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

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

GULV- & GARDINBUSSENGULV- & GARDINBUSSEN
BOOK EN TID

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

Sundsnæs 2 · Gråsten · kjems.dk
Telefon 7465 1140

Skilsmissesager

Bodelingsaftaler

Forældremyndighedsager

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

 
Vagttelefon

Døgnbemandet for akutte henvendelser

Bestil tid på 
61 51 78 20

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

Gråsten - Broager - Ragebøl - Sundeved - Padborg - Kruså - Frøslev - Holbøl - Kollund Uge 42 19. oktober 2022 14. årgang  Løssalg: 5 kr. 

74 43 30 00

KØRESKOLE

KØREKORT
BIL & MC

HOLDSTART GRÅSTEN
Torsdag den 3. november 2022 kl. 18.00
A. D. Jørgensensgade 2A, Gråsten

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

Sct. Pauli 28, 6310 Broager • Mobil 4079 1647

Vi køber

GULD – SØLV GULD – SØLV 
PLETSØLVPLETSØLV

Skiftende åbningstider.
Ring gerne for en aftale 
på 4079 1647

Kom forbi butikken 
og få et godt tilbud

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

Italiensk vinkup
Denne vin er dyrket på 
Abruzzo skråningerne i 
Italien. Vinen har en flot dyb 
farve. Masser af mørk frugt 
duft og smag.

Alt i alt en vin med stor 
smag og duft. Her for du 
rigtig meget vin for få 
penge.

GRÅSTEN

6 flasker

249,-

Under 

½
pris 

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

 INKL. DÆKHOTEL 350,- 

Dækskifte

Sejrsvej 101 • Rinkenæs • 6300 Gråsten • 7465 0949 • www.benniksgaardhotel.dk

NYHED
-hver torsdag

Benniksgaard

Simregryde
149,- 

pr. person

Rummelpot Rummelpot 
AwtenAwten
mæ glantmæ glant
grønlangkål-spisen grønlangkål-spisen 
og underholdning af og underholdning af Annette HeickAnnette Heick
Tirsdag den 29. november kl. 18.30 
pa Anker’s Restaurant 
Fiskenæsvej 2, 6300 Gråsten Pris pr. kuvert

kr. 349,-
TILMELDING PÅ 

TLF. 2116 0683

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 

folkBALTICA Ensemblet (D/DK)
Efterårskoncert den 20. november kl. 15.00 i Gråsten Slotskirke

Dagene bliver kortere. Det bliver køligere. Efteråret er om 
hjørnet og med det også folkBALTICAs efterårskoncerter den 
18. – 20. november fyldt med stemningsfuld folkemusik.

Igen i år står folkBALTICA Ensemblet på scenen weekenden 
igennem under ledelse af Harald Haugaard. 45 musikalske 
talenter skaber uforlignelig klange med violiner, celloer, 
nyckelharpa og kontrabas, harmonikaer, guitarer og en bred 
vifte af blæseinstrumenter. Dynamisk og fuld af spilleglæde. 
Traditionen tro afslutter folkBALTICA et begivenhedsrigt år 
med ensemblet om søndagen Gwråsten Slotskirkes intime 
og smukke rammer. En strålende � nale med årstidens sange og et blik fuld af mod og håb mod det, der kommer.

Biletter kan købes på kirkekontoret og på folkBalticas hjemmeside

Gudstjenester og aktiviteter 

Søndag den 23. oktober kl.  9.30
Gudstjeneste i Adsbøl kirke

Søndag den 23. oktober kl. 11.00
Gudstjeneste i Gråsten Slotskirke

Der er desværre indsneget 
sig en fejl i vores folder!

Der står, at vi har morgen-gåture 
hver onsdag – morgenholdet 
holder vinterpause og 
starter op igen i foråret.

Vi beklager fejlen.

BORGERSERVICE GRÅSTEN HOLDER 
LUKKET I EFTERÅRSFERIEN

Der er lukket i uge 42.

Husk at bestille tid til pas og kørekort 
på www.sonderborgkommune.dk eller 
88 72 40 17.

Bestil tid til pension og indskudslån på 
88 72 40 10.

Bestil tid til folkeregister, sygesikring, 
personregister, MitID mm. på telefon 
88 72 40 06.

BORGERSERVICE

Oktober 2022

Borgerservice i efterårsferien

VA LG D U E L
M ANDAG DEN 24.  OK TOBER KL .  17.00 - 19.00

BHJ-SALEN, AHLM ANNSPARKEN, GR ÅSTEN
Kom og mød de to lokale folketingskandidater til en snak om 

deres syn og visioner for Sønderborg Kommune og Danmark.

Folketingskandidat Chris Preuss (V) og folketingsmedlem 
Benny Engelbrecht (S) vil debattere.

Ordstyrer er redaktør Siegfried Matlok

Partierne er vært ved en fyraftensøl og/eller vand.

SOCIALDEMOKRATIET

40 år som brandmand i Rinkenæs
Rinkenæs Frivillige 
Brandværn holdt søndag re-
ception på Brandstationen.

Her blev Kim Hansen gra-
tuleret med sit 40-års jubi-
læum som aktiv brandmand 

af de øvrige brandmænd og 
 æresmedlemmer.

Kim Hansen var i mange år 
brandkaptajn og han er stadig 

drivkraften bag sommerens 
koncerter i Gartnerslugten. ■

Kim Hansen
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Gælder torsdag den 20. oktober til lørdag den 
22. oktober 2022 eller så længe lager haves. 

Der tages forbehold for trykfejl.

VANVITTIG

PRIS

7 SKARPE
FRA DIN LOKALE 

SUPERBRUGS

1 spand kun

119,-
Pr. stk. kun

10,-

DELIKATESSEN 
TILBYDER
Ferske rejer i lag 
storkøb
Vægt 900
/1200 gram

*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!

Pr. stk.

695

Solsikkerugbrød
fra Schulstad

Italiensk 
vinkup

6 flasker

249,-

Under 

½
pris 

Peter Larsen kaffe
Grå

400 g

Ta' 4 poser

79,-

TORSDAG

OG
FREDAG

TORSDAG 

TIL 

LØRDAG

TORSDAG 

TIL 

LØRDAG

Coop smørbar
200 gr

Vaniljestænger
Pakke med 10 stk.

Pr. bakke

15,-
Pr. pk.

79,-TORSDAG 

TIL 

LØRDAG

ONSDAG 

TIL 

LØRDAG

GRÅSTEN

SuperBrugsen Gråsten Telefon 73 65 26 00
Åbningstider: Vi har åbent alle dage kl. 7.00 - 20.00
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• Fornuften skal tilbage i klima- og miljøpolitikken

• Landbruget skal udvikles og ikke afvikles 

• Grænsekontrollen skal udvides og gøres permanent - også ud af landet!

• Der skal indføres total asylstop og kriminelle udlændinge skal udvises 
konsekvent efter første dom

• Integration er et personligt ansvar og ikke statens opgave – udlændinge skal 
selvfølgelig forsørge sig selv

• Danmark skal ud af EU og tilbage til den samhandelsunion som var under EF, 
hvor samhandel og sameksistens skaber fred i Europa

Inbydelse til paneldebat:

Hvor meget samarbejde 
er der mellem EU, 

kommuner og regioner?

Støtt et af:Arrangeret af:

Pernille Dagø
EU-kontoret i Brussels

Mads Sørensen
Borgmester i Varde

Karsten Uno Petersen
Formand for 

det syddanske EU-kontor

Tirsdag den 25. oktober kl. 19.00
på Rødding Højskole

Flors Allé 1, 6630 Rødding

Alle er velkomne. Grati s adgang.

Af hensyn ti l kaff en bedes man ti lmelde 
sig senest den 20. oktober ti l:

Peter Iver Johannsen, tlf. 4014 7533;
pijohannsen@privat.dk

eller Bente Witt , tlf. 5338 3274;
bentewitt @dancyp.dk

Præmier med 
Gråstenmærker
Butikkerne i Gråsten 
er begyndte at udlevere 
Gråstenmærker til kunder, 

som køber varer for over 
200 kr.

Her ses Jonna Seemann 

fra 2dreams med den før-
ste heldige vinder, Benthe 
Andresen fra Hellevad, 
som valgte lækkerier fra 
Gråsten Apotek. ■

 Foto Ingrid Johannsen
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INDBYGNINGSLAMPE ROAR
• Hvid • Ø85 mm • Dæmpbar • IP23
• Inkl. 6 W LED
Nr. 205735

Fra

31995

TræbrikketterTræbrikketter
10 KG PR. POSE

TræpillerTræpiller
16 KG PR. POSE
FÅS I 6 OG 8 MM
(6 mm forventes først på lager 
i uge 44)

BrændetårnBrændetårn
i bøgetræi bøgetræ
1,8 RM

7995

Klar til brug

SPAR 

80,-
FØR 15995

SPOTLAMPE OMARI
• Minimalistisk og strømlinet design • Justerbart lampehoved for retningsbestemt lys 
• Moodmaker™ med 3 indstillinger og dæmpning via vægkontakt • 5 års LED-garanti • IP 20 
• Varm hvid (2.700K) • Inkl. 3, 2W LED

Væglampe - Hvid Nr. 278160 31995

Væglampe - Sort Nr. 278161 31995

Bordlampe - Hvid Nr. 278158 34995

Bordlampe - Sort Nr. 278159 34995

3-spot lampe - Hvid Nr. 278154 54995

3-spot lampe - Sort Nr. 278155 54995

5-spot lampe - Hvid Nr. 278156 79995

5-spot lampe - Sort Nr. 278157 79995 

TRÆMALING HALVBLANK 
GLANS 50+
• Hvid akrylmaling med ekstra 
god dækkeevne • Anvendes til 
færdigbehandling af grundet træ 
og metal indendørs • Yunik en 
del af Flügger Group 

0,75 L Nr. 126194 14995

3 L Nr. 126195 39995

FRAFRA

1491499595 FraFra

24995

VÆGMALING MAT GLANS 5
• Robust akrylmaling med maksimal 
dækkeevne • Bruges indendørs til filt, 
glasvæv, puds og beton • Kan tones i 
 mange farver • Yunik en del af Flügger 
Group 

3 L Nr. 111601 24995

10 L Nr. 111600 49995

Kom ind og hør nærmereKom ind og hør nærmere

KaminolieKaminolie
FRA TOYOTOMI
20 liter

Tilbudende gælder til og med lørdag den 22. oktober

Mandag til fredag: 9:00-17:00  /  Lørdag: 9:00-13:00
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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 FÅ PLADSER  Fredag den 9. december
Større selskaber pr. aften kan bookes fredag den 2. december og lørdag den 10. december

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.

