørdag 10 

nye City gardintrailere fra 
Krone Fleet Danmark. 

Trailerne kørte fra 
Padborg i en lang cortege 
og vakte naturligvis stor 
opsigt. ■

Stort rykind ved Harm 
Mammen
Det blev en minderig dag 
for Harm Mammen, da 
han fejrede sin 70-års 
fødselsdag. 
Folk strømmede til fra 
nær og fjern, og Harm og 

Vivi Mammen var de per-
fekte værter. 

Gavebordet blev efter-
hånden fyldt helt op, og 
der blev festet til langt ud 
på aftenen. ■

 Foto Dit te Vennits Nielsen
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Hørt ved Lyren
Bov IF Svømning måtte 
lørdag aflyse stævne 
på grund af for få 
tilmeldte.

Frøslev Træ har ind-
gået samarbejde med 
Renbæk Statsfængsel 
om, at de indsatte 
bygger demomodeller 
af firmaets arkitektteg-
nede Arki Kit møbler. 

Naturmælk i Broderup 
har vundet gourmet-
pris for deres økologi-
ske saltede smør.

Restaurant Bind i 
Sønderhav har afholdt 
kokketræf.

Øl & vinstuen 
 Told boden i Padborg 
Torve center holdt lør-
dag støttekoncert, hvor 
der blev samlet et stort 
beløb ind i forbindelse 
med salg af øl. 

Der er lavet en flot vi-
deo over Lyreskovstien, 
som giver en smagsprø-
ve på de oplevelser, der 
venter vandrerne. 

Rådhusstien i Bov har 
fået et nyt look, da 
Aabenraa Kommune 
har været i gang med at 
rense stien.

Bov IF Fodbolds første-
hold har i de seneste tre 
kampe kun opnået 1 
point. Det har betydet, 
at holdet nu ligger i 
bunden af puljen.

Politiet måtte forleden 
omdirigere trafikken 
fra Bov afkørslen på 
motorvej E45, hvor 
en havareret lastbil 
spærrede indkørslen til 
Tøndervej. ■

Få en gratis salgsvurdering. 
Måske er vi billigere 

end du tror.

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

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 

Livslang passion for musik Af Gunnar Hat tesen

Knud Andersen, 
komponist og tidligere 
regimentsmusiker, fra 
Kollund, er død, 91 år.
Siden Knud Andersen 
var 10 år, var musikken 
ham en tro følgesvend. 
Hans mor spillede klaver, 
og hans onkel spillede 
violin, og det gav ham 
lyst til at være en del af 
deres sammenspil, og 
derfor lærte han at spille 
trompet og klaver. Og 
som 11-årig vandt han 
et legat til en komplet 
uddannelse på Jysk 
Musikkonservatorium i 
Aarhus, hvor han egentlig 
stammer fra. Det var et 
legat, der stak kursen ud 
for resten af livet.

Som 15-årig blev han 
Danmarks yngste milit-
ærmusiker nogensinde, 
da han i 1945 blev optaget 
i det, der hed “Anden 
Regiments Musikkorps”. 
Dengang lå det i 
Sønderborg, men siden 
blev korpset flyttet til 
Haderslev. Det blev til 15 
gode år i Haderslev.

Knud Andersen spillede 
siden 30 år og frem til 
sin pensionering i 1990 i 
Den Kongelige Livgardes 
Musikkorps i København.

Med 45 års ancien-
nitet var han den i 
Danmark, der havde den 
længste karriere som 
militærmusikker.

Ved overgangen til pen-
sionisttilværelsen flyttede 
han til grænselandet. 
Først til Skovlund og siden 
til Medelby i Sydslesvig 
for så at flytte til Holbøl. 
I 2014 flyttede han til 
Kollund med sin Mette.

Udover at spille af egen 
lyst var han mange gange 
ude at spille på plejecentre, 
i foreninger og på hospice, 
hvor han har bragt glæde 
og livsmod med sig i en 
svær tid med sine gode 
spilleevner.

Han har været di-
rigent i Medelby 
Brandværnsorkester 
og dirigerede også en 
større jagthornsgruppe i 
Vilsbæk.

Desuden har han kom-
poneret stykker..

Knud Andersen var 
heldig med sin musikalske 
evne, for han kunne leve 
af det hele sit liv. ■

For Knud Andersen blev 
musikken ikke bare hans 
levevej, men også sin hobby.
 Arkiv foto

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

TUSIND TAKTUSIND TAK
for den store opmærksomhed i forbindelse 

med min 70 års fødselsdag.

