
ÅBNINGSTIDER:
Man- fredag 13.30 - 17.30

Lørdag 9.30 - 12.00

Aut. Loewe forhandler

VI SÆTTER EN ÆRE I AT GIVE DIG
DEN BEDSTE RÅDGIVNING

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

Leif Henning

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

VELUDFØRT TØMRER- & 
SNEDKERARBEJDE

Gråsten - Broager - Ragebøl - Sundeved - Padborg - Kruså - Frøslev - Holbøl - Kollund Uge 39 28. 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

Spar

1995

8 stk. 

50,-

Originale Kurzke kålpølser TORSDAG

OG
FREDAG

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

GRÅSTEN

55,- Brød
1 valgfrit rugbrød 
eller 1 valgfrit 
franskbrød

Torvet 5, Centrum · 6300 Gråsten · Tlf. 74 65 34 15
Amtsvejen 13, Nybøl · 6400 Sønderborg · Tlf. 74 46 77 16

Åben: Hverdage kl. 6.00-17.00 · Lør/søndage kl. 6.00-16.00

Vi leverer gerne for kr. 250� * JU
L

E
F

R
O

K
O

S
T

TLF. 30 56 36 47 (SPØRG EFTER L ARS)
INFO@ÆKØKKEN-DK •  W W W. ÆKØKKEN.DK

Marinerede sild med karrysalat 
Stegte sild med sauce “tatar”

Grønlangkål med kålpølser, 
hamburgerryg, kogt røget flæsk, 

brune kartofler, sennep og rødbeder

Risalamande med 
kirsebærsovs

og mandelgave

Brød, smør og fedt

Den lille 

179� 
PR. PERSON

Marinerede sild med karrysalat 
Stegte sild med sauce “tatar” 

Rejer i trængsel med 
vagtel æg og mayonaise 

Røget ørred salat med karse og dild 

Terrin af glad julegris 
med sennep pickles 

Julemedister og deller 
med hjemmelavet rødkål 

Lun leverpostej med svampe 
og sprød bacon 

Grønlangkål med kålpølse, 
sennep og rødbeder 

3 slags ost med tilbehør 

Risalamande med 
kirsebærsauce
og mandelgave 

Brød, smør og fedt

Den store

259� 
PR. PERSON

* Gælder i radius af 25 km

Fiskenæsvej 2, 6300 Gråsten   

Tilmelding 
og tidsbestilling
 nødvendig på 

tlf. nr. 7365 0033

Hvornår har du sidst 
forkælet dig selv?

KOM TIL
BRUNCH & 
WELLNESS

 SØNDAGE 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

PRIS FOR BRUNCH & 
WELLNESS PR. PERS.

299 kr.

Den 9/10 & 16/10

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 

Kirkekontoret i Gråsten skal ombygges!
Derfor vil kontoret midlertidigt blive � yttet til mødelokalet i Gråsten Præstegård.

Vi træffes 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.

Gudstjenester og aktiviteter 
Onsdag den 28. september kl. 19.00
Menighedsrådsmøde i Ahlmannsparken

Søndag den  2. oktober kl. 11.00
Gudstjeneste i Gråsten Slotskirke

Morgenvandring hver onsdag 
kl. 9.00 fra Slotsgården

 

 

Stor succes med jazzkoncert i slotskirken Af Gunnar Hat tesen

Jazz og kirkefestival går 
godt hånd i hånd.
I hvert fald overværede 
200 mennesker lørdag af-
ten jazzkoncert i Gråsten 
Slotskirke.

“Det var mange flere 
end vi havde forventet”, 
siger formand for Gråsten-
Adsbøl Menighedsråd, 
Helle Blindbæk. 

Det var menighedsrådet, 
som var den glade arran-
gør af kirkefestivalen.

Jazzkoncert blev skudt i 
gang på ganske særlig vis 
med “Lord, Lord, Lord”.

Og så fulgte forskellig og 
spændende jazz og publi-
kum i den fyldte kirke fik 
en stor jazzoplevelse. ■

Peter Brodersen på kontra-
bass, Børge Thomsen 
på klarinet, Per Neander 
på trompet, Christoffer 
Brodersen på guitar og 
banjo og Søren Hulvej på 
piano. Bagved skimtes 
Palle Leick på trommer.
 Foto Ingrid Johannsen  

Christine Johanning Schmidt var gæstemusikker. Hun både spillede på sin violin og sang. Til 
højre ses gråstenerdrengen Christoffer Brodersen.
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Gælder torsdag den 29. september til lørdag den 
1. oktober 2022 eller så længe lager haves. 

Der tages forbehold for trykfejl.

Spar

1995

*Maks. 6 pk. pr. kunde pr. dag

FRIT VALG

8 stk. 

50,-

*Maks. 6 liter pr. kunde pr. dag

Änglamark mælk 
Let, mini eller skummet. 
1 liter

FRIT VALG

TORS-

DAG!

Pr. stk.

695

5 SKARPE
FRA DIN LOKALE 

SUPERBRUGS

Coop pålæg 
70-120 g

Flere varianter

Originale Kurzke kålpølser

Store danske brunch æg
10 stk.

Änglamark smør
alm eller salt
200 gram

Pr. stk.

695

Pr. bk.

1295

Pr. pk.

1495

TIRS-
DAG

FRIT VALG

TORSDAG

OG
FREDAG

TORSDAG

OG
FREDAG

GRÅSTEN

SuperBrugsen Gråsten Telefon 73 65 26 00
Åbningstider: Vi har åbent alle dage kl. 7.00 - 20.00
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Avisen er i din postkasse onsdag/torsdag og kan læses 
online mandag aften på hjemmesiden graastenavis.dk

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

Ansv. redaktør
Gunnar Hattesen
Telefon 21 16 06 83
redaktion@graastenavis.dk

Journalist
Lise Kristensen
Telefon 20 75 79 12
lik@graastenavis.dk

Mediechef
Ingrid Johannsen
Telefon 21 19 02 80
isj@graastenavis.dk

Fotograf
Jimmy Christensen
Telefon 29 25 95 50

Artikelmateriale sendes til 
redaktion@graastenavis.dk
Annoncemateriale sendes til 
annonce@graastenavis.dk

Oplag: 13.430 eks. ugentlig
Tryk: OTM Avistryk A/S
 

 Følg os på Facebook

Kontor: Nygade 8 · 6300 Gråsten
Åbningstider: Tirsdag kl. 10.00 - 12.00 
 onsdag og torsdag  kl. 13.00 - 15.00 
 eller efter aftale

Deadlines

Deadline for annoncer til udarbejdelse er torsdag  
kl. 12.00 ugen inden indrykning. 
Deadline for reproklare-annoncer, reserveres inden  
fredag kl. 12.00 ugen inden indrykning, og afleveres  
senest mandag kl. 12.00

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

Carsten Clausen Kock fylder 50 år
Af Lise Kristensen

Formand for Gråsten 
Badmintonklub, Carsten 
Clausen Kock, har rundet 
det halve århundrede. 
Det skete mandag 26. 
september. Det er ingen 
alderstynget idrætsmand, 
der går ind i sit sjette 
leve-årti. 

Hele familien er aktive 
badmintonspillere. Hus-
truen Linda Kock spiller 
motionsbadminton. Døt-
rene Asta og Selma er også 
habile ketchersvingere, 
mens sønnen August 

Clausen Kock er på ISI 
Idrætsefterskole i Ikast, 
hvor han spiller badmin-
ton på højt plan. Han 
spiller på udvalgte danske 
ungdomshold i badmin-
ton. Det giver mange 
køretimer for forældrene, 
når de transporterer 
ham frem og tilbage til 
turneringer.

“Vi er forældre til aktive 
badmintonbørn og kan 
også godt selv lide at spille. 
Hallen ligger lige her i 
min baghave på Konkel 
i Gråsten,” fortæller 

badmintonformanden og 
træneren Kock.

Motorbåd
Han stammer fra Als og 
taler alsisk sønderjysk 
med sine landsmænd. 
Forældrene bor syd for 
Fynshav. 

Carsten Clausen Kock 
er planteavlskonsulent 
hos Sønder jysk Landbo-
forening i Vojens. Han 
og hustruen flyttede til 
Gråsten, da de var færdige 
med deres uddannelser 
i 2002/2003, da han 
fik arbejde på Gråsten 

Landbrugs skole, hvor han 
var i seks år.

“Det har vi aldrig for-
trudt. Gråsten er et dejligt 
sted med en skøn natur 
og vand og skov ganske 
tæt på. Jeg har svært ved 
at se mig selv andre steder 
end her,” siger badmin-
tonformanden, der har 
sin motorbåd liggende i 
Gråsten Sejl klub, hvorfra 
familien tager på udflugt 
på Flensborg Fjord.

Fødselaren er medlem af 
Gråsten Forum og giver et 
nap og synspunkter med 
for at sikre udvikling og 
også gerne glade turister 
til Gråsten og fjordlandet. 

Han ser sig også som 
idrætslivets repræsentant.

Fødselsdagen gik med 
at svare på lykønskninger 
og beskeder. Den startede 
med en gåtur i skoven. 
Familien har været forbi 
til en bid mad. Senere 
kommer fagfællerne fra 
badmintonklubben og 
Gråsten Forum. 

Carsten Clausen Kock 
nyder tilværelsen i fulde 
drag og har ikke tænkt 
sig at lave om på det store, 
selv om han runder et 

skarpt hjørne og kun-
ne være på vej ind i en 
midtlivskrise.

