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2 stk Entrecotes 
a ca. 250 gr
4 stk Røsti tårne 
med mos og sauce
1 Bk weekend salat
2 stk Hvidløgsbrød
1 Fl Gråsten vin

kun

20000

Slagteren tilbyder
X-faxtor
menu
til 2 personer

Tilbuddet gælder
kun fredag

Gråsten

Tlf. 73 65 26 10 . 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. + terrasse 

på 12 kvm.

Stort spisekøkken.
5 værelser

Flot nyistandsat

Husleje 5650 kr

HENVENDELSE OG FREMVISNING

TLF. 7465 0986 
ELLER 7465 2451

v/ Vivian Jessen
Storegade 15 · 6310 Broager Tlf. 7444 0035

Livsfarlig færdsel 
på isen
Foto Bettina Hellemann 
Munch

Selv om det umiddelbart 
kunne se sjovt og hyg-
geligt ud, så var det reelt 
med livet som indsats, 
at hundredvis af børn og 

voksne søndag gik ud på 
isen mellem Sønderhav og 
Okseøerne.

Patruljevogne fra 
Aabenraa Politi måtte 
rykke ud for at kalde vo-
vehalsene ind fra isen, selv 
om der er skiltet med, at 

færdsel på isen er forbudt. 
Flere steder er isen helt 
upålidelig på grund af 
strøm og tidevandet. Folk 
nåede frem og tilbage i god 
behold, men kunne bagef-
ter godt se, hvor farligt det 
havde været. 
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Gudstjenesteliste
Når en ambulance med blå blink og sirene kommer kørende 
gennem tra� kken for fuld udblæsning, så er det et lovkrav, 
at andre tra� kanter holder ind til siden og gør plads. Det er 
selvindlysende, at det må være sådan, for det gælder jo ”liv 
eller død”, som man siger. 

Når en rustvogn og et ligfølge kommer forbi, handler det også 
om liv og død, omend på en anden måde. Livet for mange af de 
mennesker der er med til begravelsen vil i al fremtid ikke være 
det samme, og det vil døden sikkert heller ikke. Der er store 
ting på spil her, og derfor burde det være lige så selvfølgeligt 
at holde tilbage for et ligfølge som for en ambulance. Desværre 
lader det overhovedet ikke til at være tilfældet, tværtimod 
lader det til, at mange har glemt, hvordan man gør. Jeg tror 
såmænd ikke, at det er af ond vilje, men snarere på grund af 
mangel på omtanke. Og det er ærgerligt! Jeg har således � ere 
gange oplevet, at folk er kommet snakkende og grinende forbi i 
samme øjeblik, vi bærer en kiste ud til rustvognen. Andre kører 
upåvirket forbi en rustvogn, der forsøger at komme af sted. 
Nogle få dytter ligefrem, hvis ikke de lige kan komme forbi et 
ligfølge. En dag måtte vi pænt vente på en � ok stavgængere. 
En anden dag måtte en enorm gravko absolut parkere lige 
ved siden af rustvognen. Og vi kan vel at mærke ikke skylde 
skylden på en uopdragen ungdom, for ofte har de uheldige 
været folk i en moden alder.

Hvordan gør man?
Det er en skik fra gammel tid, at man står stille, indtil et 
ligfølge er kommet forbi. Kører man bil eller cykel, holder 

man ind til siden. Mange tager også huen, hatten eller den 
omvendte kasket af. Alt sammen sker det for at vise den døde 
og de sørgende den respekt som er så vigtig, når man tager 
afsked for sidste gang. Det kan rent ud sagt ikke passe, at vi er 
blevet så fortravlede og afstumpede, at vi ikke vil være med til 
at omgive begravelserne med den værdighed, som betyder så 
meget. Så når vi ser et ligfølge komme kørende igennem f.eks. 
Adsbøl eller Gråsten, så hold stille og hold tilbage. Og har man 
travlt, så kan man jo glæde sig over, at det sjældent tager mere 
end et minut eller to. Tiden er under alle omstændigheder givet 
godt ud. For man bruger den til at vise respekt for et men-
neskeliv der er slut og for de efterladtes sorg.

En oplevelse
I det sogn, hvor jeg var præst før, ligger kirken lige midt i byen, 
og mange skolebørn cykler eller går igennem kirkegården. Ofte 
møder børnene derfor et ligfølge ved kirkegårdslågen på vej 
hjem fra skole. En gang kom en dreng på 10-12 år spurtende 
på sin cykel om ad kirkepladsen med retning lige imod 
ligfølget. Da han så os, slog han resolut bremserne i, så cyklen 
slingrede � ere meter. Hurtigt sprang han af cyklen, stillede sig 
ind til siden og tog vinterhuen af. Da jeg mødte ham nogle 
dage senere fortalte jeg ham, at jeg var blevet glad over at se, 
at han vidste, hvordan man gør. Så smilede han lidt genert og 
sagde, at sådan havde han fået at vide i skolen, at man skulle 
gøre.