Pris 1Pris 1

350350,,--
pr. couvert pr. couvert 

Ekskl. drikkevarer

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

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 2Pris 2

850850,,--
pr. couvertpr. couvert

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

hele aftenen 

Stor interesse for egnsspil om Fiskbæk
Af Hanne Næsborg-Andersen

Foredragssalen på 
Gråsten Landbrugsskole 
var fyldt med 70 forvent-
ningsfulde personer, der 
kom fra nær og fjern.
Det drejede sig om histo-
rier fra husmandskolonien 
i Fiskbæk, som foreningen 
Kultur i Gråsten gerne 
ville høre til brug for 
egnsspillet “Sporene om-
kring Fiskbæk”, der bliver 
opført på Det lille Teater i 
juni næste år. 

Asta Flyvholm Kjær 
hjalp først hukommelsen 
på gled med historier 

fra sin barndom på et 
husmandssted i Blans. 
Hun står for erindrings-
værkstedet i Broager 
Lokalhistoriske Arkiv, og 

er vant til at få folk til at 
fortælle. 

Efter Landbrugsskolens 
gode kaffe og kage var det 

så tilskuernes tur til at 
fortælle. 

Asta Flyvholm Kjær greb 
mikrofonen, og fik folk til 
at starte med små histori-

er, og så gik der ellers hul 
på ballonen. 

Den ene historie greb 
den anden, og man mo-
rede sig sammen, lyttede 
opmærksomt, og to gamle 
barndomsvenner fandt 
hinanden igen. 

Jo mere der blev fortalt, 
jo mere kunne folk huske. 
Der var endda en fra 
Kobberholm, der vovede 
at blande sig, fordi han 
i sin tid havde leget og 
slåsset med de Fiskbæk 
drenge. 

Forstandere
Landbrugsskolen spillede 
også en rolle, især blev der 
fortalt om de forskellige 
forstanderes åbenhed 
overfor naboerne. Der var 
også alvorlige historier om 
1930 èrnes krise og land-
brugets manglende indtje-
ning, og om hvor lidt man 
havde haft at gøre godt 

med. Dog igennem det 
hele skinnede fællesska-
bet, man hjalp hinanden, 
hvor det var nødvendigt, 
for “vi var alle i samme 
båd”. 

Da klokken nærmede 
sig 21.45, var det på tide 
at bryde op, efter en aften 
med gode historier og 
sammenhold. 

Instruktør Kristian Hald 
var også til stede for at 
fortælle, hvad der skulle 
ske til foråret, og han 
opfordrede de tilstedevæ-

rende til at melde sig til 
stykket, de vidste jo, hvad 
det handlede om. 

Tilstede var også Preben 
Vagn Knudsen fra 
Lokalhistorisk Arkiv, som 
opfordrede til, at man lod 
arkivet scanne eller låne 
gamle papirer og billeder, 
så de blev gemt for efterti-
den. Og tredje generations 
husmandsslægt, Jørgen 
Christian Clausen, sørge-
de for at optage historier-
ne og styre slagets gang.

Lydoptagelsen er nu 
sendt til arkivet og til 
dramatikeren. Det bliver 
spændende at se, hvad han 
får ud af det. ■

Asta Flyvholm Kjær i samtale 
med tilhørere.
 Foto Preben Vagn Knudsen

70 tilhørere mødte op til fortælleraften om husmandskolonien Fiskbæk.
 Foto Preben Vagn Knudsen

Forstander Bjarne Ebbesen. 
 Foto Preben Vagn Knudsen

På mødet var der livlig 
fortællerlyst om gamle dage.
 Foto Karin Baum
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Fiskenæsvej 2 - 6300 Gråsten - Tlf. +45 3034 0000 - info@ankers.restaurant - www.ankers.restaurant

Torsdag den 10. november kl. 18

Mortens aften
nyd vores skønne klassiske 

og hjemmelavede menu

Takeaway: ½ and med rødkål • brune og hvide kartofl er 
• ½ æble med gele • agurkesalat og chips samt lækker andesauce 
• Risalamande med kirsebærsauce

kun

279,-
pr. person

Menu
½ and med rødkål • brune 
og hvide kartofl er • ½ æble 
med gele • agurkesalat og 

chips samt lækker andesauce 

 Risalamande med 
kirsebærsauce

Kaffe

Restauratør 
Anker Hinge

kun 279,-
pr. person

Bestilling og 
bordreservation 
senest torsdag 

den 3. november
tlf. 3034 0000

Nygade 5, 6300 Gråsten  Tlf. 6018 0616
Book online: www.dsjoergensen.dk 

Konkurrencevilkår

Gevinsten kan ikke ombyttes eller udbetales som penge.

Vinderen bliver kontaktet direkte og afhenter gevinsten. 
Foto af vinderen vil blive vist i Gråsten Avis og Facebook

Gæt 3 tal om Dan og vind

KO N K U R R E N C E

*Samlet værdi af 1795,-

Mød personligt 
op i salonen 

fra den 18.-28. oktober 
og udfyld 

1konkurrenceseddel.

Find oplysningerne i 
Gråsten Avis uge 42

Tag på udflugt med Gråsten Rejser 

Loppemarked
– med 80 stande i

Ahlmannsparken
Søndag den 23. oktober 2022

kl. 10.00 - 15.00

Kræftens Bekæmpelse
Gråsten

Frisør-jubilæum blev fejret
Inge Lock kunne mandag 
fejre 25-års jubilæum 
som frisør hos Husets 
Frisør i Jernbanegade i 
Gråsten.
Hun har fingeren på pul-
sen og øret mod jorden, og 
trofaste kunder kiggede 
dagen igennem forbi salo-
nen for at gratulere. ■

Inge Lock blev 
gratuleret af 
Jytte Beier, 
som er en 
trofast kunde.

Frisørmester Peter Christensen lykønskede sin tidligere 
assistent.

Frisør Karina Hansen 
serverede bobler og lækker 
kage til gæsterne.
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GUDSTJENESTER
Søndag den 16. oktober kl. 9.30
18. søndag eft er Trinitatis
ved sognepræst Elli Krog Foldager
Kirkekaff e -  

Søndag den 30. oktober kl. 14.00
20. søndag eft er Trinitatis
Indsættelse af Merete Lei, ny sognepræst i Kværs

Søndag den 6. november kl. 16.00
Allehelgen gudstjeneste
ved sognepræst Merete Lei 

Søndag den 20. november kl. 9.30
23. søndag eft er Trinitatis
ved sognepræst Merete Lei 

AKTIVITETER
Menighedsrådsmøde
Torsdag den 27. oktober kl. 19.00 
er der menighedsrådsmøde i mødelokalet i 
præstegården Søndertoft  1, Kværs.

Indsættelsesgudstjeneste for 
ny sognepræst i Kværs 
Søndag den 30. oktober 2022 kl. 14.00 holder vi 
i Kværs kirke indsættelsesgudstjeneste for vores 
nye sognepræst Merete Lei. Eft er gudstjenesten 
vil der være kaff ebord og hyggeligt samvær på 
Kværs Kro. Vi håber der er rigtig mange der vil 
deltage i festlighederne for at byde vores nye præst 
velkommen.

Lanternea� en
Fredag den 4. november 2022 kl. 16.00. Vi mødes i Multihallen, ved Kværs 
Hallerne, kl. 16.00 og starter med at lave lanterner af mælkekartoner, vi sørger for 
materialet hertil. Kl. 17.00 spiser vi dejlig varm suppe. Eft erfølgende går vi en tur 
rundt i Kværs by med vores lanterner, vi går op til kirken, som vil være oplyst af 
levende lys og vi hører en historie. Hereft er går vi tilbage til Multihallen, hvor vi 
får kaff e/te, saft  og kage. Prisen er 75,-  kr. for suppe pr. voksen, børn er gratis. Husk 
dyb tallerken og ske. Der er mulighed for at købe drikkevarer.
Tilmelding senest den 1. november til Helga 22 16 82 57 eller Conny 22 32 09 35. 
gerne som SMS. Alle er velkommen.

Allehelgen mindegudstjeneste 
Første søndag i november, i år søndag den 6. november kl. 16.00 mindes vi de 
døde i Kværs og/eller begravede/bisatte i Kværs sogn. De afdødes navne læses 
op, og der tændes et lys for dem vi mindes. Kirkesanger Line Schack vil synge 
solosalmer.