Den har han tænkt sig at 
holde på afstand ved fort-
sat at dyrke masser af bad-
minton, besøge forældrene 
på Als og tage en tur på 
fjorden med familien i den 
elskede motorbåd. Med 
lidt god vilje bliver der tid 
til en smuk tur på smulte 
vande i forlængelse af 
50 års dagen. ■

Carsten Clausen Kock er 
engageret i foreningslivet i 
Gråsten.  Foto Ingrid Johannsen

Tærter
Frit valg

59,- 

Torvet 5, Centrum
6300 Gråsten

Tlf. 74 65 34 15 

Amtsvejen 13, Nybøl 
6400 Sønderborg
Tlf. 74 46 77 16

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 fl ugt. Af de mange 
fl ygtninge, der nåede frem til Danmark, blev mere end 
35.000 mennesker indkvarteret i Oksbøllejren.
Museet er tegnet af det verdenskendte arkitektfi rma 
Bjarke Ingels Group - BIG.
Forventet hjemkomst ved kl. 20.00-tiden 
Prisen inkluderer bus, kaff e og rundstykke, middag 
på Hodde Kro, entre til det nye museum FLUGT og 
eftermiddagskaff 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
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ÅBNINGSTIDER
Mandag .................... 9.30 - 17.30
Tirsdag ..................... 9.30 - 17.30
Onsdag ..................... 9.30 - 17.30
Torsdag .................... 9.30 - 17.30
Fredag ......................9.30 - 18.00
Lørdag ......................9.00 - 13.00

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

www.toejeksperten.dk

VINDBREAKER 
Str. M-2 XL
Farver Grå blå
Normalpris 499,-

 
NU 299,-SPAR 40%

JEANS
Str. 31-40

Normalpris 699,-

 
NU 499,-SPAR 200,-

SKJORTER 
Str. 39-48
2 farver
Normalpris 399,-

 
NU 199,-SPAR 50%

JEANS
Slidvask eller sort
Str. 30-40
Normalpris 499,-

 
NU 299,-

STRIK 
str. M-3 XL
3 farver
Normalpris 599,-

 
NU 399,-SPAR 200,-

T-SHIRT 
Str. M-3 XL
4 farver
Normalpris 199,-

 
NU 99,-SPAR 50%

FØDSELSDAGSSALG

POLO 
Str. M-3 XL
3 farver
Normalpris 399,-

 
NU 199,-SPAR 50%

SKJORTE
Str. M-XXL

Normalpris 399,-

 
NU 199,-SPAR 50%

            BLAZERE/JAKKER/BUKSER – RESTER 
SPAR

 40%RESTER AF
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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

Den vilde pilot 
fra Sønderjylland
Af Hanne Næsborg-Andersen

Museumsinspektør 
René Rasmussen 
tryllebandt de omkring 
40 tilhørere, da han i 
Ahlmannsparken fortalte 
den spændende historie 
om den vilde pilot fra 
Sønderjylland, der havde 
et noget mere spænden-
de liv end de fleste.
Ved den store genfor-
eningsfest på Dybbøl 
Banke i 1920 fløj en 
flyvemaskine ind over 
Kongeskansen og nedka-
stede et Dannebrogsflag.

Det blev allerede i samti-
den spekuleret over, hvem 
piloten var og om det 
mon var for at genere H.P. 
Hanssen, der netop holdt 
sin tale i samme øjeblik.

Piloten var sønderjyden 
Christian L. Johannsen. 
Han var født i Bylderup 
Sogn, men opvokset i 
Aabenraa og Flensborg, 
hvor han fløj første gang 
allerede i 1911 i en hjem-
mebygget flyvemaskine.

Under Første Verdens-
krig var han tysk krigs-
flyver på Vestfronten, og 

efter verdenskrigen var 
han pilot i Danmark, hvor 
han under navnet “søn-
derjyden” fløj opvisninger, 
taxiflyvning, faldskærms-
udspring og almindelig 
ruteflyvning. Han var 
involveret i forbryderjagt 
og deltog i stumfilm. 

Efter et uheld med en 
trafikflyver flyttede han i 
1928 til Tyskland. Her var 
han flyvende avisbud og 
sprøjteflyver afbrudt af to 
spektakulære langdistan-
ceflyvninger: I 1929 fra 
London til Kina og i 1931 
over Atlanten som den 
første sønderjyde og som 
den anden dansker.

I 1930’erne blev han en 
del af den tyske genop-
rustning, og under 2. ver-
denskrig uddannede han 
piloter til Luftwaffe. 

Efter krigen vendte han 
hjem til Danmark igen, 
hvor han førte et stille 
liv som lappeskrædder i 
København indtil sin død 
i 1972.

René Rasmussen arbej-
der på en bog om den 
glemte pilot, som udkom-
mer i 2023. ■

Den sønderjyske pilot Christian L. Johannsen.

Familie på farten kørte 44.000 km
Af Erling Nissen

Familie på Farten ved 
Anne Grethe og Helge 
Trangbæk har været på 
mange eventyrsrejser 
rundt i hele verden.

Over 800.000 km har 
deres gamle dieselbil efter-
hånden tilbagelagt i deres 
selskab.

Ægteparret beret-
tede forleden ved et 
foredrag i BHJ-salen i 
Ahlmannsparken levende 
om deres 44.000 km lange 
tur fra Halifax i Canada 
til Alaska.

Foredraget var arran-
geret af Ældre Sagen i 
Gråsten. ■

Anne Grethe og Helge 
Trangbæk kørte i deres 
gamle firhjulstrukne Toyata 
fra Canada til Alaska.
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KOM TIL  
KOMPOSTDAG
Lørdag den 1. oktober kl. 10.00 -17.00

Sønderborg Forsyning
Ellegårdvej 8 · 6400 Sønderborg · Tlf: 8843 5300
info@sonfor.dk · sonfor.dk

Vær med, når de 4 genbrugspladser slår dørerne  
op til en dag med gode tilbud på kompost og  
gratis læsning hele dagen.

 Glansager - Skodsbøl - Vesterlund - Gråsten

Du kan bruge standardkompost til forbedring af jorden i 
din have, hvis den mangler struktur og mikronæringsstoffer.

Finkompost er velegnet til afsluttende finish i fine bede,  
hvor udseendet spiller en væsentlig rolle.

Topdressing er finkompost tilsat veldefineret sand. Den  
type kompost er særligt velegnet til græsplæner, der har  
brug for et langtidstilskud af naturlige næringsstoffer.

    GRATIS  STANDARDKOMPOST 

    HALV PRIS PÅ FINKOMPOST  
    OG TOPDRESSING
    (så længe lager haves) 

    GRATIS LÆSNING AF KOMPOST
    (gælder for køretøjer under 3.500)
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Portvinsaften 
med foredrag
Der var smagning af et 
bredt udvalg af portvine, 
da Gråsten Præstegård 
lagde rammer til 
portvinsaften.
Her holdt Per Beierholm 
et spændende og detaljeret 
foredrag om portvinens 
historie. ■

Deltagerne smagte på de 
forskellige portvinstyper.
 Foto Søren Gülck

Celina Seemann overtager 
Salon Sanne Af Ingrid Johannsen

Fra 1. oktober overtager 
frisør Celina Seemann 
Salon Sanne i Nygade i 
Gråsten.
Celina Seemann er tidlige-
re elev i salonen, og det er 
en pigedrøm om at blive 

selvstændig, der nu går i 
opfyldelse.

Salonen har i 40 år været 
ejet af Susanne Vesperini.

“Jeg er så taknemmelig 
for den store hjælp og 
støtte, som Susanne har 
givet mig”, siger Celina 

Seemann, som har fået en 
fantastisk start i salonen.

Ejerskiftet betyder ikke, 
at Susanne Vesperini stop-
per, men hun fortsætter 
som lejer. Begge frisører 
vil fortsat have hver deres 
kundekreds. ■

Efter 40 år som selvstændig frisør overdrager Susanne Vesperini sin salon til Celina Seemann, 
som står klar til at drive salonen videre. Foto Ingrid Johannsen

EJERSKIFTE
Markering af overtagelsen er 

Fredag den 30. september
hvor jeg er i salonen fra kl. 8.00-14.00

Der er et glas bobler og chokolade 
til jer der kigger forbi

På gensyn
Celina Seemann
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Fiskenæsvej 2 - 6300 Gråsten - Tlf. +45 3034 0000 - info@ankers.restaurant - www.ankers.restaurant

Fredag den 4. november 
KL. 19.00

Dørene åbnes kl. 18.00

Program:
Kl. 19:00 Glaseret skinke med fl ødekartofl er, 
 grønt samt surt & sødt
Kl. 20:00 JOHN MOGENSEN LIVE 1.sæt
Kl. 20:40 Pause
Kl 21:00 JOHN MOGENSEN LIVE 2.sæt
Kl. 21:40 Siger vi tak for i aften

Snyd ikke dig selv for denne 
fantastiske oplevelse

Her kan du vippe med foden, 
nynne og synge med

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

Tjek dem på: Johnmogensenlive.dk trailer

Vi glæder os til at byde 
JOHN MOGENSEN LIVE velkommen 

til en fantastisk fredag aften 
her på Anker’s Restaurant 

De spiller mere end 220 job 
om året for fulde huse

Kender du 
det…
Man sidder 

TO MENNESKER PÅ EN STRAND, 
føler sig NEDE I MØJET, eller man 

SIDDER PÅ ET VÆRTSHUS og vil gerne 
have lidt FUT I FEJEMØJET og tænker 
DER ER NOGET GALT I DANMARK

Man kender NINA, KÆRE NINA 
og måske også ERIK OLUF ANDERSEN 
som bor i ENSOMHEDENSGADE NR. 9

Man ved LIVET ER KORT 
og har bare lyst til at sige til madammen

“DU SER MIG NÅR JEG KOMMER”

Det var fredag aften, 
MIG OG MAGRETHE tog i byen

 og sang hele natten lang, 
ÅH HVILKEN HERLIG NAT

SÅ LÆNGE JEG LEVER vil jeg spise 
på Anker’s Restaurant og nyde hvert et 
måltid med ERIK OLUF ANDERSEN

Ja man kunne blive ved …

Byens spisested 
no. 1

Byens spisested 
no. 1

John Mogensen 
LIVE

For fuld udblæsning

kun

249,-
Middag og 

koncert
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Virksomhedsprofil
ANNONCE

45-årige Johnni Haas startede som ung mekaniker- og smedjevirksomhed 
med sin far Niels Jørgen i Hokkerup. Her kunne man få repareret bilen 
og klaret det praktiske smedearbejde i en lokal kendt virksomhed.

“I 2003 overtog jeg værkstedet, da tiderne ændrer sig og 
bliver mere tekniske, og så koncentrerede jeg mig om 
mekaniker værkstedet,” fortæller Johnni Haas, der fortsat 
har Hokkerup Auto, men for et halvt år siden flyttede til 
Nederbyvej ud mod hovedvejen i Rinkenæs i det tidligere 
Sejersbæk Biler og Thomsens Auto.

“Vi fyldte så at sige et hul ud, for der manglede et 
mekaniker værksted her,” fortæller eksperten, hvis tid i dag 
går med at skaffe reservedele til biler af alle mærker og klare 
de elektroniske installationer, som det er enhver mekanikers 
største udfordring at følge med i. 

En anden ting er besværet med at 
få uddannede mekanikere
“Det er virkelig svært at få dygtige folk. Ingen mangler arbej-
de. Jeg har en mekaniker, Dennis, som har været her seks år 
og kan det hele, men ellers har der været stor udskiftning,” 
fortæller Johnni Haas, der tager konsekvensen og søger en 
mekaniker lærling, som han selv har tænkt sig at lære op.

“Uddannelsen er ændret, så lærlingene kommer i skole-
praktik. De kan intet, når de kommer ud på et værksted. De 
har fjernet starttilskuddet til lærlinge, og vi skal selv betale 
de 30 første sygedage, hvis nogen melder forfald,” fortæller 
Johnni Haas om årsagen til, mange er tilbageholdende med 
at tage lærlinge, selv om der er stort behov for dem.