Måske vi alle kunne lære lidt om respekt og værdighed af den 
dreng!

Jan Unold

Om ligfølge og pli
Gråsten
Marts
Søndag den 7. marts kl. 9.00
3. s. i fasten Joh. 8,42-51
Søndag den 14. marts kl. 10.00
Midfaste Joh. 6,24-35
Søndag den 21. marts kl. 9.00 (ved NN)
Mariæ bebudelses dag Luk. 1,46-55
Søndag den 28. marts kl. 16.30
Palmesøndag Mark 14,3-9 eller Joh. 12,1-16

Adsbøl
Marts
Søndag den 7. marts kl. 10.00
3. s. i fasten Joh. 8,42-51
Søndag den 14. marts kl. 9.00
Midfaste Joh. 6,24-35
Søndag den 28. marts kl. 9.00
Palmesøndag Mark 14,3-9 eller Joh. 12,1-16

Gråsten 
Missionshus
Fredensgade 22

Temaaften: Tvivl
ved lærer Aase Leinum
Onsdag den 3. marts

Møde
ved missionssekretær Johan Schmidt Larsen
Onsdag den 17. marts

Møde og generalforsamling
ved Hans Sølvsten, Sønderborg
Onsdag den 24. marts.

Alle møder begynder kl. 19.30

Som de � este vel har fået nys om, så � ytter 
jeg sammen med min familie til Løjt, hvor jeg 
fremover skal være sognepræst. Og det er jo ikke 
kun Kværs sogn, jeg skal tage afsked med. Også 
jer der bor i Gråsten og Adsbøl, må jeg nu tage afsked med. 

Da jeg kom til Kværs sogn for to år siden, kom jeg uden 
nogen som helst erfaring. Og nu tager jeg af sted godt rustet 
med gode, opløftende og minderige oplevelser. I Kværs, 
Gråsten og Adsbøl kirker har jeg kunnet få lov til at tage de 
første spæde skridt som præst. 

Jeg har selvsagt knyttet mange fællesskaber. Jeg skal ikke her 
fremhæve nogle frem for andre, blot sige alle tak for velvilje, 
gode råd undervejs og kærlig opbakning. 

Jeg ønsker for Gråsten og Adsbøl kirker alt det bedste!

Kevin Ocksen Asmussen

Tak for to 
gode år

Kirkekoncert over de 10 bud
Kirkekoncert i Adsbøl kirke 
den 14. marts kl. 16.00

Tine K. Skau, � øjte og Kai Stensgaard, 
marimba og vibrafon vil præsentere 

programmusik med holdninger, følelser og 
måske provokationer. Kompositionerne er en 
smeltedigel af nykomposition, citatteknik, 
musikperformance og mange forskellige 
stilarter. Alt sammen centreret omkring 

”De 10 bud”.

GRÅSTEN SLOTSKIRKE

ADSBØL KIRKE&

Adresser:
Sognepræst: Jan Unold
Slotsbakken 1, Gråsten
Tlf 74 65 12 70

Sognepræst: Kevin O. Asmussen, Kværs. 
Tlf. 74 65 92 50.

Fællesformand for begge menighedsråd i 
Gråsten-Adsbøl sogn

Leif Burmeister, Østerbakken 9, Adsbøl, 
6300 Gråsten. Tlf. 74 65 07 17.

Gråsten/Adsbøl kirkegårdskontor

Kirkegårdsvej 49, Gråsten. Tlf. 74 65 28 56
tirsdag kl. 11.00-15.30 og torsdag kl. 11.00-15.30.

Gråsten slotskirke og kirkegård

Kirkegårdsleder, Hans Nicolai Lorenzen, 
Johannes Kocksvej 2, Gråsten. Tlf. 20 32 17 89.

Adsbøl kirkegård

Graver, Leo Sørensen, Bøgevej 12, Adsbøl.
Tlf. 21 27 93 78.
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Gråsten

OK holder fest
Hold forruden ren, så du kan se vores billige priser

Det fejrer vi med GRATIS sprinklervæske til de første 100 kunder Lørdag den 27/2 fra kl. 10.00. 

Du kan også få et OK Benzinkort - og mere end 650 steder at tanke billig benzin og diesel.

Gråsten

OK holder fest
Hold forruden ren, så du kan se vores billige priser

Det fejrer vi med GRATIS sprinklervæske til de første 100 kunder Lørdag den 27/2 fra kl. 10.00. 

Du kan også få et OK Benzinkort - og mere end 650 steder at tanke billig benzin og diesel.

Gråsten
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Broager ˙ Egernsund ˙ Kruså ˙ Kliplev ˙ Felsted ˙ Sundeved ˙ Dybbøl

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

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

Efter mere end tre årtier i 
bankverdenen sætter kun-
dechef kim Juul Pedersen, 
Dyrkobbel 2, gråsten, 
punktum for fyrrerne. 
Onsdag den 24. februar 
fylder han 50 år. 

