
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

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

Få forsikring 
for alle pengene

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

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

… og overskuddet tilbage!

Gråsten - Broager - Ragebøl - Sundeved - Padborg - Kruså - Frøslev - Holbøl - Kollund Uge 43 26. oktober 2022 14. årgang  Løssalg: 5 kr. 

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

HALLOWEENFESTHALLOWEENFEST
FOR BØRN OG BARNLIGE SJÆLE FOR BØRN OG BARNLIGE SJÆLE 

LØRDAG DEN 29. OKTOBER FRA KL. 12-15
I UDSTILLINGEN

Vi byder på lidt kage og slik til alle gæster
Alle er velkommen – 

med eller uden kostume

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

Se åbningstilbuddene 
og bestil på 

www.mycellar.dk

Bestil 
afh entning i 

My Cellar eller 
SuperBrugsen

Din lokale online 
vinhandel

6 fl asker lækker Prosecco kun 299,-

  Køb overtøj

Og få et gratis 
tørklæde til en 
værdi af 399,-

ULSNÆS CENTRET · Tlf. 74 65 43 44

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 13/11, 11/12 & 18/12

ÅBNINGSTILBUD 
Helkropsmassage

350,-

ÅbningsreceptionÅbningsreception
Tirsdag d. 1. november kl. 13.00-17.00

Kig forbi og se de 
fl otte lokaler. Vi har 
tændt op i grillen.

Jeg glæder mig til at se jer,
hilsen Marlene Godt

Olde’s Massage
Sundgade 61 · 6320 Egernsund
Tlf. 2296 6476

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 

“Med liv og død i menneskers hænder”
Foredrag med Jacob Birkler i Gråsten Slotskirke
Onsdag den 2. november kl. 19:00 

Ny bioteknologi giver os stadig flere muligheder. Muligheder for at skabe liv og 
afslutte liv. Men hvor går den etiske grænse når vi tager livet i egne hænder? 

Er vores syn på mennesket under udvikling eller afvikling? Fokus rettes mod de 
mange etiske dilemmaer affødt af ny bioteknologi og ikke mindst hvordan disse 
dilemmaer bedst håndteres. Aktuelle etiske temaer inddrages fra arbejdet i Det 
Etiske Råd med særlig fokus på de mange etiske dilemmaer der opstår ved livets 
begyndelse og afslutning. 

Alle er velkomne!

Der var engang… 

Sådan lyder starten på et eventyr ofte og vores startede tilbage i 2013.

Den daværende leder af Røde Kors i Gråsten og formanden for menighedsrådet i 
Gråsten-Adsbøl sogne havde et stort ønske om, at holde jul for enlige/ensomme i 
Gråsten-området.

Vi nåede rigtig langt i planlægningen, intentionerne var der intet i vejen med, 
men vi måtte desværre sande, at vi ikke havde hænder nok til opgaven på selve 
juleaften.

Det var der, Gudskelov, andre der havde. KGGO (Kørestolsbrugere og 
gangbesværede i Gråsten og Omegn) havde hænder og fik donationer til, at der 
kunne afholdes Jul for alle i Gråsten. Hvilken glæde! Formanden for foreningen 
og hans hjælpere har kunnet holde nogle hyggelige julearrangementer, som vi har 
støttet op om ved at lade ”kirkebilen” hente og bringe deltagerne igennem alle 
årene.

Denne kontakt udviklede sig, idet der kom donationer på flere madvarer og gaver 
ind, end foreningen havde brug for.

Menighedsrådet har igennem årtier delt julehjælp ud og da Svend foreslog, at 
vi kunne modtage det indsamlede, sagde vi naturligvis TAK med det samme. 
Indsamlingen tog form, blev udvidet, passet til og vi har igennem alle årene 
fået STOR hjælp, som andre har fået glæde af. Det har vi været og ER meget 
taknemmelige for.

Erfaringen gennem disse år har vist, at december er dén måned, hvor de fleste af 
os tænker på julen og hinanden. Vi kommer i julestemning og bliver berørte over, 
at nogle familier ikke har de samme vilkår.

Vi (KGGO og menighedsrådet) har en aftale om, at lave årets indsamling i 
december. Denne aftale er naturligvis også vendt med SuperBrugsen, idet det 
hele foregår i denne centerforretning.

Desværre har det vist sig, at der var rod i datoerne, så vi blev meddelt, at det ikke 
kunne være i uge 49, men i uge 46.

Det blev naturligvis drøftet hos os og vi blev enige om, at så ”måtte/kunne” vi selv 
stå i Brugsen i år. Dette meddelte vi pænt og høfligt til formanden for KGGO og 
skrev endvidere; ”Jeg håber, at vi finder en weekend næste år, som passer ind i 
jeres planer i december”. 

Gudstjenester og aktiviteter 

Søndag den 30. oktober kl. 11.00 Gudstjeneste i Gråsten Slotskirke

Mandag den 31. oktober kl. 17.00 Menighedsrådsmøde i Præstegården

Onsdag den  2. november kl. 19.00 Foredrag i Gråsten Slotskirke

Søndag den  6. november kl.  9.30 Gudstjeneste – Allehelgen i Adsbøl kirke

Søndag den  6. november kl. 11.00 Gudstjeneste – Allehelgen i Gråsten Slotskirke

Så NEJ, julehjælpen er ikke slut og vi har aldrig ønsket, at den skulle slutte. 

Vi tænker, at hele miseren må bero på misforståelser. 

Formanden for menighedsrådet har kontaktet Svend Schütt og denne har 
modtaget opfordringen til at mødes. Det går vi konstruktivt ind til og mon ikke 
en dialog kan klinke skårene. Japanerne bruger en teknik når de klinker, der kan 
overføres til det filosofiske; kintsugi. Ud af det brudte, det skårede og det, der 
skal repareres, når du frem til noget, der er bedre. flottere og mere meningsfuldt 
end det, der var i forvejen.

Hvad sker der egentlig med julehjælpen rent praktisk?

Gråsten-Adsbøl Menighedsråd uddeler hvert år julehjælp, til de familier, der har 
brug for en håndsrækning op mod jul. 

Vi samler målrettet midler ind hen over hele året, bla. i kirkebøsserne, 
Nørklernes arbejde, ved koncerter osv. udelukkende til dette formål. Det er 
vigtigt for os, at tilgodese børnene. Derfor består julehjælpen af en kasse 
julemad, saft og sodavand, samt gavekort til børnene. Det er de indsamlede 
varer i SuperBrugsen der ”omsættes” til madkasser.

Julehjælpen er ikke KUN for børnefamilier, alle kan søge. Ansøgningerne 
behandles naturligvis fortroligt.

Der har, de seneste dage, floreret et opslag på de sociale medier, hvor 
menighedsrådet og især formanden har stået for skud. Beskyldninger, 
ukvemsord og krav om forklaring.

Menighedsrådet ønsker ikke at kommunikere/debattere under sådanne 
præmisser.

Det vi ønsker er, at hjælpe dem, der har hjælp behov.

Julehjælp, julefred, juleglæde. 
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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.

*Begrænset parti

FRIT VALG

500 GRAM

6 SKARPE
FRA DIN LOKALE 

SUPERBRUGS

Ta' 2 poser

75,-

Rød Merrild kaffe
500 gram

SLAGTEREN TILBYDER
Lækre Møre Ribeye 
800 gram

4-5 stk. kun

95,-

Pr. stk. kun

4995

Ørred filet
400 gram

Cheasy yoghurt
Flere varianter
1000 g 

Pr. stk. kun

12,-

Pr. ps. 

12,-

Røget vildlaks
200 gr

Pr. stk. kun

2995

Mou Supper
Vælg mellem okse og hønsekød

1000 g

DYBFROST

FRIT VALG

GRÅSTEN

SuperBrugsen Gråsten Telefon 73 65 26 00
Åbningstider: Vi har åbent alle dage kl. 7.00 - 20.00
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V E L FÆ R D E N  F O R 
D E  Æ L D R E  S K A L  VÆ R E 
T RYG G E R E  O G  F R I E R E

Vores seniorer fortjener en værdig og tryg alderdom, hvor de frit 
kan vælge det liv og boform, som passer dem bedst.

Vi skal sørge for:

 – Friplejehjem i alle kommuner, så man kan vælge det hjem, der 
passer til en

 – At kunne blive i egen bolig så længe man ønsker. Seniorboliger 
skal lettere kunne omdannes til plejebolig

 – Øge mulighederne for at bo sammen med den, du elsker hele 
livet. Ægtepar skal kunne dele en bolig på plejehjem

 – Fritvalgs-garanti på tværs af Danmark. Hvor du selv vælger 
leverandør af personlige pleje, praktiske hjælp og madservice. 

 – Et reelt frit valg fremfor kun de tilbud, som kommunen har valgt.

C H R I S  P R E U S S

Frihed og fællesskab

V I  A N B E FA L E R  C H R I S  P R E U S S

X Stem personligt

Jens Peter Thomsen, pensionist, Gråsten
Lisa C. Z. Jonasson, kontorfunktionær, Broager
Jens Lei, landmand, Blans 
Erling & Signe Nissen, pensionister, Gråsten
Niels Frederik Jensen, landmand, Villesholt
Lorens Iversen, pensionist, Blans
Lene & Tage Jørgensen, pensionister, Broager
Anne Lo�  Østergaard, praktikkoordinator, Ullerup
Peter Friis Brodersen, fhv. borgmester/biavler, Trappen
Erik Krogh, konsulent/byrådsmedlem, Broager
Carsten Andersen, erhvervsrådgiver, Ø. Sottrup
Ingrid Johannsen, mediechef/byrådmedlem, Gråsten
Kaj Christensen, driftsleder, Skodsbøl
Kristian Bonefeld, landmand/byrådsmedlem, V. Snogbæk
Solveig Schwarz, projektleder, Rinkenæs
Jane B. Rasmussen, freight forwarder, Skelde
Søren Slot Lucas, advokatfuldmægtig/friv. brandmand, Gråsten

Preben Dall, landmand, Ø. Snogbæk
Mette Blindbæk, underviser, Rinkenæs
Jens Ulrich Larsen, projektchef, Gråsten
Hans H. Jacobsen, landmand, Stenbæk
Arne Brændmose Jensen, pensionist, Blans
Gunnar Wildenschild, landmand, Kværs
Christian Jürgensen, forsikringsmægler, Broager
Jørgen Holm, pensionist, V. Sottrup
Mads Friis, hotelejer, Rinkenæs
Helle Johannsen, dyrlæge, Skelde
Troels Lyck, lastbilchau� ør, Dalsgård
Hans Lenger, politimand, Gråsten
Finn F. Jonasson, product manager, Sønderborg
Dorthe Sørensen, gymnastikinstruktør, Gråsten
Daniel Staugaard, lektor/byrådsmedlem, Egernsund
Morten Asmussen , skoleleder, Gråsten
Hans Valdemar Moldt, brændehandler, Egernsund
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Frihed og fællesskab

S T E M  L O K A LT  –  S T E M  PÅ  C H R I S  P R E U S S
Skal Sønderborg høres på Christiansborg, så skal der 
stemmes lokalt og på Chris Preuss, så vi kan få ham 
valgt til Folketinget for Venstre.