Adventsfest og julehygge 
Torsdag den 17. november. 2022 kl. 17.00 julefrokost i Kværs forsamlingshus.  
Formand for Kværs menighedsråd vil afl ægge formandsberetningen og der vil 
være julehygge med fortælling, sang og pakkespil. 
Prisen for frokosten er kr. 75,- pr. person, drikkevarer skal købes. Medbring en 
pakke til pakkespil (ca. kr. 25,-)
Tilmelding til julehyggen senest den 11. november til Helga 22 16 82 57 
eller Conny 22 32 09 35. gerne som SMS. Alle er velkommen til en hyggelig 
eft ermiddag. 

NYHEDER 
Kværs sogns nye præst
Mit navn er Merete Lei 
og jeg er ny sognepræst i 
Kværs. 
Jeg har i de seneste 
næsten 4 år været 
sognepræst i Sct. Marie 
Kirke i Sønderborg og før 
det var jeg sognepræst 
i tre små landsogne på 
Nordvestlolland. 
Nu bor jeg i Dybbøl 
Præstegård sammen med 
min mand og vores tre 
børn.

Det er med stor glæde og forventning, jeg 
begynder mit nye virke som sognepræst i Kværs 
sogn, samt sygehuspræst ved Sønderborg Sygehus. 
Jeg glæder mig til at dele glæder og sorger, det 
kirkelige liv og fællesskab – og alt det indimellem – 
sammen med jer. 

Jeg mener, kirken er en kæmpe ressource i et 
samfund, hvor alting skal være utrolig perfekt og 
eff ektivt – her bliver kirken et modsvar, der giver 
plads til eft ertænksomhed og langsommelighed, 
og giver mennesker tro, håb og kærlighed i en 
omskift elig verden.

Jeg glæder mig til at være præst for alle 
generationer – ung såvel som gammel, og glæder 
mig til at møde jer. 

Merete Lei

Kirkesiden for 
Kværs sogn

Kværs Kirke
– også din kirke

Kværs Sogn 
– også dit sogn

KONTAKT Vikar sognepræst
Elli Krog Foldager
Telefon 23 60 08 31
Mail ekf@km.dk

Kordegn Susanne Elefsen
Kirkekontoret i Gråsten
Telefon 20 80 71 70
Mail sel@km.dk

Graver og kirketjener 
Michael Molzen
Telefon 23 69 62 42
Mail graveren@mail.dk

Formand for Menighedsrådet
Lilian F. Jensen
Mobil 29 63 53 50
Mail lilian.frees.jensen@gmail.com

Kirkeværge
Hans Jørgen Bollmann
Telefon 51 81 47 50
Mail bollmann@bbsyd.dk

Følg med på sognets Facebook – Kværs kirke og på sognets hjemmeside – www.kvaerskirke.dk

Kl. 18.30 Dørene åbnes. Der serveres øl/vand 
og hotdogs. 

Kl. 19.00 Venstres næstformand, Stephanie Lose, 
byder velkommen. 

Kl. 19.05 BEMA A/S fortæller om virksomheden. 
Kl. 19.10 Stephanie Lose indleder aftenen, herunder 

afprøvning af spørgsmåls-system via 
Mentimeter, som er en app på telefonen. 

Kl. 19.20 Kapelmester Henrik Krogsgaard 
spiller op til fællessang. 

Kl. 19.30 Hemmelig gæst 
Kl. 19.45 Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, taler. 
Kl. 20.10 Stephanie Lose styrer spørgsmålene fra gæsterne via Mentimeter. 
Kl. 20.35 Kapelmester Henrik Krogsgaard spiller op til fællessang. 
Kl. 20.45 Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, takker af for i aften. 
Kl. 20.50 Tid til hyggesnak - der serveres en kold øl/vand og en pølse.

Tilmelding til formand for Gråsten Venstre 
Ingrid Johannsen tlf. 2119 0280

VA LG - R A L LY
20. OKTOBER 2022 KL. 19.00-21.15

Vi er kommet godt i gang med valgkampen, og nu 
kommer Venstres statsministerkandidat til Syddanmark. 

BEMA A/S, BREDHOLM 3, 
6100 HADERSLEV

Valgkamp er demokratiets fest. Derfor slår Venstre i 
Syddanmark dørene op til et kæmpe valgmøde, hvor du 

kan høre, hvad Jakob Ellemann-Jensen vil med Danmark. 
Du kommer til at møde Venstres folketingskandidater, 

og du vil opleve valgkampen helt tæt på.

Tag venner og bekendte med om de stemmer 
på Venstre eller ej – alle er velkomne. 

Du vil opleve, at politik ikke kun er lange debatter 
i tv, og politikere, der skændes med hinanden. Vi 

skal synge, vi skal lytte, og vi skal hygge os. 
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C H R I S  P R E U S S

S U N D H E D  D U 
K A N  S TO L E  PÅ

Vi skal have flere praktiserende læger 
i hele landet, patientrettighederne 

skal styrkes og ventelisterne skal ned

X Stem personligt
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GRÅSTEN SLOTSKIRKE
Søndag den 23. oktober kl. 11.00

ved Elli Krog Foldager

ADSBØL KIRKE
Søndag den 23. oktober kl. 9.30

ved Elli Krog Foldager

KVÆRS KIRKE
Søndag den 23. oktober

Ingen gudstjeneste

BROAGER KIRKE
Søndag den 23. oktober kl. 10.30

ved Stefan Klit Søndergaard med dåb
Klavergudstjeneste

EGERNSUND KIRKE
Søndag den 23. oktober 

Ingen gudstjeneste

RINKENÆS KORSKIRKE
Søndag den 23. oktober kl. 9.30

ved Lis-Ann Rotem

NYBØL KIRKE
Søndag den 23. oktober kl. 9.30
ved Karen Møldrup Rasmussen

SOTTRUP KIRKE
Søndag den 23. oktober kl. 11.00
ved Karen Møldrup Rasmussen

ULLERUP KIRKE
Søndag den 23. oktober kl. 11.00

ved Lis-Ann Rotem

TYSK GUDSTJENESTE
Sonntag, 23.10

Kein Gottesdienst

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

Billetter til denne forestilling er inkl. kaff e i pausen
Billetbestilling på tlf. 74 65 37 67 eller www.lilleteater.dk

Teater om dagen opfører

“Sammentræf”
Instruktion: Ruth Gaul Nilum

5 små stykker om livet på godt og ondt

Onsdag den 26. oktober kl. 19.30  
Torsdag den 27. oktober kl. 19.30
Lørdag den 29. oktober kl. 15.00
Søndag den 30. oktober kl. 15.00

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

Foredraget
den 27. oktober i BHJ-salen 

Med skovrider Inge Gillesberg
om urørt skov i Gråstenområdet

ER AFLYST
På grund af folketingsvalget

Frisøren har haft et 
forrygende halvår
Af Lise Kristensen

Dan Sparvath Jørgensen 
fik et enkelt gråt hår i 
hovedet, da han for et 
halvt år siden gjorde 
sig tanker om, hvordan 
det skulle gå med hans 
nyåbnede frisørsalon i 
Nygade i Gråsten. 
Han stod for alvor på 
egne ben som selvstændig 
med egne frisørstole i eget 
lokale, så det var vigtigt 
at komme godt i gang. 
I dag stråler den snart 
45-årige frisør som en 
sol ved tanken om, hvor 
godt det er gået. Og han 
glædes ved at han for 5 år 
siden blev selvstændig 
og lejede en stol. “Jeg har 
rigtig mange kunder – 
ikke bare dem, jeg kendte 
fra tidligere, men mange 
nye kunder, der kom-
mer så langt væk fra som 
Fynshav, Sønderborg og 
Kolding. Jeg er bare mig 
selv og snakker ærligt og 
oprigtigt med kunderne. 
Den Dan, du møder her i 

salonen, er også ham, du 
møder i Brugsen,” fortæl-
ler den ihærdige frisør, der 
sin forholdsvis unge alder 

til trods kan fejre 25 års 
jubilæum i år.

Ældste kunde
Han har været langt 
omkring i branchen med 
konkurrencer på topplan 
og undervisning under-
vejs. Det kommer ham i 
dag til gode i en alsidig 
salon, hvor folk i alle aldre 
og af begge køn indfinder 
sig i hobetal.

“Den ældste kunde er 
92 år. Jeg har også mange 
børn som kunder. Det 
går så godt, så jeg har 
venteliste på omkring en 
måned,” fortæller Dan 
Sparvath Jørgensen, der 

har været selvstændig i 
fem år efter mange klip-
ninger i andres saloner.

Nu har han foden under 
egen frisørstol, og det ny-
der han. For at kunderne 
og han selv ikke skal falde 
helt hen og hvile på laur-
bærrene, laver han 18.-28. 
oktober en konkurrence, 
hvor besøgende i butikken 
skal svare på relevante 
frisørspørgsmål og kan 
vinde en frisørpakke med 
blandt andet et fladjern til 
en samlet værdi af 1795 
kroner.

Dan Sparvath Jørgensen 
fylder 45 år den 24. ok-
tober. Han føler, han har 
fundet den rette hylde.