“Mit koncept er istandsættelse, reparationer og service. 
Jeg har kunder fra Norge, Sverige og Tyskland. I starten 
orienterede jeg mig mest mod Mercedes, men nu har jeg alle 
bilmærker. Vi har lige skilt en Porsche Panamera helt ad og 
har hovedrenoveret motoren. Folk kommer, fordi jeg er god, 
og prisen er i orden. Vi er ordentlige og ordholdende. Jeg har 
ikke været ude for at miste en kunde, når først de har været 

her,” siger værkstedsindehaveren, der har folk, der kommer 
ind og spørger på priser på reparationer, mens andre bestil-
ler tid til bilen længe i forvejen, fordi de skal være sikre på at 
komme til, når de kommer kørende langvejs fra.

I dag arbejder Johnni Haas med el- og hybridbiler og 
videreuddanner løbende sig selv og sine folk. En stor del af 
arbejdet foregår ved computeren, hvor mange biler diagno-
sticeres ud fra de systemer, de er kodet med. Der kan være 
tale om fejlkodninger, skidt i systemet og endog fejlmeldin-
ger, der gør, at skaden måske ikke er så voldsom, som den 
umiddelbart tegner til.

“Kommer der nogen og skal have støddæmpere til en 
gammel bil, søger jeg en ordentlig pris til dem. Der er ingen 
grund til at sætte de nyeste ting i en bil, der kun holder et 
par år endnu,” siger Johnni Haas, der også kvier sig ved at 
kræve de syv procent i energitillæg, der er lagt op til i bran-
chen som følge af klimakrise og almen inflation.

“Jeg sælger ikke biler. Markedet er simpelthen for 
rodet. Folk går mere op i kosmetik og forkromning end 
indholdholdet i selve bilen, og jeg sælger ikke en bil, der 
ikke er i orden,” siger mekanikeren, der gerne afstår titlen 
brugtvognsforhandler, sel v om han lige har skaffet kontakt 
mellem en kunde, der gerne ville sælge en bil, og én, der 
gerne ville købe en.

Teknologisk udvikling
Den store hurdle er at holde trit med den teknologiske ud-
vikling. Johnni Haas samarbejder med Würth og Bedre Motor 
om at videreudvikle rensning af tilsodede biler og motorer. 
Han er løbende med i den store udvikling af additiver og 
brugen deraf.

“Forleden sad vi tre timer og kiggede på systemet i en 
bil, før vi fandt ud af, den var fejlkodet fra fabrikkens side, 

fordi den var en anden årgang end de biler, der havde det 
pågældende system. Jeg påregnede ikke kunden de timer. 
Det kalder vi lærepenge. Folk kommer for at få løst deres 
problemer med bilen. Det går strygende. Der er behov for at 
køre bil uanset krise og inflation. Mine kunder kommer her i 
tiltro til, jeg kan løse opgaven,” siger bileksperten, der bruger 
en ikke ubetydelig del af sin fritid på at sætte sig ind i pro-
grammeringer, nye systemer og særkender ved udviklingen 
af de enkelte mærker.

Hustruen Ulla kan ske at komme i betragtning som kontor-
hjælp, da hun ellers står til at gå på førtidspension på grund 
af fysisk nedslidning, men det har hun ikke lyst til. De to 
drenge på 14 og 16 år interesserer sig selvsagt for farmands 
mobile erhverv, men de er ikke selvskrevne til at fortsætte 
Hokkerup Auto i tredje generation. Den ældste interesserer 
sig godt nok for el-teknik, og det er et godt udgangspunkt, 
men derfra og så til at bestyre eget værksted er der et stykke 
vej endnu.

Selv om det er svært at få dygtige 
mekanikere, har Johnni Haas og 
Hokkerup Auto et fast hold, som 
kunderne kommer langvejs fra 
for at få ordnet biler hos, og han 
indforskriver snart en lærling på 
holdet.

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

Johnni Haas med det 
motorrensningsapparat, 
der gør ham i stand til at 
eliminere skidt i motoren.

Hokkerup Auto har til huse på Nederbyvej 2 ud mod hovedvejen mellem 
Rinkenæs og Gråsten efter at have skiftet fast adresse for et halvt år siden.

Sådan ser motoren på en Porsche Panamera ud, når den er 
under kyndig mekanikerbehandling.

HOKKERUP HOKKERUP AUTO AUTO 
er flyttet til Rinkenæs

AUTOTEKNIK
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Vacciner Hvornår Kontaktinfo

Tandsbjerg Lægehus
Covid-19 - Moderna og Pfizer
Influenza, Pneumokok/lungebetændelse 

Fra den 3. oktober
Alle hverdage kl. 8-12, uden tidsbestilling.

7442 1201
www.tandsbjerglaegehus.dk

Byens Lægehus
Covid-19
Influenza, Pneumokok/lungebetændelse 

Fra den 3. oktober
Tidsbestilling pr. telefon.

7060 2025
www.byenslægehus.dk

Lægehuset Vester Sottrup 
Covid-19 - kun Pfizer
Influenza, Pneumokok/lungebetændelse 

Fra den 1. oktober med tidsbestilling.
7446 7380
www.74467380.dk

Kongevejsparkens Lægehus
Influenza
Pneumokok/lungebetændelse

Fra den 3. oktober fra kl. 8-16, uden 
tidsbestilling. Ellers efter aftale.

7442 2260
www.kongevejsparken.dk

Møllegade Lægehus
Covid-19 -Moderna og Pfizer
Influenza, Pneumokok/lungebetændelse 

Fra den 3. oktober til 23. december.
Mandag til fredag fra kl. 8-15 uden tidsbestilling. 

7442 2233
www.møllegadelægehus.dk

Lægerne Ringgade
Covid-19
Influenza, Pneumokok/lungebetændelse 

Fra den 3. oktober og frem - med tidsbestilling. 
7442 1414
www.ringgade168.dk

Broager Lægehus
Covid-19
Influenza, Pneumokok/lungebetændelse 

Den 3., 5. og 27. oktober fra kl. 8 - 16 uden aftale. 
Ellers efter aftale.

7344 2080
www.lhuset.dk

Annemette Als
Covid-19 - Moderna og Pfizer
Influenza, Pneumokok/lungebetændelse

Fra den 3. oktober.
Ring for tidsbestilling.

7465 4820
www.annemetteals.dk

Familielægerne i Gråsten
Covid-19 -Moderna og Pfizer
Influenza, Pneumokok/lungebetændelse 

Fra den 3. oktober - åbent hus med tilmelding. 
Herefter efter aftale. 

7465 1144
www.74651144.dk

Lægernes Hus Gråsten 
Covid-19
Influenza, Pneumokok/lungebetændelse 

Fra den 3. oktober - åbent hus fra kl. 9-13.
Ellers med tidsbestilling.

7465 1010
www.graastenlaegehus.dk

Lægehuset Center Øst
Covid-19
Influenza, Pneumokok/lungebetændelse 

Den 3. oktober kl. 13-16 og den 4. oktober kl. 8-12 
med tidsbestilling. Derefter med tidsbestilling.

6221 6221
www.laegehuset6400.dk

Lægerne Victoria
Covid-19
Influenza, Pneumokok/lungebetændelse 

Fra den 3. oktober med tidsbestilling.
7442 3355
www.74423355.dk

Hørup Lægehus
Covid-19
Influenza, Pneumokok/lungebetændelse 

Den 3. og 4. oktober fra kl. 8-18 med tidsbestilling 
mod Covid 19- ellers efter aftale.
Fra den 5. oktober mod influenza og pneumokok 
fra kl. 8-12 uden tidsbestilling.

7341 6600
www.hoerup-laegehus.dk

Tandslet Lægehus
Covid-19
Influenza, Pneumokok/lungebetændelse .

Den 3. oktober kl. 8.15- 15.45 uden tidsbestilling. 
Herefter med tidsbestilling.

7440 7804
www.tandslet-laegehus.dk

Nordborg Lægehus
Covid-19 
Influenza, Pneumokok/lungebetændelse  

Den 4. oktober - åbent hus uden tidsbestilling fra kl. 8-16. 
Ellers med tidsbestilling. 

7445 3500
www.nordborglægehus.dk

Lægekompagniet Nordals
Covid-19 - Moderna og Pfizer
Influenza, Pneumokok/lungebetændelse 

Den 3. og 4. oktober - åbent hus uden tidsbestilling 
fra kl. 8-16. Herefter med tidsbestilling. 

7445 1414
www.lkna.dk

Guderup Lægehus
Covid-19
Influenza, Pneumokok/lungebetændelse 

Den 3. oktober kl. 8-11 og 13-15 uden tidsbestilling. 
Herefter med tidsbestilling

7445 8342
www.guderuplaegehus.dk

Augustenborg Lægehus
Covid-19
Influenza, Pneumokok/lungebetændelse 

Fra den 3. oktober
Efter forudgående tidsbestilling

7447 1577
www.cms86957.mywebshop.io

Kaj Folke Hansen
Covid-19
Influenza, Pneumokok/lungebetændelse 

Fra den 1. oktober efter forudgående tidsbestilling
7448 6218
www.folkehansen.dk

Lægehuset Zachariassen
Covid-19
Influenza, Pneumokok/lungebetændelse 

Alle mandage, fra den 3. oktober kl. 10-12 
uden tidsbestilling. Ellers efter aftale

7442 1155
www.laegehusetzachriasse.dk

Almen Lægeklinik Sønderborg
Covid-19 -Moderna og Pfizer
Influenza, Pneumokok/lungebetændelse 

Fra den 3. oktober - ring for tidsbestilling
7442 3050
www.nordicmedicare.dk/laegeklinik/
almen-laegeklinik-soenderborg/

Bliv vaccineret hos DIN EGEN læge.
Alle kommunens læger deltager i årets vacciner. Find dit lægehus på nedenstående liste og få information om årets vacciner. 

Se desuden mere på de enkelte lægehuses hjemmeside.