Derfor anbefaler jeg alle at stemme på Chris. Både jer, 
der plejer at stemme på mig eller Venstre, men også jer, 
der ikke ved, hvem I vil stemme på endnu. Chris er den 
rette kandidat – og af den rette støbning - til at være 
Sønderborgområdets stærke stemme på Christiansborg 
i fremtiden.

For uden et lokalt valgt folketingsmedlem fra Venstre, så 
vil Sønderborgområdet være dårligere repræsenteret, 
end vi er nu.

Chris er gråstenerdreng med fødderne solidt plantet 
i sund fornuft. Så har han både en læreruddannelse, 
fl ere års erhvervserfaring og en baggrund som 
formand for både DUF – Dansk Ungdoms Fællesråd og 
VU - Venstres Ungdom med sig. Det er vigtige og unikke 
kompetencer, når der skal kæmpes for vores område i 
Folketinget og ministerierne.

Jeg ved, at vi alle er i trygge hænder med Chris ved 
roret. Så stem på ham. Stem lokalt. Og stem for at 
Sønderborgområdet og Sønderjylland fortsat har en 
stærk stemme og indfl ydelse på Christiansborg. Jeg 
stemmer på Chris, og jeg anbefaler dig at stemme 
lokalt på Chris Preuss.

Ellen Trane Nørby
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Sundhedsvæsnet lægger sønderjyder på sinde
Af Lise Kristensen

Der var flest spørgsmål 
til sundhedssektoren, 
da der mandag aften 
var valgduel mellem 
folketingskandidaterne 
Benny Engelbrecht (S) 
og Chris Preuss ((V).
Ansatte, brugere og pårø-
rende i Sundhedsvæsnet 
er stærkt bekymrede for, 
psykiatrien og sundheds-
sektoren er ved at bryde 
sammen.

“Vi kan spare på energi-
en og spise selleribøffer for 
at spare penge, men det 
værste er, hvis vi skal være 

bange for at komme på 
sygehuset, fordi personalet 
skal løbe rasende stærkt” 
sagde en tilhører.

“Hvordan vil I få sund-
hedsvæsnet og psykiatrien 
til at hænge sammen?” 
lød spørgsmålene til 
de to kandidater fra 
tilhørerne, der også pe-
gede på den tidkrævende 
dokumentation.

Chris Preuss foreslog at 
tage alle berørte parter 
med ind i et lukket rum 
og lave nye løsninger fra 
bunden.

“Vi har foreslået et 
fuldtidsfradrag, men lad 

mig sige med det samme. 
Problemet bliver ikke 
løst af politikerne alene,” 
sagde han i erkendelse af, 
der er et kæmpemæssigt 
efterslæb på sundheds-
området og ikke mindst i 
psykiatrien.

Sygeplejersker
Chris Preuss nævnte flere 
gange den sidste tids do-
kumentar om forholdene 
på et plejehjem i Køge, 
hvor de gamle bliver talt 
ned til og skældt hæder og 
ære fra. 

Han tror ikke på, det 
hjælper at betale mere 
for fuldtidsarbejde til 
sygeplejersker, hvis det 
kniber med at hente børn 
i børnehaven. En tilhører 
fortalte, hans hustru var 
sygeplejerske på en afde-
ling, hvor fem ud af 58 
sygeplejersker er på fuld 
tid. De ønsker ikke at gå 
op i tid på grund af det 
arbejdspres, det giver.

“Vi klarer ikke proble-
merne med et quick fix. 
Det ville have været en 
katastrofe, hvis vi havde 
fulgt daværende forslag 
for tre et halvt år siden 
og nedlagt regionerne 
og indført professionelle 
bestyrelser i stedet for, så 
vi havde stået med det lige 
midt under Coronaen. 

Langt de fleste steder er 
det ikke så grelt, som vi så 
i dokumentaren. Vi skal 
holde op med at stille nye 
krav fra Christiansborgs 
side, hver gang der kom-
mer en ny dokumentar. 
Sønderborg kommune har 
vist, hvordan vi afskaffer 
skemaer og bureaukrati i 
sundhedssektoren. Vi skal 
træde et skridt tilbage og 
stole på fagligheden i ste-
det for hele tiden at skælde 
ledelsen i sundhedsvæs-
net ud for ikke at være 
god nok,” mente Benny 
Engelbrecht.

Chris Preuss påpegede 
de mange eksempler på 
ting, der er gået galt i 
sundheds- og ældresekto-
ren den forgangne valg-
periode. En pensioneret 
sygeplejerske sagde, at tre 
år med Mette Frederiksen 
ved roret har ikke været 
sjovt på grund af den top-
styring, der har været.

“Man har glemt de 
mennesker, der arbejder i 
sundhedssektoren,” sagde 
Lillian Marcussen.

Der var bred enighed 
om, det står skralt til 
og talrige eksempler 
på samme, men nogen 
universalløsning blev 
tilhørerne ikke stillet i 
udsigt, da emnet er stærkt 
kompliceret. ■

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 

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

Folketingskandidaterne Chris Preuss (V) og Benny 
Engelbrecht (S) var i valgduel i Gråsten. Ordstyrer var 
redaktør Siegfried Matlok.
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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
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Henrik vil have
indflydelse på udviklingen.

Hvad med dig?

Stil op til Norlys-valget
norlys.dk/valg

Valgområde 1 - Sønderborg

Postnummer By

5960 Marstal

5965 Birkholm

5970 Ærøskøbing

5985 Søby Ærø

6300 Gråsten

6310 Broager

6320 Egernsund

6330 Padborg

6340 Kruså

6400 Sønderborg

6430 Nordborg

6440 Augustenborg

6470 Sydals

I dette valgområde skal vælges 
47 repræsentantskabsmedlemmer

Som andelshaver i Norlys a.m.b.a. er du en del af et 
fællesskab på knap 800.000 andelshavere bredt fordelt 
indenfor vores forsyningsområde.

Ved at stille op til Norlys repræsentantskabsvalg kan du 
blive en af de ca. 720 repræsentantskabsmedlemmer, 
der varetager andelshavernes interesser og sætter mål 
og retning for udviklingen af Danmarks’ største energi- 
og telekoncern.

Sådan stiller du op
Vil du være en del af repræsentantskabet kan du stille 
op fra mandag den 10. oktober kl. 12. Du melder dit 
kandidatur på norlys.dk/valg.

Vi ønsker et mangfoldigt repræsentantskab, der afspej-
ler alle forbrugere i forsyningsområdet. Vi glæder os til 
at modtage dit kandidatur. Sidste frist for opstilling er 
mandag den 7. november kl. 12.

Sådan foregår afstemningen
Afstemningen til valget foregår elektronisk via norlys.dk/
valg fra den 9. januar 2023 kl. 12 til den 30. januar 2023 
kl. 12.
For at kunne stemme til valget skal du være andelshaver 
i Norlys a.m.b.a. og råde over en eller flere elforbrugs-
målere tilsluttet Norlys’ netselskab, N1. Hver elforbrugs-
måler svarer til én stemme.

Se valgregulativet og læs mere om Norlys-valget på 
norlys.dk/valg.

Læs mere på 
norlys.dk/valg

Læs mere og stil op på 
norlys.dk/valg

Stil op til repræsentantskabet
i Norlys a.m.b.a. 2022/23

Vil du også være med til at sætte den grønne dagsorden? 
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Henrik vil have
indflydelse på udviklingen.
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norlys.dk/valg
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6340 Kruså
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6430 Nordborg

6440 Augustenborg

6470 Sydals

I dette valgområde skal vælges 
47 repræsentantskabsmedlemmer

Som andelshaver i Norlys a.m.b.a. er du en del af et 
fællesskab på knap 800.000 andelshavere bredt fordelt 
indenfor vores forsyningsområde.

Ved at stille op til Norlys repræsentantskabsvalg kan du 
blive en af de ca. 720 repræsentantskabsmedlemmer, 
der varetager andelshavernes interesser og sætter mål 
og retning for udviklingen af Danmarks’ største energi- 
og telekoncern.

Sådan stiller du op
Vil du være en del af repræsentantskabet kan du stille 
op fra mandag den 10. oktober kl. 12. Du melder dit 
kandidatur på norlys.dk/valg.

Vi ønsker et mangfoldigt repræsentantskab, der afspej-
ler alle forbrugere i forsyningsområdet. Vi glæder os til 
at modtage dit kandidatur. Sidste frist for opstilling er 
mandag den 7. november kl. 12.

Sådan foregår afstemningen
Afstemningen til valget foregår elektronisk via norlys.dk/
valg fra den 9. januar 2023 kl. 12 til den 30. januar 2023 
kl. 12.
For at kunne stemme til valget skal du være andelshaver 
i Norlys a.m.b.a. og råde over en eller flere elforbrugs-
målere tilsluttet Norlys’ netselskab, N1. Hver elforbrugs-
måler svarer til én stemme.

Se valgregulativet og læs mere om Norlys-valget på 
norlys.dk/valg.

Læs mere på 
norlys.dk/valg

Læs mere og stil op på 
norlys.dk/valg

Stil op til repræsentantskabet
i Norlys a.m.b.a. 2022/23

Vil du også være med til at sætte den grønne dagsorden? 
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 MMoorrtteennssaafftteenn  10/11 fra kl. 18:00

Forret: Rejecocktail med flutes

Hovedret: Traditionel andesteg, 
halve æbler med ribsgele, svesker, rødkål, 
andeskysovs, hvide og brune kartofler.

Dessert: Ris a la mande med kirsebærsauce 
eller hindbærdrøm

 menupris 3 retters: 269,-kr.
Pris uden dessert: 244,00 Kr.

AAnnddeessppiissnniinngg    
05, 11 & 12 nov. fra kl. 18:00

søndag den  13/11 fra kl. 11:30
menupris 3 retters: 259,-kr.
Pris uden dessert: 239,- Kr.

Bordreservation på 7465 9206 / Husk at oplyse desserten
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Bestil din julebu� et ud af huset på 7465 9206 eller via www.kværs-kro.dk

Årets Julekoncert
med

BIRTHE KJÆR
i Gråsten Slotskirke, Slotsbakken, 6300 Gråsten

Torsdag den 24. november 2022 kl. 19:30 - 20:40

Pris: 350,- 

Køb din billet her: billetsalg.dk

Koncerten støtter julemærkefonden

Arr. Kanonevent

 Kristian Bonefeld, Daniel Staugaard , Ellen Trane Nørby, 
Chris Preuss, Erik Krogh & Ingrid Johannsen

X Stem personligt

Stem
C H R I S  P R E U S S 
I  FO L K E T I N G E T

Kommunens økonomiske 
trængsler Af Lise Kristensen

Borgmester Erik 
Lauritzen (S) var 
trukket i partifarven og 
skånede statsminister 
Mette Frederiksen for 
klager over kommunens 
økonomiske trængsler, 
da hun var på besøg i 
Ahlmannsparken.
Gråsten Avis spurgte 
borgmesteren, hvad 
Mette Frederiksen siger 
til den trængte situation, 
kommunen er kommet i, 
da den ikke har fået del i 
tilskud og udligningsord-
ninger til at klare økono-
miske udeståender og den 
demografiske udvikling. 