“Jeg er en glad mand. 
Jeg er stolt og ydmyg over, 
det går så godt. Det viste 
sig at være den helt rigtige 
beslutning at åbne for sig 
selv her i Nygade. Det er 
nærmest et luksuspro-
blem at have kunder på 
venteliste. Her er poli-
tik- og krisefri zone. Jeg 
taler gerne om alt mulig 
andet, som hvordan folk 
får en lækker frisure. Jeg 
har LED-belysning og 
energivenlige ventilatorer, 
der fordeler varmen i 
salonen, så der ikke går 
energi til spilde. Jeg holder 
omkostningerne i ave og 
koncentrerer mig om at 
sætte hår på folk,” griner 
den halvrunde jubilar og 
fødselar, der hellere end 
gerne giver kunderne en 
pause fra hverdagens tra-
kasserier med inflation og 
klimakrise, så de kan lade 
tankerne fare og få håret 
sat, mens verden pulserer 
forbi uden for. ■

Dan Sparvath Jørgensen har haft en forrygende start med sin 
salon i Nygade i Gråsten. Foto Ingrid Johannsen

Møde i Kværs
Udvalget for 
Bæredygtighed og 
Landdistrikter har holdt 
møde med Kværs-Tørsbøl-
Snurom landsbyråd for at 
blive klogere på landsby-
ernes udviklingsplaner.

Formålet med borger-

mødet var, at politikerne 
i udvalget får en status på 
landsbyernes udviklings-
planer, så de har mulighed 
for vurdere, hvordan de 
kan hjælpe landsbyerne til 
at gennemføre planerne. ■
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Tak fordi du handler lokalt

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

Tak for opmærksomheden Tak for opmærksomheden 
ved min kone ved min kone 

Yvonna Laus Yvonna Laus 
bisættelsebisættelse

Stor tak til Hjemmeplejen FjordStor tak til Hjemmeplejen Fjord
Andreas LauAndreas Lau

Dødsfald
Bärbel Abrahamson, 
Gråsten, er død, 81 år. ■

Hjertelig tak

for den store opmærksomhed ved

Jürgen Ernst Christiansens
bisættelse i Kværs Kirke

Tak for mange smukke blomster og kranse, mange varme
hilsner og trøstende ord samt pengegaver.

En særlig tak til Lars og Laila for uvurderlig hjælp.

Også en stor tak til sognepræst Elli Foldager for den
smukke højtidelighed samt personlige tale.

En tak til bedemand Jytte Sahl, Lindegaardens Bedemand
for god hjælp og støtte.

På familiens vegne

Mary

Chris Preuss har kastet sig ind i valgkampen

Af Lise Kristensen

30-årige Chris Preuss 
– Venstres folketings-
kandidat i Sønderborg-
kredsen og afløser for 
Ellen Trane Nørby, der 
træder ud af Folketinget 
– er glad for, startskud-
det er udløst, og valg-
kampen endelig er gået 
godt i gang. Det har han 
ventet længe på.
“Jeg gør mit til at gøre 
opmærksom på, det er 
vigtigt at få så mange 
sønderjyder og lokale po-
litikere i Folketinget som 
muligt. Hvis vi ikke er der 
til at varetage områdets 
interesser, er der ingen, 
der gør det,” siger Chris 
Preuss, der har kastet sig 
ind i kampen med ung-
dommelig energi.

Han har lige været til 
debat på DK4 Syd, hvor 
han diskuterer rele-
vante emner med Pernille 
Vermund, Nye Borgerlige, 
Jesper Petersen, Social-
demokratiet, og Lotte 
Rod, Radikale Venstre. 

“Inden da nåede jeg at 
dele flyers ud i Haderslev. 
Jeg fører valgkamp i hele 
Syd- og Sønderjylland. 
Det er med at være så 

mange steder som muligt. 
For mig er det vigtigt at 
gribe verserende budska-
ber og emner og være så 
meget på som muligt. Jeg 
bruger hver ledig stund 
på valgkampen,” siger den 
30-årige Venstre mand, 
der skal overbevise væl-
gerne om, han skal være 
ny mand på Tinge.

“Vi skal ikke tage noget 
for givet, selv om Venstres 
formand Jakob Ellemann 
Jensen nu er den førende 
blå statsministerkandidat 
ifølge meningsmålingerne. 
Det er en fortsat kamp at 
overbevise vælgerne, så de 
har tillid til, vi skal over-
tage statsministeriet de 
kommende fire år,” siger 
Chris Preuss, der tilbrin-
ger de fleste af sine vågne 
timer på landevejene de 
kommende to uger.

Intens valgkamp
Valgkampen er hård og 
intens som ingensinde 
før. Det er ingen let sag at 
vinde taletid og gøre sig 
bemærket med 14 kandi-
derende partier til folke-
tingsvalget 1. november. 

Flere hundrede kandi-
dater bejler til de syd- og 
sønderjyske pladser i 

Folketinget, så der er rift 
om et sæde på Tinge. 

Der lægges stor fantasi 
for dagen i bestræbelserne 
på at nå vælgernes gunst. 

Chris Preuss er først og 
fremmest blandt fodfolket 
og ude at møde vælgerne. 

Hvilke fif han har i ærmet, 
vil de kommende to uger 
vise, og om det har hjul-
pet, kommer for dagen ud 
på aftenen 1. november. ■

Gråstendrengen Chris Preuss 
fører en intensiv valgkamp, 
og har adskillige uddelings-
aktioner i Ulsnæs Centret, 
som han senest besøgte 
lørdag.

1 1



Se altid mere på www.broagerhus.dk

“de 5 onsdage” på Broagerhus

Onsdag den 26. oktober 
2022 - kl. 19.30 

Peter Hansen fortæller om 
at drive virksomheder i Ukraine 

aktuelt og spændende foredrag!

Entre 85,-  inkl. ka� e og kage
Bestyrelsen for Broagerhus

Lokalhistorisk Forening 
for Broagerland

inviterer ti l:

“Hwo bløv de enle aw”
med Kirsten Brøndum Thomsen

Lørdag den 29. oktober kl. 14.00
på Broagerhus lokale nr. 204 

Kitt e kommer og fortæller om sin opvækst på 
Broagerland, sin uddannelse og arbejdet i det 

off entlige, i ministerier og Københavns kommune.

Kom og hør om et spændende liv, der begyndte på 
Broagerland – nærmere Dybkjær i Skodsbøl.

Pris: 50,- (entré, foredrag og kaff e)

Alle er velkomne!

Næste arrangement – Bogudgivelse af Broagerland XXII
Fredag den 25. november kl. 15.00 på Broagerhus.

Bestyrelsen

Sønderjysk grønlangkål med 
kålpølser, � æsk og hamburgerryg

Annette Heick 
synger poulære sange 

Præsentation af æ Rummelpot 2022
ved redaktør Gunnar Hattesen

Præsentation af Æ Synnejysk Forening
ved formand Lenore Toft

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

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

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

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

ÅBENT HUS
med loppemarked, salg af 

suppe, kage, kaffe, øl og vand

SØNDAG 23. oktober 2022
kl. 10-16.30

Slotsvej 20 6310 Broager
tlf. 6174 4888 · kontakt@illerslot.dk

www.illerslot.dk

SuperBrugsen bygger velfærdsfaciliteter

Af Lise Kristensen

SuperBrugsen i Broager 
er ved at bygge vel-
færdsfaciliteter som 
bad, kantine og opholds-
rum til personalet. 
Det har været planlagt 
længe og ventes at stå 
færdigt til november eller i 
starten af december, så de 
ansatte får optimeret deres 
arbejdsvilkår. Derudover 
har de travlt med at be-
tjene kunder i butikken 
og sætte varer på hyl-

derne, for selv om der er 
Smalhans i mangen hjem, 
skal folk fortsat have noget 
til ganen og lækkersulten.

Når Sønderborg 

Forsyning næste år går 
i gang med kloakse-
parering i bymidten i 
Broager, skal pladsen 
foran SuperBrugsen læg-

ges om, og belægningen i 
Storegade og på centrale 
strøg fornyes.

“Jeg har ikke hørt noget 
for nylig om, hvor langt 
planerne er. Jeg afventer. 
Vi ser, hvad der kommer,” 
siger Michael Næsby, der 
skal have en placering til 
OK Tanken ved Brugsen, 
som skal være nyopført 
andetsteds i byen, før han 
river den gamle ned. ■

SuperBrugsen i Broager bygger velfærdsfaciliteter til perso-
nalet - det har været planlagt længe og står færdigt op til jul.

OK Tanken i Broager skal 
flytte, når bymidten lægges 
om, men hvor den fremover 
placeres, er ikke afgjort 
endnu.

Kloakeringsarbejder i Broager kommer til at vare længe og 
står på i flere år.

Ude at 
dykke
Folketingskandidat 
Chris Preuss (V( iførte 
sig mandag formiddag 
dykkeudstyr og dyk-
kede ud, for med egne 
øjne at se havbunden af 
Flensborg Fjord sammen 
med en fra Broagerlands 
Dykkercenter. Her så han, 
hvordan livet i fjorden har 
det, og hvilke konsekven-
ser bundtrawling har for 
fjordbunden. ■

Dropper julemarked
Der bliver ingen julemar-
ked med husflid og kunst-
værk på Cathrinesminde 
Teglværk i år.

Det skyldes, at Museum 
Sønderjylland har hævet 
lejen betydeligt og varslet 
at den også stiger næste år, 

så arrangørerne har valgt 
at droppe julemarkedet. ■
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Efterår – vinter 2022-2023 på Broagerhus

Se altid mere på www.broagerhus.dk

Gem denne på 
opslagstavlen

Koncerter på Broagerhus 

Lørdag den 19. november 2022 kl. 18.00
Koncert med Macnas Croi og fællesspisning.