Bliv vaccineret hos DIN EGEN læge
1 1



GRÅSTEN SLOTSKIRKE
Søndag den 2. oktober kl. 11.00

ved Hanne Beierholm Christensen

ADSBØL KIRKE
Søndag den 2. oktober

Ingen gudstjeneste

KVÆRS KIRKE
Søndag den 2. oktober 

Ingen oplysninger

BROAGER KIRKE
Søndag den 2. oktober kl. 10.30

Klavergudstjeneste
ved Stefan Klit Søndergaard

EGERNSUND KIRKE
Søndag den 2. oktober 

Ingen oplysninger

RINKENÆS KORSKIRKE
Søndag den 2. oktober kl. 11.00

Lægmandsgudstjeneste ved Mette Auning

NYBØL KIRKE
Søndag den 2. oktober kl. 9.30

ved Lis-Ann Rotem

SOTTRUP KIRKE
Søndag den 2. oktober 

Ingen gudstjeneste

ULLERUP KIRKE
Søndag den 2. oktober kl. 11.00

ved Lis-Ann Rotem

TYSK GUDSTJENESTE
Sonntag, 2.10., 

kein Gottesdienst

GUDSTJENESTERGUDSTJENESTER

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

Advokaterne i Gråsten og Padborg

ADVOKATVAGTEN

 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

Tag på udflugt med Gråsten Rejser og Gråsten Avis. 
Se mere på www.graastenavis.dk/rejser-og-udflugter 

HVORDAN UDTRYKKER 
VI VORES TRO I DAG?

FOREDRAG VED 
KJELD CLAUDI RASMUSSEN 

Onsdag den 5. oktober kl. 19.00 
i kon� rmandstuen

A� enens oplæg lægger op til en samtale 
om, hvorvidt der i dag er brug for 

faste trosformuleringer for at 
udtrykke hvad kristendom er.

Velkommen til en 
spændende a� en.

Menighedsrådet.

www.rinkenæskirke.dk og  Rinkenæs Sogn

indbyder til

Sammenkomst om 
historierne fra Fiskbæk

Mandag den 10. oktober 2022 kl. 19:00 
på Gråsten Landbrugsskole

Kom og vær med til at fortælle, hvad du kan huske om 
Fiskbæks historie og livet på husmandsbrugene.

Historierne skal bruges til egnsspil 
på Det lille Teater i Ladegårdskov juni 2023. 

Asta Flyvholm Kjær styrer aftenen. 

Kaffe/kage kan købes. 
Et samarbejde mellem Kultur i Gråsten, 

Gråsten Landbrugsskole og
Historisk Forening for Graasten By og Egn.

indbyder til

Fællessang fra 
Højskolesangbogen

med Karen Hanne Munk
Torsdag den 6. oktober kl. 19:00

i BHJ-salen, Ahlmannsparken, Gråsten

Pris 100,- kr. 

Alle er velkomne. 

AFLYSNING AF TUR
Vores løvfaldstur til Geografi sk Have 

i Kolding er afl yst på grund af prisstigninger.
Håber på forståelse.
På bestyrelsens vegne

Karin MartensenAFLYST
AFLYST

Kirkefestival med mange aktiviteter

For første gang holdt 
menighedsrådet ved 
Gråsten og Adsbøl sogn 
en kirkefestival.
“Det er en måde at vise, 
hvad vi laver i kirken. Vi 

vil gerne have, at så mange 
som muligt får glæde af 
de ting, vi sætter i værk”, 
siger formand for Gråsten-
Adsbøl Menighedsråd, 
Helle Blindbæk, som 
er meget tilfreds med 
den fine opbakning til 
aktiviteterne.

I løbet af fire dage kunne 
man opleve lidt af hvert. 
Der var aktiviteter for 
store og små, inde og ude 
og forskellige genrer. ■

Formand for Gråsten-Adsbøl 
Menighedsråd, Helle 
Blindbæk, sognepræst Hanne 
Beierholm Christensen 
og Børge Christensen fra 
Gråsten FDF får sig en hot 
dog efter høstgudstjenesten.
 Foto Ingrid Johannsen
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Dødsfald

Taksigelser
 Sundsnæs 17A - 6300 Gråsten - Tlf. 7465 0303

Mandag-Fredag 9.00-17.00 - Lørdag 9.00-13.00 - samt døgnåbent

ISO9001-certificeret

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

eksam. bedemænd

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

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

Vi træffes hele døgnet på 74 65 94 33

Gråsten&Omegns

- Steffen Jensens eftf.

Felstedvej 34
Gråsten

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

Rabøl Jørgensens Begravelsesforretning

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

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

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

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

Svend HedegaardRie Rabøl Jørgensen Martin Good

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

 

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

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

Gråsten Bedemandsforretning
– en del af Rabøl Jørgensens Begravelsesforretninger

Rie Rabøl Jørgensen Martin GoodGunnar Petersen

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

Husk vi holder lukket om søndagen. 

Steen Kristensen
Eksam. bedemand

Als- &
Broager-Sundeved Begravelsesforretning
v/ Steen Kristensen

Bakken 23 · Guderup · Telefon 74 45 80 11

Storegade 39 · Nordborg · Telefon 74 45 11 45

Kirkegade 2 · Broager · Telefon 74 44 95 29

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

www.als-begravelse.dk

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

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

Vores kister er danskproduceret med 
fokus på bæredygtighed.

Gitte J.J. Kristensen
Eksam. bedemand

Poul Erik Kjærgaard
Eksam. bedemand

www.lindegaardensbedemand.dk
Sønderborg, Gråsten, Aabenraa

& Kruså/Padborg
DØGNSERVICE:

29 29 86 68

Bedemand med hjertet

 

Hjertelig tak 
For venlig deltagelse ved vor mor 

Elly Irene Hansens 
begravelse 

Tak for alle kondolencer, venlige ord og for de fine blomster 

En særlig tak til hjemmeplejen Fjord for den omsorgsfulde pleje. 

Med venlig hilsen 

Hans Ove, Pernille og Hans Christian 

Vores elskede mor, svigermor, bedste og oldemor Vores elskede mor, svigermor, bedste og oldemor 

Dagny JensenDagny Jensen
“Dødde”“Dødde”

Er stille sovet ind den 23. september 2022Er stille sovet ind den 23. september 2022
For altid elsket og savnet For altid elsket og savnet 

På familiens vegnePå familiens vegne
Sønner og svigerdøtre, børnebørn og oldebørnSønner og svigerdøtre, børnebørn og oldebørn

Bisættelsen fi nder sted i stilhedBisættelsen fi nder sted i stilhed

Renate M. Børm,  
Rinkenæs, er død, 74 år. ■

Bernd Mathias Matthiesen, 
Broager, er død, 85 år. ■

Det rekreative 
hjørne
I Kværs har man indviet 
en skov- og naturlegeplads 
“Det rekreative hjørne”, 
som består af motorik og 
fitnessbane.

Projektet er gennem-
ført af Kværs, Tørsbøl & 
Snurom Landsbyråd. ■

Min kære mand og bedste ven gennem 60 år,
vores kære far, svigerfar, farfar og oldefar

Jens Steen Pedersen
født i Thisted

* 1. april 1939    †  23. september 2022

er stille sovet ind

På familiens vegne

Inge
Morten, Mikkel og Mads

Bisættelsen finder sted i Egernsund Kirke
torsdag den 29. september kl. 10.00

Populært at blive bisat Af Gunnar Hat tesen

Størstedelen af de døde 
bliver bisat. Det forkla-
rede bedemand Jytte 
Sahl ved et foredrag i 
Adsbøl Kirke.
“I alt 86 procent bliver 
bisat, mens kun 14 procent 
får jordpåkastelse”, nævn-
te bedemanden, som på en 
meget fin måde redegjorde 
for love og regler omkring 
begravelse.

“Urner må ifølge dansk 
lov ikke stå hjemme”, 
sagde hun.

Ifølge bedemanden fra 
Kværs er der efter Prins 
Henriks bisættelse kom-
met en trend, hvor flere 
får strøget deres aske ud i 
havet.

Jytte Sahl opfordrede 
folk til at skrive “Min sid-
ste vilje”, så de efterladte 
er bedre forberedt på, 
hvad der skal ske med den 
afdøde. ■

Urner kan have mange forskellige udformninger.

Bedemand Jytte Sahl pegede 
på, at papkister er blevet det 
nye hit i bedemandsbran-
chen. Foto Ingrid Johannsen
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Vi vil gerne takke alle deltagerne for at medvirke til, 
at Gendarmløbet igen i år blev gennemfrt med god stemning over hele linjen.

En særlig tak til alle de frivillige i målområdet og ude på 
ruterne - uden jer kunne vi ikke gennemføre løbet.

Vi vil også sige stor tak til vore sponsorer, og vi håber, at alle 
omkring løbet vil støtte dem, som de har støttet os:

ØVRIGE SPONSORER

MEDALJESPONSOR

SLIKPOSER TIL ALLE BØRNENE GRILLPØLSESPONSOR

MEDALJEBÅNDSPONSOR

HOVEDSPONSOR OG SPONSOR AF 100 BØRNEBILLETTER

www.gendarmlob.dk

Tak for et veloverstået 
Gendarmløb

BLOMSTER OG GAVEARTIKLER
Storegade 18 . 6310 .Tlf. 74 44 29 00

BLOMSTER & GAVEARTIKLER
Storegade 18 . 6210 Broager . Tlf. 74 44 29 00

Ejnar Hansen Maskinfabrik

Broager

30 udstillere på Broagerhus
Af Gunnar Hat tesen

Efter flere års coro-
na-nedlukning er der 
igen udstilling på 
Broagerhus.
Det er Sundeved Husflid 
i samarbejde med 

Broagerhus som arrange-
rer en efterårs-udstilling 
lørdag 1. oktober og 
søndag 2. oktober fra 
10.00-16.00.

Temaet er kunsthånd-
værk, design, kreativitet 
og hobby.

Formand for Sundeved 
Husflid, Gert Bargum 
Petersen, poplyser, der vil 
være over 30 udstillere 
fordelt på 3 etager i huset.

To af udstillerne kom-
mer fra Island med smyk-

ker fremstillet af lavasten 
samt smedede ting.

På udstillingen bliver 
der blandt andet vist strik, 
knipling, knive, træting, 
keramik og patchwork.

Entre er 30 kroner og 
børn indtil 12 år har gratis 
adgang.

I udstillingscafeen vil det 
være mulighed for at købe 
kaffe og te og kage. ■

Efterårsudstilling
i Broagerhus, Allegade 4, 6310 Broager
lørdag og søndag, den 1. og 2. oktober 

fra kl. 10-16 
Her vises Kunsthåndværk, Design, Kreativitet og Hobby 

med 30 udstillere fordelt på 3 etager
Entré kr. 30 Børn under 12 år gratis entré.

Arrangør: Sundeved Husfl id og Broagerhus

Sundeved Husfl id

Egernsund Seniorer fylder 80 år
Af Lise Kristensen

Egernsunds 150 seniorer 
i foreningen af samme 
navn fejrer 80 års 
jubilæum tirsdag 27. 
september med en 
festlig sammenkomst i 
kulturhuset i den gamle 
skole i Egernsund.
“Jeg tror, folk havde behov 

for at stå sammen og være 
sammen dengang for 
80 år siden, da foreningen 
blev stiftet,” siger formand 
for Egernsund Seniorer 
gennem de seneste seks år, 
Kaj Andersen.