Det har tvunget byrådet 
til at vedtage det stram-
meste budget i storkom-
munens tid.

“Mette Frederiksen er 
udmærket godt klar over 
kommunens situation. 
Det snakker vi ikke om i 
dag. Den tager vi en anden 

gang,” sagde borgmeste-
ren om statsministerens 
stramme program. ■

Borgmester Erik Lauritzen (S) 
var trukket i partifarven.
 Foto Lise Kristensen
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CVR 34 22 35 72

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

Tlf. 74 67 15 12 · vvs@bred.dk

Bred VVS ApS

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

Hans 
Henrik 
Fischer

Nicole 
Schünemann

-Føh

Heidi 
Waldemar 
Østergaard

- Erhvervsret
- Erstatningsret
- Testamenter
- Skilsmisseret

- Ejendomsoverdragelse
- Strafferetsager
- Bobehandling 
- Retssagsbehandling

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

Alt i anlæg & vedligehold

Hækklipning Belægning

Vedligehold Beplantning

Beskæring

Græsplæner

Haveservice TræfældningBeskæring

Belægninger StøttemureGræsplæner

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

ANL ÆGSGARTNE R

HUSK du kan få 
FRADRAG  for 
havearbejde

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

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

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

Vinduespolering Vinduespolering 
i Gråsteni Gråsten

Ring 29 61 79 43Ring 29 61 79 43

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

Overvældende rykind til loppemarked
Af Gunnar Hat tesen

Det væltede ind med 
mennesker til loppemar-
kedet i Ahlmannsparken, 
som var arrangeret af 
Kræftens Bekæmpelses 
lokalafdeling i Gråsten.

Arrangørerne vurderer, at 
der i løbet dagen var om-
kring 1.000 personer, som 
lagde vejen forbi.

Der blev handlet som det 
hør og bør sig på et loppe-
marked og alle kræmmere 
gav udtryk for, at det hav-
de været en rigtig god dag.

Formand for Kræftens 
Bekæmpelses lokalaf-
deling, Orla Skovlund 
Hansen, forventer, at 
overskuddet kommer til 

at ligge på ca. 10.000,- kr., 
som går til Kræftens 
Bekæmpelses arbejde.

“Vi er virkeligt stolte af, 
at vores Loppemarked 
i Gråsten kan tiltrække 
så mange besøgende 
i efterårsferien. Vi er 
allerede startet på plan-
lægningen af næste års 
Loppemarked”, siger Orla 
Skovlund Hansen, som 
røber, at loppemarkedet i 
2023 bliver over to dage. ■Der var stort rykind til det 

årlige loppemarked 
i Ahlmannsparken.
 Foto Orla Skovlund Hansen
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GRÅSTEN SLOTSKIRKE
Søndag den 30. oktober kl. 11.00

ved Hanne Beierholm Christensen

ADSBØL KIRKE
Søndag den 30. oktober 

Ingen gudstjenester

KVÆRS KIRKE
Søndag den 30. oktober kl. 14.00

med indsættelse af
ny sognepræst Merete Lei

BROAGER KIRKE
Søndag den 30. oktober kl. 10.30

ved Stefan Klit Søndergaard

EGERNSUND KIRKE
Søndag den 30. oktober 

Ingen gudstjeneste

RINKENÆS GAMMEL KIRKE
Søndag den 30. oktober kl. 9.30

ved Stefan Klit Søndergaard

NYBØL KIRKE
Søndag den 30. oktober kl. 11.00
ved Karen Møldrup Rasmussen

SOTTRUP KIRKE
Søndag den 30. oktober kl. 9.30
ved Karen Møldrup Rasmussen

ULLERUP KIRKE
Søndag den 30. oktober 

Ingen gudstjeneste 

TYSK GUDSTJENESTE
Sonntag, 30.10., 16 Uhr,

Gottesdienst in Broacker
mit Abendmahl

GUDSTJENESTERGUDSTJENESTER

Tak fordi du handler lokalt 

 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

indbyder til 

Fællessang 
med højskolelærer Kenneth C. A. Gars

fra Idrætshøjskolen i Sønderborg
Torsdag den 3. november kl. 19:00

i BHJ-salen, Ahlmannsparken

Entré 100,- 

LÆGE ANNEMETTE ALS
Vi holder ferie i uge 44

Man 31. okt - fre 4. nov

Ved akut eller uopsætteligt behov for 
lægehjælp ring kl. 8.00 - 9.00 

Lægernes Hus Gråsten 
Ulsnæs 6., 1., -3, 6300 Gråsten

7465 1010

HUSK SYGESIKRINGSKORT
Hav altid emballagen ved dig 

ved medicinbestilling

Husk medicinbestilling senest
fredag den 28. oktober 2022

✁

✁

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

ALLEHELGENSGUDSTJENESTE
Søndag den 6. november 

i Rinkenæs Gamle Kirke kl. 14.30
Kl. 14.00 er der kransenedlæggelse ved mindestenen 

for de faldne under 1. verdenskrig ved Frede Ihle.

Menighedsrådet

www.rinkenæskirke.dk og  Rinkenæs Sogn

ØNSKESANG
Torsdag den 3. november kl. 10.00 

er der "ønskesang" i kon� rmandstuen. 
Agnes, vores tidligere organist, vil sidde ved klaveret.

Samtidig holder vi afslutning og 
siger tak til Lisbeth Bomose, 

som har været organist hos 
os i de seneste 11 år.

Velkommen i kirken
Menighedsrådet

www.rinkenæskirke.dk og  Rinkenæs Sogn
Billetpriser kr. 90,-

Billetbestilling på tlf. 74 65 37 67 eller www.lilleteater.dk

Gæsteoptræden af 

“Revysangenes genklang”
Fredag den 11. november kl. 19,30

Revysangens genklang er klar med ny spændende 
forestilling på Det lille Teater

Igen er der dykket ned i den fantastiske skattekiste med de 
mange flotte revysange som der er blevet 

lanceret gennem tiden i Danmark. 
Og igen vil man komme til at opleve 

både sjove og alvorlige viser. 
Kendte viser man kan synge med på og også 
viser der måske er gledet lidt i glemmebogen. 

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

De handlende 
giver gaver
Udlevering af Gråstenmærket er i fuld gang.
Blandt de indleverede kuponer er der udtrukket 8 vin-
dere i denne uge.

Betty Christensen, Gråsten, 
valgte gevinst fra Matas. 

Anders Petersen, Gråsten, 
modtog gave fra Laila 
keramik. 

Bothilde Sørensen, 
Egernsund, fik kurv fra 
Bageriet Kock. 

Jimmy Johannsen, 
Egernsund, modtog præ-
mie fra Netto. 

Jens Søndergård, valgte 
gave fra Broager-Gråsten 
Radio. 

Kaj Petersen, Gråsten, fik 
gave fra 2dreams. 

Svend Petersen, 
Egernsund, modtog 
gevinst fra Anker’s 
Restaurant. 

Nadia Toft Hansen, 
Rinkenæs, modtog gave 
fra Teddy’s Salon.
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 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

Mettes valgbus turnerede forbi Gråsten
Af Lise Kristensen

En grædende iransk 
kvinde, der ville have 
Mette Frederiksen til at 
lukke den iranske am-
bassade i København, og 
en pågående B.T. journa-
list med en rød mikrofon 
i hvilken, statsministe-
ren skulle komme med 
nyt om spionsagen.
Det var, hvad der mødte 
statsminister Mette 
Frederiksen, da hendes 
valgbus lagde vejen forbi 
Ahlmannsparken. 

Hvad enten det er iran-
ske flygtninge i klemme 
eller familier, der desperat 
venter på livsvigtig or-
gandonation, så formår 
statsministeren at favne 
dem alle, uden det bliver 
plat valgkamp, mens B.T. 
journalisten aldrig gik 
viralt på de digitale plat-
forme. Hende havde Mette 
Frederiksen ingen nyhe-
der til udover den almene 
tavshedspligt.

Inde i Ahlmannsparkens 
sal sang folketingskandi-
dat og tidligere trafik- og 
skatteminister Benny 
Engel brecht sig hæs på 
slagere fra den socialde-
mokratiske sangbog, da 
han varmede op til det 
statsministerielle besøg. 
Mette Frederiksen var kun 
en anelse forsinket, men 
skulle hilse på mange ved 
sin ankomst.

“Pandemien kla-
rede vi godt,” sagde 
Mette Frederiksen, der 
konstaterede, at hoved-
parten af de tilstedevæ-
rende i salen langt fra var 
førstegangsvælgere.

Hun lovede at føre be-
folkningen gennem krisen 

med krig og inflation, 
hvis hun får fire år mere i 
statsministeriet. 

Mette Frederiksen blev 
modtaget af Benny Engel-
brecht og borgmester Erik 
Lauritzen (S) med knus og 
kram.

“Mette Frederiksen - Der 
bliver ført valgkamp på et 
opgør mellem land og by. 
Opfatter du det også så-
dan, og hvordan ser du på 
det?”, lød et spørgsmål.

“Det er ikke nok at 
snakke om det. Vi må 
sørge for yderligere ud-
flytning af uddannelser 
og statslige arbejdspladser, 
som det er tilfældet med 
maskinmesteruddan-
nelsen i Sønderborg, som 
jeg er meget glad for. Vi 
må skubbe til modstanden 
mod at udvikle områder 
uden for de store byer, så 
de kommer med i udvik-
lingen. Det har vi blandt 
andet gjort med udlig-
ningsreformen,” svarede 
statsministeren.

“Landsdelen her er kendt 
for at være blå og i forrige 

valgperiode gul – hvordan 
vil du gøre den rød? Hvis 
du bliver statsminister, 
bliver Benny så minister?”, 
lød et andet spørgsmål

“Jeg arbejder på at gøre 
Danmark så rød som 
muligt. Jeg svarer ikke på 
ministerspørgsmål, men 

jeg er glad for Benny!”, lød 
det fra Mette Frederiksen.

En kvinde i salen spurg-
te, om Mette Frederiksen 

kunne se sig selv i rege-
ring med Lars Løkke og 
Moderaterne. 