Sydbanks regionshoved-
kontor i Jernbane gade i 
Sønder borg har derfor 
særlig grund til at hive 
Dannebrogs flaget frem. 
Og det gentager sig man-
dag den 1. marts, hvor 
selvsamme kundechef 
fejrer sit 25 års jubilæum i 
Sydbank.

For hele 32 år siden 
trådte kim Juul Pedersen 
ind i gråsten-afdelingen af 
kjøbenhavns Handelsbank 
som bankelev, men i 
1985 fik Sydbank øje på 
bankmandens talent, og 
siden har han været et 
værdifuldt aktiv i landets 

fjerdestørste bank. Her har 
kim Juul Pedersen haft 
en række forskellige an-
svarsområder i årenes løb, 
først som bankassistent 
i Sydbank gråsten og i 
1989 som kunderådgiver 
og fuldmægtig i Padborg.

Efter et par år gik turen 
videre til en stilling som 
investeringsrådgiver og si-
den som leder af pensions- 
og investeringsfunktionen 
i Padborg. Her fik han 
også første gang tildelt an-
svaret som kundechef. En 
opgave, som han i dag løf-
ter i Sydbank Sønderborg 
på bedste vis, blandt andet 
som følge af hans evner in-
den for god personalepleje. 
En merkonomuddannelse i 
regnskab samt lederkurser 
i Sydbank har sørget for, 
at den faglige ballast også 
er i orden.

Udover arbejdsopga-
verne som kundechef er 
han involveret i ’Skulder-
klappet’, samarbejdet mel-
lem Jydske Vest kysten og 
Sydbank, hvor engagerede 
personer i lokalområdet 
får tildelt en hæder for 
deres indsats. Netop denne 
opgave sætter kim Juul 
Pedersen særlig stor pris 
på. Fra i år er kundechefen 
blevet valgt ind i besty-
relsen for ”kollegiernes 
kontor” i Sønder borg, 
som han ser frem til at 
gøre en indsats for.

En anden gruppe af 
mennesker, der får glæde 
af kundechefens gode hu-
mør, er hustruen Conny 
og parrets fem børn i al-
deren 3-18 år. Med sådan 
en børneflok er det en 
oplagt fordel at være leder 
til daglig. Om børnene 

deler faderens interesse for 
modeljernbaner er min-
dre sikkert, men med en 
tidshorisont på ti år, før 
næste modelbane-projekt 
er færdigt, så er flere af 
børnene formentlig flyttet 
fra hjemmet i gråsten, før 
skinnerne er klar til brug. 

I fritiden lytter kim Juul 
Pedersen gerne til musik, 
og han er også aktiv inden 
for området blandt andet 
som jazzmusiker i det ene 
af Sydbanks to husorke-
stre, Sydband, hvor han 
har været med siden star-
ten i 1987. Herudover har 
han været med til at starte 
gråsten garden og senere 
Den Sønderjyske garde.

På dagen for sit 25. års 
jubilæum den 1. marts 
er kim Juul Pedersen 
at træffe i bankens lo-
kaler i Jernbanegade i 
Sønderborg. Kim Juul Pedersen runder onsdag et skarpt hjørne.

Fra Gråsten til chefjob i Sydbank

Frisørelev Nanna kjær 
Maner, Salon Peter i 
gråsten, søger model-
ler til sin svendeprøve på 
Frisørskolen i kolding.

- Jeg søger fyre til mode-
klip, som har minimum 3 
cm hår over hele hovedet. 
Desuden herrer, som har 
minimum 7 cm på toppen, 

fortæller frisøreleven, som 
også efterlyser piger.

- Jeg søger piger, som 
skal permanentes. De må 
max. have hår til skulde-
ren. Derudover mangler 
jeg piger til modeklip og 

farvning, hvor håret max. 
må gå til skulderen og 
uden for meget farve i hå-
ret, fortæller frisøreleven, 
som kan kontaktes på tlf. 
29899322. 

Søger modeller

Håndboldspillere 
gør det om natten

Hk Egene samlede over 
100 glade håndboldspillere 
i alderen fra 9 til 14 år til 
det traditionsrige natstæv-
ne i Ahlmannsparken.

Deltagerne blev inddelt 
i hold, som hele natten 
igennem konkurrerede i 
forskellige boldspil.

Det var nogle morgen-
trætte forældre, som af-
hentede en flok trætte børn 
om morgenen. 

Natstævnet blev en succes 
med over 100 deltagere.
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Slotsgade 26 Gråsten  Altid et besøg værd

RING 74 65 17 48

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 kalkun� let. 
6 slags af årstidens salater og grønsager, 2 slags dressing, 
hjemmelavet kold kartoffelsalat samt � ødeporrekarto� 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 kalkun� let med 
indisk karry og ananas, kyllingelår, 2 lune danske frikadeller
Mixed salat, pastasalat, oliven, feta og provence 
croutons. Italienske � ødekarto� 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

gråsten garden er i gang 
med en række nye tiltag. 
Det oplyser formanden 
Dorte Bøttger-larsen for-
ud for generalforsamlingen 
søndag den 28. februar kl. 
14.30 på rinkenæs Skole.

