
Tlf. 74 48 50 57
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bad-udstilling
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EgErnsUnD & KVærs
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El-installatør H.J.Paulsen
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EgErnsUnD & KVærs
El-sErVIcE

El-installatør H.J.Paulsen
nyvej 5 · 6320 Egernsund

Telefon 74 44 25 80
Telefon 74 65 93 11

Tlf. 74 48 50 57

900 m2 
bad-udstilling

Tlf. 74 48 50 57Tlf. 74 48 50 47

EgErnsUnD & KVærs
El-sErVIcE

El-installatør H.J.Paulsen
nyvej 5 · 6320 Egernsund

Telefon 74 44 25 80
Telefon 74 65 93 11

Tilmelding i Superbrugsens kiosk
Pris kr. 50.- pr person

Max 2 tilmeldinger pr person

Begrænset antal pladser 
først til mølle

Vinsmagning
Sydafrikanske
vine

Torsdag 
den 4 marts 

kl 19.00 i 
Superbrugsen 

Tag med på en oplevelse af Sydafrika

Chresten Hell vil fortælle om sin 
tur til Sydafrika samt føre os 
igemnem 7 spændene vine

Gråsten

Tlf. 73 65 26 00 . www.talent-for-butik.dk

Lidt ud over det sædvanligeCH-Regnskab

Regnskabskonsulent

Rita KnudsenConny Hansen

Mobil +45 20 22 63 52
ritachregnskab@hotmail.com

Gråstenvej 15 a  Felsted
DK 6200 Aabenraa
Tlf. +45 74 68 56 00  Fax + 45 74 68 56 02
Mobil + 45 29 89 56 04
chregnskabsservice@hotmail.com

gRÅSTEn CEnTRUM

LEjLIghEd 
TIL LEjE

Ca. 140 kvm., 1. sal.
Stor altan, 5 værelser. 

Nyistandsat

Leje 5450 kr. + forbrug 

Lejligheden er klar
til ind� ytning

hEnVEndELSE
TLF. 7465 0986 

ELLER 7465 2451

KFN-Keramik Gråsten ApS · Sundsnæs 6a · Gråsten · Tlf. 7465 0316 · www.kfn-keramik.dk · Hverdag kl. 7-17.30  Lør. 9-12

Gør et kup på torsdag
hvis du skal ha’ noget klinket...

Restpartier af udvalgte 
kvalitets-klinker,
fliser og mosaikker
(også store partier på 50, 60 og 70 m2)

Frit valg kr.100,-/m2 

Før helt op til 599 kr./m2

Sælges fra torsdag kl. 10 b
eS

ouled
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Brandkaptajn Bo Olesen 
indledte med at uddele 
ærestegn. Brandmand Kim 
Thomsen fik overrakt di-
plom og 10 års ærestegn, 

mens brandmand Thorkild 
Christensen modtog 25 års 
ærestegn.

Æresmedlem Bendt 

Olesen blev valgt som 
dirigent.

Brandkaptajn Bo Olesen 
oplyste, at Gråsten 
Frivillige Brandværn tæl-
ler 27 aktive brandmænd, 
9 æresmedlemmer og 
174 passive medlemmer. 
Kaptajnen bragte her en 
stor tak til de 174 passive 
medlemmer, uden deres 

store økonomiske støtte, 
var brandværnet ikke der, 
hvor det er i dag.

Værnet har afholdt de 12 
obligatoriske øvelser samt 
en stor alarmeringsøvelse. 

Nogle af brandmændene 
har deltaget i videregå-
ende uddannelser. Tonni 
Petersen har bestået hold-
leder uddannelsen, mens 
Bent Ager, H.C. Jensen og 
Bent Asmussen har bestået 
HAT kursus - håndtering 
af tilskadekommende. Bo 
Olesen er blevet instruktør 
i overtændningscontai-
ner, frigørelse let, taktisk 
brandventilation, spor-
bevaring og skadesteds 
registrering. Thorkild 
Christensen har været på 
kursus i vedligeholdelse af 
røgdykkerudstyr.

Brandværnet har fået 
nye røgdykkerapparater, 
og der er indkøbt afstiv-
ningsmateriel til brug ved 
både færdselsuheld og 
sammenstyrtningsfare ved 
bygningsbrand.

På stationen er der blevet 
lagt ny gulvbelægning i 
mødelokale og gang, hvil-
ket letter rengøringen på 
stationen samt er der ind-
købt en opvaskemaskine.

En del af de gamle oran-
ge indsatsdragter er blevet 
skiftet ud med nye og mere 
sikre sorte dragter.

I 2009 har værnet været 
kaldt ud 43 gange, hvilket 
er 2 gang mindre end i 
2008. 

Udrykningerne forde-
ler sig med 19 udkald 
til brandslukning, 12 til 
miljø/færdselsuheld, samt 
12 blinde/falske alarmer.   

Valg
På valg var kaptajn Bo 
Olesen, Henry Ansbjerg 
som æresret for bestyrel-
sen, Paul Petersen som 
æresret for værnet, Paul 

Petersen som revisor, 
Thomas Clausen for fest-
udvalget, Magnus Skov 
Møller for fanehold og 
H.C. Jensen som suppleant 
for fanehold.

Alle modtog genvalg 
undtagen kaptajn Bo 
Olesen, der har valgt at 
træde tilbage. Som ny 
kaptajn blev fungerende 
vicekaptajn Svend Zacho 
valgt. Ny vicekaptajn blev 
Magnus Skov Møller.

Inden generalforsam-
lingen sluttede, skulle 
årets kammerat vælges. 
Brandværnet valgte den af-
gående kaptajn Bo Olesen.

Den afgående kaptajn, 
Bo Olesen, takkede i sin 
afslutningstale værnet for 
den tid han har været med 
som kaptajn. Bo Olesen 
fortsætter som menig 
brandmand, holdleder og 
indsatsleder i gruppe vest.
Der blev udbragt et 
trefoldig leve for Gråsten 
Frivillige Brandværn.

Efter generalforsamlingen 
var der fællesspisning og 
hyggeligt samvær. 
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OPlAG: 15.000 eks. ugentlig
TryK: OTM Avistryk A/S

Ansvarshavende 
redaktør
Gunnar Hattesen
Højmark 5, rinkenæs
6300 Gråsten
Telefon 21 16 06 83
redaktion@graastenavis.dk

Annonce 
konsulent 
Jimmy Christensen
lundtoftvej 4, Kværs
6300 Gråsten
Telefon 29 25 95 50
jimmy@pr-foto.dk

Grafisk 
tilrettelæggelse 
Hans-Ole Nielsen
Graphos – Grafisk Industriel 
Produktion
www.graphos.dk
graasten-avis@graphos.dk

www.graasten-avis.dk 
redaktion@graastenavis.dk 
annonce@graastenavis.dk

Redaktionel 
medarbejder
Helle Gyrn

hellegyrn@gmail.com

Regnskab
CH renskabs 
service
Conny Hansen
Gråstenvej 15 A 
Felsted
Telefon 74 68 56 00

Kontor: Slotsgade 8, 6300 Gråsten
Åbningstider:	 Tirsdag kl. 10-12, onsdag kl. 13-15, 

Fredag kl. 13-15 eller efter aftale

Slotsgade 26 Gråsten  Altid et besøg værd

RING 74 65 17 48

Svend Zacho blev 
ny brandkaptajn
Brandmænd og æresmedlemmer 
mødtes forleden på Gråsten 
Brandstation til generalforsamling.

Formand	for	æresretten	Erik	
Henningsen,	årets	kam-
merat	Bo	Olesen	og	10	års	
jubilar	Kim	Thomsen.

Pensionister bakker 
op om aktiviteter
De 433 medlemmer 
i Gråsten og Omegns 
Pensionist forening er gode 
til at bakke op omkring 
foreningens aktiviteter. På 

foreningens generalforsam-
ling i Ahlmanns parken 
udtrykte formanden, Aase 
Christensen, stor tilfreds-
hed med tilslutningen 

til lottospil, udflugter og 
foredrag. 

Aase Christensen omtalte 
"Ældre på indkøb", som 

modtager et kommunalt 
tilskud på 55.000 kr.

- Ældre på indkøb kører 
rigtig godt. Der er stadig 
ledige pladser på tu-
rene fra Kværs, rinkenæs, 
Egernsund og Gråsten, 
nævnte Aase Christensen, 
som rettede en stor tak til 
de frivillige hjælpere, som 
yder en fornem indsats.

Der deltog 122 medlem-
mer i generalforsamlin-
gen, som sluttede med 
lottospil. 

Fra	højre	ses	Anne	Marie	
Christensen,	Tove,	Bety	
Christensen,	Ursula	Frank,	
Aase	Christensen,	Svend	Aa.	
Janum	og	Asta	Gensschow.	
Yderst	til	venstre	står	Karin	
Sørensen	op.	
	 Foto Jimmy Christensen

Årsmøde hos 
de handlende
To bestyrelsesmedlemmer 
er på valg, når Gråsten 
Handelsstandsforening 
holder sin årlige general-
forsamling tirsdag den 23. 
februar kl. 18.00 på Den 
Gamle Kro.

Det er Pia Hagge fra 
Halifax og Gurli Nielsen 
fra Gråsten Boghandel. 
Sidstnævnte ønsker ikke 
genvalg. Indehaver af 
Sportscafeen Center Pub, 

Morten latter, har efter 
opfordring sagt ja til at 
opstille.

Som 1. suppleant er Per 
rosenberg, KFN Keramik, 
på valg. Som revisorer er 
H. Philip Jensen og Boy 
H. lorenzen på valg, og de 
er villige til at fortsætte.

Jette Pertou er på valg til 
Jubilæumsfonden, og er 
også villig til genvalg. 
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Barnedåb – Konfi rmation – Bryllup – Fødselsdage

KVæRS KRO
En ideel løsning til din fest

Kig ind på vor hjemmeside

www.godbuffet.dkTlf. 74 65 92 06

Kroen bliver udelukkende drevet som selskabsforretning 
og dinertransportable, så det er sikrest at ringe i forvejen, 

hvis De vil bestille en fest, eller blot se vore lokaler
Vi leverer til hele det sønderjyske område. Vi bruger de 
nyeste emballageformer, så maden kan holde sig varmt 
i 2-3 timer, hvilket gør det let for Dem og Deres gæster

Vi leverer maden uden beregning ved mindst 12 personer, 
ved returnering af rengjort emballage

Miljø og fakturaafgift kr. 50,00
Embalagedepositum kr. 350,00

KONFIRMATIONSMENU UD AF HUSET
VÆLG FORRET:
1. Hønsesalat med ananas, pyntet med

bacon og paprika
2. Rejecocktail
3. Tarteletter med høns i asparges
4. Dampet kold laks med hummerdressing, rejer,

asparges og citron

VÆLG STEGERET:
1. Helstegt specialkrydret skinke med flødeporrekartofler, 

broccoli, mixed salat og skysauce
2. Kalvesteg stegt som vildt, waldorfsalat, tyttebær, bønner, 

hvide kartofler og flødevildtsauce
3. Flæskesteg med blandede grønsager, hvide kartofler og 

flødesauce

VÆLG DESSERT:
1. Frisk frugt med råcreme og hakkede nødder
2. Islagkage (til 7 personer, sælges kun hele)
3. Isrand med pærer og chokoladesauce
4. Jordbærtærte

2 RETTER

125,00 Flûtes kr. 3,00
3 RETTER

135,00

NATMAD UD AF HUSET
* Valgfri suppe, frikadeller med kartoffelsalat eller
biksemad med rødbeder  ............................................  kr. 20,00

FEST PÅ KROEN
3 retters menu  ............................................................  kr. 145,00
Helaftensarrangement fra  ..........................................  kr. 348,00

GOD BUFFET UD AF HUSET
VÆLG FORRET
*Dampet kold laks med hummerdressing, rejer, asparges, 
citron eller rejecocktail eller 2 tarteletter med høns i asparges.