Hun svarede med en 
opfordring til at stemme 
på hende. Den forløbne 
uge har Lars Løkkes tid-
ligere spindoktor i Tæt 
på Sandheden spået, at 
Lars Løkke enten bliver 
udenrigsminister i en rød 
regering eller statsminister 
i en blå regering. Det ville 
Mette Frederiksen ikke 
forholde sig til.

Efter flere kys og kram 
og et utal af selfies og svar 
på store og små spørgsmål 
turnerede valgbussen vi-
dere mod Tønder. ■

Iraneren Simin fra Gråsten 
opfordrede Mette 
Frederiksen til at lukke 
den iranske ambassade i 
København.

Turbussen og 
Socialdemokratiets valgkam-
pagne er baseret på tryghed.

Statsministeren fik en sludder med vælgere over en gang kaffe og æblekage med creme 
fraiche.
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Kom i god form – til billigt kontingent

Åben 7 dage 
om ugen fra 
6.00 til 22.00

50% rabat til nye medlemmer i november måned

Gratis 
spinning

Balance 
træning

Vægtløftning 
m.m. Styrketræning Socialt 

samvær

Kontakt os og aftal en gratis prøvetime 

Peer 3063 8999 Poul 2784 0390 Paul 2014 5084

www.broagermotionsklub.dk

Flagstænger mangler 
den røde knop
Vi der elsker den danske 
flagkultur har i mange 
år kunnet glæde os over 
hvide træflagstænger 
med røde knopper i 
gadebilledet til by- og 
ringridningsfester i 
Broager.
Nu ser vi, at der er købt 
nye og lette stænger til 
glæde for medarbejderne, 
som skal sætte dem op, 
men vi undres over, at de 

nye er hvide med hvid 
knop.

Hvorfor lave om på 
noget, som er så smukt. 
og som tilhører et stykke 
dansk kultur?

Gader som har set flotte 
ud også uden flag, men 
som nu ikke synes af mere 
end en hvid stang eller 
stænger. Prikken over i'et 
mangler, “den røde knop”.

Vi håber, at knopperne 

skiftes ud med røde eller 
bliver malet røde, så vi 
igen kan glæde os over det 
glade bybillede, som alene 
stængerne med rød knop 
gør, men som Dannebrog 
fuldender.

Marie og Ole Jessen 

Storegade 13A , st .tv. , Broager

Stem på lokal kandidat
I JydskeVestkysten 
den 14. oktober var 
overskriften:
“Folketingsvalget kan 
blive særdeles hårdt ved 
Sønderborg Kommune”.

Hvorfor stemme på Lars, 
Pernille eller Inger?

Hvad vil de gøre for os?
Derfor stem lokalt. 
I 2011 var der 4 repræ-

sentanter fra vores område 

i Folketinget, i 2015 var 
der 3 og i 2019 var der 2.

Vi skulle gerne have 
valgt 2 lokale folketings-
medlemmer igen.

Ellen Trane Nørbys 
afløser er Chris Preuss, 
som nok er den, der har de 
største muligheder for at 
blive valgt.

Han er opvokset i 
Gråsten og er nu bosid-
dende i Nordborg.

Benny Engelbrecht er 
nok sikker på at komme 
ind.

Vi har brug for lo-
kale stemmer på 
Christiansborg, fordi 
de er bedre inde i lokale 
problematikker.

Tage Jørgensen 

Bakkevænget 22, Broager

Folketingskandidat Chris 
Preuss (V) i samtale med 
direktør Bjørn Clausen fra 
Corral Line.

Læserbreve

Vi skal passe godt på vores lokale virksomheder
Sønderborg Kommune 
har mange lokale 
virksomheder, som er 
med til at holde beskæf-
tigelsen oppe i området. 
Én af dem er Corral Line, 
som sejler kvæg rundt 
i verdenen og bliver 
styret fra Egernsund. 
Her var Chris Preuss, 

folketingskandidat for 
Venstre i Sønderborg, på 
besøg. Han blev budt på 
kaffe og småkager af virk-
somhedens direktør, Bjørn 
Clausen. 

“Det er rigtig vigtigt for 
mig at komme rundt og 
besøge nogle af vores lo-
kale virksomheder. Corral 

Line sejler rundt i hele 
verden, men de har hjem-
me i Egernsund. Jeg synes, 
det er fantastisk, at vores 
lokale erhvervsliv spiller 
så stor en rolle i verden. 
Derfor er det også vigtigt 
for mig, at vi beholder så 
mange private arbejds-
pladser i Sønderjylland 

som muligt. Fordi de er 
helt afgørende for os alle 
sammen,” siger Chris 
Preuss, der har afløst Ellen 
Trane Nørby som lokal 
folketingskandidat. 

Bjørn Clausen fortalte 
blandt andet, at Corral 
Line sejler kvæg rundt 
i hele verden, og hvilke 
forhold der spiller ind på 
sådan en rejse. Derudover 
hev han et kort frem, hvor 
der var tegnet linjer på, 
hvor skibene har sejlet 
henne. Besøget sluttede 
med et kig rundt på 
nogle af de skibe, som er 
udstillet som modeller på 
kontoret i Egernsund. 

“Det er altid givende at 
komme ud til virksomhe-
der og høre, hvad der rører 
sig, og hvad der er vigtigt 

for dem rent politisk. Hvis 
ikke politikerne kommer 
ud til dem, de laver politik 
for, så rammer det helt 
skævt. Danmark er en 

stolt søfartsnation. Det 
skal vi selvfølgelig fasthol-
de og styrke”, lyder det fra 
Chris Preuss. ■

Benny Engelbrecht: Enhedslisten 
er lige så utroværdig som DF
Af Lise Kristensen

”Jeg er ked af at sige det 
Chris, men I kan ikke 
buge hverken Nye Borger-
lige eller Inger Støjberg 
til noget i en blå regering, 
og I ved ikke om Dansk 
Folkeparti kommer over 
stregen. Vi kan heller 

ikke bruge Enhedslisten 
til noget. Vi skal se på, 
hvem der lavede det 
nationale kompromis 
for at finde ud af, hvem 
der kan skabe resultater 
i dansk politik” sagde 
socialdemokraten Benny 
Engel brecht på valgmødet 
i Ahlmannsparken.

Her udfordrede Venstres 

nye folketingskandi-
dat Chris Preuss det 
socialdemokratietiske 
folketingsmedlem ved 
at spørge, om hans parti 
vil indgå i et samarbejde 
over midten uden at få 
statsministerposten.

Til det svarede Benny 
Engel brecht, at det største 
parti selvfølgelig også 

stiller statsministeren, og 
det er han overbevist om, 
bliver Socialdemokratiet.

”Du siger Enhedslisten 
er lige så uduelig som Nye 
Borgerlige, fordi det var 
Enhedslisten, der fyrede 
dig som minister,” sagde 
ordfører Siegfried Matlok 
til Benny Engelbrecht.

”I kan kun være et an-

svarligt parti, hvis I også 
samarbejder hen over 
midten som opposition i 
tilfælde af, der bliver et blå 
flertal. I advarer hele tiden 
mod, det bliver de højre-
orienterede partier, der 
kommer til at udgøre det 
parlamentariske grundlag 
for en blå regering, men 
det er jo kun et problem, 
hvis I ikke vil samarbejde. 
Vil I det, skal vi nok finde 
en løsning i fællesskab. 
Hvad Lars Løkke vil, er 
der ingen der ved. Han 

har valgt den lilla farve 
til sit parti – der er meget 
rødt i lilla,” sagde Chris 
Preuss, der erkendte, at 
tabet af den tidligere stats-
minister og næstformand 
i Venstre Løkke og Støj-
berg naturligvis har kostet 
vælgertilslutning.

Han pointerede dog, at 
vil socialdemokraterne det 
højt besungne samarbejde 
hen over midten, kan det 
sagtens ske i samarbejde 
med en blå regering. ■
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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

SKAB BALANCE I INDRETNINGEN

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

.

Valg af farver, materialer og andet til din indretning, 
handler om at skabe balance. Hvad der påvirker 
dine sanser, påvirker også dit humør. Mærk derfor 
efter og vælg dét, der inspirerer og giver ro i sjælen. 

Kig forbi vores åbent hus og få gode råd til at 
samle dine indretningstanker – om køkken-, bad- 
bryggers- eller garderobeprojekt. Fortæl os, hvad 
du har af ønsker og få inspiration og hjælp til dit 
hjem i balance.

Vi glæder os til at se dig.

inspiration
Bolig

ÅBENT HUS
SØNDAG 30. OKTOBER KL. 10-15

BNS får 10 nye kampledere
Af Gunnar Hat tesen

Fodboldklubben BNS 
og DBU har sammen 
uddannet 10 unge 
kampledere til klubbens 
mange børnekampe. 
De friske drenge og piger 
fra klubbens U13 og U14 
hold har brugt 3 timer på 
at gennemgå spillereglerne 
i henholdsvis 5-mands og 
8-mands kampe. 

I børnefodbold skal 
klubberne selv stille med 
dommere til hjemmekam-
pe i rækkerne U6 til U12.

“Det er bestemt ikke al-
tid lige let at finde nogen, 
der vil gribe fløjten, når 
de små spiller”, fortæller 
formand for BNS, Boe 
Lundby Madsen. 

Derfor har BNS taget in-
titiativ til at tilbyde DBU's 

kamplederuddannelse til 
klubbens unge spillere.

De nye kampledere får 
mulighed for at bruge 
uddannelsen som et lille 
fritidsjob, da de tilbydes 
et mindre beløb for at 
dømme kampe.

Desuden kommer de 
også til at høste masser af 
erfaring i at stå med an-
svar og tage beslutninger. 

“For beslutninger skal 
der tages på en fodbold-
bane, også når man er i 
tvivl”, siger Boe Lundby 
Madsen. ■

Fodboldklubben BNS har fået 
10 nye dommere, som skal 
dømme børnekampe.
På uddannelsen blev der 
også brugt tid på gruppear-
bejde hvor der blev talt om 
hvordan man håndterer ne-
gative tilråb fra forældre og 
tilskuere. Det sker desværre 
fra tid til anden og derfor 
er det naturligt at de nye 
kampledere bliver klædt på 
til det. Men håbet er selvføl-
gelig at de aldrig får brug for 
den viden, for i børnekampe 
skal den positive stemning 
være i højsædet.
Da sommerferien står for 
døren, så forventes de nye 
kampledere at få deres debut 
med fløjten til BNS CUP den 
13. august. 
Tag godt i mod dem når i 
møder dem på banen.
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Jakob Ellemann-Jensen 
besøgte tysk mindretal
Af Gunnar Hat tesen

Midt i en travl valgkamp 
tog Venstres formand, 
Jakob Ellemann-Jensen, 
sig tid til at besøge 
Deutsches Museum 
Nordschleswig i 
Sønderborg, der blev 
indviet i 2021.
Det var Det tyske 
Mindretal med forman-

den, Hinrich Jürgensen, i 
spidsen, som havde invite-
ret statsministerkandida-
ten til orientering om for-
holdene i Grænselandet.