- Vi har fået ny hjem-
meside. Og i den kom-
mende weekend holder 
vi træningsweekend 
på rinkenæs Skole 

med eleverne, undervi-
sere og frivillige hjælpere. 
Samtidigt søsætter vi en 
masse nye tiltag, fortæller 
Dorte Bøttger-larsen.

gråsten gardens Venner 
samles også på søndag til 
generalforsamling. Den 
finder sted en time senere, 
hvor Tina Ertzinger aflæg-
ger beretning. 

Gråsten Garden 
i topform

Håndbold
i Ahlmannsparken

Søndag den 28. februar

kl. 13.00 U14 Pige A – Sydstjernen, LIF-Aab.
kl. 14.30 Serie 2 Damer – Dybbøl I&UF
kl. 15.40 Serie 1 Herrer – TM Tønder Håndbold 4
kl. 16.50 Serie 2 Herrer – IF Vidar Sønderborg 4 
kl. 18.00 Serie 2 Herrer – Hjordkær UIF 

H Å N D B O L D K L U B B E N  G R Å S T E N

H Å N D B O L D K L U B B E N  G R Å S T E N

MÅNEDENS BUKET
Hver måned uddeler Gråsten Avis Månedens Buket

Hvis du har et forslag til en person, som bør 
hædres, så skriv os nogle linjer om, hvorfor 

netop denne person bør have et skulderklap

Det kan være din hjælpsomme nabo, en 
ildsjæl i foreningslivet eller et familiemedlem, 

som gør en god gerning

Send en mail til: redaktion@graastenavis.dk 
senest tirsdag den 2. marts 

eller a� ever forslaget i vores postkasse 
på Slotsgade 8 i Gråsten 
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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

Optimisme hos 
håndværkere
2009 var et år, håndvær-
kere helst vil glemme hur-
tigst muligt. Men noget 
tyder på, at skuden hurtigt 
er blevet vendt. I hvert 
fald forudser murermester 
Jakob Petersen travlhed, 
når foråret begynder at 
pippe frem.

- Vi har masser af ordrer, 
når sneen er væk og vi 
kan begynde at arbejde 

udendørs, fortæller Jakob 
Petersen, som i dag er chef 
for Andreas Petersen & 
Søn, som hans tipoldefar 
grundlagde i 1902.

- Vi har tre mand i gang 
med indendørs arbejde, 
og ansætter yderligere to 
mand i denne uge, lyder 
det fra en optimistisk 
Jakob Petersen. 

Jakob Petersen ansætter nye muresvende.
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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

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

SØGÅRD MASKINSTATION
• ALT MASKINSTATIONSARBEJDE

& ENTREPRENØR
AUT. KLOAKMESTER

• ALT I NEDSIVNINGSANLÆG OG KLOAK

Tlf. 74 68 82 52 • Mobil 20 29 92 52

Andr. Petersen & Søn

Murerarbejde
Kloakarbejde

Alt arbejde udføres indenfor: Jord, kloak, murer- og 
tagarbejde, fl isearbejde og al udvendig belægning.

Ingen opgave er for lille. 

PLANETVEJ 2 · 6300 GRÅSTEN 
TLF. 74 65 24 16 · BILTLF. 40 19 24 16 · FAX 74 65 24 18 
MAIL: JAKOB@APOS-EFTF.DK · WWW.APOS-EFTF.DK 

CVR-nr. 77 50 22 11 

Skorstensbrand

kværs frivillige Brandværn 
måtte forleden rykke ud 

til en skorstensbrand, som 
dog hurtigt blev slukket. 

 Foto Jimmy Christensen

Brunch for 
unge i Adsbøl
Adsbøl Borgerforening har 
taget et nyt initiativ for at 
gøre Adsbøl endnu bedre 
at bo i. De vil prøve at få 
de unge, der bor i byen, til 
at lære hinanden bedre at 
kende. På den måde bliver 
byen mere attraktiv.

Derfor indbyder forenin-
gen alle unge, der bor i 

Adsbøl, til brunch søndag 
den 28. februar kl. 10.30 i 
klubhuset, kobberholmvej 
15, Adsbøl. Prisen er alt 
inklusive 60 kr. pr. vok-
sen, og børn er selvfølgelig 
også velkomne. For at 
arrangørerne kan købe 
nok ind til brunchen, 
er det nødvendigt med 

tilmelding senest den 25. 
februar til enten Britta 
telefonnr. 74652055 el-
ler Ellen på telefonnr. 
74652204.

Foreningen håber, at 
det bliver en succes, og at 
mange unge har lyst til at 
møde op til nogle hygge-
lige timer sammen. 

gråsten Ældreklub sam-
lede forleden 60 men-
nesker til et hyggeligt 
lottospil. Der blev spillet 
om købte gevinster og 
sponsorerede sidegevinster 
fra SuperBrugsen gråsten 
og graasten Salater. 