6 mands band - kom med på en rejse rundt I ærlig og kærlig folkemusik 
med "Macnas Croí - Legende hjerte". Tunes, balladerog folkelige sange. 

Sunget og spillet lige fra de legende hjerter,(Magnes Cree).

Kl. 18.00 koncert inkl. Tapasanretning + 
1 øl/vand/1 gl.vin 200,-  pr. deltager

Kl. 19.00 koncert alene 100,-

Tilmelding til e-mail. Broagerhus@broager.dk eller sms til 2673 8130 / 5123 1272 4 dage før!

Lørdag den 17. december 2022 kl. 14.30 - 17.00 
Julekoncert for hele familien med Brian O’Driscoll og Stefan G. Jensen

Det emmer af julestemning når Brian og Stefan går på scenen, 
de spiller kendte julesange og julemelodier. 

Til julekoncerten serveres der julegløgg/saft, æbleskiver og jule-
småkager og der er små juleoverraskelser!

Pris for koncert og gløgg med mere. 100,-  pr. deltager 
og 50,-  for børn under 12 år.

Tilmelding til e-mail. Broagerhus@broager.dk eller sms til 2673 8130 / 5123 1272 2 dage før!

Lørdag den 28. januar 2023 kl. 19.00 
Nytårskur-koncert med The Crazy Kingdom New Year Band

Det bliver en rigtig sing og songwriter aften med forskillige musikere 
på scenen, så det bliver en spændende aften på Broagerhus.  

Nytårskur-koncerten markeres med champagne og kransekage

Pris for koncert og champagne og kransekage er 140,-  pr. deltager. 

Tilmelding til e-mail. Broagerhus@broager.dk eller sms til 2673 8130 / 5123 1272 2 dage før!

Vi ses Bestyrelsen for Broagerhus

Bibelhistorier 
og musikalske 
mesterværker

Den Store Fortælling er Arne Haugen Sørensens 
bemærkelsesværdige og hidtil største maleri. 

Motiverne er inspireret af centrale bibelfortællinger. 
De bliver ved denne koncert vist, mens musikalske 

mesterværker spilles i nye arrangementer for trompet 
og orgel. Mesterværkerne er af Mozart, Beethoven, 
Strauss, Sibelius, Mahler, Stravinsky og Wagner.

Kom og hør de smukke musikalske mesterværker i et 
fint afstemt samspil mellem musik og billedkunst. 

WWW.BROAGERKIRKE.DK

Den Store Fortælling Den Store Fortælling 
Trompet-/Orgelkoncert Trompet-/Orgelkoncert med med 

Dorthe Zielke og Søren JohannsenDorthe Zielke og Søren Johannsen

Tirsdag den 1. november kl. 19:00Tirsdag den 1. november kl. 19:00
i Broager Kirkei Broager Kirke

Entré: 50,-

Musikudvalget ved
Broager Menighedsråd

Broager Brugs lukker en 
time tidligere
Af Lise Kristensen

SuperBrugsen i Broager 
mærker som alle andre 
dagligvarebutikker æn-
drede forbrugermønstre 
efter inflationens indtog.
“Nogle køber ind, som de 
plejer, men andre går mere 
efter tilbud og må i højere 
grad se på pengepungen. 
Oksekød er steget vildt, 
så nogen sparer på det og 
køber noget andet i stedet 
for. Inflationen rammer 
luksusvarerne og det 
ekstra, folk køber ind til 
weekenden. Har man væ-
ret vant til at købe fløde-
skumskager om søndagen 
og blomster hver uge, er 
det jo ikke sikkert, man 
bliver ved med at gøre det, 
når priserne er steget. Af 
samme grund bestiller vi 
ikke så mange blomster 

hjem som tidligere, men vi 
har til enhver tid de varer, 
man skal kunne købe i 
Coop-kæden,” fortæller 
uddeler Michael Næsby.

Energiprisernes himmel-
flugt har også indflydelse 
på den daglige drift.

“Energiprisen er fordob-

let, uden at vi kan gøre 
noget ved det. Vi lukker 
en time tidligere – klok-
ken 19, men det er en rent 
driftsmæssig beslutning 
truffet for længe inden, 
energikrisen og infla-
tionen satte ind,” siger 
Michael Næsby. ■

Uddeler Michael Næsby
 Arkiv foto

Svært for små ring rid-
ninger at eksistere
Af Gunnar Hat tesen

Siden 1969 har der hvert 
år været ringridning 
i Brunsnæs. Men i år 
glippede det, fordi der 
kun var 16 tilmeldte 
ryttere. Det ærgrer 
formand for Brunsnæs 
Ringriderforening, 
Bjarne Brodersen, 
Skodsbøl.

“Det er blevet svært for de 
små ringriderforeninger at 
eksistere. Der er simpelt-
hen for meget papirarbej-
de med at lave ansøgnin-
ger til kommunen”. mener 
Bjarne Brodersen, som 
uden held forsøgte at hol-
de ringridning på en mark 
i Skodsbøl.

“I bestyrelsen vil vi snart 
træffe beslutning om, 

vi skal forsøge at holde 
ringridning næste år. Det 
er også svært at få yngre 
til at deltage i bestyrel-
sesarbejdet”, siger Bjarne 
Brodersen. 

Udover formanden be-
står bestyrelsen af Louise 
Schleiker, Allan Bøtker og 
Anne Grethe Willesen. ■
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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

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 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

Vi skal have flere nørder i Folketinget
Af Lise Kristensen

Bo Kleis Christensen er 
projektingeniør indenfor 
El- og Automation og bor 
i Vester Sottrup. 
Han er 46 år og gift med 
Alice, der er sygeplejerske. 
De har en datter på otte og 
en søn på ti år. Desuden er 
han folketingskandidat for 
Nye Borgerlige.

“For mig er infrastruk-
turen og økonomien det 
vigtigste. Jeg er lidt af en 
nørd og sætter mig gene-
relt grundigt ind i tingene. 
Skal jeg deltage i debatter, 
vil jeg gerne have tid til 
at forklare tingene, og det 
får man ikke altid,” siger 
Bo Kleis Christensen, der 

gerne vil argumentere på 
basis af saglig viden og en 
gang har læst 1064 sider 
på en weekend op til et 
økonomiudvalgsmøde.

“Nogle gange er ud-
viklingen med partier 
som Nye Borgerlige. Da 
vi i 2017 gjorde os til 
talerør for kernekraft, 
blev vi betragtet som den 
lyserøde elefant i rum-
met. Sådan er det ikke 
længere,” siger den syd-
jyske folketingskandidat, 
der ofte går i rette med 
energiargumentationen.

“Elnettet er slet ikke i 
stand til at bære det, hvis 
alle mennesker går over til 
varmepumper og elbiler. 
Vi mangler en investering 

på minimum 80 milliar-
der kroner i det danske 
elnet for at kunne leve op 
til de målsætninger, politi-
kere og energifortalere har 
vedtaget. Infrastruktur 
er altafgørende. Det 
er blandt andet derfor, 
vi nogle gange er nødt 
til at standse produk-
tion af vindmøllestrøm i 
Danmark, for at tyskerne 
kan balancere deres net. 
Energinettet kan simpelt-
hen ikke bære det højere 
forbrug, der kommer i 
fremtiden,” siger Bo Kleis 
Christensen, der mener, 
politikerne forsømmer at 
bibringe vælgerne saglige 
og upopulære fakta.

Grænsekontrol
Så er det lettere at kalde 
sig rød og grøn og aflevere 
budskaber i stride strøm-
me i oneliners.

“Nye Borgerlige går 
ind for, grænsekontrol-
len skal udvides og gøres 
permanent – også ud af 

landet. Fra 2020 og indtil i 
sommers blev 32.000 per-
soner nægtet indrejse ved 
grænsen. Der blev beslag-
lagt 1200 våben og lavet 
9500 sager på køretøjer, 
der ikke var i orden, eller 
hvor føreren ikke havde 
gyldigt kørekort. Tænk, 
hvis vi havde fået alle de 
mennesker og våben ind i 
landet. Hvad ville det have 
kostet og betydet for det 
danske samfund. Støder 
du sammen med en bilist, 
der ikke er forsikret, så 
er du på Herrens mark,” 
siger Nye Borgerliges 
mand i det sydjyske, der 
er med på, at overvågning 
og kontrol af grænsen kan 
suppleres med digitale 
løsninger, men der skal 
være personer til at stoppe 
den ulovlige trafik.

Han har travlt med at 
besvare henvendelser 
og møde vælgerne i den 
verserende valgkamp. 
Det sker sideløbende med 
familieliv og fuldtids-

arbejde. Han brugte 47 
timer på at hænge valgpla-
kater op.

“Plakaterne kommer ned 
igen, når vi har et forhå-
bentlig succesfuldt fol-
ketingsvalg bag os. Jeg er 
stolt af, Pernille Vermund 
er vores spidskandidat her 
i det sydjyske. Jeg er mere 
den stille og tilbagetrukne 
type i forhold til hende, 
men jeg har også argu-
mentationen i orden i de 
fagdiskussioner, jeg er en 
del af,” siger en mand, der 
kan snakke folk et øre af 
om grønne energiløsnin-
ger og infrastrukturen.