På mødet gav Hinrich 
Jürgensen, udtryk for, at 
man ønsker grænsekon-
trollen flyttet.

“Danmark bruger 300 
betjente om året på at stå 
ved grænsen. Til gengæld 

er hele baglandspoli-
tiet blev smadret”, mente 
Hinrich Jürgensen, som 
beklagede, at folk skulle 
holde i kø for at komme 
over grænsen.

“Jo tak, jeg har selv holdt 
der for nylig”, svarede 
Jakob Ellemann-Jensen, 
som blev vist rundt på 
museet. ■

 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
Der er blevet be-
gået hærværk på 
Agrosam i Rinkenæs. 
Hærværksmanden er 
kommet på scooter og 
har væltet flagstænger 
og taget flagene.

Broager-Hallen lægger 
lørdag gulv til en totalt 
udsolgt NENA koncert. 
Nena Kerne har mage 
Lp-udgivelser bag sig, 
men det er nok stadig 
99 Luftballons num-
meret fra 1983, der er 
det mest kendte.

Gråsten og Broager 
Radio har observeret 
to unge mennesker, der 
har nydt mad på bæn-
ken foran butikken. 
Desværre kunne de to 
unge mennesker Ikke 
blot nøjes med at smide 
affald i skralden. De 
smurte den ind i sovs 
fra top til bund.

Sidedøren på en va-
revogn, som holdt på 
Sønderborg Landevej 
i Adsbøl, blev brækket 
op og der blev stjålet for 
omkring 10.000 kroner 
værktøj.

Ægteparret Lykke og 
Flemming Nielsen fra 
Egernsund var blandt 
deltagerne i det social-
demokratiske møde 
med statsminister 
Mette Frederiksen 
i Ahl manns  parken. 
Flemming Nielsen, 
der er tidligere ansat 
på det hedengangne 
socialdemokratiske 
dagblad, Søn der jy den, 
rejste sig på mødet for 
at fortælle en vits, mens 
konen, Lykke Nielsen, 
havde travlt med at fået 
tage selfie med Mette 
Frederiksen.

Gråsten Jagthorns-
blæsere har af Folke-
oplysnings udvalget fået 
bevilget 4.600 kroner, 
som skal bruges til at 
dække underskuddet 
fra værtskabet ved 
Forbundsmesterskabet 
i jagthornsblæsning. ■

36 spillede skat
Gråsten Skatklub har holdt klubaften med 35 deltagere.
runde

1. runde
1. Rainer Hugger
Flensborg 1416 point
2. Hans Peter Steffensen
Gråsten 1409 point
3. Jens Lorenzen
Broager 1315 point
4. Ernst Jessen
Sønderborg 1145 point
5. Jens Peter Skjøth
Holbøl 973 point
6. Preben Jensen
Broager 952 point

2. runde
1. Preben Paulsen
Aabenraa 1286 point
2. Finn Lorenzen
Broager 1229 point
3. Preben Jensen
Broager 1211 point
4. Jens Lorenzen
Broager 1155 point
5. Hella Hansen
Sønderborg 1089 point
6. Sven Eirdorf
Gråsten 1075 point

Valgbanner udsat for 
hærværk

Folketingskandidat Chris 
Preuss (V) har oplevet, 
at der er blevet udøvet 
hærværk mod et valgban-

ner, som er placeret på 
Krusåvej ved Bækken. 
Hovedet på kandidaten er 
blevet klippet væk.

I Venstre kalder man 
hærværket et anslag mod 
demokratiet, og det er ble-
vet anmeldt til politiet. ■

Jakob Ellemann-Jensen og formand for Det tyske Mindretal, 
Hinrich Jürgensen. 

Uvished blandt vælgere om energiudgifter
Af Lise Kristensen

Mange vælgere har et 
utrolig bredt valggrund-
lag mellem 14 partier til 
trods ganske svært ved 
at finde ud af, hvor de 
skal sætte deres kryds. 
Inflation og usikkerhed 
præger vælgerne i en 
tid med inflation og 
energikrise.
“Jeg har besøgt Min 
Købmand Tina Nielsen 
i Blans. Hendes elreg-
ning er steget fra 50.000 
til 150.000 kroner om 

måneden. Selv med 
den håndsrækning på 
100.000 kroner, som den 
nuværende regering har 
foreslået, hjælper det kun 

på en enkelt regning. 
Selv med et forrygende 
julesalg, er der ingen ga-
ranti for, borgerne i Blans 
fortsat kan købe ind hos 

den lokale købmand efter 
jul,” sagde Venstres Chris 
Preuss på valgmødet i 
Ahlmannsparken.

“Vi har givet pen-
gene som en økonomiske 
håndsrækning til de små 
købmænd for at de aller 
mindste samfund ikke 
skal blive unødigt ramt 
af krisen,” sagde social-
demokraternes Benny 

Engelbrecht.
Han mener ikke uven-

tet, de røde er det rette 
valg for at skabe fortsat 
tryghed og stabilitet i 
Danmark. Det er Chris 
Preuss lige så lidt uventet 
uenig med ham i.

“Der er brug for reformer 
i Danmark. Hvis ikke de 
små og mellemstore virk-
somheder tjener penge, 
er der ikke råd til at inve-
stere i den velfærd, vi har 
brug for,” sagde Venstre 
manden. ■

Der var livlig debat på 
valgmødet i Gråsten.
 Foto Lise Kristensen
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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

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 26. Medister med stuvede bønner

TORSDAG den 27. Stegt paneret fl æsk med persillesovs

FREDAG den 28. Ribbenssteg med rødkal

LØRDAG den 29. Dansk bøf med rødbeder

SØNDAG den 30. Burger med pommes frites

MANDAG den 31. Stegt fi sk med aspargessovs og grontsager

TIRSDAG den  1. Boller i karry med ris og Wook Tai 

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

75,-

fra 50,-

Røde Kors søger fortsat besøgs-
venner i Padborg og Kruså

Af Dit te Vennits Nielsen

Store smil og knus bliver 
udvekslet, da besøgsven 
Marianna Jung kommer 
på besøg hos Kirsten i 
Kollund.
46-årige Marianna Jung 
har et stort hjerte, og har 
været besøgsven i tre år. 
Det har hun bestemt ikke 
fortrudt, fordi det har 
givet hendes tilværelse en 
ny mening.

“Min mor døde for tre år 
siden. Det betød, jeg fik en 
masse tid til overs”, for-
tæller Marianna Jung, der 
er førtidspensionist og bor 
i et rækkehus i Kruså med 
min elskede kat som ven.

Efter moderens død 
kontaktede hun Røde 
Kors i Padborg for at 
høre, om der var brug for 
besøgsvenner.

Det var der i allerhøjeste 
grad. Der er nemlig en 
ret lang venteliste med 

ensomme, der ønsker at få 
en besøgsven.

“Jeg kom til en samtale, 
hvor jeg skulle fortælle lidt 
om mig selv. Efter sam-
talen blev jeg så “parret” 
med en, der havde nogen-
lunde de samme interesser 
som jeg selv”, fortæller 
Marianna Jung, som var 
utrolig heldig.

Personen som hun blev 
besøgsven for, boede nem-
lig i umiddelbar nærhed af 
Marianna. 

Kirsten havde mistet sin 
mand i 2020 og var lige-
som delt i to.

“Jeg manglede noget i 
mit liv og var ensom. Jeg 
havde min kat, og den 
var mit eneste selskab. 
Derfor henvendte jeg mig 
til Røde Kors for at få en 
besøgsven. At det lige blev 
Marianna, det var som 
kaldet fra himlen”, fortæl-
ler Kirsten.

De to har fået et fan-
tastisk venskab. De ses 

jævnligt, ser film, diskute-
rer hverdagsting, snakker, 
tager på ture og handler 
og spiser på café.

“Vi passer utroligt godt 
sammen. Vi er begge 
“skøre kattedamer” og vi 
er nærmest som mor og 
datter”, fortæller de.

Ny leder
I sommer ønskede 
den tidligere leder af 
Besøgstjenesten i Røde 
Kors, Sabine Heermeier, 
at træde tilbage, fordi hun 
havde rundet de 70 år. Nu 
syntes hun, der var brug 
for yngre kræfter.

“Jeg er den yngste ud af 
6 besøgsvenner. Jeg blev 
opfordret til at blive den 
ny leder, og det job tog jeg 
gerne på mig. Mit største 
problem er, at få flere 
besøgsvenner til tjenesten. 
Vi har venteliste på folk, 
der ønsker at få besøg. Så 
jeg beder til, at der er nog-

le, der melder sig”, fortæl-
ler Marianna Jung. 

Besøgsvennen og 
modtageren aftaler selv, 
hvor meget de skal se 
hinanden.  

“Det, der skal til, er, at 
man er åben og god til at 
lytte. Desuden skal man 
have empati for andre 
mennesker”, fortæller 
Marianna Jung, som peger 
på, at man som besøgsven 
bringer glæde og nærvær.

I nogle få timer er man 
ugens højdepunkt og er 
med til at give mening for 
et andet menneske. 

“Glæden ved at glæde 
andre er en helt særlig 
glæde”, siger Marianna 
Jung, som søger be-
søgsvenner, der gerne 
vil være med til at gøre 
en værdifuld forskel for 
andre. Interesserede 
kan kontakte hende på 
tlf. 2483 0945 eller på mail 
tiberius26@hotmail.com. ■

Marianna Jung (th) begyndte som besøgsven for Kirsten. I dag er de to uadskillelige venner. Foto Dit te Vennits Nielsen

Tak fordi du handler lokalt
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KOLLUND KOLLUND 
KIRKEKIRKE

BOV BOV 
KIRKEKIRKE

HOLBØL HOLBØL 
KIRKEKIRKE

Søndag den 30. oktober kl. 11.00
ved Lars Meilandt Hansen

Søndag den 30. oktober kl. 9.30
ved Lars Meilandt Hansen

Søndag den 30. 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.
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Dødsfald

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

www.lindegaardensbedemand.dk
Sønderborg, Gråsten, Aabenraa

& Kruså/Padborg
DØGNSERVICE:

29 29 86 68

Bedemand med hjertet

Vores elskede far
morfar, oldefar, bror og onkel

Bjarne Nygaard Nielsen
* 3. marts 1943    †  8. juli 2022

er stille sovet ind efter kort tids sygdom

Tak for alt du har været og gjort for os

Familien Nygaard Nielsen

Urnenedsættelsen finder sted på Bov Kirkegård 
torsdag den 3/11-22. Kun for familien

Socialdemokratiet var på gaden
Den lokale socialde-
mokratiske folketings-
kandidat. Theis Kylling 
Hommeltoft, er i fuld 
sving med valgkampen. 
Fredag var han taget til 
Padborg for at uddele 
valgmateriale sam-
men med sine trofaste 
hjælpere. ■

Bedre samarbejde med private le ve-
ran dører skal sikre kortere ventelister

Sundhedsvæsenet er 
et af valgkampens helt 
store emner. 
Derfor var Chris Preuss, 
folketingskandidat for 
Venstre, på besøg på 
Privathospitalet Kollund. 