60 til lotto
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OPTIKER MØLLER
SLOTSGADE 4 ∙ 6300 GRÅSTEN 

TLF. 74 65 25 16 ∙ WWW.PROFILOPTIK.DK

Optikerassistent 
Bettina
Bolding

Optiker
Elsebeth Christmas
Møller

EKSTRA!

Køb bRillER og 
få SolglAS i din 
STyRKE ovEn i

væRdi op Til

1.598 KR.
netop nu får du ekstra solglas i din egen styrke 
med, når du køber briller i profil optik. du kan 
sætte solglassene i dit gamle stel, eller du kan 
finde et helt nyt, flot mærkevare solbrillestel i 
butikken. der er masser af muligheder. 

gAdEnAvn nR. · poSTnR. by · Tlf. xx xx xx xx
www.pRofilopTiK.dK
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Live 
Musik

The Noodles
Lørdag den 27/2

kl. 13.00 og kl. 23.00

De giver 
2 koncerter 

denne dag

Musik og Sportsbar

Så er vores husorkester
The Noodles tilbage igen

Kom og syng med. The Noodles spiller Kim Larsen og Gasolin musik.

Kom i god tid, der er som altid rift om pladserne.

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

Niels Theisen er blevet 
valgt som ny formand for 
kværs-Tørsbøl-Snurom 
Pensionistforening. Han 
afløser Carl ratfelder, der 
ikke ønskede genvalg.

Bestyrelsen har efter 
generalforsamlingen kon-
stitueret sig med Anton 
Jensen som næstformand, 
kurt Christensen som 
kasserer, Åse ratfelder 
som sekretær og Edith 
Christensen som menigt 
bestyrelsesmedlem.

Suppleanter er Carl 
ratfelder og Poul Dieter 

Bock. Bilagskontrolanter 
er Solveig Mortensen og 
Ervind Petersen. Suppleant 
er Anna ratfelder.

Den afgående formand, 
Carl ratfelder, retter en 

tak til medlemmerne og 
bestyrelsen for den tillid 
de har vist ham i hans for-
mandstid og håber, at man 
tager godt imod den nye 
formand. 

Ny formand for Kværs 
pensionister

Provst Børge Munk 
Povlsen, Fredericia Provsti, 
holder onsdag den 3. 
marts kl. 14.45 foredrag 
om "Humor og alvor 
hos en himmelsindet" i 
Ahlmanns parken. Provsten 

tager tilhørerne med på en 
rejse ind i fortællingens ver-
den. Han fortæller blandt 
andet om sit usædvanlige 
møde med thyboen og 
forfatteren Egon Nielsen, 
som Børge Munk Povlsen 

betegner som en af de stør-
ste fortællere i det sidste 
halve århundrede.

Foredraget er arrangeret af 
gråsten Ældreklub. 

gråsten Plejecenter holdt 
forleden et brag af en 
fastelavnsfest. Ikke færre 
end 16 personalebørn var 
mødt op til tøndeslagning 
til stor glæde for bebo-
erne. Beboerne nød i fulde 

drag slagets gang og de 
mange udklædte børn. 
Det blev en rigtig hyggelig 
eftermiddag.

kattedronning blev 
kathrine lund og katte-
konge blev Per Schjerning. 

Per Schjerning har vin-
dergenet i sig,for kort 
tid forinden vandt fami-
lien en bil ved Danmarks 
Indsamlingen 2010, så 
han er ud af en heldig 
familie. 

Beboerne nød de udklædte børn og tøndeslagningen.

Jysk humor serveret 
af provst

Slog katten af tønden
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Den grafiske virksomhed, 
Toptryk ApS i gråsten 
trodser krisen og de sure 
tider og investerer mas-
sivt. I næste måned får 
Toptryk grafisk leveret 
en ny stor Heidelberg 
trykmaskine til op mod 5 
mio. kroner.

Desuden er virksom-
heden på jagt efter tre-
fire nye medarbejdere, 
som skal tiltræde i løbet 

af det næste halve år. 
Virksomheden blev etab-
leret i 1980 af Palle Bo 
Schmidt og arbejder næ-
sten udelukkende med re-
klamebureauer, trykkerier 
og tryksagsforhandlere.

Toptryk grafisk er en 
af Syd- og Sønderjyllands 
største trykkerier og kom 
ud af 2009 med et over-
skud på knap 1,2 million 
kroner. 

Sne og islag truer nu med 
at tage livet af solsorten og 
andre småfugle. Derfor er 

det vigtigt at fodre fug-
lene, så de undgår at dø af 
sult og kulde. 