STEGEBUFFET INKLUSIV SALATBAR
Svinekølle helstegt som vildsvin, mør oksesteg glaseret med kraftfuld 
smag og saftig kryddermarineret kalkunfi let. 
6 slags af årstidens salater og grønsager, 2 slags dressing, 
hjemmelavet kold kartoffelsalat samt fl ødeporrekartofl er 

DESSERT
Islagkage (til 7 personer, sælges kun hele) eller æbletærte 
med creme fraiche. 
Med forret eller dessert  ..............................................  kr. 99,50
Med forret og dessert  ................................................  kr. 109,50
* ved laks, tillægspris  ..................................................  kr. 5,00
Flûtes  ..........................................................................  kr. 3,00

KONFIRMATIONSBUFFET UD AF HUSET
VÆLG FORRET
* Dampet kold laks med hummerdressing, rejer, asparges, 
citron eller rejecocktail eller 2 tarteletter med høns i 
asparges eller hønsesalat med ananas, pyntet med bacon og paprika

STEGEBUFFET INKLUSIV SALATBAR
Honningglaseret partyskinke, saftig kalkunfi let med indisk 
karry og ananas, kyllingelår, 2 lune danske frikadeller
Mixed salat, pastasalat, oliven, feta og provence croutons. 
Italienske fl ødekartofl er med tomat og bacon. 2 slags dressing

VÆLG DESSERT
1. Frisk frugt med råcreme og hakkede nødder 
2. Islagkage (til 7 personer, sælges kun hele) 
3. Isrand med pærer og chokoladesauce.
4. Jordbærtærte
Med forret eller dessert  ..............................................  kr. 119,50 
Med forret og dessert  ................................................  kr. 134,50
* ved laks, tillægspris  ..................................................  kr. 5,00
Flutes  ...........................................................................  kr. 3,00
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ALT INDENFOR HÅRDE HVIDEVARER
Salg-Service-Reparationer Såvel store som småt

Eli Hjort-Pedersen Drosselvej 8, Kollund
Tlf. 74 67 87 99 www.elis.dk












alt el-arbejde til 
konkurrencedygtige priser

Skovbøl El-Service
v/stærkstrømsingeniør og aut. el-installatør

Erik H. Hansen
Frudam 4, Gl. Skovbøl

6200 Åbenrå · tlf. 2424 0451

Nybøl grill
Amtsvejen 15, Nybøl

Tlf. 74 46 88 77
www.nybølgrill.dk

Gråstenvej 38 • Felsted
Tlf.: 7468 6066
www.felsted-radio.dk

SA LO N H ELEN
D A M E -  O G  H E R R E F R I S Ø R
V a r n æ s  V e s t e r v e j  4 a ,  V a r n æ s

6 2 0 0  A a b e n r a a
T l f .  74  6 8  0 0  8 6

SVEND AAGE THOMSENS

MALERFORRETNING
Varnæs • Telefon 74 68 03 23

Biltelefon 23 39 10 90

Kliplev Service Center
Vestermarksvej 10, Kliplev

6200 Aabenraa
74 68 74 55

FELSTED 
FORSAMLINGSHUS

Henvendelse 
vedr. udlejning:

Telefon 74 68 59 29

BENT CHRISTENSEN
TØMRER & SNEDKERFORRETNINGApS

Planetvej 4, Gråsten
Tlf. 73 65 15 15, fax 73 65 15 16

Mobil: 29 16 61 03, mail: bent@bcts.dk

VinduesMester

Palægade 1  6300 Gråsten  Tlf. 74 65 25 35
www.sydjysk-eltekniq.dk

Autoriseret elinstallatør

H. Børge Hansen
Entreprenør
Tlf.: 74 68 00 00
Mobil: 21 28 50 30

Velkær 11 - Gammel Skovbøl - 6200 Aabenraa

Sten & Grus
Selvafhentning alle ugens dage 
af sten, sand, skærver, 
grus, fl iser, natursten 
og meget mere. Vi leverer 

også gerne

Ladegårdskov Transport & Hjortefarm
Felstedvej 22, Ladegårdskov, 
6300 Gråsten. Tlf. 74 65 28 55
www.ladegaardskov.dk

Varnæsvej 535, Felsted - 6200 Aabenraa

Kalø Badehotel Aps
Kaløvej 12 · 6230 Rødekro  Tel. 74 66 21 31

mail@kalvoebadehotel.dk
www.kalvoebadehotel.dk

VENTILATION 
SERVICE 
INDREGULERING 
BOLIG VENTILATION 
BLIK
KIM SCHMIDT
Gamle Søstvej 132, 6200 Aabenraa
Telefon 29 80 70 47
E-mail: kimschmidt53@yahoo.dk

KS-VENT
CH-Regnskab
Conny Hansen
Gråstenvej 15 a  Felsted
DK 6200 Aabenraa
Tlf. +45 74 68 56 00
Fax + 45 74 68 56 02
Mobil + 45 29 89 56 04

Mail: chregnskabsservice@hotmail.com

Quorps Busser
tilbyder kørsel med busser fra 12 til 53 personer. I både 

ind- og udland, samt kørsel med liftbusser. 
Vi har busser både med køkken, toilet, klima anlæg, DVD, 
kørestolslift m.m. Kontakt os for at få et godt tilbud på 

rejser, ud� ugter osv. 

“Hvorfor bruge Deres fusser når
De kan køre med Quorps Busser”

Quorp Busser
Stenvej 8 - 6300 Gråsten

Tlf: 74650850 - Fax: 74650851

Køl – Frost -
Varmepumper  

FRI-KØL 
aut.kølefirma 
v/Dion Jensen 

dj@fri-koel.dk /tlf30516434 

GRÅSTEN KURÉR 
den lokale kurér og 

pakke transport

+45 21 74 44 03
mobil@6300kurer.dk

www.6300kurer.dk

KR Vinduespolering 
& Rengøring
Klintvej 22, Hjolderup Mark
6230 Rødekro

Kim Nielsen
Mobil 40474777

kim@krvinduer.dk
www.krvinduer.dk VISITKORT LAVES

Pr-Foto
TLF. 29 25 95 50

Stabilt medlemstal hos 
pensionister i Kværs
Kværs-Tørsbøl-Snurom 
Pensionistforening har et 
stabilt medlemstal på 150 
medlemmer. Det oplyste 
formanden Carl ratfelder 
på foreningens generalfor-
samling på Kværs Kro.

Foreningen har i det 
forgangne år arrangeret 
8 lottospil og 8 hyggeef-
termiddage, og der har 
været god opbakning 

til sammenkomsterne. 
Til bestyrelsen gen-
valgtes Carl ratfelder, 
Aase ratfelder og Kurt 
Christensen.

Ny revisor blev Ervin 
Petersen, der aføser Kaj 
Nielsen, der ikke ønskrede 
genvalg.  

Generalforsamlingen 
besluttede at hæve kontin-
gentet fra 30 til 50 kr. 

Ældre Sagen i Gråsten 
har stor succes med at 
udbyde førstehjælpskur-
ser. I Ahlmannsparken 
lærer en flok ældre at 

give kunstig åndedræt og 
hjertemassage.

- Der er stor interesse 
for at modtage et første-
hjælpsbevis, fortæller Orla 
Kundby. 

Kurt	Henriksen,	Alnor,	del-
tager	i	et	førstehjælpskursus.
 Foto Jimmy Christensen

Førstehjælps 
kursus til ældre

Nylak Gråsten, som gen-
nem mange år har malet 
biler og lastbiler, er luk-
ket. Firmaet ligger på en 
lejet grund, som tilhører 
DSB. 

Nylak 
lukket
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Musik og Sportsbar

De 3 Stude består af Frank Reimer, gui/ sang, Jesper Sejrup, bas/kor og Jakob Sonne, trommer. 
Bandet leverer musik, hvor publikum ikke kan stå stille. Trådløs guitar, jungletrommer, funky bas 

og fede soloer på bordene, samt opfordringer til at danse og synge er en del af deres show.
En fed aften/nat med De 3 Stude er en aften med god musik af Kim Larsen, AC/DC, Robbie Williams, 

D-A-D, Poul Krebs, Thomas Helmig og mange � ere. Hvem kender ikke hits som, Bad Craziness, 
Midt om natten, Come Undone, Highway to Hell, Kommer nok hjem, Lanternen, Stupid man osv. 

Alle i bandet er superrutinerede og spiller med masser af glød og entusiasme! Altid klar til at fyrer en fed 
fest af, til langt ud på natten. Det er bare med at få kridtet danseskoene og smurt sangstemmen.

Så kom og fyr den af sammen med studene, det bliver med garanti ikke kedeligt.
Let´s rock all night long! Motto: Jeres musik på Vores måde.

Live 
Musik

gitte Og Stephan
Fredag den 19/02 kl. 16.00

duoen gitte Og Stephan spiller musik
fra 80´erne frem til i dag

de 3 Stude
Fredag den 19/02 kl. 23.00

Åbningstider: 
Mandag kl. 10.30-22.00
Tirsdag kl. 10.30-22.00

Onsdag kl. 10.30-22.00
Torsdag kl. 10.30-23.00
Fredag kl. 10.30-04.45

Lørdag kl. 10.30-04.45
Søndag kl. 10.30-22.00

Husk at besøge vores hjemmeside, og se hvad der sker på
Center Pub - Ulsnæscentret - tlf. 74 65 33 65
www.centerpubgraasten.dk

Musik og Sportsbar

Quorp’s Busser og Gråsten Avis arangerer bustur til Bornholm, som er 
Danmarks dejligste ferieø. Østersøens perle er en af de mest eftertragtede 
feriesteder. Vi skal opleve Bornholms perlerække af attraktioner. Vi skal 

se den største og fl otteste af Bornholms 4 rundkirker. Vi skal se Gudhjem, 
som er en af Danmarks fl otteste byer. Vi skal besøge Nordeuropas største 

borgruin, Hammershus, som rummer et spændende stykke Danmarkshistorie. 
Vi skal opleve Bornholm med de stejle klipper, afvekslende landskaber og 
hvide sandstrande og besøge de små idylliske byer, som oser af atmosfære

Vi skal bo på Klostergården i den skønne nordbornholmske by Allinge.

Pris 3450 kr
som incl. person i dobbeltværelse, halvpension, bus og færge, 

guidede ture, men ikke entre. Tillæg for enkeltværelse 400 kr.

Yderligere oplysninger og tilmelding til

Tilmelding til Herman Quorp tlf. 7465 0850

Busrejse til
Bornholm

mandag den 14. juni
til fredag den 18. juni

Dilettanter slår sig løs i Kværs
Der er lagt op til nogle 
forrygende aftener i Kværs 
Forsamlingshus. 12 per-
soner øver for tiden på 
højtryk på et stykke, som 
hedder "Arsenik og gamle 
kniplinger". Det er en 
gammel klassiker, som 
handler om to ældre da-
mer, som udadtil opfører 
sig søde og rare mennesker, 
men det er de bare slet 
ikke. Stykket er fuld af 
action, overraskelser og 
humor.  