Det hele starte-
de som Alders- og 
Invaliderenteforeningen 
Egernsund. Der var be- hov for at varetage ældre 

pensionisters interesser, og 
det blev gjort ved at stifte 
en forening i krigsårene. 
Siden er seniorerne over-
gået til mere fornøjelige 
aktiviteter som lottospil, 
kortspil, rejser og udflug-

ter, minigolf, vandgymna-
stik, keglespil og sangcafé, 
omend mangen ældre 
borger kan tale med om, 
der fortsat er behov for at 
varetage en stor befolk-
ningsgruppes interesser.

Skiftet navn
Egernsund Seniorer har 
skiftet navn flere gange 
gennem de otte årtier, 
men formålet har altid 
været, at aktivere og lave 
sociale sammenkomster 
for ældre. 1967 hed det 
Folke- og Invalide-
pensionistforeningen 
Egernsund.

Senere blev det til 
Egernsund Pensionist-
forening. Begrebet se-
niorer bløder mere op på 
opfattelsen af ældre som 
passive modtagere af of-
fentlige ydelser. 

Danmarks ældre be-
folkningsgrupper er 
aktive som aldrig før. De 

arbejder, rejser, tager vare 
på familien og blander sig 
i samfundsudviklingen i 
bevidstheden om, at uden 
dem går det slet ikke.

At ældre godt kan lide at 
være sammen og få friske 
vitaminer til hjernen 
vidner et langt katalog 
over aktiviteter, rejser, 
foredrag, udflugter og 
sammenkomster om. 

Sådan skal det gerne 
fortsætte, hvis det står 
til formanden og hans 
flok bestående af Kaj 
Andersen, sekretær Else 
Clausen, kasserer Gerda 
Christensen, næstformand 
Berit Møller og Bodil 
Hansen. ■

Kaj Andersen har været 
formand i seks år. Arkiv foto

Venstre vil skåne 
børn og ældre
Broagerhus dannede 
rammen om et bud-
getmøde, hvor Venstre 
drøftede kommunens 
budget for 2023.
Der var oplæg ved 
Venstres politiske leder, 
Ellen Trane Nørby, og 
de lokale byrådsmed-
lemmer Erik Krogh, 
Daniel Staugaard, Ingrid 
Johannsen og Kristian 
Bonefeld.

Ellen Trane Nørby 

nævnte, at Sønderborg 
Kommunes økonomi er 
udfordret.

I runde tal skal der hvert 
år spares 70 millioner kro-
ner på driften. 

Ellen Trane Nørby 
understregede, at for 

Venstre er det vigtigt, at 
kernevelfærdsområder 
som børn, undervisning 
og ældre skånes. Desuden 
siger Venstre nej til skat-
testigninger, nej til øget 
brugerbetaling til børne-
haver. SFO'er. ældreom-
rådet og nej til forhøjede 
afgifter til virksomheder. 
Hun fastslog, at Venstre 
ønsker reduktioner på 
jobcentret. ■

Der var en livlig debat på 
budgetmødet på Broagerhus.    
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SUPERBRUGSEN BROAGER
Storegade 10, 6310 Broager
Tlf. 7444 1500
Åbent alle dage kl. 8.00-19.00

MØD OS PÅ  
FACEBOOK

Der tages forbehold for 
udsolgte varer og trykfejl.

Bageren åbner 
hver dag kl. 7.00.

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

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

Friskhakket
oksekød
Fra slagteren.
8-12%.

Bagerens
franskbrød

Kims chips
Flere varianter. Frit valg.

Brunch skrabeæg
Bakke med 10 store æg.

Coop
miniflutes 
eller 
møllehjul
15/10 stk.

HVER 
MANDAG

HVER 
TIRSDAG

HVER 
TORSDAG

HVER 
SØNDAG

HVER 
FREDAG

Ta’ 10 stk.

15,-

Pr.  stk.

695

Pr.  stk.

1495

Pr.  pose

1095

Pr.  bakke

1495

Gode priser 
hver uge i Super-
Brugsen Broager

6 friske priser torsdag den 29. og 
fredag den 30. september

Pr.  pose

10,-

HVER 
LØRDAG

Ta’ 1 kg

75,-

Hørup 
kartoffel-
spegepølse
Max. 3 stk. pr. kunde
pr. dag, herefter
normalprisen.

Änglamark smør 
eller smørbar
Pakke med 200 g.

Änglamark papir
8 ruller toiletpapir eller 4 køkkenruller. Frit valg.

Coop pålæg
Flere varianter. 90-120 g. Frit valg.

Gullasch eller stroganoff
Pakke med 1000 g. Frit valg.

Aqua d’or
Klar
Flere varianter.
Flaske med 1,25 liter.
Frit valg.

Pr. stk.

65,-

Pr. pakke

15,-

Pr. pakke

79,-

Pr. pakke

20,- Ta’ 3 pakker

20,-

Pr. flaske

5,-+pant

HVER 
ONSDAG

Nye åbningstider i SuperBrugsen Broager
Fra 1. oktober har vi ændret åbningstider, så vi nu har åbent hver dag 

fra kl. 8.00-19.00 - bageren åbner dog hver kl. 7.00.
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Ædle druer indtager tidligere bagerbutik

Af Lise Kristensen

Rathjes tidligere drive in 
bageri i Egernsund åb-
ner snart som vinhandel 
og salgssted for online 
portalen My Cellar. 
Initiativtagerne er uddeler 
i SuperBrugsen i Gråsten, 
Jesper Thomsen, og hans 
kollega Per Beierholm, der 
er kommet til i indevæ-
rende år. 

Sidstnævnte er uddannet 
sommelier og en sand 
vinkender, mens først-
nævnte er ved at tage 
uddannelsen på 32 gange 
otte timer i København. 
Han er halvvejs og regner 
med at skrive sommelier 
på visitkortet i det ny år.

Det tidligere bageri, 
der både har været bank 

og sandwichbar, er som 
skabt til oplagring af gode 
vine. Der er kølerum og 
rummelige lokaliteter til 
vinsmagning og møder 
med ligesindede, der går 
op i ædle smagfulde druer.

“Vi er ikke i konkurren-
ce med grænsehandlen. 
My Cellar er for folk med 
hang til mere smagfulde 
oplevelser og gerne vil 
give lidt mere for en fla-
ske vin,” fortæller Jesper 
Thomsen, der sælger vin 
fra under en hundredkro-
neseddel til flere tusinde 
kroner.

“Per er til fransk vin, 
jeg er til italiensk. Vi kan 
begge godt lide portvine. 
Vi har haft lidt svært ved 
at få nogle partier vine 
hjem, for de er ikke alle 

lige lette at få fat i. Derfor 
er vinpartierne heller ikke 
så store,” fortæller brugs-
uddeleren, der gjorde kort 
proces og gjorde sin hobby 
til sin forretning, da loka-
lerne i Sundgade ud mod 
Brovej stod tomme for et 
halvt år siden.

Vinaftener
Det tidligere bageri er 

godt sikret. Indholdet 
af vinflasker har en vis 
værdi. Vinkendere og 
samler kan mod betaling 
få opbevaret deres vinpar-
tier i de velegnede lokaler i 
Egernsund.

“Vi vil lave vinaftner og 
lade en lille snes deltagere 
smage på forskellige vine 
med tapas til. Vi giver 
historien om, hvor vinen 
kommer fra,” siger Jesper 

Thomsen, der absolut 
mener, der er grundlag for 
vinsalg i den dyre ende i 
Egernsund og også gerne 
vil give noget tilbage til 
egernsunderne.

“De trænger til at få 
noget blivende her. Det 
er vort håb, folk vil lægge 
vejen forbi og være med 
til at smage på vinene,” 
siger Jesper Thomsen, der 
venter på den rette facade-
skiltning og bebuder vin-
salg i Egernsund medio 
oktober.

Det er allerede lykkedes 
ham og Per Beierholm 
at få fat i nogle af de 
eftertragtede varer – 
blandt andet et parti tysk 
Riesling, som Lufthansa 
ikke kom af med på grund 
af Coronaen.

“Jeg er vild med den ita-
lienske Brunello. Vi går ef-
ter at købe kvalitetsvine i 
Italien, Tyskland, Spanien 
og Frankrig,” fortæller 
Jesper Thomsen, der er 
ved at bygge et gedigent 
lager op i Sundgade.

Gode vine
Vinene er ikke til salg i al-
mindelige supermarkeds-
kæder og slet ikke som 
billige slagtilbud i græn-
sehandlen. Vinkenderne 
satser på, andre har den 

samme lidenskab som 
dem selv. Vinpartierne 
udleveres fra lageret i 
Egernsund, når vinkunder 
bestiller på nettet. Der 
har allerede været hen-
vendelser ikke mindst på 
vinsmagning.

“Når du uddanner dig til 
sommelier, skal du kunne 
smagte, hvilket land en 
vin kommer fra og gerne, 
hvilken mark den er fra. 
Det er ret nørdet, og det 
er ikke noget, du bliver 
alkoholiker af. Vi spytter 
al vinen ud igen,” fortæller 
Jesper Thomsen, der glæ-
der sig til at dele sin store 
interesse med andre.

“Alt behøver ikke foregå 
i Sønderborg. Man kan 
sagtens smage på og købe 
gode vine i Egernsund. 
SuperBrugsens bestyrelse i 
Gråsten har været så visio-
nær at gå med på tanken,” 
fortæller han mellem pap-
kasser og træbokse fyldt 
med vin og portvin.

Der er plads til flere 
endnu, for Per Beierholm 
og Jesper Thomsen vil på 
markedet og hente endnu 
mere hjem. 

Det tidligere bageri har 
vintønder som barborde, 
tunge italienske lamper 
og fladskærme til at 
underbygge historierne 
om vinens oprindelse. 
Vinglassene mangler end-
nu, men de kommer. ■

Ædle spanske, franske, 
italienske og tyske dråber 
skal lokke vinkendere til 
at handle kvalitetsvine 
hos My Cellar i Egernsund.
 Foto Lise Kristensen

Jesper Thomsen er ved at uddanne sig til sommelier og 
glæder sig til at dele sin altoverskyggende vininteresse med 
andre i sin egen vinhandel.

Rathjes tidligere bageri er omdannet til vinlager med kræsne 
vindekendere som kundegrundlag anført af uddeler Jesper 
Thomsen og hans kollega Per Beierholm.

Vintønder udgør det som barborde, hvor man kan konsumere 
dybe spanske dråber i Rathjes tidligere bageri i Egernsund.
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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

Bageriet Kock holder prisen nede
Af Lise Kristensen

I en tid med energi- og 
prismæssige prøvelser 
for mangen forbruger 
har Bageriet Kock valgt 
at holde priserne i ave.