 Foto Jimmy Christensen

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 aftaleBenzin- 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 � ot udsigt 

over Slotssøen. Indeholder bad med bruser 
og plads til vaskemaskine, godt spisekøkken, 

soveværelse med skabbe og værelse 
og dejlig lys stue. Husdyr ikke tilladt

Månedlig husleje 4400 kr plus forbrug

FOR FREMVISNING OG 
UDLEJNING RING 7465 1746Åbningstider: 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

RENGØRINGSHJÆLP
Rengøringshjælp til tandklinik søges

1 time x 5 dage

Henvendelse til Tandlæge Thomas Cullberg

Nygade 8, 6300 Gråsten

TELEFON 74651422

BØRNEPASNING
Hvis der skal være fest,

RING TIL TLF. 2361 0101
for at få passet jeres barn/børn. Bor i Alnor.

Børnene skal være renlige.

Godkendt som plejefamilie.

Hjertelig tak
for flagning, blomster og gaver til min 75 års 

fødselsdag.

Venlig hilsen 
Kaj Z. Christensen 

Alnor

 

Kære Bedstefar 
Hans

Du ønskes et stort 
tllykke med de 85 år 
mandag den 1. marts

Håber du får en dejlig dag

Kærlig hilsen fra Elly, børn, 
svigerbørn og børnebørn

Søger kvinde
Enkemand i den tredie alder med hus og bil søger 
selskab med enlig kvinde eller enke. Bor i 6300 

området.

Billetmærke 178 
Gråsten Avis 
Slotsgade 8 

6300 Gråsten

De sultne fugle

Toptryk 
trodser krisen

Byrådsmedlem Erik 
lauritzen (S), Blans, fyldte 
onsdag den 17. februar 50 
år. Det blev fejret med søn-
derjysk kaffebord i hjem-
met på Blansskov 15.

Han er oprindelig land-
brugsuddannet på gråsten 
landbrugskole i 1984 og 
er siden uddannet som 
jordbrugstekniker fra 
Nordisk landbrugskole i 
Odense i 1996.

I årene 1985-94 var Erik 
lauritzen selvstændig 
landmand og producerede 
kyllinger. I årene 1996-98 
var han landbrugsskole-
lærer på ladelund og på 
gråsten landbrugskole 
fra 1998 med økonomi 
og etablering som spe-
cialle. Desuden var han 

sideløbende økono-
mirådgiver i Sønderjysk 
landboforening i årene 
1998-2000.

Erik lauritzen be-
gyndte sin politiske 
karriere i Sundeved 
kommunalbestyrelse i 
perioden 2001-06, og efter 
fusionen fortsatte han i 
Sønderborg Byråd, hvor 
han i første valgperiode 
var medlem af økono-
miudvalget og formand 
for teknik og miljø samt 
Sønderborg Forsyning. I 
det netop tiltrådte byråd er 
han medlem af økonomi-
udvalget og næstformand i 
teknik og miljø. Desuden 
er han formand for den 
socialdemokratiske gruppe 
i byrådet.

Blandt tillidserhver-
vene kan nævnes, at 

han er medlem af besty-
relsen for Sønderborg 
kraftvarmeværk og 
repræsentantskabet for 
Sydtrafik.

Privat er Erik lauritzen 
gift med Bente, og de har 
tre børn og fire børnebørn.

Han har tidligere været 
en habil badmintonspiller 
og han var gennem 25 år 
idrætsleder i Sundeved, og 
så er han formand for bad-
mintonklubben og idræts-
foreningen i Blans. 

50 år Gratis 
billetter
grænsehallerne i kruså 
danner lørdagden 27. og 
søndag den 28. februar 
rammen om en bolig- og 
fritidsmesse. Blandt udstil-
lerne er statsaut. ejendoms-
mægler kjeld Faaborg, 
gråsten, hvor man kan 
hente gratis billetter. 
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For 16. gang afhol-
der gråsten områdets 
Samvirkende Idræts-
foreninger Sportens dag 
i den tidligere byrådssal i 
gråsten rådhus.

Sønderborgs borgmester 
Aase Nyegaard vil stå for 
overrækkelsen af medaljer-
ne til de mange idrætsud-
øvere. Sportens dag finder 
sted ved en lidt uformel 
højtidelighed onsdag d. 3. 
Marts kl. 19.00.

I år er der 55 medalje-
modtagere, så der bliver 
igen fuldt hus i den tidli-
gere byrådssal.

Samme aften bliver slø-
ret løftet for, hvem der 
skal tildeles hæderen som 
gråstenområdets idrætsle-
der 2009. Denne afsløring 

foretages af Sydbank, 
gråstens filialleder Joan 
Mai, som vil overrække en 
vandrepokal som det syn-
lige bevis på hæderen.

Vi håber som altid, at 
rigtig mange forældre, 
bedsteforældre, ledere og 
trænere vil dukke op sam-
men med de mange stolte 
medaljemodtagere, siger 
Mogens Hansen. 