- Folk kan bedst lide et 
gammeldags stykke. De 
kommer for at more sig, 
siger instruktør Anette 
Thaysen, som er instruktør 
for fjerde år i træk.

Hun glæder sig over, at 
folk er flinke til at bakke 
op om de lokale aktører, 
der har modet til at stille 
sig i rampelyset foran re-
sten af lokalbefolkningen.

Der er ingen problemer 
med at rekruttere aktø-
rer. Tværtimod. Der er 
seks nye medvirkende. 

Det er Torben lund, 
Christian Hansen, rikke 
Poulsen, Martin Hansen, 
Gitte Hansen og Jimmy 
Christensen. De garvede 
aktører er Jørgen Brodersen, 
Hans Jørgen Albrecktsen, 
Jesper Albrecktsen, Dagny 
Madsen og Bente Frilund. 

Sufflør er Helle Toft 
Thaysen.

Stykket opføres i Kværs 
Forsamlingshus og har 
generalprøve på lørdag kl. 
14.30. Klokken 18.30 er 
der gallapremiere med spis-
ning og dans. Der er solgt 
80 billetter til premieren, 

men der er stadig 20 billet-
ter til salg.

Tirsdag den 23. februar 
og torsdag den 25. februar 
er det muligt igen at se 
den muntre forestilling. 
Begge aftener kl. 19.30. 
Sidste år så 526 mennesker 
dillettantstykket. 

Lokale	dilettanter	er	klar	til	at	gå	på	scenen	i	Kværs	Forsamlingshus	til	en	forrygende	
forestilling.

Kampvalg hos 
pensionister
På generalforsamlingen 
i Gråsten og Omegns 
Pensionistforening 
blev formanden Aase 
Christensen genvalgt. 
Desuden var der genvalg 
til Betty Christensen og 
Asta Genschow.

Til posten som suppleant 
var der kampvalg. Arne 
Sørensen Gråsten, blev 
valgt med 50 stemmer, 
men Birgit Frydendall 
fik 32 stemmer og 
Hans Genschow fik 11 
stemmer. 

Gråsten Venstres valg-
kamp op til byrådsvalget 
17. november i fjor kostede 
godt 13.000 kroner. Det 

fremgik af regnskabet, 
som blev fremlagt på ge-
neralforsamlingen på Den 
Gamle Kro. 

Billig valgkamp

Selv om der var meget 
sne samlede Gråsten 
Ældreklub alligevel 35 
mennesker til et foredrag 

med Kaj Schmidt, som 
meget spændende fortalte 
om at være et finnebarn. 

35 hørte 
finnebarn
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LEjLIghEd I RInKEnæS
110 kvm., 4300 kr + forbrug

LEjLIghEd I nybøL
180 kvm. med havudsigt

6500 kr + forbrug

 For fremvisning og leje 
ring 4021 7716

KIRKENS KORSHÆR

genbrugsbutik
Borggade 5, Gråsten ∙ Tlf: 61 31 51 92
Åbningstider: Mandag-fredag kl. 11-17 Lørdag kl. 10-12

Vi modtager gerne tøj, bøger, 
møbler og andre ting
Afhentning og udbringning efter aftale

Benzin- og kiosksalg
Vi har fået forhandling af Danske Spil

Køb og salg af nye og brugte biler

AUTO
REPARATIONER

• Serviceeftersyn

• Motortest

• Bremser

• Dæk

• Ruder

• Syn

• Rust

• Tra� kskader m.m.

• Opel Service

Gisselmann
Kongevej 85

6300 Gråsten
74 65 01 70

LEJLIGHED 2. SAL
Flot lejlighed på 110 kvm. med fl ot 

udsigt over Slotssøen. Indeholder bad 
med bruser og plads til vaskemaskine, 
godt spisekøkken, soveværelse med 
skabbe og værelse og dejlig lys stue

Månedlig husleje 4400 kr plus forbrug

FOR FREMVISNING OG 
UDLEJNING RING 7465 1746

Service Partner

Vi passer godt på din bil...
 Serviceeftersyn
 Rep. af alle person- og  
varebiler
 Bremse- og lygtekontrol
 Aircondition
 Autoruder og stenslag

	
Plade- og rustarbejde	
Klargøring til syn
 Forsikringsskader	
Salg af dæk og fælge	
Køb og salg af biler

Service og reparation af alle bilmærker- også inden for garanti-perioden

Sejersbæk Biler ApS
Nederbyvej 2 • 6300 Gråsten
Telefon 7465 2220 • Telefax 7465 2270

Service Partner

Vi passer godt på din bil...
 Serviceeftersyn
 Rep. af alle person- og  
varebiler
 Bremse- og lygtekontrol
 Aircondition
 Autoruder og stenslag

	
Plade- og rustarbejde	
Klargøring til syn
 Forsikringsskader	
Salg af dæk og fælge	
Køb og salg af biler

Service og reparation af alle bilmærker- også inden for garanti-perioden

Sejersbæk Biler ApS
Nederbyvej 2 • 6300 Gråsten
Telefon 7465 2220 • Telefax 7465 2270

Service Partner

Vi passer godt på din bil...
 Serviceeftersyn
 Rep. af alle person- og  
varebiler
 Bremse- og lygtekontrol
 Aircondition
 Autoruder og stenslag

	
Plade- og rustarbejde	
Klargøring til syn
 Forsikringsskader	
Salg af dæk og fælge	
Køb og salg af biler

Sejersbæk Biler ApS
Nederbyvej 2 • 6300 Gråsten
Telefon 7465 2220 • Telefax 7465 2270

Service og reparation af alle bilmærker- også inden for garanti-perioden

Åbningstider: Mandag, tirsdag, fredag kl. 13-19
Onsdag, torsdag, lørdag kl. 10-19

Saengjan
Thaimassage
Jernbanegade 1, 6300 Gråsten
Kig ind. Jeg masserer også uden tidsbestilling 
eller aftal tid på telefon 2247 0268

250 kr pr. time

LEJLIGHEDER I GRÅSTEN
CENTRALT BELIGGENDE

Lejlighed 80 kvm.
Månedlig leje incl. vand og a’conto varme 4000 kr. 

El afregnes efter egen måler.

Kælderrum stilles til rådighed. Husdyr ikke tilladt.
---

Lejlighed 65 kvm.
Månedlig leje incl. vand og a’conto varme 3900 kr. 
El afregnes efter egen måler. Kælderrum stilles til 

rådighed. Husdyr ikke tilladt. 

HENVENDELSE FOR BESIGTIGELSE 
OG LEJE TLF. 2028 0865

LEjLIghEd
I ALnOR 

Lejligheden der er på 94 m² med 
terrasse og egen indgang

Ca. 100 m fra Flensborg fjord
Er ledig fra 1. april 2010
Månedlig leje kr. 3.900,- 

+ forbrug
Indskud 3 måneds leje

hEnVEndELSE
TLF. 7465 3005

Lej din 
trailer

hos
Statoil 

Gråsten

Ring 74 65 17 48

Tilstrømningen til den 
første afstemningsfest i 
Gråsten i næsten 50 år 
overgik alle forventninger. 
70 mennesker mødte op 
på Den Gamle Kro for at 
markere 90 års jubilæet 
for Sønderjyllands gen-
forening med Danmark i 
1920.

Journalist ved radio 
Syd, Torben Ølholm, 

priste afstemningen, hvor 
Tyskland måtte afgive om-
rådet fra Flensborg Fjord 
og til Kongeåen.

- Det var en demokratisk 
afstemning, korrekt, ret-
færdig og hæderlig. Vi fik 
en rolig grænsedragning, 
nævnte Torben Ølholm, 
som bemærkede, at DSB 
overtog togdriften i 
Sønderjylland i maj 1920.

- Så var det slut med 
at køre præcis, lød det 
muntert frra en velop-
lagt Torben Ølholm, 
som kom med en række 
markante meninger. 
Han glædede sig over 
de åbne grænser med 
Schengen-samarbejdet.

- Grænser låser og lukker 

af. De produserer ikke no-
get, understregede Torben 
Ølholm, som i samme 
åndedrag efterlyste en ny 
folkeafstemning om de fire 
danske forbehold, som er 
skadelige for Danmarks 
indflydelse i Europa. 

70 til afstemningsfest

Der	var	hyggelig	stemning	med	højskolesang	ved	afstemningsfesten.	 Foto Dieter Skovbo DIETErDAT

Multihal rykker 
nærmere i Kværs
Borgmester Aase Nyegaard 
(l) lovede på et borgermø-
de opbakning til den nye 
multihal i Kværs. Byggeriet 
vil koste godt tre millioner 
kroner, og lokalbefolknin-
gen har selv samlet 1 mio. 
kr. ind ved egne arrange-
menter. Fonde har doneret 
1,2 mio. kr.

Overfor de 40 kværslin-
ger stillede Aase Nyegaard 
i udsigt, at Sønderborg 
Kommune skyder de re-
sterende 750.000 kr i byg-
gesummen. Når det ligger 
klart, hvad kommunen kan 
realisere af anlægsprojekter, 
ligger multihallen i Kværs 
højt oppe på listen over 
bevillingsberettigede.

Formand for Kværs-
Tørsbøl Ungdoms- og 
Idrætsforening, Hans 
lenger, forventer, at 

byggeriet bliver dyrere end 
de tre millioner kroner, 
men heldigvis ser det ud til, 
at lokal- og Anlægsfonden 
også vil bidrage.

Mange lokale vil gerne 
give et nap med under byg-
geriet. Hans lenger lagde 
en liste frem, og 15 perso-
ner skrev sig på til forskel-
lige opgaver.

Multihallen bliver på 230 
kvadratmeter. Dertil kom-
mer motionsrum, spinning-
lokaler, opholds- og om-
kædningsrum, scene, mu-
lighed for at spille bordten-
nies og badminton og plads 
til gymnastikredskaber.

Det samlede byggeri er på 
600 kvadratmeter fordelt 
på to etaper.

Hans lenger forventer, at 
det første spadestik tages 
omkring 1. april. 

Aase	Nyegaard	var	blandt	indlægsholderne	ved	borgermødet	
i	Kværs.	 Foto Jimmy Christensen
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STOFHYTTEN
ULSNÆS CENTRET · TLF. 74 65 43 44

ÅBNINGSTIDER:
Mandag-fredag kl. 10.00-17.30 ∙ Lørdag kl. 9.30-13.00

Hæklegarn
100 gram  ........ kr. 36.00
Strikkebøger
Mandarin
Petit
Mandarin
Classic

Hækleopskrifter 
fra Sandnes Garn

Tønden holdt i 8 minutter
En hel del superhelte og 
prinsesser, et par sørøvere 
og en enkelt robot slog 
lørdag formiddag katten af 
tønden på torvet i Ulsnæs 
Centret i Gråsten.

Der gik ikke mange 
minutter, fra der var givet 
grønt lys til tøndeslagnin-
gen, og til slikposer væl-
tede ud af den smadrede 

tønde hos de 8-13 årige. 
Kattekonge blev 12-årige 
Nicolaj Bock, Egernsund.

Alle nåede dog at få lov 
til at slå, og var man ikke 
lige en af de heldige, der 
blev kattekonge eller kat-
tedronning, så var der også 
titlen som årets bedste 
udklædte.

De 0-7 årige fik også lov 

til at tæve løs på en tønde, 
og det blev 7-årige Julie 
Dencker Nielsen, Gråsten, 
som med et velrettet slag 
blev kattedronning.