Her fik han sammen 
med folkekandidat Jakob 
Chr. Nielsen, en rund-

visning af Elin Nielsen-
Gehrt, der har været di-
rektør på hospitalet siden 
2006. 

“Vi har store udfordrin-
ger med ventelister på 
vores hospitaler. Derfor er 
det vigtigt at snakke med 
private leverandører om, 
hvordan de kan være med 

til at korte ventelisterne 
ned, så vi kan få behandlet 
dem, der har brug for det 
så hurtigt som muligt”, 
fortæller Chris Preuss.

Efter rundvisningen bød 
hospitalet på frokost, hvor 
de to folketingskandidater 
fik mulighed for at stille 
spørgsmål og blive klogere 
på nogle af de barrierer, 
der gør, at private alterna-
tiver på sundhedsområdet 
ikke er mere integreret, 
end det er nu. 

Chris Preuss var blandt 

andet optaget af, hvordan 
vi skaber bedre ram-
mer for, at danskerne 
får bedre adgang til 
sundhedsydelser.

“Det er en afgørende 
mærkesag for mig, at 
danskerne har adgang til 
gode sundhedsydelser. Så 
er det lige meget, om det 
er hos det offentlige eller 
i et privat tilbud. Derfor 
står jeg også vagt om 
behandlingsgarantien, 
så man altid er sikker 
på, at der er en plan klar, 
når han henvender sig 
til sundhedsvæsenet. En 
dårlig hofte er måske ikke 
livstruende, men det kan 
forværre din livskvali-
tet gevaldigt. Derfor er 
der behov for, at vi ikke 
gambler med danskernes 
adgang til sundhed”, siger 
Chris Preuss. ■

Folketingskandidat Chris 
Preuss (V) besøgte 
Privathospitalet Kollund. 
Her ses han sammen med 
hospitalets direktør, Elin 
Nielsen-Gehrt.

Hans Reinhold Petersen, Frøslev, er død, 77 år. ■
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Kontakt Nybolig Padborg, hvis vi også skal sælge din bolig

Nybolig Padborg
Lena Schmüser & Andreas Thomsen Nøhr
Torvegade 1 · 6330 Padborg
6330@nybolig.dk · nybolig.dk · Tlf: 74671902

Villa, 1 fam.Holbøl - Skolegade 15
Kontantpris: 675.000
Ejerudgift pr. md: 1.073
Udbetaling: 35.000
Brt/nt excl. ejerudg: 4.249/3.306
Sag: 03822

73 m2 1/2 1 826 m2 E 1969

NYHED

Villa, 1 fam.Holbøl - Storegade 21
Kontantpris: 799.000
Ejerudgift pr. md: 1.240
Udbetaling: 40.000
Brt/nt excl. ejerudg: 5.027/3.911
Sag: 22621

133 m2 1/2 1 570 m2 D 1877/70

NYHED

Villa, 1 fam.Padborg - Hedebyvej 24
Kontantpris: 1.250.000
Ejerudgift pr. md: 1.415
Udbetaling: 65.000
Brt/nt excl. ejerudg: 7.813/6.078
Sag: 24722

125 m2 1/2 1 791 m2 D 1972

NY PRIS

Villa, 1 fam.Padborg - Toften 122
Kontantpris: 525.000
Ejerudgift pr. md: 1.113
Udbetaling: 30.000
Brt/nt excl. ejerudg: 3.328/2.589
Sag: 25121

89 m2 1/3 1 260 m2 F 1980

NYHED

HelårsgrundGråsten - Toftvej 17
Kontant excl. tilslut.afg. 1.395.000
Ejerudgift pr. md: 205
Udbetaling: 70.000
Brt/nt excl. ejerudg: 8.282/6.473
Sag: 27922

479 m2

NYHED

Villa, 1 fam.Bov - Grydehøjvej 5
Kontantpris: 2.395.000
Ejerudgift pr. md: 1.855
Udbetaling: 120.000
Brt/nt excl. ejerudg: 15.014/11.680
Sag: 28522

152 m2 1/4 1 A2010 2012877 m2
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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

GULDSMED
Rie Meyer

Torvegade 28
6330 Padborg
Tlf. 5194 0082

rie@riemeyer.dk
www.riemeyer.dk

Smykker lavet på 
eget værksted

Find mig også
på Facebook  

v

Smykker lavet på eget værksted

GULDSMED
Rie Meyer

Bovvej 27A
6330 Padborg
Tlf. 51940082

rie@riemeyer.dk
www.riemeyer.dk 

Find mig også på Facebook

KNÆK CANCER SMYKKET 2022

fra
220,- *

*Laves som ring, armbånd, broche, 
øreringe, halskæde m.m.

Karen Holubowsky:  
Blodprop skal ikke slå mig ud
Af Dit te Vennits Nielsen

Karen Holubowsky fik 
22. maj pludselig en 
blodprop i hjernen, men 
det har bestemt ikke 
slået hende ud.
“Jeg havde været på 
Friluftsscenen i Padborg 
Skov for at gøre klar til 
vores første arrangement 
i år. Jeg var taget hjem 
og lavede mad. Da min 
mand Peter og jeg havde 
spist, satte vi os ind for at 
se fjernsyn. Lige pludselig 
kunne jeg ikke se fjernsyn 
og hele min krop sov”, for-
tæller Karen Holubowsky, 
hvis mand straks ringede 
til vagtlægen, der sendte 
hende til Sønderborg 

Sygehus. Det var imidler-
tid en fejl, og de fik besked 
på at køre til Aabenraa 
Sygehus. 

“Min mand insisterede 
på, at jeg kom med en am-

bulance. Her fik jeg straks 
medicin, og jeg blev kørt 
til Aabenraa Sygehus”, for-
tæller Karen Holubowsky, 
der var meget omtumlet 
og ikke rigtigt vidste, hvad 
der foregik. 

På sygehuset blev der 
foretaget undersøgelser, 
og det blev konstateret, at 
hun havde en blodprop i 
hjernen. 

Dygtigt personale
Personalet på Aabenraa 
Sygehus var meget kompe-
tente, opmærksomme og 
venlige og hun følte, hun 
fik en fin behandling.

Efter et stykke tid blev 
hun udskrevet og fik at 
vide, at hun skulle til gen-
optræning i Aabenraa. 

“Jeg ville meget hellere til 
Rønshave Plejecenter, og 
det gav de mig lov til”, for-
tæller Karen Holobowsky, 
som to gange om ugen fik 
effektiv genoptræning. 

Først en time med fysisk 
træning og derefter en 
time med cognitiv gen-
optræning. Hun er nu i 
så meget bedring, at hun 
som regel cykler fra Bov 
til Rønshave.

“I dag har jeg symptomer 
med min højre arm og 

hånd, lidt ned ad siden 
samt at min højre fod so-
ver. Jeg har også svært ved 
at huske navne, mens eller 
synes jeg, det går meget 
godt”, fortæller Karen 
Holubowsky, som bliver 
meget hurtigt træt.

“Jeg har fået at vide, at 
jeg skal hvile meget”, for-
tæller Karen Holubowsky, 
der går en tur på tre kvar-
ter hver dag og også laver 
gymnastik på stuegulvet 
for at holde sig i gang.

“Jeg har en kæmpe spar-
ringpartner i min mand. 
Han laver aftensmaden, 
for jeg kan simpelthen 
ikke huske, hvordan man 
gør. Morgenmaden står 
jeg dog stadig for”, siger 
den aktive kvinde, der 
ikke vil lade sig slå ud.

“Når jeg nu ikke kan 
huske navnene på de folk, 
jeg kender, så har jeg en 
liste over de bestyrelser, 
jeg er med i. Dem kigger 
jeg på hver dag og øver 
mig”, fortæller formanden 
for Friluftsscenen.

Humøret er stadig højt, 
og hun har sagt til sig selv: 
“jeg vil ikke gå ned”. 

Kommer hun helt på top-
pen igen, fortsætter hun, 
hvor hun slap. Kommer 
hun ikke helt derop, vil 
hun leve med det og lade 
andre tage over.

“Folk er fantastiske 
og meget varme men-
nesker. De snakker 
gerne med mig, og jeg 
er dybt taknemmelig 
og glad for at være her”, 
siger den livsglade Karen 
Holubowsky. ■

78-årige Karen Holubowsky 
vil ikke lade sig slå ud, efter 
hun fik en blodprop i hjernen 
for blot 5 måneder siden.
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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 mentalt.

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

Nyd livet
ved Lone Bred

Massage

Bindevævsmassage

Ansigts- og 
hovedbundsmassage

Psykoterapi

Coaching

Massageterapi

Kalvehaven 2, 6330 Padborg • Tlf. 29 78 89 89 • www.nyd-livet.dk

Guldsmed laver Knæk 
Cancer smykke
Af Dit te Vennits Nielsen

Guldsmed Rie Meyer 
i Padborg har lavet et 
smykke med et smukt 
motiv.
“Årets Knæk Cancer 
smykke har jeg lavet som 
et knækket hjerte, som 
bliver samlet af et lille 
hjerte. Det er et symbol 
på, at vi kan hjælpe hin-
anden og støtte hinanden 
og blive et helt menneske 
igen”, fortæller Rie Meyer.

Smykket kan købes i 
modellerne øreringe, 
ørestikker, ring, broche og 
armbånd og i materialerne 
sølv, oxyderet og forgyldt.

“Vigtigst for mig er, at 
vi får samlet penge ind til 

Knæk Cancer”, siger Rie 
Meyer. ■

Guldsmed Rie Meyer har 
fremstillet smykke til fordel 
for Knæk Cancer.

Lone Bred får folk til at nyde livet
Af Dit te Vennits Nielsen

Lone Bred har i 11år haft 
sin klinik Nyd Livet i 
Padborg, hvor hun hjæl-
per folk med deres ska-
vanker fra sportsskader, 
hovedpine, spændinger 
og overbelastninger. 
“Jeg laver fysiurgisk mas-
sage, som dræner kroppen 
for affaldsstoffer og giver 
et bedre kredsløb”, fortæl-
ler Lone Bred, der er en 
kvalitetsbevidst massør og 
RAB-registreret.

I klinikken, som ligger 
på Kalvehaven i Padborg, 
gør Lone Bred meget ud 
af at give sine klienter en 
effektiv og professionel 
behandling.

“Jeg ser ofte, at folk går 
rundt alt for længe med 
smerter. Gør man ikke 
noget ved det, kan det ud 
vikle sig til en kronisk 
skade”, fortæller Lone 
Bred. 

Klienterne er oftest 
stamkunder og får en 
tid fra gang til gang, da 
forebyggelse er bedre end 
helbredelse.