Gråsten slotskirke
Søndag den 28. februar kl. 10.00 

ved Jan Unold

Adsbøl kirke
Søndag den 28. februar 

ved Jan Unold

kværs kirke 
Søndag den 28. februar 

Ingen gudstjeneste

broAGer kirke
Søndag den 28. februar kl. 10.30 

ved Stefan Klit Søndergaard

Felsted kirke
Søndag den 28. februar kl. 9.00 

ved Poul Callesen

eGernsund kirke
Søndag. den 28. februar kl. 10.30 
ved Mai-Britt Josephsen Knudsen

rinkenæs kirke
Søndag den 28. februar kl. 10.30 

Rinkenæs Korskirke 
ved Marianne Østergård Petersen. 

Kirkekaffe i konfirmandstuen

kliplev kirke
Søndag den 28. februar kl. 10.00 

Tysk Gudstjeneste 
ved Kirsten Kristoffersen og kl. 14.00 
Gudstjeneste ved Eva Wiwe Løbner

vArnæs kirke
Søndag den 28. februar kl. 10.00 
Gudstjeneste ved Poul Callesen

nybøl kirke
Søndag den 28. februar kl. 10.00 
ved Henrik Nygaard Andersen

vester sottrup
Søndag den 28. februar kl. 9.00 
ved Henrik Nygaard Andersen

nordschleswiGsche 
Gemeinde

(Den tyske frimenighed)
Søndag den 28. februar. kl. 12.30 

i Kollund. Dåbsgudstjeneste
kl. 16.00 Egernsund, 

ved Pastor Sylvia Laue

Gudstjenester

dAMetur 
tIL HernInG

Mandag den 08. marts 2010

Pris: Kr. 125,-
Qurop  . . . . . . . . . . . . . . . . .kl. 08.00
Alnor . . . . . . . . . . . . . . . . . . kl.08.05
Ahlammsparken . . . . . . . . . . kl.08.15
kongevej  . . . . . . . . . . . . . . . kl.08.20

TIlMElDNINg TIl:
Aase telefon 7465 1809
Betty telefon 7465 1899
Asta telefon 7465 2321

Mvh. Aase

LOTTOSPIL 
HVER TIRSDAG KL. 19.00

i Ahlmannsparken
Dog ikke tirsdag den 9. marts

Gråsten Friskoles Venner

Der afholdes

Efter snea� ysning præsenterer

Kværs Forsamlingshus og ”Den Lokale Scene” 
i samarbejde med Kulturfokus

TRIO TINUS
Torsdag den 4. marts kl. 20.00

i Kværs Forsamlingshus
Billetter a 100 kr kan bestilles på tlf. 7465 9538

De frivillige brandværn i 
rinkenæs og gråsten blev 
forleden kaldt til camping-
pladsen ved rinkenæshus. 
Her var der brand i en 
campingvogn. Vognens 
beboer havde opdaget 
branden ved at der kom en 
mærkelig lugt fra forteltet. 
Han nåede heldigvis at 
komme ud af vognen in-
den ilden fik rigtig fat. 

Brand i 
camping 
vogn

Sportens dag 40 år
AF-kassekonsulent laila 
Jønsson, kobberholmvej 6, 
Avnbøl, fylder onsdag den 
24. februar 40 år.

Siden 1993 har hun været 
a-kassekonsulent i kristelig 
Fagbevægelse, først i 
Sønderborg-afdelingen og 
efter en sammenlægning af 
de sønderjyske afdelinger 
i 2002, i Sønderjyllands 
afdeling.

laila Jønssons primære 
opgave er at servicere kun-
der, der er ledige eller skal 
have feriedagpenge.

Det vigtigste for hende er, 
at hendes kunder oplever 
høj kvalitet i hendes hjælp 
og rådgivning. Hun har 
tidligere været salgsassistent 
på Brdr. gram i Vojens. 
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SLAGTEREN tilbyder DELIKATESSEN tilbyder

3 x 2 ltr

5000

Original Juice

1 helt kg
Tykstegsbøffer

Pr Pakke

7995

Naturmælk

2 x 1 ltr

1200

½ kg

1995

Guld Danbo Ost
Mellemlagret 45%

Gammeldaws 
Oksegrydesteg 
af Tykkam

Kartoffel 
spegepølse 
Kurzke

½ kg

1900
stk

3995

½ Brie Ost
500 gr

kun

2000 kun

1000

5 kg Kartofl er
kl 1

Kød og Melboller
DYBFROST
1 kg

kun

2500

Flere 
varianter

Flere 
varianter

Danske

kun

1500

Tærte m/Grøn salat Rejesalat 
eller Alt godt 
fra havet

Pr 100 gr

995

Leverpølse eller 
Røget Sardel
Fra Als

Pr 100 gr

995

Pose 500 gr

1695

Tingleff Kaffe
Vacum mellemristet

Mou Okse eller 
Hønsekødsuppe

DYBFROST
1000 gr

frit valg

900

Kuppris

Max. 4 stk pr kunde

Dette tilbud gælder kun 
søndag den 28. februar

Begrænset parti. Maks. 
6 stk pr kunde pr dag

Lavet efter de
originale
Kurzke
opskrifter

Flere 
varianter

Grøntsags
blandinger
DYBFROST
3 x 650/1000 gr

3 Poser

3995
Spar op til 31.90

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

Gråsten

Velkommen hjem 
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fra Vinterferie !
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Danske

kun

1500

Tærte m/Grøn salat Rejesalat 
eller Alt godt 
fra havet

Pr 100 gr

995

Leverpølse eller 
Røget Sardel
Fra Als

Pr 100 gr

995

Pose 500 gr

1695

Tingleff Kaffe
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Dette tilbud gælder kun 
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6 stk pr kunde pr dag