Der var mange flotte 
udklædninger. Det var 
4-årige Emilie Meilby 
Petersen, Egernsund, der 
var udklædt som køleskab, 
som løb med titlen hos de 

yngste og 8-årige Gustav 
Skovbo Johansen, Gråsten, 
der var udklædt som com-
puter, der løb med titlen 
hos de ældste.

Tøndeslagningen var 
arrangeret af Gråsten 
Handelsstandsforening. 

Selv	om	det	var	hundekoldt	
hyggede	børnene	sig	med	at	
slå	katten	af	tønden.
	 Foto Jimmy Christensen
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Fremmødet til general-
forsamlingen i Gråsten 
Venstre var det største i 
mange år, og formanden 
Peter Brodersen glædede 
sig i sin beretning over, at 
Venstre i Gråsten oplevede 
stemmefremgang.

- Jens Peter Thomsen fik 

485 stemmer. Det er det 
bedste stemmetal i hans 
16 år i kommunalpolitik. 
Han har da også konstant 
øje for, hvad der vrører 
sig i lokalsamfundet, 
nævnte Peter Brodersen, 
som var tilfreds med, 
at Venstre har fået et 

medansvar i Sønderborg 
Kommune i form af tre 
udvalgsformandsposter.

Han kom ind på den 
kommunale økonomi og 
nævnte, at der efter an-
befaling fra Venstre er sat 
en kulegravning i gang af 
kommunens økonomi.

- Vi er også i Sønderborg 
Kommune ramt af den 
økonomiske afmatning. 
Både erhvervslivet og 
private kører på nedsat 
blus. Mange små og store 
virksomheder har reduce-
ret i medarbejderstyrken. 
Arbejdsløsheden er blevet 
større. Det betyder et redu-
ceret indkomstgrundlag, 
mindre købekraft og min-
dre omsætning, beklagede 
Peter Brodersen.

Bent Skibsted, Gråsten, 
blev nyvalgt til bestyrelsen, 
mens der var genvalg til 
Jens Peter Thomsen. 

Udkørende 
Computerservice

· Med eget værksted
· Mulighed for indlevering

PC Home Service
Harald Ivers
Hokkerup Gade 3, 6340 Kruså
Tel 7467 5257 / 2462 8659 · pc-home@bbsyd.dk

Se mere på www.pc-home.dk

gråsten Udlejning
Siden 1973

Borde Stole Porcelæn Fade
Bestik Glas Lysestager 

og meget mere
Også stole med stofsæde til telte osv.
Ring og spørg, vi kan evt. skaffe det

Tlf. 74 651 809 – 40 250 038
Aase og Finn

BILLIGE TRÆPILLER
Barlinek træpiller, 1000 kg  1675 kr

Flex Heat, 896 kg  1650 kr

Træpiller 8 mm, 1050 kg  1570 kr

Træbriketter, 960 kg  1500 kr
Lager: Industriweg 35, Harrislee

Ring 60 66 33 50 eller bestil på WWW.PILLEMADSEN.DK

Efter at have været henne 
i byen for at handle, synes 
jeg nok, at det er en skam-
plet for Gråsten by, at ga-
derne ser ud som de gør.

Det er hverken til at 
komme frem eller tilbage, 
og man går med livet i 
hænderne.

Jeg tænker også på de, der 
er ældre og svage og har en 
rollator med sig. De har 
ikke en chance. Men hvad 
skal de gøre. lidt indkøb 
skal der jo foretages.

En dame havde sin cykel 
med for at have noget at 
støtte sig til og til at befor-
dre sine indkøb hjem i.

Behøver jeg at nævne, at 
hun var helt ødelagt da hun 
kom hjem. Det kan vi sim-
pelthen ikke være bekendt

På egne og mange andres 
vegne.
Jytte	Petersen	
Bryggen	
Gråsten

LæSErBrEv

Utålelige forhold 
i Gråsten Jeg opfordrer medlem-

merne af Avnbøl-Ullerup 
Vandværk til at møde 
op på generalforsamlin-
gen mandag den 22. fe-
bruar kl.19.30 på Marina 
Fiskenæs i Gråsten.

I januar 2007 lukkede 
bestyrelsen for vandet til 
min ejendom. Uden varsel. 
Uden lovlig grund. De 
trængte ind på grunden og 
gravede en brønd. Ifølge 
landets love og forenings-
regulativ har vandværket 
pligt til at forsyne ejen-
domme med vand og 

ingen ret til at grave på 
privat grund.

Ved sine gentagne over-
trædelser af regulativ og 
love har bestyrelsen mistet 
medlemmernes tillid. Den 
1. februar i år faldt dom-
men. Som jeg forventede, 
lød den, at lukningen 
var ulovlig, at vandvær-
ket skulle betale erstat-
ning og bære alle sagens 
omkostninger.

Nu nægter bestyrelsen 
at åbne for vandet. I mere 
end tre år har jeg ikke haft 
vand. Det er mildt sagt 

ikke bekvemt. Det er rige-
lig grund til at vælge nye 
ind i bestyrelsen. Derfor 
opfordres medlemmerne til 
at møde op på generalfor-
samlingen og kvinder og 

mænd med hjerte, forstand 
og vilje til at overholde re-
gulativ og love, at lade sig 
vælge ind i bestyrelsen.
villiam	B.	Grønbæk	
Kobberholm	10,	
Bojskov

LæSErBrEv

Vandet blev lukket

Fremgang hos 
Gråsten Venstre

Byrådsmedlem	Jens	Peter	
Thomsen,	formand	for	
Gråsten	venstre,	Peter	
Brodersen,	og	folketingsmed-
lem	Ellen	Trane	Nørby.

Velpolstret 
forening
Gråsten og Omegns 
Pensionistforening er en 
velpolstret forening. På ge-
neralforsanmlingen kunne 
kassereren Anne Marie 
Christensen fremlægge et 

regnskab, der viste et over-
skud på 10.000 kr.

Pensionistforeningen rå-
der nu over en formue på 
godt 76.000 kroner. 

Siden 24-årige Christian 
Teichert overtog 
rådhuskiosken i Gråsten 
er butikken blevet renove-
ret og moderniseret. Der 

er kommet flere blade, 
magasiner og varer på 
hylderne. Seneste tiltag 
er installering af 8 nye 
spilleautomater. 

 Foto Jimmy Christensen

Nye 
spilleautomater
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Gråsten slotskirke
Søndag den 21. februar kl. 9.00 

ved Kevin O. Asmussen

Adsbøl kirke
Søndag den 21. februar 

Ingen gudstjeneste

kværs kirke 
Søndag den 21. februar kl. 10.00 

ved Kevin O. Asmussen

broAGer kirke
Søndag den 21. februar kl. 10.30 

ved Stefan Klit Søndergaard

Felsted kirke
Søndag den 21. februar kl. 10.00 

ved Hans Jørgen Østergaard 

eGernsund kirke
Søndag. den 21. februar kl. 10.30 

ved Mai-Britt Josephsen Knudsen

rinkenæs kirke
Søndag den 21. februar kl. 10.30 

Rinkenæs Korskirke ved Søren Ruager

kliplev kirke
Søndag den 21. februar kl. 10.00 

ved Eva Wiwe Løbner

vArnæs kirke
Søndag den 21. februar kl. 9.00 

Gudstjeneste ved 
Hans Jørgen Østergaard

nybøl kirke
Søndag den 21. februar kl. 14.00 

ved Anders Kingo

vester sottrup
Søndag den 21. februar kl. 10.00 

Der henvises til Ullerup kirke

nordschleswiGsche 
Gemeinde

(Den tyske frimenighed)
Søndag den 21. februar. kl. 10.00 
I Holbøl ved Pastor Sylvia Laue

Gudstjenester

Tirsdag den 2. marts kl. 19.30 
på Förde-Schule

Foredrag med Stefan Kleinschmidt
Efterfølgende afholdes generalforsamling

Dagsorden i� g. vedtægterne. Evt. forslag skal være 
formanden i hænde senest den 23. februar.

På foreningens vegne

Anne Hohwü
tlf. 7465 1039, mail anneh@bbsyd.dk

Dansk-tysk venskabsforening for kirkeligt samarbejde

HUSK

General
forsamling 

og foredrag

Onsdag den 17. februar kl. 19.30 
i Ahlmannsparken

Et foredrag om præstens arbejde 
blandt fangerne i en arrest. 

Ved fængselspræst Thomas Brauner Naeser

Gråsten-Adsbøl Menighedsråd

Mennesket
bag forbrydelsen

SOGNECAFÉ
I KONFIRMANDSTUEN

den 24. februar kl. 14.30 til 16.00

�
vi skal synger af hjertens lyst.
… og en god snak over kaff en

Alle er hjertelig 
velkommen 

På gensyn
Rinkenæs

Menighedsråd

Hermann P.W. Jørgensen, 
Nederbyvej 88, rinkenæs 
er død 88 år. Han var en 
stout, robust og afholdt 
mand, som indtil i efter-
året selv gravede sin have.

Han var født i rønshoved 
og blev som ung udlært ba-
ger. Han skiftede imidlertid 

fag og arbejdede i mange år 
som skovarbejder i Gråsten 
Stats skov indtil han gik på 
pension.

I fritiden syslede han med 
frimærker, og havde en stor 
samling. Han elskede at 
færdes i naturen, gik mange 
ture i skoven og havde sin 

egen båd, som han fiskede 
fra på Flensborg Fjord.

Hermann Jørgensen var 
gift med Margrethe, som 
han havde den sorg at mi-
ste for tre år siden. For sine 
to børn, randi, der bor i 
Aabenraa, og rainer, der 
bor i Sønderborg, var han 
den faste bastion. 

Dødsfald

Gråsten og Omegns 
Pensionistforening arran-
gerer 18.-23. juni en seks 
dages bustur til Vestkysten 
og Thy. Interesserede 
kan møde op til et 

orienteringsmøde torsdag 
den 24. februar kl. 10.00 i 
Ahlmannsparken.

Sidste år havde man en 
vellykket tur til Dessau. 

Bustur til Thy

På det første møde efter 
generalforsamlingen har 

bestyrelsen for Gråsten 
ringriderforening med 

formanden Pren Kleis i 
spidsen konstitueret sig. 
Filialchef i Andelskassen 
Bo Hansen, blev genvalgt 
som næstformand.

Per rosenberg fortsætter 

på sekretærposten, mens 
Jesper Thomsen varetager 
opgaven som kasserer. Keld 
Jørgensen er pladskom-
mandant og Hans Heissel 
er udpeget som pladsas-
sistent. reiner Petersen er 
stadig Pr-medarbejder og 
webmaster.

Årets ringriderfest finder 
sted den 16.-19. juli, og det 
er 103. gang, den finder 
sted. 

Genvalg i 
ringriderforening

Bestyrelsen	gør	klar	til	sommerens	højdepunkt	i	Gråsten.	Her	ses	reiner	Petersen,	Hans	
Heissel,	Bo	Hansen,	Jesper	Thomsen,	Preben	Kleis	og	Per	rosenberg.