Det glædede mig meget, at så mange kiggede forbi 
og også en stor tak for de mange dejlige gaver.

Med venlig hilsen
Harm Mammen

Tag på udflugt med 
Gråsten Rejser 

BORGERMØDE
Tirsdag den 20. september

i Kollundhus
PROGRAM

1. Velkomst ved Susanne Provstgaard
2. Aabenraa kommunes varmeplan for Kollund området 

ved Dorian Storm Lemke
3. Muligheder for fjernvarme i Kollund

a. Padborg Fjernvarme ved Michael Justesen
b. Aabenraa Fjernvarme ved Tommy Palmholt

4. Åben drøftelse af de skitserede muligheder

BEMÆRK: Området er opdelt så der er 2 møder.

SYD/ØST KL. 17.00: Fjordvejen, Bredsdor� vej, 
Strandparken, Trøjborgvej, Kurparken, 

  Skovbakken, Molevej, Østerskovvej, Nørtoft, 
Gammelmosevej, Vinkel vej, Bakkegårdsvej, 

 Fjordbakken, Solvang, Kohagevej, Krumager.

VEST KL. 19.00: Lærkevej, Skolevej, Nørrevej, 
Kollundgårdsvej, Bakkevænget, Egelund, 

Kalveknækket, Vibevej, Drosselvej, Musvitvej, 
Fasanvej, Kummeleforte, Bymarken, Kobbermøllevej, 

Persillegade, Midtkobbel, Kildekobbel, Gl. Kirkevej.

Lokalforeningen er en del af Bov Lokalråd
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Trekanten 16 A
6300 Gråsten

ihle@post.tdcadsl.dkDANSKE MALERMESTRE

Vi lægger vægt på folks tilfredshed

v/ malermester

Per Møller Ihle

too old. 
too classic. 

too good 
to be true.

R22853_LP_Forhandlerannoncer_AW22.indd   16R22853_LP_Forhandlerannoncer_AW22.indd   16 15-07-2022   09:41:5415-07-2022   09:41:54

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

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

Hugo Sisseck Boligudstyr

50 års
erfaring

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

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

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

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

Salg & service
af hårde hvidevarer

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

Hos os er kvalitet og service i Højsæde

Danske Malermestre

skal der males - ude eller inde - så ring til MalermesterMomme
og få et uforpligtende tilbud på

tlf. 20 47 85 63

Hos os er kvalitet og service i Højsæde

Danske Malermestre

skal der males - ude eller inde - så ring til MalermesterMomme
og få et uforpligtende tilbud på

tlf. 20 47 85 63

Hos os er kvalitet og service i Højsæde

Danske Malermestre

skal der males - ude eller inde - så ring til MalermesterMomme
og få et uforpligtende tilbud på

tlf. 20 47 85 63

Hos os er kvalitet og service i Højsæde

Danske Malermestre

skal der males - ude eller inde - så ring til MalermesterMomme
og få et uforpligtende tilbud på

tlf. 20 47 85 63

Hos os er kvalitet og service i Højsæde

Danske Malermestre

skal der males - ude eller inde - så ring til MalermesterMomme
og få et uforpligtende tilbud på

tlf. 20 47 85 63

Hos os er kvalitet og service i Højsæde

Danske Malermestre

skal der males - ude eller inde - så ring til MalermesterMomme
og få et uforpligtende tilbud på

tlf. 20 47 85 63

Hos os er kvalitet og service i Højsæde

Danske Malermestre

skal der males - ude eller inde - så ring til MalermesterMomme
og få et uforpligtende tilbud på

tlf. 20 47 85 63

Tak fordi du handler lokalt 

Se elis.dk for aktuelle tilbud
Alt i servicesalg •

Elis’ hvidevarer
ved Norman Rudbeck

Alt indenfor hårde hvidevarer
Salg-Service-Reparationer

Telefon 7467 8799
Mobil 4082 4939

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

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

D I A L O G M Ø D E

LOSE
STEPHANIE

CHR. NIELSEN
JACOB

Tilmelding er nødvendig på SMS til Jens Wistoft tlf. 20 13 36 99

Lørdag d. 17. September 
kl. 13.00 - 15.00

Mød Næstformand i Venstre
Stephanie Lose 

og 
Folketingskandidat i Aabenraa Kredsen 

Jacob Chr. Nielsen

til en god politisk samtale og dialog

Mødet foregår hos 
Jens Wistoft på 

Aabenraavej 22 - 6340 Kruså

Alle er velkomne og vi er vært ved lidt let forplejning 
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