Grønt parti
I virkeligheden anser han 
Nye Borgerlige for at være 
det rette grønne parti, 
men præsenterer samtidig 
nogle fakta, som vælgere 
og medier går let henover, 
fordi de kan gøre ondt, 
og det er svært at trænge 
igennem med uddybende 
forklaringer i en valg-
kamp. El-fagmanden som 
han er, er sikker på, vi står 
over for voldsomme ener-

gimæssige udfordringer, 
og at strømnedbrud lokalt 
og på regionalt niveau kan 
blive en del af vores alle 
sammens dagligdag i en 
ikke så fjern fremtid. 

Han mener, der er en 
måde at imødegå udvik-
lingen på.

“Vi skal have nogle flere 
nørder med erfaring fra 
det private erhvervsliv 
i Folketinget,” er Bo 
Kleis Christensens 
konklusion. ■

Familiefar og projektingeniør 
Bo Kleis Christensen fra 
Vester Sottrup kandiderer 
til Folketinget i Sydjyllands 
Storkreds for Nye Borgerlige.
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Tlf. 23 71 58 59
Dyrehegnet 14
6300 Gråsten
www.graasten-murerforretning.dk
post@graasten-murerforretning.dk

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

Stenvej 15, Rinkenæs, 6300 Gråsten • Telefon +45  74 65 08 50
www.quorpsbusser.dk • mail@quorpsbusser.dk • Rejsegarantifonden nr. 2799

“Hvorfor bruge Deres 
fusser når De kan køre 

med Quorps Busser”

• Vi tilbyder kørsel med busser fra 19 til 55 personer 
i både ind- og udland.

• De mindre busser har lift
• Vor 29 personers bus er ideel til et mindre antal personer

Kontakt os for at få et godt tilbud på din næste kørsel

Turist-fest-� rma-skole og koncertkørsel

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

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 gaveartiklerGASSERVICE – 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

Købmand i Blans fik besøg
Folketingskandidat 
Chris Preuss (V) besøgte 
forleden købmanden i 
Blans, Tina Nielsen, som 
kæmper med elregnin-
ger i sådan en grad, 
at hun frygter at lukke 
inden for nærmeste 
fremtid. 
Tina Nielsen fortalte, at 
hendes elregning er for-
doblet i forhold til norma-
len. Hun har svært ved at 
se, hvordan hun kan blive 
ved med at drive forret-
ning, når udgifterne til el 
stiger med sådan en hast.  

“Købmændene er anke-
ret i de små byer. Når den 
lokale købmand lukker, 
bliver både skoler og 
foreningslivet udfordret. 
Vi ved af erfaring, at 
krisen altid kradser mest 
i udkanten af Danmark. 
Derfor mener jeg, at vi fra 
politisk side skal afsætte 
en målrettet redningspul-
je, som kan sikre, at de 
små købmænd, som ligger 
i småt befolkede områder, 
overlever vinteren”, siger 
Chris Preuss. ■ Folketingskandidat Chris Preuss (V) besøgte købmanden i 

Blans, Tina Nielsen.
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Hørt i byen
Dårlig belysning og 
huller i asfalten på 
parkeringspladsen ved 
Ahlmannsparken er 
ikke nogen god kom-
bination. Det måtte en 
tilhører til foredraget 
med TV-lægen Peter 
Geisling sande. Da 
kvinden skulle finde 
sin bil, faldt hun og 
brækkede den ene arm 
2 steder.

Fredag var det Skoler-
nes Motions dag, og 
på Gråsten Skole var 
eleverne på løbetur i 
skoven. 

Frisør Karina Hansen 
fra Park By Husets fri-
sør og elev Ditte Marie 
Petersen stylede kon-
firmander til Panayotis 
store konfirmandmesse 
i Vejle. 

Butikken ViKaLi 
Gråsten lukker 31. 
december, fordi byg-
ningen er blevet solgt.

Ankers’ Restaurant 
har 100 på venteliste 
til koncerten med John 
Mogensen Live den 
4. november.

Adsbøl Borgerforening 
er utilfreds med 
linjeføring af den nye 
vandresti.

Æblegård Friskole 
har holdt fire emnne-
dage om lokalhistorie. 
Eleverne beskæfti-
gede sig blandt andet 
med Gendarmstien, 
Graasten Slot, H.C. 
Andersens besøg i 
Gråsten i 1845, Galge-
bakken og Sørøver Alf.

Folketingsmedlem 
Benny Engelbrecht (S) 
delte mandag formid-
dag croissanter ud i 
Ulsnæs Centret. ■

Boliger

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

Kandidat uden 
skæg
Valgplakater er der nok 
af i Gråstens lygtepæle, 
men 10 af dem kan noget 
helt særligt denne gang. 
Finder du en af dem, kan 
du nemlig være med i 
en særlig skattejagt med 
spændende præmier. 

Det er folketingsmed-
lem Benny Engelbrecht 
(S) som igen har over-
rasket vælgerne og gjort 
noget særligt med sine 
valgplakater. 

Ved sidste valg havde 
han L. Ron:Harald til at 
designe en plakat. Denne 
gang har han skabt en 
plakatskattejagt til børn 
og voksne. 

Det eneste der skal til 
er en smartphone og lidt 
tålmodighed. Så kan man 
være med i skattejagten i 
lygtepælene. 

For ganske vist er der 
masser af valgplakater 

med politikere i lygte-
pælene, men 10 af Benny 
Engelbrechts plakater skil-
ler sig ud på to måder. 

For det første er de så 
gamle, at Benny er afbille-
det uden skæg. Og for det 
andet er de udstyret med 
en såkaldt QR-kode. 

Hvis man scanner 
sådan en kode med sin 
smartphone, får man 
adgang til at registrere sig 
med et lod i en konkur-
rence for både børn og 
voksne. 

Børnene kan vinde slik-
kasser med romkugler, 
mens de voksne kan vinde 
en af de flasker med den 
særlige Als-rom der udlo-
ves i konkurrencen. 

Der er gratis at deltage i 
konkurrence og man kan 
blandt andet finder de 
særlige plakater i Gråsten 
og Vester Sottrup. ■

Portrætter af Kong Frederik IX og Dronning 
Ingrid i Den Kongelige Køkkenhave
Af Gunnar Hat tesen

Den Kongelige 
Køkkenhave i Gråsten har 
indviet to flotte portrætter 

af Kong Frederik IX (1899-
1972) og Dronning Ingrid 
(1910-2000).

Portrætterne er brændt i 
ler af billedhugger Katrine 

Moseholm godt hjulpet på 
vej af teglværksdirektør 
Christian Petersen og Mr. 
Clay fra Petersen Tegl. ■

De to portrætter af Dronning Ingrid og Kong Frederik IX. Foto Ingrid Johannsen

Indvielsen skete 
ved en sammen-
komst for indbudte 
gæster.
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DÆK TIL ALLE BEHOV

Industrivej 14, 

6330 Padborg

(+45) 3080 8086

pdc@pdc-as.dk

KONTAKT DIN LOKALE 
DÆKSPECIALIST

www.padborg-dækcenter.dk

Tømrer-/Snedker-
Murer-/Flise-
Belægnings-
Smede-
Blikkenslager arbejde udføres

Telefon 74 67 14 93  •  info@byggemester.dk
Industrivej 16  •  6330 Padborg

Se mere på www.byggemester.dk

• Køkkener

• Vinduer & døre

• Energi-
renoveringer

Alt indenfor

Vandet i Bov Svømmehal holder uændret temperatur
Af Dit te Vennits Nielsen

Stigende priser på el, 
vand og varme gør ondt 
hos Bov Svømmehal.
Selv om de stigende 
energipriser presser Bov 
Svømmehal, er badevand-
stemperaturen uændret.

Billetpriserne er også 
stadig uændret.

“Vi har faste prisaftaler. 
Vi har derfor ikke skruet 
ned for temperaturen i 
bassinerne. Det eneste 
tiltag, vi har gjort indtil 
nu, er at saunaen er lukket 
for foreninger”, fortæller 
funktionsleder Knud-Gert 
Diedrichsen.

Sauna
Det gælder dog ikke for 
handicapforeningen og 
heller ikke for offentlighe-
den, som stadig kan tage 
en tur i saunaen efter endt 
badning.

I det nye år er man dog 
bekymret for, at tingene 
kan se anderledes ud. Det 
kan være mange penge 
at spare ved at sænke 
vandtemperaturen.

“El skal transporteres, 
og den pris bliver dyrere. 
Derfor kan vi se en ud-
fordring, når vi kommer 
ind i 2023. Selvfølgelig 
ligger der også politiske 
beslutninger bag, og så må 

vi tage den derfra", siger 
Knud-Gert Diedrichsen.