Tak fordi du handler lokalt

Broager ˙ Egernsund ˙ Kruså ˙ Kliplev ˙ Felsted ˙ Sundeved ˙ Dybbøl
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SLAGTEREN tilbyder

stk kun

1500

Ristorante Pizza
325-375 gr

Hjemmelavet
Luxus Leverpostej

Bakke 200 gr

1 stk 14.95
Tag 2 stk

2000

1 Kasse Fuji Æbler
Italien
kl. 1

Kasse
2,2 kg

2300

Flere 
varianter

Kom og smag 
torsdag 

mellem 15 - 17

4 pakker
a 500 gr

8495

Cirkel Kaffe Blå
eller Guld

Skinke
schnitzler

Ferske 
Svinemørbrad

2 kg

7995
Tag 3 stk

10000

2 x 1 kg
Kyllinge Overlår

DYBFROST

kun

2500

Økologisk 
Kærgården

3 pakker
a 250 gr

2700
Max 6 stk pr kunde

SuperBrugsen Gråsten             .  tlf. 73 65 26 00 . www.talent-for-butik.dk

Ferie med afslapning
10
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DELIKATESSEN tilbyder

stk kun

1500
nu

1200

Fyrfadlys
Pose 40 stk.
m/brændetid
på 6 timer

Pose 1 kg

3500

Steff Houlberg Pølser
vælg mellem Bayerske 
eller Hotdog Pølser

Morgenæg
str Large

bakke
m/ 10 stk

1295

Flere 
varianter Spar

22.95

Spar
15.00

Pr stk

5495

1 hel Als Kartoffel 
spegepølse eller 
Kogt Sardel

Frokost
salat

Original Juice

2 x 2 ltr

2500

Spar
14.00

100 gr

795

Rubik`s Revolution
Elektronisk Terning
med 6 Spil

Torsdag kun

4995

Landgangs
brød

1 stk 29.95
2 stk

5000

Normalpris 
199.95

KUN FREDAGKUN TORSDAG KUN LØRDAG

SuperBrugsen Gråsten             .  tlf. 73 65 26 00 . www.talent-for-butik.dk

Gråsten
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Sulten kommer tæt på 
onsdag den 24. februar fra 
kl. 10.00 til kl. 13.00, når 
en gruppe unge volontører 
kommer forbi Broager for 
at fortælle om konsekven-
serne af sultkatastrofen. 

I ugerne op til 
Folkekirkens Nødhjælps 
sogneindsamling søndag 
den 7. marts kører unge 
frivillige Danmark tyndt 
for at sætte fokus på sult i 
den tredje verden. De unge 
volontører er netop vendt 
hjem fra ophold i forskel-
lige afrikanske lande, 
hvor de har oplevet at få 
sult helt tæt ind på livet. 
Nu fortæller de om deres 
oplevelser, og via forskel-
lige aktiviteter og såkaldte 
workshops kommer kon-
firmanderne på egen krop 
til at føle, hvordan unge 
på deres egen alder dagligt 
kæmper mod sulten. 

Jørgen Kaad er an-

svarlig for den lokale 
sogneindsamling.

Ved at bruge to timer 
søndag formiddag på at 
samle ind til Folkekirkens 
Nødhjælp kan de unge 
gøre en kæmpe forskel for 

rigtig mange børn og unge 
i Afrika. Deres indsats har 
en stor betydning”, siger 
Jørgen Kaad, som kan 
kontaktes på 28 73 61 81, 
hvis man ønsker at være 
indsamler. 

BROAGER BILSYN
Vi brænder for vores arbejde og sætter en ære i 
at gøre vores bedste - hver gang!

• Syn af alle køretøjer op til 3500 kg
• Drive-in syn / syn uden tidsbestilling
• Motorkontor / nr. plade ekspedition
• Professionel rådgivning
• Evt. hente og bringe køretøjet

Ring og hør nærmere på 
telefon 61 60 08 08

BROAGER BILSYN
Ramsherred 3
6310 Broager

Døgnvagt 4 + 6 pers. vogne

Tlf. 20 83 63 10

Hørtoftvej 16a, Ragebøl · 6400 Sønderborg · Tlf. 74 48 55 75

Broager
v/ Helge Jørgensen

Forhandler af 

 CANAL  DIGITAL-VIASAT-BOXER

Antennearbejde udføres

Ring til Ervin
mobil 21 38 94 18

Radio Centrum · Borgergade 1 
6310 Broager · Tlf. 74 41 59 82

Noble House 
KØB og SALG 

Sct. Pauli 28 • 6310 Broager • Tel. 4079 1647 el. 7444 2425
Åben dagligt 10.00 - 18.00. November-marts lukket mandag og tirsdag

ANTIK • NOSTALGI

Noble House 
KØB og SALG 

Sct. Pauli 28 • 6310 Broager • Tel. 4079 1647 el. 7444 2425
Åben dagligt 10.00 - 18.00. November-marts lukket mandag og tirsdag

ANTIK • NOSTALGI

VINTERÅBNINGSTIDER
Mandag LUKKET
Tirsdag LUKKET
Onsdag Kl. 12-18
Torsdag Kl. 12-18
Fredag Kl. 12-18
Lørdag Kl. 12-18
Søndag Kl. 12-18

Noble House 
KØB og SALG 

Sct. Pauli 28 • 6310 Broager • Tel. 4079 1647 el. 7444 2425
Åben dagligt 10.00 - 18.00. November-marts lukket mandag og tirsdag

ANTIK • NOSTALGI

Broager Antik & Nostalgi

robert Nielsen, Havnevej 
12, Egernsund, er død 72 
år. Han trådte sine barne-
sko i Stranderød. Som ung 
sejlede han på Flensborg 
Fjord med de kendte 
Egernsundbåde, som frag-
tede ler og kreaturer. Han 
havde udlængsel, og sej-
lede i mange år på de syv 
verdenshave. Da han gik i 
land, drev han i 20 år - fra 
1979-1999 - Havnevejs 
cafeterie.

robert Nielsen nød sit 
otium som altmuligmand. 
Han kunne reparere gamle 
fiskekuttere, male og lave 
husligt arbejde. Han var 
et lyst, vellidt og positivt 
menneske. For ham var 
der ingen problemer, kun 
løsninger. Han havde altid 
tid til en god snak med 
venner og naboer.

robert Nielsen var gift 
med Inger, og parret fejre-
de guldbryllup i maj sidste 
år. I det gæstfrie hjem 
opvoksede 4 børn. De tre 
døtre bor i Sønderborg, 
mens sønnen bor i Iller. 

Dødsfald

Tusind tak
For opmærksomheden ved vores 120 års fødselsdag.

venlig	hilsen	
Mona	og	Willy	Lund	

Egernsund

Nyvalg i Egernsund

På generalforsamlingen 
i Maritim-Historisk 
Forening for Egernsund 
og Gråsten kunne for-
manden Herluf Jørgensen, 
Egernsund, glæde sig over, 
at foreningen har et stabilt 
medlemstal på 75.

Nyvalgt til bestyrelsen 

blev Poul Erik Jørgensen, 
Sønderborg, der aflø-
ser Claus Ellehauge, 
Nordborg, der var med 
til at stifte foreningen i 
2004.

Den øvrige besty-
relse består af Helge 
lieberg, Nybøl, der er 

næstformand, Nicolai 
Johannsen, Egernsund, 
der er kasserer og lars 
Staal, Skelde, der er 
sekretær.

Tom C. Jonsson, Broager, 
blev ny suppleant. Som 
revisorer genvalgtes Walter 
Hansen og Hans Jepsen. 

25	medlemmer	mødte	op	til	generalforsamlingen	på	Egernsund	Skole.

Unge sætter fokus 
på hungersnød
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4

2 x 1 kg

2500
Kakao Mælk Cirkel KaffeParty Ice

Kylinge Overlår

2 pk

2500
8-12%

1795

Pålækker Hakket Oksekød
500 gr

Kærgården
Økologisk

Kyllingebryst 
Filet
Fersk

2 kg

9900

3 ltr

2000
3 pk
a 250 gr

2700

Fiskefi let
3 stk

2000

Spar 
22.90

Spar 
12.95

Spar 
54.95

Spar 
20.35

Spar 
10.00

Spar
7.00

Spar op 
til 14.90

HVER MANDAG
Pålæg fra delikatessen
3 x 80 gr
Flere varianter 39.95

HVER TIRSDAG
Mælk, mini eller let

Pr ltr
Max 5 ltr pr kunde 2.95

HVER ONSDAG
Frugtmarked
Flere varianter
8 stk 12.95

HVER TORSDAG
Hjemmelavet almindelig franskbrød
Pr stk
Kun 10.00

HVER FREDAG
Engelsk Bøf
4 stk ca 600 gr 59.95

HVER LØRDAG KL. 8.30-11.00
Bagerafdeling
Rundstykker, spanske eller håndværker
6 stk 15.00

Vaffelis

Æske med
6 stk

1000

Vej selv
slik pr 100 gr

7 95

2 ltr

2000
4 pk
a 500 gr

8495

Lasagne eller 
Spaghetti 
med kødsovs

1500

SuperBrugsen Broager . tlf. 73441500

Broager

Åben Søndag
Kl. 10-17

D E L I K A T E S S E N

Endagstilbud
hele februar
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Erhvervslokaler
Produktions-, lager- og kontorlokaler, beliggende Nejsvej, 
Broager, udlejes. Lav pris. Størrelser fra 120 til 1.060 kvm. 

hanssonerhverv.dk · telefon 7443 4897

Vi forestår udlejning af lokaler til erhverv 
samt enkelte boliglejemål.

Det er vores målsætning, altid at kunne tilbyde gode 
og velbeliggende lokaler til konkurrencedygtige priser.

E-mail: per@hanssonerhverv.dk

MALERENS LAGERSALG
v/ Ravns Malerfi rma

Tlf. 74 44 27 24
Bil 40 74 27 24   

- alt malerarbejde udføres
- altid et godt tilbud i butikken

Åbningstider:
Man-, torsdag 14.30-17.00
Fredag 13.00-17.00
Lørdag 9.00-12.00

VESTERGADE 27 • 6310 BROAGER
Vi kan gøre det endnu bedre

BROAGERLANDS 
VENSTRE 

Vælgerforening
Afholder 

Generalforsamling
Mandag den 22. februar kl. 19.30

Hos Nette Jensen’s, aktivitets 
og kulturhus i Skelde

Dagsorden jævnfør vedtægter

Efter generalforsamlingen orienterer 
Viceborgmester Tage Petersen om aktuelle 

politiske emner i Sønderborg Kommune

Broager-Hallen
 Den selvejende institution Broager-Hallen 

indkalder hermed til ordinær

Generalforsamling
Torsdag den 11. marts 2010 kl. 19.30 

i hallens cafeteria

DAGSORDEN:
1. Valg af dirigent
2. Årsberetning
3. Valg af medlemmer til repræsentantskabet
4. Valg af revisorer
5. Indkomne forslag
6. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på general-
forsamlingen må være indgivet skriftligt til 
bestyrelsen senest den 25. februar 2010

Af	Heidi	Clausen

Omkring 30 børn i fest-
lige kostumer var søndag 
mødt op hos Nette Jensen 
i Skelde til fastelavn. 
Det blev til et par hyg-
gelige timer med kaffe 
hjemmelavede boller og 
tøndeslagning.

Alle var spændte på, 
hvem der slog tønden 
ned. Sidste slag blev taget 
af Jørgen Peter lyck lai. 
Prinsesse blev Pernille 
Balling Nielsen. Efter 
tøndeslagningen var der 
børnedans. 

30 børn til fastelavn 
i Skelde

Jørgen	Peter	Lyck	Lai	blev	kattekonge,	mens	Pernille	
Balling	Nielsen	blev	prinsesse.