“Vi har besluttet os for, at 
i stedet for at sætte prisen 
op, som mange gør for 
tiden på grund af stigende 
omkostninger, så holder 
vi priserne i ro frem til 
januar. Vi vil hellere satse 
på højere omsætning og 
holde kunderne i butik-
ken, fordi priserne ikke 
stiger,” fortæller ejer 
Carsten Kock.

Sammen med sin 
bror Henrik driver han 
fire butikker i Nybøl, 
Gråsten, Aabenraa som 
en del af Løvbjerg og i 
Tinglev i tilknytning til 
SuperBrugsen.

“Folk sparer ikke på 
det daglige brød, men vi 
kan godt mærke, kun-
derne holder lidt igen 
med luksusvarer som 
søndagskager og det søde, 
nu da økonomien stram-

mer til mange steder. Vi 
har mange faste kunder, 
der kommer efter vort 
traditionelle bagværk 
ikke mindst rugbrød bagt 
på egen surdej. Vi sælger 
rigtig meget rugbrød,” 
fortæller Carsten Kock.

Kundernes opbakning
Bageriet Kock oplever som 
alle andre enorme pris-
stigninger på energi som 
gas, el og olie.

“Vore leverandører har 
desuden sagt, at råvarer 
som mel, sukker og korn-
produkter til bagerierne er 
steget 20 procent som føl-

ge af krigen i Ukraine og 
den almindelige inflation,” 
fortæller Carsten Kock, 
der vil gøre en ekstra ind-
sats for, at kunderne ikke 
bliver ramt af den opadgå-
ende prisspiral.

“En del bagerier har sat 
prisen voldsomt op. Flere 
bagerbutikker falder efter-
hånden fra. Vi er nogle af 
de få bagere, der er tilbage. 
Vi satser på, kunderne 

bakker op om den lokale 
bager og køber brød og 
kager lokalt. Vi er godt 
kørende. Vi er glade for 
vort personale, som vi i 
hvert fald ikke skærer ned 
på. Vi har brug for vore 
folk, som kender bage-
riet og gør et godt stykke 
arbejde,” fortæller tredje 
generation af bagerfami-
lien Kock, der etablerede 
eget brødvirksomhed og 
bageri i Nybøl i 1929.

“Vi har ikke mistet 
kunder. Vi har alle en in-
teresse i, at folk kan købe 
ind i butikker der, hvor de 
bor. Vi er de eneste, der 
kan levere en frisk bagt 
lagkage på bestilling. Vi 
er så gammeldags, at man 
også kan bestille kage-
mand og kagekone hos os 
til fødselsdage,” fortæller 
Carsten Kock, der selv 
er stærkt forbundet til 
Nybøl.

Spisested
Han og broderen er i 
øjeblikket ved at finde 
ud af, hvad der skal ske 
med lokaliteterne, hvor 
Nybøl Grill har haft til 
huse en årrække. Grillen 
stoppede tidligere på året. 
Min Bolighandel har fået 
lokaler ud mod vejen, og 
brødrene Kock har selv 
indlemmet en del af bag-

lokalerne i bageriet, men 
der må gerne komme et 
spisested af en art ud mod 
Amtsvejen i Nybøl.

“Måske et pizzeria,” siger 
Carsten Kock, der har et 
særligt forhold til det der 
med brødet. ■

Bageriet Kock i Nybøl, Gråsten, Tinglev og Aabenraa holder priserne i ave og satser på større 
omsætning i en tid med stigende energi- og råvarepriser for butikkerne. Foto Lise Kristensen Rugbrød på gen surdej er en sikkert sællert for Bageriet Kock.

Bagerekspedient Joan med friskbagte specier i butikken i Nybøl.

Bådmotor
Ved et indbrud i et skur 
på Amtsvejen i Nybøl blev 
der blandt andet stjålet en 
bådmotor.

Gerningsmanden kom 
ind ved at klippe hængelå-
sen over. ■

Vejspærring
Vejspærringen på Skolevej 
i Vester Sottrup bliver 
nu forlænget frem til 
23. oktober i forbindelse 
med kloakseparering i 
området.

Skolevej er spærret fra 
krydset Kirkeagervej/
Højlund og frem til 
Fruenskær. Der er 
skiltet med omkørsel i 
perioden. ■
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S U N D E V E D

Sønderjysk grønlangkål med 
kålpølser, fl æsk og hamburgerryg

Annette Heick 
synger poulære sange 

Præsentation af æ Rummelpot 2022
ved redaktør Gunnar Hattesen

Præsentation af Æ Synnejysk Forening
ved formand Lenore Toft

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

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

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

UDSOLGT

Alle er velkommen

Rummelpot Rummelpot 
AwtenAwten
mæ glantmæ glant
grønlangkål-spisengrønlangkål-spisen

Underholdning afUnderholdning af
Annette HeickAnnette Heick

Pris pr. kuvert

kr. 349,-
TILMELDING PÅ 

TLF. 2116 0683

Mjølner er fundet i god behold

Af Lise Kristensen

Træskulpturen Mjølner, 
som blev fjernet fra 
græsplænen foran 
Brugsen og kirken i 
Nybøl, kort før Tour de 
France, er fundet i god 
behold. 

Mjølner befinder sig på 
materielgården i Broager 
og vil hen over vinteren 
blive påmonteret beslag, 
inden den sættes op igen i 
foråret 2023. 

Det oplyser kommunens 
drifts- og anlægschef 
Mette Pipper Bertelsen.

Ikke et øje var tørt blandt 
nøflinger, da det glade 
budskab indløb efter må-
neders efterlysning af træ-
skulpturen, der har prydet 
byens hovedstrøg, siden 
den blev lavet i forbindelse 
med en træskulpturfesti-
val for syv år siden.

Mjølner blev fjernet i 
sommer, fordi den vaklede 
på sit fundament og ville 
udgøre en fysisk fare, da 
Nybøl var hotspot med 
talrige besøgende, da Tour 
de France feltet passerede 
forbi søndag 3. juli. 

Det nåede Mjølner ikke 
at få med, da han var 
bragt i sikker forvaring på 
materielgården. 

Dårlig kommunikation
Roland Knudsen fra 
Nybøl Idræts- og 
Kulturforening er ikke 
imponeret over det 
kommunikative forløb 
omkring efterlysningen af 
Mjølner. 

Han spurgte allerede 
ultimo juli, hvor Nybøls 
skulpturelle vartegn var 
blevet af og måtte lægge 
øren til bemærkninger 
om, den sikkert var hug-
get til flis eller havnet 
andetsteds i kommunen 
under en skulpturel for-
bytning. Alt imens stod 
Mjølner tørt og godt på 
materielgården få kilome-
ter derfra.

“Den var de længe om at 
finde. Det er mærkeligt, 
man kan hente en skulp-
tur uden at informere om 
det og fortælle, hvad der 
skal ske. Hvis ikke vi hav-
de efterlyst den i Nybøl, er 
jeg ikke sikker på, vi hav-
de fået den tilbage. Vi er 
selvfølgelig glade for at få 

Mjølner igen, men måden 
det er foregået på, vidner 
om fuldstændig mangel på 
kommunikation. Mjølner 
kunne være glemt og 
gemt og aldrig kommet til 
veje igen. Der bliver gjort 
rigtig meget ud af at stille 
skulpturer op ved nye byg-
gerier og i boligområder. 
Da vi fik træskulpturen, 
havde vi kæmpet for det 
et stykke tid. Derfor kom 
det også bag på os, at den 
blev fjernet fra den ene 
dag til den anden uden 
besked om, hvornår vi fik 
den igen. Vi nøflinger har 
gjort, hvad vi kunne, for 
at finde Mjølner. Godt det 
lykkedes,” konkluderer 
Roland Knudsen, der var 
stålsat på, han ville have 
træskulpturen tilbage på 
sin vante plads.

Efter flere efterlysninger 
på Facebook, meddelte 
kommunen, Mjølner var i 
god behold og ville kom-
me tilbage på sin plads. 
Den lange ventetid gav 
dog indtrykket af, træ-
skulpturen var forsvundet.

“Skulpturen er hentet 
af Entreprenørafdelingen 
op til Tour de France, da 
skulpturen var ustabil. Det 
er aftalt med afdelingerne 
Anlæg og Infrastruktur 
og Entreprenørafdelingen, 
at skulpturen påmonteres 
beslag hen over vinteren 
og genopsættes i foråret 
2023. Skulpturen opma-
gasineres p.t. på mate-
rialegården i Broager,” 
lyder det fra drifts- og 
anlægschef Mette Pipper 
Bertelsen. ■

Mjølner har tilbragt sensom-
meren på materielgården i 
Broager, da den blev fjernet 
fra sin plads i Nybøl op til 
Tour de France - men han 
vender stærkt tilbage i 
2023 med fornyede beslag.
 Foto Lise Kristensen

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
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CVR 34 22 35 72

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

Tlf. 74 67 15 12 · vvs@bred.dk

Bred VVS ApS

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

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 

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

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

Ringgade 3, 6300 Gråsten | Telefon 7463 0800 | www.fi scher-advokatfi rma.com

Hans 
Henrik 
Fischer

Nicole 
Schünemann

-Føh

Heidi 
Waldemar 
Østergaard

- Erhvervsret
- Erstatningsret
- Testamenter
- Skilsmisseret

- Ejendomsoverdragelse
- Strafferetsager
- Bobehandling 
- Retssagsbehandling

Kosmoshus Træfældning

Alt i træfældning
• Topkapning
• Beskæring
• Risikofældning
• Flishugning og

rodfræsning

Ring eller skriv og få et godt tilbud 
30 26 35 57 / kosmoshus@gmail.com

– Kort fortalt, vi fælder alt –

Bygningskonstruktør
Murermester

og aut. kloakmester

Vi gennemfører opgaverne  
med seriøsitet og præcision

Planetvej 2 • 6300 Gråsten

Nybygning • Tilbygning • Tagarbejde • Badeværelser
Belægning • Reparationer

Annonce.indd   1 28-01-2010   08:49:09

Bygningskonstruktør
Murermester

og aut. kloakmester

Vi gennemfører opgaverne  
med seriøsitet og præcision

Planetvej 2 • 6300 Gråsten

Nybygning • Tilbygning • Tagarbejde • Badeværelser
Belægning • Reparationer

Annonce.indd   1 28-01-2010   08:49:09

Bygningskonstruktør, murermester
og aut. kloakmester

Vi udfører opgaver i totalenterprise med;
murer, tømrer, snedker, el, vvs og maler.

Ingen opgave er for lille.