Det seneste tiltag er en 
uddannelse indenfor vita-
miner, mineraler og kost. 

“Jeg kan nu vejlede mine 
klienter til at skabe et 
fundament, hvor kroppen 
og sindet genopbygges. 
Med de rigtige vitaminer, 
mineraler og kost fås en 
bedre balance og en hur-
tigere vej til helbredelse” 
fortæller Lone Bred, der 
også tilbyder behandling 

af stress, varmemassage, 
coaching og terapi. ■

Lone Bred driver klinikken 
Nyd Livet i Padborg. Arkiv foto
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Dato: .........................................................................................................

Navn: .........................................................................................................

Tlf: .............................................................................................................

Antal kuverter ............................................................................................

Brød og smør kr. 15,- pr. kuvert

Bestil din julefrokost nuBestil din julefrokost nu

Industrivej 20 • 6330 PADBORG
DØGNÅBEN • 74 67 12 03

Julefrokost 1 Julefrokost 2 Juleplatte
• Marineret sild med karrysalat 
• 1/2 æg med rejer 
• Røget laks med asparges og dildcreme
• Lun fi skefi let med 

remoulade 
• Lun leverpostej med 

bacon og champignon 
• Ribbensteg

med rødkål 
• Hamburgerryg

med kålpølser
og grønlangkål 

• Ris á la mande

• Marineret sild med karrysalat
• Kryddersild med løg 
• Rejesalat med Thousand Island dressing
• Roastbeef med remoulade og ristet løg 
• Lun leverpostej med

bacon og champignon 
• Små frikadeller med

gl. dags hvidkål
• Hamburgerryg

med kålpølser
og grønlangkål 

• Ris á la mande 
• 2 slags ost

med peberfrugt
og vindruer 

• Sild med karrysalat 
• Røget laks med asparges 
• 1/2 æg med 

rejer og kaviar 
• Roastbeef med 

remoulade 
• Røget landskinke

med røræg og 
asparges 

• Rullepølse med sky 
• Lun fi skefi let med 

remoulade ELLER mørbradbøf 
med champignon og løg

• Ost og frugt 

Pris
kr. 179,-

Pr. pers

Pris
kr. 199,-

Pr. pers

Min. 10 pers.
Bestil senest 7 dage før

Min. 10 pers.
Bestil senest 7 dage før

Pris
kr. 165,-

Pr. pers

Min. 4 pers.

Hærvejen 11 A, Bov, 6330 Padborg • tlf. 8844 2470

Åbningstider: Mandag-Fredag kl. 6.00-18.00

Lørdag den 12. november kl. 10 - 14

Der kan købes mad og drikke

Boder med alt fra børne- og dametøj, 
brugskunst, hjemmelavede ting, 

marmelade, donuts og meget mere

Kig forbi til nogle hyggelige timer

Kom til

HYGGELIGT 
EFTERÅRSMARKED
ved Børnehuset Evigglad

Erhvervslivet på dagsordenen
Folketingskandidat 
Jacob Chr. Nielsen (V) 
vil sætte det sydjyske 
erhvervsliv på dagsorde-
nen på Christians borg. 
Jacob Chr. Nielsen er fra 
Sønder Vilstrup syd for 
Haderslev, hvor han bor 
med sin kone og to børn. 

Jacob har en stor 
berøringsflade i det 
sydjyske erhvervsliv, 
hvor han har over 30 års 
erhvervserfaring fra le-
dende positioner. Desuden 
besidder Jacob flere le-
dende bestyrelsesposter 
for lokale virksomhe-
der, fritidsforbund og 
uddannelsesinstitutioner. 

Ifølge Jacob Chr. 
Nielsen er det vigtigt, at 
Aabenraa-kredsen får en 
kandidat i Folketinget, 
som vil sikre at erhvervs-
livet i Sydjylland får en 
stemme. 

Jacob Chr. Nielsen vil 
bruge sin store berø-
ringsflade i det sydjyske 
erhvervsliv til at sætte 

udvikling af virksomhe-
der, landbrug og industri i 
Sydjylland på dagsordenen 
på Christiansborg.

“Det er vigtigt, at vi 
forbedrer vilkårene for 
virksomhederne og deres 
medarbejdere i Sydjylland. 
Derfor skal vi blandt 
andet have en effektiv 
grænsekontrol, så det 
bliver nemt for pendlerne 
at komme til Danmark og 
arbejde. 

Han vil sætte fokus på 
udvikling af sydjyske virk-
somheder ved at lytte til 
de enkelte arbejdere, som 
hver dag gør en forskel og 
er med til at holde hjulene 
i gang: 

“Igennem min karriere 
i erhvervslivet og i mit 
frivillige arbejde i skole-
bestyrelser, FDF og meget 
andet -har det altid været 
mit udgangspunkt at lytte 
til dem, der udfører tinge-
ne, før jeg danner mig en 
mening”, siger Jacob Chr. 
Nielsen. ■

Jacob Chr. Nielsen vil bruge 
tid på dialogen med 
truckføreren, operatøren, 
projektlederen og alle de 
andre og mindst muligt tid på 
at gemme sig i kontoret og 
bag computerskærmen. 
 Arkiv foto
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Virksomhedsprofil
ANNONCE

Industrivej 17, 6330 Padborg   70 202 203   info@pchristensen.dk pchristensen.dk

Firmaet blev grundlagt for 98 år siden af Adm. 
Direktør Peter Christensens farfar. Visionen 
var og er stadig at levere og servicere biler i 

høj kvalitet til lokalområdet omkring Kolding med 
3 ansatte. I takt med aktiviteterne voksede, blev 
Peter Christensens far også en del af firmaet, og 
fokus blev sat på både person-, vare- og lastbiler. I 
dag er 4. generation af familien indtrådt i firmaet, og 
P. Christensen har 8 afdelinger i Danmark og over 
400 medarbejdere.

En af afdelingerne ligger på Industrivej i Padborg 
med 36 ansatte fordelt på kontor, lager og værksted. 
Afdelingen har haft samme adresse helt fra starten 
i 1976 og med troen på vækst har det båret frugt. 
Firmaet består af dedikerede og loyale medarbejdere 

med lang anciennitet og er i dag en af de førende 
indenfor området.

Hos P. Christensen gør vi vores bedste hver dag, 
og vi er et erfarent Mercedes-Benz værksted. 
Medarbejderne er dygtige, hurtige og går ikke på 
kompromis med kvaliteten, når bilen og skaderne 
skal laves. 

“Vi passer på miljøet” – og har udvidet med en 
ny koldhal bygget i 2019/2020. Der er lagt nyt asfalt 
og etableret ny miljøplads og -skur i 2021. Vi har 
lavet løbende forbedringer/ombygninger indvendig/

udvendig med nyt venterum og indgang til 
lager. Alt lys er skiftet til energibesparen-
de led-lamper, og der er etableret en ny 
lastvognsrampe på vaske pladsen. Sidste 
nye er sporingsudstyr i lastvogns- samt 
person-/varebilafdelingerne. 

“Vi tænker fremad” – alle medarbejdere 
tilbydes kurser og uddannelser inden 
for den nyeste teknologi med hybrid/
el- og brintdrevne motorkøretøjer samt 
LEAN-kurser med vægt på kundeværdi, 
værdistrøm, flow, styring og perfektion, 
dvs. organisatoriske værktøjer til at gøre 
tingene rigtigt 1. gang.

“Hos os er der genereret mange gode 
lærlinge” – og vi tilbyder ansættelse til 
6-7 lærlinge ad gangen på værkstedet og 
1-2 lærlinge på lageret.

“Vi sætter pris på vores medarbejdere” 
og griller, giver is, arrangerer biograf-
ture eller laver events med biksemad/
pølsevogn. Hver fredag er der gratis 
morgenmad. 

P. Christensen er et prisvindende værksted 
og har været Årets Virksomhed flere gange. 
Kundetilfredsheden ligger på 97,3 – med andre ord  – 
din bil er i gode hænder hos P. Christensen.

Medarbejderne har stor anciennitet hos P. Christensen. 
Fra venstre ses driftsleder Jesper Petersen (19 år), 
lastvognsværkfører Torben Michelsen (32 år), diagnosetekniker 
lastbiler Uwe Friedrichsen (36 år), arbejds-/klargøringsmand 
Christian Nissen, var tidligere personvognsmekaniker men 
fik rygproblemer (44 år), person/varebilsværkfører Johannes 
Matthiesen (41 år), diagnosetekniker person/varebiler 
Bjarke Nielsen (19 år), lagerchef Peter Elmholt (36 år) og 
lagerekspedient Lars Christiansen (26 år)

Medarbejderne bliver 
anerkendt på forskellig vis.

Der tilbydes følgende: Autoriseret service, 
 garanti og kulancearbejde af Mercedes-Benz, 
service og vedligeholdelse, reparation og 
klar gøring til syn, kontrol af fartskriver og 
hastigheds  begrænsere, montage og reparation 
af toll-collect, montage, service og  reparation 
af transics og klimaanlæg, reparation af 
gearkasse, motor og hydraulik, forsikrings-
skader, opretning af chassis, reparation og 
opretning af trailer, special opbygninger, 
vedligehold, service og reparation af tog 
over hele landet samt sporing af trailer.
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TRÆNINGSTIDERTRÆNINGSTIDER
Træningstider for BOV IF Fodbold Træningstider for BOV IF Fodbold 

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

Tumlebold 
årgang 2019 Lørdag 10:00-11:00 Hal 1 Nikolaj Bonde 60 77  37 84

U6 Onsdag 16:30-17:30 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 17:00 - 18:00 Hal 2 Michael Mørck
Karsten Jakobsen

24 90 55 11
27 53 76 27

U10 Onsdag 17:30 - 18:45 Hal 2 Torben Thomsen 61 20 09 22

U11 Onsdag 18:45 - 20:00 Hal 2 Jonas Iversen
Christian Bo Boysen

42 58 22 58
22 46 20 40

U14 Tirsdag 19:00 - 20:00 Hal 2
Peter Grube Hansen

Kasper Wrang
Marcus Aagaard

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

U12 Tirsdag 18:00 - 19:00 Hal 2 Bernhard Putzer
Lars Thomsen

25 76 04 03

U16 Tirsdag 20:00 - 21:00 Hal 2 Poul Pedersen
Michael Justesen

20 26 47 15
22 46 69 00

U17 / Senior Torsdag 19:30 - 21:00 Hal 2 Lars Andersen 22 41 21 78

U18 Piger Onsdag 20:00-21:30 Hal 2 Lars Andersen 22 41 21 78

TUMLEFODBOLDTUMLEFODBOLD
Træningstider for BOV IF Fodbold Træningstider for BOV IF Fodbold 