Det var et topmotive-
ret Broagerhold, der 
i lørdags i sin første 
oprykningskamp sendte 
Vejen-Brørup hjem med 
et knusende nederlag på 
hele 11:2.
Det blev ellers en noget 
nervøs start, hvor det 
stik imod forventnin-
gerne blev til nederlag for 
Broager Badmintonklub 
i de to mixed doubler. 
Heldigvis har Broager to 
sikre damesingler med 
Dorthe Matthiesen og 
lea Andresen, som begge 
vandt deres kampe. Altså 
2:2 efter første runde.
Herefter var det herrer-
nes tur med fire singler, 
og her fejlede ingen. 1. 
herresingle med Anders 
Pontoppidan blev lidt 
af en gyser, men også 

en badmintonoplevelse 
af de helt store. Det er 
tydeligt at se, at Anders 
Pontoppidan har været 
en tur med DGIs ver-
denshold til bl.a. Østen, 
hvor den stod på træning 
og kampe hver dag. Han 
spiller i dag badminton 
på et højt teknisk niveau, 
som er en sand fornø-
jelse at se på. Efter disse 
kampe var stillingen 6:2 
til Broager.
3. runde var ren dametur 
med de to doubler. Her 
var der stor spænding til 
sidst, men i nøjagtig det 
samme sekund vandt 
begge Broagerdoublerne 
den sidste og afgørende 
duel i tredje sæt. 8:2 og 
altså alle tre matchpoint 
i hus.
Sidste runde med rene 

herredoubler blev under-
holdende og spændende, 
hvor gæsterne bed godt 
fra sig, men også i denne 
runde blev det til lutter 
Broager-sejre. Samlet sejr 
på 11:2.
Næste vigtige kamp 
bliver den 27. februar, 
hvor der er lagt op til 
et lokalbrag, når holdet 
drager af sted for på ude-
bane at møde Haderslevs 
divisionsreserver.
- Bliver det her en sejr 
med alle tre matchpoint, 
er Broager kun en 
hårsbredde fra dan-
marksserien, fortæller 
Erik Sørensen. 

Broager suveræn i 
oprykningskamp

To bestyrelsesmedlem-
mer er på valg, når BUI 
Håndbold holder general-
forsamling tirsdag den 2. 
marts kl. 19.30 i Broager 
Hallen. Det er næstfor-
manden Gitte Hansen og 
menigt bestyrelsesmedlem 
laila Carstensen, som 
begge er villige til genvalg.

Formand for BUI-Hånd-
bold, linda r Duus, hå-
ber på et pænt fremmøde. 

Den øvrige bestyrelse 
består af kasserer louise 
Vestergård, JHF/DGI 

ansvarlig Bjørn Asmussen 
og Pia lehamnn. 

Årsmøde i håndbold

To af de tre tilbageværende 
menighesrådsmedlem-
mer fra Egernsund Sogn 
afleverede forleden et 
brev, hvor de anmoder 
om at måtte udtræde af 
menighedsrådet.

De to er missionær 

Peer Mikkelsen og tidli-
gere næstformand Kirsten 
Broe-richter. I det op-
rindelige menighedsråd 
var der tre missionsfolk, 
men den ene af dem trådte 
hurtigt ud, da der blev 
ballade.

Konflikten i Egernsund 
har ført til, at der nu er 
fælles menighedsråd for 
Broager og Egernsund. 
Det består af ni fra 
Broager og nu kun én fra 
Egernsund. Det er lisa 
Iversen, som kommer i 
Indre Mission. 

Udtræder

300 til fastelavn 
i Broager

Til daglig holder der 
brandbiler i Broager 
Brandstation. Men søn-
dag eftermiddag var der 
trængsel indenfor på 
brandstationen.

Superman var der, endda 
i flere størrelser. Spiderman 
kunne heller ikke holde 
sig væk, for slet ikke at 
tale om alle de skønne 
prinsesser.

Brandstationen var helt 
undtagelsesvis fyldt til 
bristepunktet med 300 
glade børn, forældre og 
bedsteforældre.

Det var Broager frivillige 
Brandværn, som havde ar-
rangeret tøndeslagningen, 
og brandmændene fik ved 
lejligheden stor hjælp af 
deres koner. 

Børnene	fornøjede	sig	med	at	slå	katten	af	tønden.
	 Foto Jimmy Christensen
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L u n d t o f t

Det summede af sundhed 
i Felstedhallen fastelavn-
slørdag. Felstedegnens 
Fællesråd og Felsted 
Borgerforenings sundheds-
gruppe bød indenfor med 
en stribe aktiviteter, og hen 
ved 100 mennesker kig-
gede forbi i løbet af dagen.

Borgmester Tove larsen 
sagde i sin åbningstale, at 
det er vigtigt, at alt ikke 
samles i Åbenrå by. Der 
skal være liv i hele kom-
munen. Det kan ske, når 

de mindre steder selv gør 
en indsats for at skabe liv 
og fællesskab, og når kom-
munen kommer med den 
nødvendige opbakning.

Efter borgmesterens tale 
rykkede begivenhederne 
udendørs, hvor den nye 
løberuter blev åbnet. En 
del løbere indviede ruten, 
mens andre gik turen og 
vendte tilbage med røde 
kinder og refleksveste, som 
de fik ved starten.

I Felstedhallen indtog 

”lucky Boots” gulvet 
med deres linedance, og 
en del tilskuere fik lov at 
være med efter de første 
danse. Tumbøl Sangkor 
underholdt med smuk, 
flerstemmig sang, og de 
mange stande langs væg-
gene lokkede med deres 
tilbud. Både med forskel-
lige sundhedsprodukter og 
med foreningsoplysning. 

Spejderne solgte lækre, 
fyldte pitabrød, frugt og 
kaffe. Imens gjorde brand-
værnet tønderne klar, og 
udklædte børn gik løs på 
dem efter god fastelavns-
tradition. De store børn 
var til dialogforedrag om 
sex og sundhed.

Om eftermiddagen var en 
flok i gang med ”tæppecur-
ling”, og senere gav Gråsten 
Karate Klub en impone-
rende opvisning med disci-
plinerede opvisningsøvelser, 
fingerede kampe og smad-
rede brædder og mursten 
uden skader på hænder eller 
skinneben.

Sundhed er et vidt begreb, 
og i den kommende tid skal 
Felsted i fællesskab arbejde 
videre på at blive sundere, 
understreger formand for 
Felsted Borgerforening, 
Troels Olesen. 

Klostervang 49 - Kliplev - 6200 Aabenraa

lægeeksamineret fodplejer Ruth Svendsen
også udebehandling

Støtteforeningen for 

afholder

GENERALFORSAMLING
Torsdag den 25. februar kl. 19.30 

i Kliplev-Hallen

Alle som har støttet med min. 300 kr. i 2009, 
og dermed er medlemmer af støtteforeningen, 

har adgang til generalforsamlingen
Dagsorden ifølge vedtægterne. 

Kan ses på hjemmesiden www.kliplevcentret.dk
Bestyrelsen

VENSTRE I LUNDTOFT
inviterer

medlemmerne til

Generalforsamling
Mandag den 22. februar kl. 19.30

i Felsted Forsamlingslokaler
Østergade, Felsted 6200 Aabenraa

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Mød også formanden for Venstres 
Folketingsgruppe, Hans Chr. Schmidt 
fra Vojens, der holder oplæg om den 

aktuelle politiske situation.

Vel mødt!
Bestyrelsen

Vi kan gøre det endnu bedre

Liberalt Oplysnings Forbund
i Lundtoft

inviterer til 

ordinært ÅRSMØDE
mandag den 22. februar 2010 kl. 19.30

i Felsted Forsamlingslokaler
Østergade, Felsted 

Generalforsamlingen afholdes i tilknytning til 
Venstre Lundtofts generalforsamling.

Dagsorden ifølge vedtægterne. 

Bestyrelsen 

Lundtoft afdeling
afholder

GENERALFORSAMLING
tirsdag den 2. marts kl. 19.00

i Kliplev Pakkecentral

Dagsorden ifølge vedtægterne

Bestyrelsen
Af	Jens	Jaenicke

På generalforsamlingen i 
Kliplev Pensionistforening 
var der til bestyrelsen gen-
valg af Kirsten Hansen, 
Martha Petersen, Inger 
Marie lausen og Karin 

Hansen. Formanden, 
Maja langelund, omtalte 
i sin beretning om det for-
gangne års arrangementer. 
De fleste havde været godt 
besøgt, men enkelte havde 
måttet aflyses på grund af 
manglende tilslutning. Et 
godt lottospil og en god og 
velbesøgt julefrokest var 
blandt de gode tiltag.

Kassereren, Inger Marie 
lausen fremlagde regnska-
bet, som blev godkendt. 
Som revisor genvalgtes 
Jens Jaenicke. 

For 9. år i træk inviteres 
der til Felstival i Felsted 
Hallen lørdag den 27. 
februar.

- Der er solgt 600 

billetter, og det er vi meget 
tilfredse med, siger lone 
larsen, som nævner, at der 
stadig er 100 ikke-solgte 
billetter.

Programmet byder først 
på lidt godt til ganen og 
så er der dans til musik fra 
tre lokale bands til kl.2.00. 
Ved midnatstid sælges der 
ringriderpølser.

Billetter koster 125 kr. 

Frede Hansen udnævnt 
til æresmedlem

600 
tilmeldt 
Festival

Felsted skal 
blive sundere

En	sød	heks	klar	til	tøndeslagning

Tidligere fødevaremini-
ster Hans Chr. Schmidt, 
Vojens, fortæller om den 
aktuelle politiske situation, 
når Venstres vælgerfor-
ening i lundtoft holder 
generalforsamling mandag 
den 22. februar kl. 19.30 i 
Felsted Forsamlingslokaler. 
Hans Chr. Schmidt er 
formand for Folketingets 

Erhvervsudvalg og 
formand for Venstres 
Folketingsgruppe.

Formand for Venstre-
vælgerforeningen, Andrrs 
Jessen, Kliplev, oplyser, 

at nye medlemmer er 
velkomne til at møde op. 
Efter det politiske indlæg 
er der debat, og selve ge-
neralforsamlingen foregår 
efter kaffen. 

Årsmøde

Genvalg 
hos 
ældre

På generalforsamlingen i 
Kliplev ringriderforening 
blev Frede Hansen, Søgård, 
udnævnt til æresmedlem 
for sin mangeårige indsats.

Det var formanden 
Anneli Jensen, som over-
rakte et diplom til Frede 
Hansen, som i mere end en 
menneskealder har været 
bestyrelsesmedlem, næst-
formand og ritmester i den 
lokale ringriderforening.

- Du har ikke kun lagt 
dit arbejde i vores forening, 
men mange steder rundt 
omkring i Sønderjylland, 
og overalt står der stor re-
spekt om dit arbejde og din 

person, sagde Anneli Jensen 
henvendt til Frede Hansen, 
som sidste år deltog i ring-
ridningen i Kliplev for 60. 
gang.

Anneli Jensen glædede sig 
i sin beretning over, at der 
deltog 122 ryttere i årets 
ringridning 2009. Det var 
11 ryttere flere end året før. 
Specielt positiv var frem-
gangen på 5 ponyryttere.

Kassereren fremlagde 
regnskabet, der viste et 
underskud på 3.187 kr. 
Underskuddet fremkom 
primært som følge af ny-
investeringer til galger og 
udstyr til fanesektionen.

Til bestyrelsen blev 
Susanne Jensen genvalgt, 
og Birgit F. Andersen blev 
nyvalgt i stedet for Frede 
Hansen, der ikke ønskede 
genvalg.