I de andre omkring-
liggende kommuner er 
badevandstemperaturen 
sænket med 2 grader 
og saunaerne er lukket 
for alle. Det kan ende 
med at blive det samme i 
Aabenraa kommune i det 
nye år ■

Funktionsleder Knud-Gert 
Diedrichsen har indtil videre 
ikke skruet ned for bade-
vandstemperaturen, men det 
kan komme på tale at sænke 
vandtemperaturen i det nye 
år. Arkiv foto

Industrivej 20 • 6330 PADBORG • 7467 1203DØGNÅBEN

Alt frisklavet Alt frisklavet 
til digtil dig

Dagens ret kl. 11.00-20.00
ONSDAG den 19. Grønlangkål med Hamburgerryg og kålpølse

TORSDAG den 20. Stegt paneret fl æsk med persillesovs

FREDAG den 21. Schnitzel med grøn blanding

LØRDAG den 22. Dansk bøf med rødbeder

SØNDAG den 23. Burger med pommes frites

MANDAG den 24. Hamburgeryg med fl ødekartofl er og salat

TIRSDAG den 25. 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 42 19. oktober 2022 14. årgang



KOLLUND KOLLUND 
KIRKEKIRKE

BOV BOV 
KIRKEKIRKE

HOLBØL HOLBØL 
KIRKEKIRKE

Søndag den 23. oktober kl. 11.00
ved Marna Leila Vandsdal Egholm

Søndag den 23. oktober kl. 9.30
ved Marna Leila Vandsdal Egholm

Søndag den 23. oktober kl. 10.00
ved Joan Arnbjarnardóttir

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

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

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

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

Din daglige samarbejdspartner
i erhvervs- og privatspørgsmål

ADVOKATFIRMAET BIRGIT THOMSEN

Kontoret er ferielukket fra den 19. til den 21. oktober, begge dage inkl.

Din daglige samarbejdspartner
i erhvervs- og privatspørgsmål

ADVOKATFIRMAET BIRGIT THOMSEN

Infotavler om fjernvarme i 
Kollund, Sønderhav og Rønshoved
Der bliver sat tre 
infotavler op om tids-
planen for fjernvarme i 
Kollund, Sønderhav og 
Rønshoved.
Det oplyser formand 

for Lokalforeningen i 
Kollund, Sønderhav og 
Rønshoved Susanne 
Provstgaard.

“Infotavlerne vil fortælle 
om status omkring pro-
jektet med mulighed for 
at få fjernvarme. Desuden 
bliver erhvervsdrivende 
indkaldt til et møde for at 

blive opdateret,” fortæller 
Susanne Provstgaard. ■

Formand for Lokalforeningen 
i Kollund, Sønderhav og 
Rønshoved, Susanne 
Provstgaard. Arkiv foto

Unge bør vælge fremtid i 
transportbranchen

Folketingskandidat Chris 
Preuss (V) var forleden 
på besøg hos Padborg 
Transportcenter og DTK.
På DTK viste Susanne 
Dalsgaard Provstgaard 
rundt i transportfir-
maet og de to havde 
en snak om den lokale 
transportklynge.

Hun nævnte, der er stor 
mangel på lastbilchauffø-
rer rundt i Europa.

Mere end hver 2. lastbil, 
som kører ind i Danmark, 
stopper i Padborg, hvor 
mere end 4.000 personer 
har deres arbejdsplads.

Chris Preuss nævnte, at 
han vil arbejde for, at flere 
unge vælger en fremtid i 
transportbranchen. ■

Folketingskandidat Chris 
Preuss (V) fik rundvisning 
på DTK af direktør Susanne 
Provstgaard.

Taksigelser
Hjertelig tak

for venlig deltagelse ved

Agnete Frederiksen Jürgensens
bisættelse fra Bov Kirke

Tak for alle de mange smukke blomster

På familiens vegne

Henrik, Lars og Niels

Besøg ved køkkenbordet
Thorsten Westphal i 
Padborg havde forleden 
besøg af en stribe politi-

kere, erhvervsdrivende 
og naboer ved køkken-

bordet, som diskuterede 
grænsekontrollen.

Blandt deltagerne var 
det radikale folketings-
medlem Lotte Rod, som 
mener, at grænsekontrol-
len skal helt fjernes - i 
stedet skal politiet i højere 
grad end i dag have frie 
hænder til at fordele egne 
ressourcer.

“Jeg er både sønderjyde 
og europæer, og jeg synes 
ikke, at det giver mening, 
at så mange politikere i 
Folketinget har lavet en 
grænsekontrol, som jo 
ikke virker for os, der er 
hernede i området”, siger 
Lotte Rod, som vil arbejde 
for at lave grænsekontrol-
len om. ■
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HEINRICH  
T: 2941 1470

MORTEN  
T: 2683 6790KØKKEN · BAD · GARDEROBE

KØKKEN-
RENOVERINGOK

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

Ring og bestil tid til et gratis hjemmebesøg!

Danmarks eneste landsdækkende kæde – din garanti for tryghed og kvalitet

Nye låger
– monteret på 1 dag

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

HEINRICH  
T: 2941 1470

MORTEN  
T: 2683 6790KØKKEN · BAD · GARDEROBE

KØKKEN-
RENOVERINGOK

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

Ring og bestil tid til et gratis hjemmebesøg!

Danmarks eneste landsdækkende kæde – din garanti for tryghed og kvalitet

Nye låger
– monteret på 1 dag

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

HEINRICH  
T: 2941 1470

MORTEN  
T: 2683 6790KØKKEN · BAD · GARDEROBE

KØKKEN-
RENOVERINGOK

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

Ring og bestil tid til et gratis hjemmebesøg!

Danmarks eneste landsdækkende kæde – din garanti for tryghed og kvalitet

Nye låger
– monteret på 1 dag

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

DSI Valdemarshus sundheds- og aktivitetscenter · Valdemarsgade 11, 6330 Padborg

Mød 5 politikere på tæt holdMød 5 politikere på tæt hold
Torsdag den 27. oktober kl. 15.00

Hvad med mig 
og min fremtid?

Få svar på dine spørgsmål af

Valdemarshus serverer en kop 
kaff e og en bolle i pausen.

Jacob Chr. Nielsen, V Theis Kylling 
Hommeltoft, A

Rasmus Elkjær 
Larsen, C

Jan Køpke 
Christensen, NB

Peter Kofod, DF

ALLE er velkomne

Musik og sang i særklasse i Padborg
Mette Ingwersen har de 
seneste år markeret sig 
stærkt på den musikal-
ske scene.

Det beviste hun, da hun 
overfor 105 mennesker 
sang stemningsfulde san-

ge fra den danske sangskat 
på Valdemarshus ■

 Foto Heinz Paulsen
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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.
________________________________________
________________________________________

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

GråstenÅbent: Mandag - fredag kl. 10-17.30 · Lørdag kl. 10-14 · Første søndag i måneden kl. 11-15

www.hebru.dk

Sundsnæs 4
6300 Gråsten

Norgesvej 24
6100 Haderslev

Mail
mobler@hebru.dk

Telefon 
7460 8351

Sundsnæs 4,
6300 Gråsten

Norgesvej 24, 
6100 Haderslev

Telefon
7460 8351

Mail
mobler@hebru.dk

Bov

MARITIM AFTEN
med Aabenraa Shantykor

Torsdag den 10. november kl. 18:30
Grænsehallerne, Harkærvej 13, 6340 Kruså

Vi spiser skipperlapskovs og får kaffe med kage.
Pris kr. 150,- excl. drikkevarer.

Aabenraa Shantykor med eget “orkester” og ca. 15 
matroser underholder med sømandssange og historier.

Kom og deltag i en festlig aften sammen 
med de andre fra nabolaget.

Alle er velkomne – kræver ikke medlemskab.

Tilmelding og betaling på vores hjemmeside: 
Ældresagen.dk/bov fra 24. oktober - 4. november.

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

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

TRÆNINGSTIDERTRÆNINGSTIDER
Træningstider for BOV IF Fodbold Træningstider for BOV IF Fodbold 

INDENDØRS TIDER 2022/2023INDENDØRS TIDER 2022/2023
Årgang Tidspunkt Sted Træner Telefon

U6 Onsdag
1630-1730 Hal 2 Henrik & Silas Lind 22 44 15 35

U7 Torsdag 
17:15-18:15 Hal 2 Alexander Krogsgaard 0049 174 94 79 308

U9 Tirsdag
1700 - 1800 Hal 2 Michael Mørck

Karsten Jakobsen
24 90 55 11
27 53 76 27

U10 onsdag
1730 - 1845 Hal 2 Torben Thomsen 61 20 09 22

U11 Onsdag
1845 - 2000 Hal 2 Jonas Iversen

Christian Bo Boysen
42 58 22 58
22 46 20 40

U14 Tirsdag
1900 - 2000 Hal 2

Peter Grube Hansen
Kasper Wrang

Marcus Aagaard

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

U12 Tirsdag
1800 - 1900 Hal 2 Bernhard Putzer

Lars Thomsen
25 76 04 03

U16 Tirsdag
2000 - 2100 Hal 2 Poul Pedersen

Michael Justesen
20 26 47 15
22 46 69 00

U18 Piger Onsdag
20-21:30 Hal 2 Lars Andesen 22 41 21 78

U17 / Senior Torsdag
1930 - 2100 Hal 2 Christian Bischoff

Lars Andersen 22 41 21 78

Senior / U17 1800 - 2000 Lars Andersen 22 41 21 78

Tumlebold 
årgang 2019 Lørdag kl 10-11 Hal 1 Nikolaj Bonde 60 77  37 84

Stort vælgermøde på Valdemarshus
Valdemarshus i Padborg 
danner torsdag den 
27. oktober kl. 15.00 
rammen om et væl-
germøde med fem 
folketingskandidater. 
“Vi har fået tilsagn fra 
fem lokale politikere, 
der alle bejler til en 
plads i Folketinget”, 
fortæller formanden for 
Valdemarshus, Carlo 
Jensen. 

Folketingskandidaterne 
er Theis Kylling 
Hommeltoft (S), Jacob 

Christian Nielsen (V), 
Peter Kofod (DF), Rasmus 
Elkjær Larsen (K) og Jan 
Køpke Christensen (NB. 