INDENDØRS 
ÅRGANG 2019-2020

Opstart lørdag den 29. oktober
Tidspunkt: 10-11 Hal 1

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

Træningen er GRATIS
og uforpligtende i 2022

Turen arrangeres 
i samarbejde med 
Jyske Seniorrejser 

Søndag den 4. december til 
torsdag den 8. december 2022 

Søndag den 4. december: Vi sætt er kurs mod Aachen med passende 
ophold undervejs. Vi serverer rundstykker og kaff e i bussen om formiddagen. 
Der vil være stop under vejs, hvor man på rastepladserne kan købe sig 
diverse forsyninger. Vi sælger også kolde drikke i bussen ti l favorable priser. 
Det bliver en lang dag, men vi laver under vejs små konkurrencer om EU og 
Europa. Der er små europæiske præmier. 
Først på aft enen ankommer vi ti l hotellet i Aachen, hvor hotellet er klar med 
aft ensmad (en hovedret og en dessert) 
Mandag den 5. december: Rundtur i Aachen Altstadt ti l de væsentlige 
seværdigheder. Frokost for egen regning. Vi fortæller om Byens historie og 
om Karl den Store, hvis rige svarede omtrent ti l EF ved starten i 1957. 
Om eft ermiddagen besøger vi den berømte Domkirke, hvor Karl den Store 
er begravet. Vi fortæller lidt om Karl Den store og hans samling af Europa og 
om Karlsprisen som er opkaldt eft er ham. 
Tirsdag den 6. december: Vi tjekker ud fra hotellet i Aachen om 
morgenen og kører mod Bruxelles Vi ankommer kl. 10 og får en rundvisning 
i Europa-Parlamentet. Vi får en rundvisning og dereft er en briefi ng om de 
aktuelle politi ske udfordringer i EU. Vi kommer rundt omkring med aktuelle 
spørgsmål, og betydningen for EU og Danmark. 0m eft ermiddagen rundtur i 
Centrum omkring Grand Place. Frokost og middag for egen regning.
Onsdag den 7. december: Vi kører ti l Europa-Parlamentets 
oplevelsescenter ”Parlamentariet” . Vi går rundt i dett e meget spændende 
center hvor man kan studere Europæisk historie og hvordan EU egentlig 
fungerer. Det er et moderne interakti vt museum Frokost og middag for egen 
regning. 
Om eft ermiddagen kører vi ti l Waterloo og ser stedet, hvor Napoleon blev 
endelig nedkæmpet og fanget. Han blev sendt i fangenskabti l øen, Skt. 
Helena midt i det sydlige Atlanterhav, så man var sikker på at han ikke kunne 
vende ti lbage ti l Europa. 
Torsdag den 8. december: Så går det hjemad. Vi tager et par stop 
undervejs. Der vil være lidt konkurrencer og overraskelser undervejs. 

Kontakt Steff en Nørregaard
tlf. 2077 7688 eller eubev@sti lnor.dk for ti lmeldingen

Depositum kr. 1000.- pr. person indsendes samti dig med ti lmeldingen på 
konto i Sparekassen Kronjylland: 9381-0012908210. Bindende ti lmelding 
med angivelse af fuldt navn fødselsdag, adresse og pasnummer sendes 

samti dig. Restbeløbet betales senest 5. november på samme konto. 
Prisen inkluderer: Bustransport alle afgift er og vejskatt er, hotelophold 
i delt dobbeltværelse 4 nætt er på 3* hotel. 5 gange morgenmad (første 
dag i bussen). 2 gange middag som beskrevet. Prisen inkluderer ikke: 
Rejseforsikring - kontakt dit forsikringsselskab. Det er billigst at tegne 
rejse- og afb esti llingsforsikring som ti lknytning ti l din indboforsikring.

Bustur til

Aachen og

 Bruxelles 
4.995,-

pr person 
i delt dobbeltværelse.

Medlemmer af 
Europabevægelsen 
4.695,- Tillæg for 

enkeltværelse: 1.100,-
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Vi serverer 
gratis pølser 

med brød 
samt ka� e

Mandag LUKKET. Tirsdag-fredag fra kl. 13.00 - 17.00
hver 1. lørdag i måneden fra kl. 10.00 - 14.00

Padborg Genbrugsbutik
Tværgade 1B, 6330Padborg

Overskuddet går til 
Julemærkehjemmet i Kollund

I anledning af I anledning af 

Antons 80 årsAntons 80 års
FØDSELSDAG FØDSELSDAG 

holder vi ekstra åbent holder vi ekstra åbent 
Lørdag den 29. oktober kl. 10 - 14Lørdag den 29. oktober kl. 10 - 14

og giver og giver 

50% RABAT50% RABAT
på ALT i butikkenpå ALT i butikken  

til og med lørdag til og med lørdag 
den 5. novemberden 5. november

GIV GLÆDE OG BLIV GLAD
Bliv besøgsven igennem Røde Kors

Hygge og nærvær - 
det kan blive ugens højdepunkt

For yderligere info:
Kontakt Marianna Jung 

tlf. 24 83 09 45 
mail tiberius26@hotmail.com

Ensomhed er et stigende problem. Besøgstjenesten er 
Røde Kors’ største sociale aktivitet. Mere end 5.000 frivillige 

er besøgsvenner - men vi har brug for mange fl ere.

RØDE KORS PADBORG
Nørregade 30, Padborg · Tlf. 73 67 31 31

Min erfaring siger, at vi opnår 
de bedste resultater ved at 
lytte til dig, der er med til at 
holde sammen på hverdagen 
og gør en forskel for andre.

www.jacobchrnielsen.dk

Min erfaring siger, at vi opnår ”

2 5



Mange udenlandske kunder 
søger efter ejerbolig.
Ring og få en gratis 

salgsvurdering.

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

Hørt ved Lyren
Byggemester Padborg 
ApS har igen fået tildelt 
Børsens Gazelle pris, 
som gives til en virk-
somhed, der i løbet af 
seneste fire regnskabsår 
har haft kontinuerlig 
vækst i omsætning eller 
bruttoresultat, og som 
samlet set har mere end 
fordoblet omsætningen 
eller bruttoresultatet i 
perioden.

Tidligere borgmester 
Thomas Andresen 
(V) har fået job i 
byggebranchen. Han 
er tiltrådt hos Ommen 
A/S i Rødekro og 
skal stå for salg og 
projektudvikling. 

I efterårsferien var der 
“Gys i Grænseegnen” på 
Padborg Friluftsscene. 
Det var Aabenraa 
bibliotekerne, der 
spillede teater for børn. 
I alt 87 børn fordelt på 
to forestillinger nød 
sammen med forældre 
og bedsteforældre 
forestillingen.

Venstres folketings-
kandidat Jacob Chr. 
Nielsen har været på 
besøg på hos Padborg 
Transport center, hvor 
der var debat med tre 
andre politikere. 

Ninna Schrum fra 
Padborg er med i den 
udsendte folder fra 
Arwos omkring den 
nye affaldssortering.

Kontoret i Kruså holder 
12. november banko til 
fordel for Juleaften for 
enlige, som handicap-
foreningen LAH Bov 
arrangerer. 

Guldsmed Rie Meyer 
har på nuværende tids-
punkt samlet 20.000 
kr. ind til Knæk Cancer 
med sit smykke. ■

Boliger

Padborg Skatklub
Padborg Skatklub har holdt klubaften med 18 spillere.

1. runde
Nr. 1 Hans Peter Jessen 
 1.006 point
Nr. 2 A. C. Petersen 
 873 point
Nr. 3 Anders Fogh 
 871 point
Nr. 4 Jan Petersen 
 869 point
Nr. 5 Torben Ries 
 839 point

2. runde
Nr. 1 Kurt Nielsen 
 1.562 point
Nr. 2 Hans Emil Nissen 
 1.252 point
Nr. 3 Kaj Hansen 
 1130 point
Nr. 4 Svend Åge Thielsen 
 1062 point
Nr. 5 A. C. Petersen 
 984 point

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

Følg os på Facebook 

SKUMTENNIS
Starter mandag den 7. november

Kl. 18.00 – kl. 20.00 
I Grænsehallerne.

Fremover spilles hver mandag 
til og med marts 2023

Der er ingen tilmelding – bare 
mød op, også ikke medlemmer

Kom og vær med – det er et sjovt spil.

Med venlig hilsen Bestyrelsen

Hold formen 
med skumtennis
Af Dit te Vennits Nielsen

Selv om Bov IF Tennis 
har haft sæsonaf-
slutning, fortsætter 
man med indendørs 
skumtennis for at holde 
formen ved lige.
Træningen foregår 
mandage mellem kl. 18 
og 20 i Grænsehallen og 
begynder første gang 7. 
november.

Tennisspillerne spiller 
på badmintonbaner med 
almindelige tennisketsjere 
og skumbolde. 

Ifølge Bent Nielsen, der 
er bestyrelsesmedlem i 
Bov IF Tennis, er den store 
fordel ved skumtennis, at 
det er en rigtig god måde 
at øve sine slag på.

“Man kan slå hårdt, uden 
at bolden flyver langt væk. 
Desuden får man bevæget 
sig godt rundt på banen, 
da spillet er hurtigere end 
man lige regner med.

Det er en rigtig sjov 
sport, hvor man både får 
motion og rørt latter-
musklerne”, siger Bent 
Nielsen. ■

Narkobilist fra 
Kruså
En 30-årig mand fra 
Kruså blev forleden 
stoppet ved et såkaldt 
rutinetjek. Bilisten kørte 
på den sønderjyske 
motorvej.
Han blev testet med nar-

kometer og der var udslag 
på hash.

Bilisten blev sigtet og 
anholdt, hvorefter der blev 
taget en blodprøve, som 
bliver afgørende for sagens 
udfald. ■

Tag på 
udflugt med 

Gråsten 
Rejser
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Kruså Husmoderforening i fest humør
Lækker mad, dejlig 
musik og snaksalige 
damer var hovedin-
grediensen ved Kruså 
Husmoderforenings 
85-års jubilæumsfest.
Den 19. oktober 1937 blev 
Husmoderforeningen for 
Krusaa og Omegn stiftet. 
Den høje alder til tråds er 
der mange tilbud til for-
eningens 212 medlemmer. 

Blandt andet en årlig ud-
flugt, virksomhedsbesøg 
og adventshygge. Der er 8 
arrangementer om året.

Lørdag var 64 medlem-
mer med til at fejre Kruså 
Husmoderforenings 
jubilæum på Bov Kro. En 
dejlig eftermiddag, hvor 
bestyrelsen havde gravet i 
historien, og fundet ople-
velser som blev præsente-
ret på en sladrebænk. ■

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

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!

Tag på udflugt med 
Gråsten Rejser

Tilgængelig fra 1. okt. til 31. dec. 2022

PH 3/3 Pendel Messing Opalglas
PH 3/2 Bord Messing Opalglas
Design af Poul Henningsen

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
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 

Kruså Husmoderforening har 
holdt sammen i 85 år, og det 
blev fejret. Foto Rita Clausen
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