Som revisorer blev 
Torben Æbeløe genvalgt 
og lis B. Petersen blev 
nyvalgt i stedet for Helle 
Eskildsen, der ikke øn-
skede genvalg.

Som bestyrelsessupple-
anter blev lise Hansen 
genvalgt, mens Susanne 
Matthiesen blev valgt 
i stedet for Birgit F. 
Andersen. 
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Kliplev Nygade 2 · 6200 Aabenraa · Tlf 74 68 76 04

ÅBNINGSTIDER Mandag-fredag kl. 9.00-19.00 | Lørdag kl. 8.30-16.00 | Søndag kl. 10-16
BAGEREN ÅBNER Mandag-fredag kl. 8.00 | Lørdag-søndag kl. 7.00

Kliplev

Formidable feriepriser
Bare 

Billig
tFrossen 

svinemørbrad

Kronekilde 
guld danbo

Haribo Slik
1 pose 180 gr.

1095

Coop Rundstykker
Almindelige
eller grove

Økologisk
Kærgården

3 pakker

2700

pr.stk

2500

1 stk

3995
spar 25.00

Frit valg

995
Under ½ pris
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S u n d eve d

Besøg genbrugsbutikken med

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

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

Sundeved VVS ApS

Aut. Gas - Vand - Sanitet
Avnbøl

Tlf. 74 46 15 42

Ritter 
Trim
Lundsgårdsvej 18, 
V. Sottrup 
6400 Sønderborg
Tlf.: 40 21 86 24
Fax: 74 46 86 27
rittertrim@pc.dk
www.rittertrim.dk

Niels Jessens Eftf.
 Alt i vognmandskørsel samt 

jordarbejde udføres

Kontakt Claus 2019 8158 
eller Kjeld 2019 8159

BRÆNDE
Brænde af dansk bøg

SAVET OG KLØVET. SÆLGES OG LEVERES

Telefon 74 46 13 73 Mobil 21 78 74 16

Andelskassen Alssund, Sundeved Gl. Landevej 4, Vester Sottrup • 6400 Sønderborg • 87 99 36 45

Scor med Andelskassen
Som ung kunde får du gode renter, spændende 
arrangementer og et sjovt blad.

Værdikupon 
Mod afl evering af denne kupon

kan du købe 1 hel stang kringle til

½ pris kr. 1750
(Normalpris kr. 35.00)

 Ugens tilbud
1 vinterferiekage

kr. 20,-
KAJS 
BAGERI
Stationsgade 27,
Vester Sottrup

Tlf. 74 46 73 62

OPMAGASINERING
I DEPOTRUM

af møbler og andre ting i 
tørt og isolerede lokaler
Basaavej 5 V. Sottrup

6400 Sønderborg
Tlf. 40 16 71 63Stort udsalg i kobberspande

Pr stk kr. 350,-
Køb 3 betal for 1
Det gælder dog kun for dem på billedet med 
sort hanke. Kobberspande med guldhanke 
koster kr. 350,- pr. stk.

Kobberfabrikken
Lindevej 2, V. Sottrup,
6400 Sønderborg

Tlf. 74 46 76 11

Åben: kl. 10 - 18
eller efter aftale
Eneste producent af håndlavet kobber/messing spande i Europa

Gennem årene har Ove 
ritter vundet mange me-
daljer på motorcrossbaner. 
For fem år siden startede 
han firmaet ritter Trim, 
der ligger i Vester Sottrup. 
Firmaet sælger motorcyk-
ler, knallerter elscotere og 
reparerer motorcykler.

- Jeg har 10 

danmarksmestre, som jeg 
laver motorcykler for, for-
tæller Ove ritter, som er 
uddannet motorcykelmeka-
niker. Han har selv har kørt 
meget på Nybølbanen.

- Det er dejligt at have et 
arbejde, som også er ens 
hobby, fortæller en tilfreds 
Ove ritter. 

Kunder fra 
hele landet

Ove	ritter	reparerer	motorcykler	for	10	danmarksmestre	i	
motorcross.	 Foto Jimmy Christensen

Forsamlingsgaarden i 
Vester Sottrup er i høj grad 
med til at tegne Sundeved 
som et sted med masser 
af aktivitet. Tre dage om 
ugen samles ældre til hyg-
geligt samvær.

Annelise lorenzen, 
Ullerup, har i 10 år 
været frivillig hjælper i 
Aktivitetscentret.

- Vi vil gerne have flere 
pensionister til at deltage 
i vore aktiviteter. Især 
mænd mangler vi. Derfor 
holder vi åbent hus man-
dag, onsdag og torsdag i 
uge 8, hvor vi viser, hvad 
vi laver, fortæller Annelise 
lorenzen, som håber på et 
stort fremmøde. 

Til	venstre	ses	Birgit	
Nielsen,	Ida	Knudsen	og	
Aase	villumsen.	Til	højre	
ses	Annelise	Lorenzen	og	
raghild	Jørgensen,	som	er	
samlet	til	hyggeeftermiddag.
	 Foto Jimmy Christensen

Åbent hus på 
Forsamlingsgaarden
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DATASTUE
EDB-undervisning foråret 2010 
på Forsamlingsgården Sundeved

Tirsdag den 2. marts starter undervisningssæsonen
Der undervises i 3 forskellige moduler. 

Kursisterne opdeles i grupper efter 
kursusønsker og almen kendskab:

• Pc og tekstbehandling

• Tekstbehandling og regneark

• Email /- internet og billedbehandling

Tilmelding afholdes på Forsamlingsgården Sundeved
Tirsdag den 23. februar fra kl. 9.00 til kl. 10 

(optagelse på de forskellige hold efter først til mølle)

Er du forhindret på ovennævnte dag, 
kan du efterfølgende tilmelde dig på 

telefon 74465570 eller 74467254.

Et undervisningsmodul er 10 x 2 timer og koster 300 kr.
som skal betales ved tilmeldingen.

Ældremobiliseringen
Seniorrådet Jylland

AKTIVITETSCENTRET
ÅBENT HUS FORSAMLINGSGÅRDEN 

VESTER SOTTRUP
Er du pensionist eller efterlønner, så 

er dette måske noget for dig?

 Mandag den 22. februar kl. 9.00-12.00
Diverse aktiviteter, håndarbejde m.m.

Onsdag den 24. februar kl. 14.00-16.30
Lottospil

 Torsdag den 25. februar kl. 9.00-12.00
Hjælp til klipling, patchwork o.m.a.

 Har du lyst til at være med til forskellige 
aktiviteter - håndarbejde, kortspil, lottospil, 

quiz, træværksted, sang eller bare 
hyggeligt samvær, er du meget velkommen.

Har du selv ideer til aktiviteter modtages de gerne.
Vi giver kaffe, så kig indenfor.

Venlig hilsen
Borgergruppen Asta og Helen

SPØRGSMÅL BESVARES PÅ TLF. 88 72 66 19

SUNDEVED VENSTRE
VÆLGERFORENING

afholder

Generalforsamling
Mandag den 1. marts. kl. 19.00

(Bemærk klokkeslæt)

hos

Peter Jørgensen Nørremøllevej 17b.

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Samme aften holdes der årsmøde i LOF.

Bestyrelsen

Vi kan gøre det endnu bedre

Foreningen for 
Forsamlingsgården Sundeved

på Forsamlingsgården Sundeved, 
Vester Sottrup

Onsdag den 24. februar 
kl. 19.30

”Smilet er den 
korteste afstand”

En opsang til de langtidsskuffede

Entré inklusiv kaffe kr. 100,-

FOREDRAG MED

ERIK LINDSØ

NYBØL & OMEGNS 
PENSIONISTFORENING

afh older

Generalforsamling
Tirsdag den 9. marts kl. 14.00

i Klubhuset på Skolevænget 18 i Nybøl

Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Valg af protokolfører
3. Valg af stemmeudvalg
4. Formanden beretning
5. Fremlæggelse af det reviderede regnskab
6. Indkomne forslag. Indkomne forslag skal 

være formanden i hænde senest 8 dage inden 
generalforsamlingen. Det vil sige senest 1. marts

7. Valg af bestyrelse.
På valg er Marie Carstensen og Tove Jacobsen

8. Valg af bilagskontrollant. På valg er Johanne Hansen
9. Valg af suppleanter. På valg er Johannes Simonsen
10. Valg af fanebærer
11. Fastsættelse af kontingent
12. Eventuelt

På bestyrelsens vegne
Marie Carstensen

Foreningen er vært ved ka	 en.

Sognepræst Vibeke von 
Oldenburg er kreativ og 
sprudler af gode ideer. Ved 
søndagens fastelavnsguds-
tjeneste i Sottrup Kirkre 
havde hun organiseret, at 
børnene var udklædte som 
forskellige dyr, som skulle 
kravle op i Noahs ark. Det 
blev en rigtig fin og flot 
børnegudstjeneste. 

 Foto Grete Mandrup

Børnene i Noahs ark

Fastelavn blev fejret i 
Sottrup kirke med en 
hyggelig og utraditionel 
gudstjeneste ved sognepræst 
Vibeke von Oldenburg. 
Efter gudstjenesten sam-
ledes 70 børn og voksne i 

menighedshuset. De yngste 
børn var udklædte og for-
nøjede sig med at slå katten 
af tønden. Menighedsrådet 
sørgede for boller og safte-
vand til børnene, mens der 
var kaffe til de voksne. 

Både	børn	og	voksne	hyggede	sig	gevaldigt	ved	tøndeslagnin-
gen	i	Menighedshuset.	 Foto Jimmy Christensen

Fastelavn i 
Sottrup Kirke
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Selskaber · Konferencer
Overnatning · Brunch

74 65 09 49

BENNIKSGAARD BED’INN
74 65 09 49

RINKENÆSHUS
74 65 18 08

Hørt i byen
lis Bredahl og Tove 
Christensen fra Tøj & 
Ting var torsdag til mo-
demesse i Bella Centret 
i København, hvor 
de så en spændende 
modeopvisning.

Svend Eierdick har sam-
men med sin kone været 
på en fire uger spændende 
rejse til New Zealand.

82-årige Christian Ihle, 
Kruså, er draget på en 10 
dage lang rejse til Cuba.

Gråsten og Omegns 
Pensionistforening ar-
rangerer mandag den 
8. marts en dametur til 
Herning, hvor deltagerne 
ser på smart tøj.

For første gang i mange år 
var tømrermester Morten 
Anker Petersen, Iller, med 
familie på en uges skiferie 
i Østrig. Der måtte et lille 
genopfriskningskursus til 
før han kunne stå på ski.

lisbeth Hansen, 
Egernsund, fejrer sin 70 
års fødselsdag på Den 
Gamle Kro, hvor hun 
tidligere var ansat under 
Aase og Finn Christensen. 
Dengang lavede hun ver-
dens bedste kage - kaldet 
"Ingenting".  

Pia Bind fejrede søndag 
sin 50 års fødselsdag med 
brunch på restaurant 
Bind.

Mogens P.C. Jacobsen 
fortalte ved afstemnings-
festen i Gråsten, at det var 
15 år siden, han sidst hav-
de deltaget i en afstem-
ningsfest - dengang på 
rinkenæshus. Nogen tid 
efter tog han initiativ til 
at danne et flaglaug, som 
sørger for, at der bliver 
flaget på de nationale flag-
dage ved genforeningsste-
nen i Gråsten.