“Vi håber på en liv-
lig debat, hvor der 
lægges op til mange 
spørgsmål fra salen. 
Folketingskandidaterne 
vil forsøge på bedste vis at 
svare på spørgsmålene, så 
de fremmødte bliver klo-
gere på, hvor krydset skal 
sættes”, siger Carlo Jensen.

“Vælgermødet er en 
enestående mulighed for 

at høre, hvad politikerne 
har tænkt sig at gøre med 
fremtiden”, siger Carlo 
Jensen og pointerer, at 
mødet er åbent for alle, 
der har lyst.

I pausen er 
Valdemarshus vært ved en 
kop kaffe med hjemme-
bagt bolle.  ■

Folketingskandidat Theis 
Kylling Hommeltoft (S)

Folketingskandidat Jacob 
Christian Nielsen (V)

Folketingskandidat Peter 
Kofod (DF)

Folketingskandidat Rasmus 
Elkjær Larsen (K)

2 0



Sundhed,  ve l være  og  se l v fo r kæ le lse

EFTERÅRSTILBUD
3 x 60 min. Ansigtszoneterapi/

Japansk lifting 
Se og mærk forskellen 
både fysisk og metalt.

Hærvejen 9, 
Bov, 6330 Padborg

Høgelsbjerg 80, 
6200 Aabenraa

Bestil tid på tlf/sms: 6011 6467 
eller via hjemmesiden www.smedjens.dk

Fysiologisk Massage

Ansigtszoneterapi 
med japansk Lifting

Lymfedrænage

Healing

Akupunktur 

Kost og træning

Normalpris 
1500,- 

Køb samlet 

900,- 
SPAR 600,-

Hos Garant Padborg kan man holde 
varmen med plaider og helårsdyner med 

tilhørende forskellige flotte sengesæt. 

Vi har pyntepuder, 
sengetæpper, håndklæder, 
viskestykker, karklude osv. 

Bademåtter til at varme 
tæerne på over vinteren.

GARANT PADBORG
H. S. Tæpper & Gardiner
Nørregade 37-39
6330 Padborg · 74 67 19 54
www.garant.nu

Sisseck boligudstyr ApS
Nørregade 37-39 • 6330 Padborg 
Tlf. 74 67 19 54 • www.garant.nu

Gardiner   Tæpper  Trægulve  Fliser

Valgkampen er i fuld gang

Valgkampen har nu 
været i gang i halvanden 
uge.
Folketingskandidat Jacob 
Chr. Nielsen (V) var 
fredag i Padborg, hvor 
han talte med vælgere ved 
SuperBrugsen. 

Venstre i Bov delte 
gratis ringriderpølser til 
forbipasserende. ■

Speditør blev behandler
Af Dit te Vennits Nielsen

Bettina Aagaard giver 
ansigtszoneterapi.
Oprindeligt er hun ud-
dannet speditør, som hun 
var beskæftiget som i 
20 år.

På et tidspunkt fik hun 
problemer med kroppen 
og fandt ud af, at hun hav-
de fødevareallergi.

“Jeg begyndte at interes-
sere mig for kost, ernæ-
ring og træning”, fortæller 
Bettina Aagaard, som tog 
en uddannelse indenfor 
området.

“Jeg fandt hurtigt ud af, 
at det hjalp mig enormt. 
Når jeg kunne hjælpe mig 
selv, ville jeg også gerne 
hjælpe andre. Derfor 
startede jeg min klinik op 

ved siden af mit job som 
speditør”, fortæller Bettina 
Aagaard, som efter to år 
havde så mange klienter, 
at hun sagde jobbet op 
som speditør. 

For tre år siden flytte-
de Bettina Aagaard til 
Aabenraa, men fik et be-
handlerrum på Hærvejen 
i Bov. 

Ved siden af underviser 
hun i yoga, pilates, hel-
bredsøvelser og energi-
træning. Holdene trænes 
i Grænsehallerne i Kruså 
og i Aabenraa. 

Bettina Aagaard har 

lavet sit eget træningssy-
stem, hvor der tages hen-
syn til den enkelte - både 
mentalt og kropsmæssigt. 

Om to uger åbner hun 
også klinik i Aabenraa. I 
den forbindelse kører hun 
et efterårstilbud på an-
sigtszoneterapi ogJapansk 
lifting. ■

Bettina Aagaard har været 
behandler i 12 år og har klinik 
dels på Hærvejen i Bov, dels i 
Aabenraa.
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Hørt ved Lyren
Bov IF Bordtennis 
starter op i Grænse-
hallerne. Det er Finn 
Kristensen, som er 
initiativtager. 

Elever fra 10. klasse 
i Aabenraa, EUC og 
IBC mødtes forleden til 
transportuge, hvor Pad-
borg-virksomeder viste 
dem, hvordan det er at 
arbejde i transport- og 
logistikbranchen. 

Lyreskovskolen mar-
kerede sædvanen tro 
Skolernes Motions-
dag, som satte gang i 
skolens efterårsferie. 
Årets fighter pokal blev 
vundet af Malek fra 2. 
årgang, der løb 12,5 
km. 5 b blev den bedste 
klasse med flest runder. 

9. klasse fra Lyreskov-
skolen laver aktiviteter 
for børn i hele uge 42 
ved SuperBrugsen for 
at samle penge ind til 
deres skitur.

14-årige Mikkel 
Pedersen, der er søn af 
ejeren af Padborg Park, 
Tom Pedersen, skal se-
nere på måneden køre 
FIA Motorsport Games 
på Paul Ricard Banen i 
Frankrig. Det er et stort 
motorsportsevent med 
forskellige discipliner, 
som på mange måder 
minder om OL. Mikkel 
Pedersen har i den 
forgangne sæson kørt 
gokart i både det tyske 
mesterskab Belalux me-
sterskab samt EM. Det 
er Dansk Automobil 
Sports Union og Team 
Danmark, som har ud-
taget Mikkel Pedersen 
til at repræsentere 
i Danmark i junior 
gokart. Her skal han 
kæmpe mod 35 andre 
kørere fra hele Europa.■

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

Brandøvelse på Lyreskovskolen
Lyreskovskolens elever 
og ansatte blev samlet på 
udendørsarealet i god ro 
og orden.

Alle elever og ansatte 
blev evakueret, fordi der 
blev holdt brandøvelse.  ■

 Foto Dit te Vennits Nielsen

Skatkort på bordet
Padborg Skatklub samlede 19 spillere til klubaften.

1. runde
1. Jens Peter Skjøth 1.447 point
2. Hans Bonde 1.220 point
3. Anders Fogh 1.009 point
4. Svens Åge Thielsen 945 point
5. Hans Emil Nissen 900 point

2. runde
1. Hans Emil Nissen 1.348 point
2. Orla Moshage 1.012 points
3. Christian Skovsen 891 point
4. Svend Christiansen 822 point
5. Hans Bonde 795 point

Ny formand for 
Lyrelauget

Af Dit te Vennits Nielsen 

Lyrelauget har valgt ny 
formand.
Det blev Jesper 
Schimann Hansen, der 

er direktør for Padborg 
transportcenter.

Han afløser Anders 
Jessen, ITC.

Lyrelauget formål er at 
varetage vedligeholdelsen 
af Lyren. ■

Ny formand for Lyrelauget er Jesper Schimann Arkiv foto Dit te 

Vennits Nielsen

To motorcykler i uheld
To tyske motorcyklister var 
tirsdag aften indblandet i et 
uheld på Sønderborgvej ved 
Kruså. 
 Foto Ingrid Johannsen 
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Alter Kupfermühlenweg 31, 24939 Flensburg +49 461 43197

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

Græske specialiteter
Også mad ud af huset

Tag på udflugt med Gråsten Rejser

too old. 
too classic. 

too good 
to be true.
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Aut. el-installatør Peter Bindzus A/S
Fjordvejen 12, Kollund, 6340 Kruså

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

DIN LOKALE HÅNDVÆRKER
CVR 34 22 35 72

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

Bred VVS ApS

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

Kontakt os på: 
Dennis Lorenzen

27 58 87 50 • Dennis@ltnatur.dk 

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

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

LT NATUR &
EJENDOMSSERVICE APS

Murer- samt tømrerafdeling: kontakt os for mere info

Vognmandsfirmaet
Kenneth Jacobsen

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

Kørsel med kran og grab
Containerkørsel
Entreprenørkørsel

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

Skærver · Pyntesten
Egen grusgrav

Selv-afhenter-plads
Skovglimt 1, 6340 Kruså

   kj@kenneth-jacobsen.dk

www.kenneth-jacobsen.dk

Langberger Weg 4, 24941 Flensburg
Tlf. 0049 461 5003694 • mail: uwe@rbv-� .de • www.rbv-� .de

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

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

HUSK!

Dansk 
service 

med tyske 
priser

Dit uafhængige rejsebureau

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

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

www.restaurant-cevapcici.de

Vi taler dansk

Cevapcici
Restaurant

HVERONSDAGSPARERIBSSpis alt du kan
Bestil gerne i forvejen

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

POTPOURRI
Rumpsteak, kotelet, 
mørbrad, paneret 

svineschnitzel, 
gedeost, pommes 
frites og djuvec ris

17 €

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

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 

Konkurs
Adventure International 
IVS på Frøslevvej 79 i 
Padborg er gået konkurs. ■

Rykind hos Toldboden
Der var mange gratu-
lanter, som mødte op, da 
Toldboden i Padborg fejre-
de et års fødselsdag.

Øl- og vinstuen var pyn-
tet flot op med flag ■
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