Andr. Petersen & Søn ApS
Planetvej 2 • 6300 Gråsten

Tlf. 7465 2416 - Bil. 4019 2416
www.apos-eftf.dk

Fællessang med Højskolesangbogen
Foreningen Kultur i 
Gråsten har været så 
heldige at få en virkelig 
kapacitet i fællessang 
og i Højskolesangbogen 
til at komme til Gråsten 
den torsdag den 6. okto-
ber kl. 19.00 i BHJ-salen i 
Ahlmannsparken.
Det er efterskolelærer 
Karen Hanne Munk, som 
er cand.mag. i musik-
videnskab og etnografi 
og har i mange år arbej-
det som efterskole- og 
højskoler. 

Hun er ansat på 
Sundeved Efterskole 
som bl.a. sang- og mu-

siklærer og sad med i 
redaktionsudvalget for 
Højskolesangbogens 18. 
udgave. 

Hun har efterfølgende 
afholdt talrige sangarran-
gementer rundt omkring 
i landet.

Karen Hanne Munk har 
i flere år været primus 
motor for “Flyglet kalder” 
i Sønderjyllandshallens 
foyer, er medinitiativtager

til “Aabenraa Sang- og 
Musikmaraton”, som 
afholdes i Høje Kolstrup 
Kirke, Aabenraa og har 
siden sidste år været med 
til at arrangere “Syng, Spis 

og Snak” på Sundeved 
Efterskole.

Fællessangen, og formid-
lingen af denne, har altid 
betydet meget for Karen 
Hanne Munk.

“Der vil denne aften 
blive lagt op til at synge 
kendte og helt nye sange 
fra den seneste udgave af 
Højskolesangbogen.

Vi trænger til at synge 
sammen, og her er mulig-
heden”, siger formand for 
Kultur i Gråsten, Hanne 
Næsborg-Andersen. ■ Efterskolelærer Karen Hanne 

Munk Arkiv foto

Orgelkoncert i 
slotskirken
Kirkegængere oplevede 
søndag formiddag en 
smuk matiné med slots-
kirkens to orgler. Det var 
slotskirkens organist Rut 

Boyschau som spillede, 
mens Simon Faber sang 
og Brian Quist spillede på 
violin. ■

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

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

 

Hørt i byen
En ældre mand kørte 
forleden op bag i en 
traktor på Kruså vej ved 
Rinke næs. Der skete 
kun materielle skader. 
Bilisten blev blændet af 
solen og så derfor ikke 
traktoren, inden det var 
for sent.

Den lange hvide mur 
ved Graasten Slot er 
ved at blive renset og 
bliver igen malet op.

Sandie Severin 
Langhorn Johannsen 
fra PS Dance har 
bestået uddannelse 
som social- og sund-
hedshjælper med et flot 
10-tal. Hun begynder 
i nyt job på Dalsmark 
Pleje center i Rinkenæs.

I Kværs er en landejen-
dom på 408 m2 sat til 
salg for 12.995 mio. 
kroner.

Per Beierholm fra 
Gråsten har været på 
bridge walking på Den 
Gamle Lillebæltsbro. 
Her går man 800 meter 
fra Fyn til Jylland t/r 60 
meter over havet.

Badebroen i Alnor 
Strand park blev i 
weekenden hævet op af 
vandet.

Graasten Salater fej-
rede forleden 75-års 
jubilæum med fest på 
Anker’s Restaurant.

Margit Brodersen i 
Alnor fejrede sin 70-års 
fødselsdag i fuld vigør. 
Den tidligere lærer er 
stadig aktiv i Det Lille 
Teater og medvirker 
også i Kor 92 i Vester 
Sottrup.

Gammel Kirkevej 
ved Jernbane broen 
i Gråsten vil være 
spærret fra den 22. 
september til den 30. 
september. ■

Stillinger

Boliger
LEJLIGHED 
UDLEJES

Centralt beliggende i Gråsten, 
50 m2, udlejes til rolig lejer. 

uden husdyr og børn.

Husleje 3.000 kr + forbrug.

HENVENDELSE 
TLF. 2045 0124 Skatkort på bordet

Gråsten Skatklub samlede 33 kortspillere til klubaften.

1. runde
1. Frede Hansen 
Sønderborg 1193 point
2. Christian Skousen 
Holbøl 1117 point
3. Jens Zachariassen 
Felsted 1062 point
4. Hans Jørgen Clausen 
Egernsund 1023 point
5. Tage Jørgensen 
Broager 951 point
6. Hans Peter Steffensen 
Gråsten 935 point

2. runde
1. Sven Eirdorf 
Gråsten 1324 point
2. Ernst Jessen 
Sønderborg 1084 point
3. Arne Mylin 
Broager 1044 point
4. Hans Jørgen Clausen 
Egernsund 1030 point
5. Finn Lorenzen 
Gråsten 1004 point
6. Peter Hansen 
Kruså 994 point

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 fl 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 kaff e, 
middagsmad, entre, eftermiddagskaff 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

Chauffør søger
Chauffør søges til afhentning af 

ugeaviser hver mandag aften i Ikast.

Er du efterlønner, pensionist eller 
� exjobber er det et perfekt job. 

Henvendelse til 
redaktør Gunnar Hattesen 

på tlf. 21160683 

Høstgudstjeneste med FDF’ere Gråsten Slotskirke var 
smukt pyntet op i forbin-
delse med den såkaldte 
høstgudstjeneste, hvor 
sognepræst Hanne 
Beierholm Christensen 
prædikede.

Sædvanen tro medvir-
kede Gråsten FDF med 
fane. ■

 Foto Ingrid Johannsen
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Stor jubilæumsfest markerede 
Bov IF's 50-års jubilæum
Af Dit te Vennits Nielsen

Der var stor jubilæums-
fest i Grænsehallerne, 
da Bov IF fejrede 50-års 
jubilæum.

Formand for Bov IF. Lars 
Kristensen, bød velkom-
men til festlighederne, 
som samlede 274 menne-
sker, som fik en forrygen-

de aften med taler, lækker 
mad og musik og dans. ■

Tømrerarbejde 
Hovedentreprenør
Tilbygninger
Tagarbejde

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

Se mere på www.byggemester.dk

SALG AF
 Køkkener
 Vinduer
 Døre

Trekanten 16 A
6300 Gråsten

ihle@post.tdcadsl.dkDANSKE MALERMESTRE

v/ malermester

Per Møller Ihle

Vi lægger vægt på 
folks tilfredshed

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

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

Industrivej 20 • 6330 PADBORG • 7467 1203DØGNÅBEN

Alt frisklavet Alt frisklavet 
til digtil dig

Dagens ret kl. 11.00-20.00
ONSDAG den 28. Gyros med ris, Tzaziki og salat

TORSDAG den 29. Stegt paneret fl æsk med persillesovs

FREDAG den 30. Kalvesteg med bønner

LØRDAG den  1. Dansk bøf med rødbeder

SØNDAG den  2. Burger med pommes frites

MANDAG den  3. Stegt fi sk med aspargessovs og grøntsager

TIRSDAG den  4. Boller i karry med ris og Wook Tai

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

75,-

fra 50,-

Jubilæumsfesten samlede 274 gæster. Foto Dit te Vennits Nielsen

Kasserer i Bov IF, Yvonne 
Jespersen, modtog en 
buket blomster for sin store 
indsats i forbindelse med 
arrangementet

Bov IF har tre afdelinger, som har med siden idrætsforenin-
gens stiftelse i 1972. Det er håndbold, fodbold og badminton, 
som modtog pengegave. Petanque har været med i 25 år.

Bov IF's 50-års jubilæumsreception samlede 120 gæster.

Bov IF udnævnte to nye 
æresmedlemmer. Det var 
Frank Thietje og Mathias 
Backmann. Sidstnævnte var 
ikke til stede.

Otte medlemmer har været aktive i Bov IF gennem samtlige 
50 år. Det er Herbert Johansen, Ingeborg Kristensen, Calle 
Pedersen, Finn Kristensen, Jan Christensen, Christian 
Eskildsen og Frank Thietje. Kaj Christensen var ikke til stede. 

Tak fordi du handler lokalt

Padborg - Kruså - Frøslev - Holbøl - Kollund – Gråsten - Broager - Sundeved - Ragebøl Uge 39 28. september 2022 14. årgang



KOLLUND KOLLUND 
KIRKEKIRKE

BOV BOV 
KIRKEKIRKE

HOLBØL HOLBØL 
KIRKEKIRKE

Søndag den 2. oktober kl. 11.00
ved Marna Leila Vandsdal Egholm

Søndag den 2. oktober kl. 9.30
ved Marna Leila Vandsdal Egholm

Søndag den 2. oktober kl. 11.00
ved Joan Arnbjarnardóttir

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

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

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

Taksigelser

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

Valg af 
bedemand er 
et spørgsmål 
om tillid

Tusind tak Tusind tak 
for venlig deltagelse ved for venlig deltagelse ved 

Holgers Holgers 
bisættelse i Bov Kirke.bisættelse i Bov Kirke.

Tak for besøg, hilsner, blomster og donationer. Tak for besøg, hilsner, blomster og donationer. 
På familiens vegnePå familiens vegne

Aase Aase Rie vandt æblekonkurrence
Det blev Rie Meyer, 
Padborg, som vandt 
æblekonkurrencen på 
Oldemorstoft. Her er 
hun flankeret af sine to 
sønner. 
Else Schroll fra Frugt-
plantagen overrakte 
gaven. ■

 Foto Dit te Vennits Nielsen

Holbøl har valgt nyt menighedsråd
Af Gunnar Hat tesen

Holbøl Menighedsråd 
har brug for nye kræfter.
Derfor var der forleden 
indkaldt til møde på 
Holbøl Landbohjem, hvor 
der skulle opstilles seks 
medlemmer.

Formand for menigheds-
rådet, Lise Christensen, 
orienterede om menig-
hedsrådets aktuelle øko-
nomi og planer, før man 
opstillede en liste med 
seks navne.

Opstillet blev Lise 
Christensen, Holbøl, 
Anne Søndergaard, 
Holbøl, Kasper Kellgren, 
Vilsbæk, Karen Margrethe 
Sørensen, Hokkerup, Dina 
Moos, Hønsnap, og Lissi 
Julius, Vilsbæk.

Suppleanter blev Anna 
Gelstrup, Hønsnap, 

Sonja K. Larsen, Holbøl, 
og Mathias Rudbeck, 
Kelbjerg.

Det nye menighedsråd 
tiltræder 1. søndag i 
advent. ■

Formand for Holbøl 
Menighedsråd, Lise 
Christensen.

Mathias Rudbeck i samtale 
med Hans Lausen.
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Tak fordi du 
handler lokalt 
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 Aabenraa, Søndergade 6,  74 62 34 70      Sønderborg, Perlegade 63,  74 42 23 00       Padborg, Torvegade 4,  74 67 30 70 optik-hallmann.com

1 GLAS
GRATIS*

VI FEJRER

100x HALLMANN
Foræres væk !