Ullerup Præstegård er ved 
at gennemgå en tiltrængt 
renovering. Sognepræst 
Anders Kingo får blandt 
andet en ny hall og et nyt 
badeværelse. 

Slotsgade 6 · 6300 Gråsten · Tlf. 74 65 15 67

w
w

w
.1747.dk

5 stk. smørrebrød kr. 100,-

Hjertelig tak
for den store deltagelse med

Hermann Jørgensens begravelse.
Tak for besøg i hjemmet og for de 

mange flotte blomster.

På	familiens	vegne	
randi	Christensen

Tusind tak
for den store opmærkomhed ved 

vores krondiamantbryllup.

Karen	og	Thomas	Lydiksen	
Kystvej	77,	Gråsten

Slotsgade 6 · 6300 Gråsten · Tlf. 74 65 15 67

w
w

w
.1747.dk

TILBUD HVER FREDAG:

5 stykker uspeci� ceret smørrebrød kr. 100,-
TIL AFHENTNING   

Grønlangkål
med kålpølser,
hamburgryg og � æsk kr. 99,-
Fredag den 19. februar kl. 18.00
Husk at reservere bord.

Slotsgade 6
6300 Gråsten

Tlf. 74 65 15 67

www.1747.dk

TILLYKKE
Sæt	kryds
 Tillykke uden foto max. 25 ord  .........................  30 kr.
 Tillykke med foto max 25 ord  ...........................  50 kr.
 Tillykke Åbent hus med foto max 25 ord  ..........  50 kr.
 Tillykke Åbent hus uden foto max 25 ord  .........  30 kr.
 Udover 25 ord 1 kr. pr. ord
 Frankeret svarkuvert vedlagt
 ........... kr vedlagt evt. i check

Skriv teksten tydeligt på nedenstående linier:
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................

Vigtigt: Skal udfyldes, men kommer ikke i avisen.
Indsenders navn og adresse samt evt. tlf.
..................................................................................
..................................................................................
Skal være os i hænde senest fredag kl. 18 før indrykningen. 
Kuponen skal afl everes i Gråsten Avis postkasse i 
Ulsnæs Centret.

6 dAGe tIL 
VestKYsten/tHY

Kom og hør om ferien i uge 25 
med Gråsten Pensionistforening

i Ahlmannsparken den 24. februar
kl. 10.00

Med venlig hilsen
Aase

Kværs/Tørsbøl Ungdoms- 
og Idrætsforening og 
Støtteklubben

der afholdes

Generalforsamling
Mandag den 22. februar kl. 19.30

i Kværshallen
Alle er velkommen

Med venlig hilsen Bestyrelsen

HUSK

Biblioteket Gråsten
bliver

Åbent Bibliotek
fra den 15. februar 2010
Det betyder, at der med sygesikringskort og 
pinkode bliver adgang til biblioteket
alle hverdage fra kl. 8-22 samt lørdage og 
søndage fra kl. 8-17.
Det er fortsat muligt at få betjening som hidtil 
mandag kl.10-19, tirsdag kl.13-17, onsdag 
kl.10-17, torsdag og fredag kl.13-17, lørdag 
kl.10-13

Biblioteket
www.biblioteket.sonderborg.dkWilhelmine Dinesen, 

Smedevænget 5, Kliplev, 
fylder fredag den 26. fe-
bruar 75 år.

Minna, som hun kaldes, 
er et kendt, afholdt og  re-
spekteret menneske. Hun 
var i 16 år bestyrelsesmed-
lem i Kliplev Pensionist-
forening og i 12 år kon-
taktperson for Aabenraa 
Amts Boligselskab.

Hun har to døtre, romy, 
som bor i Kliplev og 
Stella, som bor i Tinglev. 
Sammen med sin fami-
lie og venner fejrer hun 
fødselsdagen på Kliplev 
Forsamlingsgård med en 
brunch den 27. februar. 

75 år
Minna	Dinesen	fylder	75	år.

60 år
Anne Fink, Fiskbækvej 
37A, Gråsten, fylder tors-
dag den 18. februar 60 år. 

Lottospil i Gråsten
Gråsten Ældreklub in-
viterer onsdag den 17. 
februar til lottospil i 
Ahlmannsparken, som 
begynder kl 14.45 og varer 
til kl. 16.30.

Alle er velkommen - gæ-
ster koster 30 kr. 
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Overvejer du at sælge din bolig til foråret? - få en gratis vurdering nu.

Vi kender vejen

www.estate-maeglerne.dk

Estate Mæglerne Kjeld Faaborg
Statsaut. ejendomsmægler & Valuar, MDE
Tlf. Gråsten 7465 0933 - Padborg 7467 2676

Sundsnæs 19, 6300 Gråsten - Nørregade 2, 6330 Padborg

Salg og vurdering
Randi Jørgensen

Mægler-assistent
Nicole Møller

Indehaver
Kjeld Faaborg

ALNOR - SYRENVEJ 8
Super flot villa i Alnor.

Villaen er renoveret med bl.a. nyt badeværelse, køkken, og
træpillefyr. Beliggende med gåafstand til indkøb og strand.

1.380.000Kontantpris:
70.000Udbetaling:
8.919Brutto:
7.288Netto:

Alternativ finansiering:
4.383 / 3.835Pauselån® F1:

150Bolig i m²:
700Grundareal i m²:

1900Opført:
1 / 4Stuer / vær.:

2Etage:
Sagsnr: 49-1 1- familieshus

RINKENÆS - HVEDEMARKEN 46
Intelligent hus med udsigt til fjorden.

Flot parcelhus med udsigt til fjord og Broager land. Huset er
veludstyret med bla. gulvvarme, radiatorer, Velfac-vinduer,
IHC-elanlæg, Nilan varmegenindvindings-anlæg, netværkskabling til
tv/radio/tlf. i stue og værelser. 
Et spændende hus der skal ses. 

2.550.000Kontantpris:
130.000Udbetaling:

19.309Brutto:
15.220Netto:

Alternativ finansiering:
14.216 / 11.267Pauselån® F1:

174Bolig i m²:
1077Grundareal i m²:
1996Opført:
1 / 4Stuer / vær.:

1Etage:
Sagsnr: 256-3 1- familieshus

ÅBENT HUS Fredag d. 19. februar kl. 14.00 - 16.00

GRÅSTEN - STJERNEPARKEN 37
Solidt parcelhus i dejligt område.

Huset indeholder: Køkken med spiseplads, badeværelse,
gæstetoilet, vinkelstue, 2 børneværelser, soveværelse samt bryggers.

1.180.000Kontantpris:
60.000Udbetaling:
7.417Brutto:
6.528Netto:

Alternativ finansiering:
3.767 / 3.613Pauselån® F1:

134Bolig i m²:
736Grundareal i m²:

1975Opført:
1 / 3Stuer / vær.:

1Etage:
Sagsnr: 61-1 1- familieshus

AVNBØL - AVNBØLØSTENVEJ 16
Pænt hus med muret garage.

Charmerende hus renoveret med bl.a. carport fra 2001. Nyere
køkken. Klinkegulv og gulvvarme i køkken og entré. 

1.075.000Kontantpris:
55.000Udbetaling:
6.841Brutto:
5.480Netto:

Alternativ finansiering:
3.454 / 2.881Pauselån® F1:

104Bolig i m²:
477Grundareal i m²:

1800/95Opført:
1 / 2Stuer / vær.:

2Etage:
Sagsnr: 236-15 1- familieshus

GRÅSTEN - MARINA FISKENÆS 117
Flot feriebolig ved Gråsten havn.

Med en attraktiv beliggenhed nær Gråsten havn, nyt wellnesscenter,
badeland, restaurant, statsskov m.m. sælges denne feriebolig.

1.290.000Kontantpris:
65.000Udbetaling:
10.156Brutto:
8.910Netto:

Alternativ finansiering:
6.909 / 6.446Pauselån® F1:

106Bolig i m²:
102Grundareal i m²:

2005Opført:
1 / 4Stuer / vær.:

2Etage:
Sagsnr: 197-1 Fritidshus

AVNBØL - MEJERIVÆNGET 6
Rødstensrækkehus med egen have.

Velindrettet rækkehus med egen have. Indeh. stue med karnap,
køkken med spiseplads, soveværelse. badeværelse og værelse. 

790.000Kontantpris:
40.000Udbetaling:
5.391Brutto:
4.562Netto:

Alternativ finansiering:
2.574 / 2.432Pauselån® F1:

96Bolig i m²:
242Grundareal i m²:

1993Opført:
1 / 2Stuer / vær.:

1Etage:
Sagsnr: 175-15 Rækkehus

FELSTED - GRÅSTENVEJ 7
Moderniseret villa i Felsted.

Flot moderniseret hus med dejlig og nem have. Huset ligger centralt
i Felsted med 10 min. kørsel fra Aabenraa. SKAL SES! 

1.095.000Kontantpris:
55.000Udbetaling:
7.399Brutto:
6.349Netto:

Alternativ finansiering:
3.919 / 3.686Pauselån® F1:

234Bolig i m²:
613Grundareal i m²:

1917Opført:
3 / 4Stuer / vær.:

2Etage:
Sagsnr: 167-16 1- familieshus

GRÅSTEN - NALMADEBRO 29B
Ejerlejlighed centralt i Gråsten.

Søger du en lille bolig, hvor du ikke skal bruge tid på den store have
og vedligeholdelse, så har vi det rigtige her. 

475.000Kontantpris:
25.000Udbetaling:
3.464Brutto:
2.786Netto:

Alternativ finansiering:
1.981 / 1.648Pauselån® F1:

55Bolig i m²:
59Grundareal i m²:

1968Opført:
1 / 1Stuer / vær.:

1Etage:
Sagsnr: 57-1 Ejerlejlighed

EGERNSUND - SVINGET 5A
Flot og velholdt parcelhus.

Parcelhuset fremstår med nyt køkken, gasfyr og 2 badeværelser fra
2006. Huset har en familievenlig indretning med 4 gode soverum.

1.790.000Kontantpris:
90.000Udbetaling:
11.286Brutto:
9.562Netto:

Alternativ finansiering:
5.478 / 5.128Pauselån® F1:

155Bolig i m²:
789Grundareal i m²:

1983Opført:
2 / 4Stuer / vær.:

1Etage:
Sagsnr: 59-10 1- familieshus

SØGAARD - SDR KOBBELVEJ 4
Flot vandskuret villa fra 2005.

Spændende villa med 135 kvm bolig, foruden 77 kvm kælder med
garage. Villaen ligger nær friskole, børnehave, Søgård sø m.m.

1.780.000Kontantpris:
90.000Udbetaling:
10.978Brutto:
9.104Netto:

Alternativ finansiering:
5.004 / 4.578Pauselån® F1:

135 / 76Bolig / kld. i m²:
1041Grundareal i m²:
2005Opført:
1 / 3Stuer / vær.:

1Etage:
Sagsnr: 184-16 1- familieshus

TØRSBØL - TØRSBØLGADE 51
Renoveret hus med stor garage.

Huset er over de sidste 4 år blevet delvist renoveret med bl.a. nyt
køkken og 1.sal. Til huset hører pæn have samt stor garage/udhus.

925.000Kontantpris:
50.000Udbetaling:
5.902Brutto:
4.715Netto:

Alternativ finansiering:
2.956 / 2.461Pauselån® F1:

105Bolig i m²:
801Grundareal i m²:

1938Opført:
1 / 3Stuer / vær.:

2Etage:
Sagsnr: 237-6 1- familieshus
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