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

Gråsten&Omegns

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.

- Steffen Jensens eftf.

Jytte Rasmussen

Gråsten og Omegns 
Begravelsesforretning

Felstedvej 34, Gråsten

Tlf: 74 65 94 33

Thomas Helmich 

Sønderborg 
Begravelsesforretning

Arnkilgade 15, Sønderborg

Tlf: 74 42 36 81
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• 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. 

Gitte J.J. Kristensen
Eksamineret bedemand

Steen Kristensen
Eksamineret bedemand

Als- &
Broager-Sundeved Begravelsesforretning
v/ Steen Kristensen
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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.

Gråsten blomster
Ulsnæs Centret, Sundsnæs 17A

Telefon 74 65 03 03

Nygade 1, 6300 Gråsten · Telefon 41 10 10 85 · 4649@interflora.dk
Åbent mandag - fredag 9.30 - 17.00 samt lørdage 9.00 - 12.30

Dødsfald
Kjestine M. Christensen, 

Gråsten, er død, 92 år. ■

Werner Clausen, Egernsund, 

er død, 84 år. ■

Holger Krause,  

Gråsten, er død, 84 år. ■

Min elskede mand, vores kære farfar og oldefarfar

Christian Witte

* 28. juni 1936    †  30. januar 2021

er stille sovet ind omgivet af sine nærmeste

I kærlig erindring

Birthe
Daniel og Casper med familie

Bisættelsen finder sted i Gråsten Slotskirke
fredag den 5. februar kl. 10.00

Pga. Corona er bisættelsen kun for inviterede

Læserbrev

Rema 1000 bør ligge i bymidten
Til alle i Gråsten og 
omegn, samt dem som 
arbejder i byen, men bor 
et andet sted.

Nu skal i tage 20-30 års 

brillerne på. Altså for 

fremtiden og de næste 

generationer i Gråsten.

I må ikke lade jer påvirke 

af den kommende kom-

munale valgkamp til no-

vember. Det er jo direkte 

usundt og møghamrende 

irriterende for Gråstens 

fremtid, når de folkevalgte 

politikere kun kan tænke 

4 år frem.

Husk et igangsat planar-

bejde er ikke lig med, at 

projektet er godkendt.

Jeg er selv tilflytter, 

men de sidste godt 23 år 

i Gråsten har jeg oplevet 

en ret stor og fantastisk 

udvikling i byen.

Det er sundt og som 

regel godt, når der skabes 

nye muligheder.

Tænk bare på havne-

området, der var et travlt 

erhvervsområde til i dag, 

hvor der er stille og smukt.

Derfor synes jeg, at en 

Rema 1000 butik ikke skal 

ligge i den allersydligste 

del af Ulsnæs Centret.

Der er 6 oplagte og gode 

muligheder for at bygge 

en Rema 1000 butik i den 

centrale del af byen.

1. Peter Marcussens Plads 

ved Emmas Have. Der 

er ingen bygninger, så 

det er nemt at bygge nyt.

2. Det område hvor 

Politistationen lå. Der er 

ingen bygninger, så det 

er nemt at bygge nyt.

3. Grus P-plads ved rund-

kørslen Havnegade/

Stengeroddevej/

Fiskenæsvej. Der er in-

gen bygninger, så det er 

nemt at bygge nyt.

4. Det område hvor 

Friskolen lå. Der er in-

gen bygninger, så det er 

nemt at bygge nyt.

 5. De bygninger hvor 

Superbest og Intersport 

lå. De kan fjernes og der 

kan bygges nyt.

 6. Gigthospitalet kan 

bygges om så der er butik 

nederst og lejligheder 

ovenover.

De 5 første mulige steder, 

samt Gigthospitalet hvis 

det fjernes helt, er alle om-

råder, hvor der kan bygges 

en Rema 1000 butik med 

boliger ovenover butikken. 

Det kan faktisk blive rig-

tig pænt. Der er for få år 

siden blevet bygget på den 

måde ved Gasværksvej i 

Aabenraa.

Disse placeringer vil 

være med til at styrke 

midtbyen gevaldigt, og der 

er gode adgangs og parke-

rings muligheder.

Alle som bor i centrum 

af Gråsten og øst derfor, 

er da om nogen kun 

interesseret i, at midt-

byen har sunde og gode 

indkøbsmuligheder, samt 

forretninger, hvor alle som 

en er med til at holde gang 

og liv i midtbyen.

Vi skal jo under ingen 

omstændigheder have 

herboende og turister til 

at tale negativt om vores 

dejlige og flotte “Royale 

Slotsby”.

Pro Rege et Grege” - For 

Konge og Folk – set med 

20-30 års brillerne på.

Niels Christian Just 

Gl . Færgevej 79,  

Alnor

Dronningens eg pryder Gråsten Slot
Af Gunnar Hat tesen Hvert år tager Hendes 

Majestæt Dronning 
Margrethe II en havetur 
på Gråsten Slot sammen 
med slotsgartner Bjarne 
Nørgaard. 

I 2020 havde turen dog 

et ekstra ophold, da 

Dronningen sammen 

med sin søster, H.K.H. 

Prinsesse Benedikte, skul-

le udvælge placeringen af 

det velvoksne egetræ, som 

hun modtog i anledning 

af sin 80-års fødselsdag. 

De to søstre valgte, at 

træet skulle placeres på 

plænen ned mod slots-

søen og voldgraven med 

Gråsten Slot som prydelig 

baggrund.

Egetræet er døbt 

“Dronningeeg” og vil vok-

se sig til sin fulde vælde 

igennem århundreder. 

Egetræer bliver normalt 

op mod 500 år gamle, men 

kan blive meget ældre.

Bag gaven står 

fire organisationer: 

Danske Planteskoler, 

SMVdanmark, Dansk 

Håndværk og Danske 

Anlægsgartnere.

“Vi kan ikke forestille os 

en bedre gave end netop 

egetræet - det mest maje-

stætiske blandt de klassi-

ske danske træer. Ligesom 

Hendes Majestæt udgør 

et velvoksent egetræ et 

naturligt samlingspunkt, 

troner i landskabet og 

bliver skønnere og skøn-

nere med årene. Vi håber, 

at gaven vil bringe glæde 

til den kongelige familie 

i mange generationer 

fremover.”

Der er tale om et egetræ 

i anseelig størrelse. Ved 

plantningen var træet alle-

rede 8 meter højt og vejede 

3,5 tons med rodklump. 

Dronningeegen vil nå sin 

fulde størrelse på op til 35 

meter i løbet af de næste 

århundreder. ■Hendes Majestæt 

Dronningen fik et velvoksent 

egetræ - 8 meter, 3,5 tons - 

af fire organisationer til sin 

80-års fødselsdag. Træet er 

denne vinter blevet plantet 

ved Gråsten Slot ved en 

placering som Dronningen 

og hendes søster, Prinsesse 

Benedikte, udvalgte.

 Foto Ingrid Johannsen
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