 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.
________________________________________
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Boliger

HERREFRISØR/
BARBERSHOP

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

Med og uden tidsbestilling
Tlf. 51 43 97 75

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

1. MANDAG i hver måned
kl. 9.00 -17.30

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 

Toldboden er i god gænge
Af Dit te Vennits Nielsen

Toldboden i Padborg 
fejrer 1. oktober et års 
fødselsdag.
Det er kun gået en vej, 
siden Marco Falk Clausen 
og hans far, Bent, overtog 
bodegaen i 2021 efter at 
den havde været lukket i 
nogen tid. Og det er op.

Både stamkunder, men i 
særdeleshed også de unge 
har fundet vejen tilbage 
til den hyggelige vin- og 
ølstue, hvor stemningen 
altid er i top.

“De første kunder kom-
mer, når vi åbner. De unge 
kommer især torsdag, 
fredag og lørdag aften”, 
fortæller Marco Falk 

Clausen, der har beholdt 
sit faste arbejde. 

Far og søn supplerer 
hinanden godt. Mens 
Bent Clausen er blevet 
bartender, tager Marco 
sammen med to andre 
ansatte sig mest af aften- 
og weekendarbejdet.

Toldboden holder stadig 
fast i traditionen med 

spareklub og søndagsbin-
go. Desuden holder man 
spilleaftener. Senest har 
man holdt støttekoncert 
til fordel for en lokal syg-
domsramt. Her lykkedes 
det at indsamle 7.000 kr.

“Vi sørger for at deltage, 
når Padborg Shopping 
holder events. Der er god 
stemning i byen, og det 
vil vi gerne bakke op om”, 
siger Marco Falk Clausen, 
som ser frem til rykind på 
fødselsdagen. ■

Marco Falk Clausen og 
faderen Bent Christensen 
glæder sig til rykind på 
Toldboden. Arkiv foto
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To l d b o d e n

Bent Clausen fylder 56 år

Lørdag den 1. oktober
Derfor vil vi gerne se kunder, venner, familie 

og andre godtfolk til en lille en.

Vi glæder os til at se så mange som muligt.

Med venlig hilsen Bent og Marco

Torvegade 8, 6330 Padborg, tlf. 5217 5283

kl. 15-16 og 
kl. 19-20 

er der
 fri øl

F E J R E R  1  Å R S  FØ D S E L S D A G F E J R E R  1  Å R S  FØ D S E L S D A G 

Nygifte i Bov Kirke Malene Pedersen og Thomas 

Klausen blev lørdag viet i Bov 

Kirke. Udenfor stod piger fra Bov 

IF håndbold espalier.Æbledag tiltrak over 300 
mennesker
Af Dit te Vennits Nielsen

Folk valfartede til 
Oldemorstoft, for at få 
sortsbestemt deres 
æbler. 
Det var Meinolf 
Hammerschmidt fra 
Sydslesvig, som stod for at 
bestemme æblesorter. 

Vejret viste sig fra sin 
bedste side, og der var 
trængsel både ude og inde 
ved de alsidige boder. 

Museumsinspektør 
Mads Mikkel Tørsleff var 
meget tilfreds med dagens 
arrangement. ■

Oldemorstoft emmede af aktiviteter på Æbledagen.
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Hørt ved Lyren
Jensen Ure-Guld-Sølv 
har fået et kendt ansigt 
tilbage i butikken. Det 
er Bente Petersen, som 
har fået sit gamle job 
tilbage. 

Bov IF Håndbold 
efterlyser kvinder, der 
har lyst til at spille 
håndbold. Man får sved 
på panden og hvis man 
ikke allerede kan gribe 
og kaste en bold, så 
lærer man det hurtigt. 

Børnene på Julemærke-
hjemmet i Kollund 
har været ude at køre 
i racerbiler i forbin-
delse med “Ræs med 
Hjertet” på Pad borg 
Park. Ind sam lingen 
bragte 1 million kr. til 
Fjordmark.

Grænseegnens Friskole 
i Holbøl havde 143 
deltagere med til årets 
Grænseløb. Fri skolen 
blev kåret som det stør-
ste hold.

Padborg Cykel- og 
Vandrelaug starter 
sæsonen op søndag 
den 2. oktober kl. 11.00 
fra Den gamle Stadion 
i Padborg. Jacob Chr. 
Nielsen, folketings-
kandidat for Venstre, 
løb i weekenden sit 7. 
maraton i Berlin. 

Nicolai Skovbjerg er 
igen blevet Danmarks-
mester i Motor Cross 
på sin Yamaha. 
Han kører for den 
lokale klub Vester bæk 
Motocross Club.

Syd- og Sønderjyllands 
Politi fik fredag en an-
meldelse om et tilfælde 
af vold på Lyreskov-
skolen i Padborg. En 
elev fik tirsdag i sidste 
uge en plasticpose 
trukket ned over hove-
det af to ældre elever, 
der holdt posen fast om 
den yngre elevs hals. 
Politiet efterforsker sa-
gen og er i dialog med 
skolen, der har bortvist 
de to ældre elever. ■

Tak fordi du handler lokalt 

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

DSI Valdemarshus sundheds- og aktivitetscenter
Valdemarsgade 11, 6330 Padborg

Musik, fest og farverMusik, fest og farver
Fredag den 14. oktober 2022 kl. 17.30

med 
METTE 

INGWERSEN

Pris pr. deltager
kr. 100,-
inkl. landgangsbrød 
kaff e og kage

Tilmelding til Karin - tlf. 73 76 84 67

23 spillede skat
Padborg Skatklub har holdt klubaften med 23 
kortspillere.

1. runde
Nr. 1 Dieter Klein 1.158 point
Nr. 2 Hans Peter Jessen 1.105 point
Nr. 3 Robert Everhan 881 point
Nr. 4 Jes Peter Hansen 860 point
Nr. 5 Svend Christiansen 842 point
Nr. 6 Gynther Bonnichsen 811 point

2. runde
Nr. 1 Torben Jørgensen 1.088 point
Nr. 2 Robert Everhan 983 point
Nr. 3 Hans Peter Jessen 981 point
Nr. 4 Hans Emil Nissen 880 point
Nr. 5 Morten Wollsen 800 point
Nr. 6 Konrad Hesse 760 point

TUSIND TAK 
for opmærksomheden til 

vores 50 års jubilæum
TAK for gaverne fra DTK A/S, 

Grænsehallerne, DGI Sønderjylland, 
Schroll salg og rådgivning, Folke Kryger 
og Vinotheket ved Hans Jørgen Iversen

Fodboldafdelingen modtog 
tillige en gave fra JBU.

Bov IF Fodbold var vært ved en grillpølse/øl 
i forbindelse med Legendekampen og tak 

for sponsoratet fra Super Brugsen.

Tak for den enorme store opbakning til alle 
– både medlemmer og ikke medlemmer, 

der støttede os ved deres deltagelse både 
til receptionen og jubilæumsfesten. 

Det blev årets fest i Bov IF

VACCINATIONSDAG
Infl uenza, Covid 19 (Pfi zer/Comirnaty), 

Pneumokok (lungebetændelse)

uden tidsbestilling
Mandag den 3. oktober 2022 kl. 9.00-16.00

GRATIS (for målgrupper)

Såfremt man er forhindret den 3. oktober kan 
vaccination også tilbydes uden tidsbestilling fra den 

4. oktober til 14. oktober mellem kl. 9.00-15.30 

Se sst.dk eller kontakt din læge hvis du 
er i tvivl om du er målgruppen. 

Med venlig hilsen

LÆGEHUSET I PADBORG
Trækobbel 6
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Nørregade 39 • 6330 Padborg · Tlf. 74 67 19 54· padborg@garant.nu

Hugo Sisseck Boligudstyr

50 års
erfaring

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

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

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

too old. 
too classic. 

too good 
to be true.

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

Tak fordi du handler lokalt

DIN LOKALE HÅNDVÆRKER

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

Salg & service
af hårde hvidevarer

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

Se elis.dk for aktuelle tilbud
Alt i servicesalg •

Elis’ hvidevarer
ved Norman Rudbeck

Alt indenfor hårde hvidevarer
Salg-Service-Reparationer

Telefon 7467 8799
Mobil 4082 4939

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

50-års jubilæum blev 
fejret med håndboldkamp
Bov IF markerede sit 
50-års jubilæum med et 
brag.
Godt 140 tilskuere så 
kampen mellem Bov IF 
Håndbold og Zulu HK, 
som endte uafgjort 24-24. 

Dommer var borgmester 
Jan Riber Jakobsen. ■

 Foto Dit te Vennits Nielsen

Friskoleleder er stoppet

Af Lise Kristensen

Grænseegnens Friskole i 
Holbøl søger en ny leder. 
Skolelederen gennem de 
sidste halvandet år, 46-åri-
ge Jens Ravnskjær, er stop-
pet pr. 1. september.

“Vi har lavet en fra-
trædelsesaftale med 
Jens Ravnskjær. Der har 
været et stressforløb, og 
vi har valgt at opsige 
ham. Vi regner med at 
have en skoleleder klar 
først i det nye år. Indtil 
da overtager pensioneret 

leder Lars Rasmussen 
den daglige drift. Vi slår 
stillingen op til oktober,” 
fortæller formanden for 
Grænseegnens Friskole 
David Grube Hansen, 
Holbøl.

Jens Ravnskjær havde 
erfaring som skoleleder 
i Bredsted i Sydslesvig, i 
Scoresbysund i Grønland, 
Æblegård Friskole i 
Adsbøl og fra Store Vi 
danske skole syd for 
grænsen, da han kom til 
Holbøl. Han beskrev det 
selv som sit drømmejob.

“Vi er ikke uvenner eller 
noget og har fortsat kon-
takt til Jens Ravnskjær. 
Der er ingen uoverens-
stemmelser. Det går sko-
len så godt som aldrig før. 
Vi har 138 elever og har 
lige haft et stort hold med 
i Grænseløbet. Alt funge-
rer upåklageligt. Der er 
intet drama,” understreger 
David Grube Hansen.

Grænseegnens Friskole 
i Holbøl blev stiftet af 
forældre i 2010, da den 
stedlige folkeskole blev 
nedlagt. 

Friskolen startede i 
sommeren 2011. Den har 
i høj grad vist sig leve-
dygtig med elever såvel 
fra et stort opland som en 
snes skolebørn, der bor 
syd for grænsen og bliver 
kørt til Holbøl hver dag. 
Friskolen i Holbøl drives 
på et Grundtvig-Koldsk 
grundlag. ■

46-årige Jens Ravnskjær er 
stoppet som skoleleder på 
Grænseegnens Friskole efter 
halvandet år som følge af et 
stressforløb. Arkiv foto
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