Lavet efter de
originale
Kurzke
opskrifter

Flere 
varianter

Grøntsags
blandinger
DYBFROST
3 x 650/1000 gr
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3995
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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

ALT I AUTOREPARATIONER
køb - salg af biler

Brovej 90
6310 Broager

TLF.  7444 1985
FAX  7444 1962 pfauto@post.tele.dk

FROMMS AUTOSERVICE
BROAGER A

P
S

Kim's Cykelservice
v/ Kim Gottlieb

Alt i cykelreparationer
Salg af cykler og tilbehør

ÅBNINGSTIDER
MANDAG-FREDAG KL. 7.00-18.00
LØRDAG KL. 9.00-13.00

www.kimscykelservice.dk Jeg henter og bringer
Skeldevej 17, 6310 Broager Telefon 7444 9409

Kør ad Mølmark 
1,5 km udenfor

Broager

Foråret ventes – Din cykel kan hentes
Så er den forårsklar – Når vejen er bar�

� �

��

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:
Mandag - Torsdag 14.30-17.00
Fredag 13.00-17.00 Lørdag 9.00-12.00

VESTERGADE 27 • 6310 BROAGER

Broager VVS får ny ejer
Broager VVS skifter ejer 
1. marts. Det er Arne 
Schmidt, som efter 23 år 
med Broager VVS som 
arbejdsplads, ønsker at 
slippe tøjlerne.

- Jeg er 62 år. Derfor har 
jeg truffet beslutningen 
om at stoppe, siger Arne 
Schmidt, som overdrager 
firmaet til 53-årige Arne 
Hadberg, der har været 
medejer af firmaet de se-
neste tre år.

Arne Schmidt kender 
Broager VVS ud og ind. 

Han var i lære i firmaet 
fra 1964-69, og overtog 
firmaet i 1994 efter at 
have været selvstændig i 
7 år.

- Det har været spæn-
dende, travle år. Vi har 
heldigvis aldrig manglet 
arbejde, fortæller Arne 
Schmidt, som i disse kri-
setider har ansat to nye 
medarbejdere. Broager 
VVS har specialiseret sig i 
at lave jordvarme i samar-
bejde med Danfoss, og det 
har man stor succes med.

Arne Hadberg har været 
ansat i firmaet i 10 år, og 
de seneste tre år har han 
været medejer.

Efter at være gået på ef-
terlån håber Arne Schmidt 
på, at kunne tilbringe 
mere tid i sommerhuset i 
Brunsnæs og få god tid til 
at køre på motorcykel.

Broager VVS har 6 
ansatte, og har en god 
kundekreds.

- Den gode service 

forbliver intakt, lover 
Arne Hadberg.

Der er en uformel re-
ception fredag den 26. 
februar kl. 13-17 i værk-
stedet på Vesterbakke 2 i 
Broager. 

Palle Jacobsen 
udstiller 

53-årige Palle Jacobsen, 
Broager, udstiller for ti-
den i Sydbanks afdeling i 
Broager.

- Jeg begyndte at male 
for tre år siden. Det var 
min søster, der lærte mig 
grundreglerne, fortæl-
ler Palle Jacobsen, der er 
født i københavn, men 
som siden 1963 har boet i 
Broager.

- Inspirationen til mine 
billeder får jeg i min hver-
dag, og det giver mig en 
stor glæde at male, næv-
ner Palle Jacobsen, som i 
fritiden er en passioneret 
motorcykelkører.

- Da jeg var 16 år beslut-
tede jeg mig for, at jeg ville 
have en motorcykel før jeg 
blev 50 år. Det lykkedes, og 
om sommeren er jeg ude at 
køre på de danske landeveje 
sammen med min kone, 
siger Broager-maleren. 

Arne Schmidt overdrager 
Brager VVS til Arne 
Hadberg, der har været an-
sat i 10 år og været medejer 
i de seneste tre år. 
 Foto Jimmy Christensen

Palle Jacobsen udstiller for tiden i Sydbank. Maleriet er en 
gave til sin kone i forbindelse med deres sølvbryllup. 
 Foto Jimmy Christensen

Tak fordi du 
handler lokalt

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

Lottospil 
er en 
succes
Frem Egernsund og Hk 
71 har fået succes med de-
res lottospil på Egernsund 

Skole. Der er planlagt 
seks lottoaftener inden 
sommerferien. I efteråret 
starter man op med 12 
lottospil.

lottospillene blev star-
tet op efter at Sportens 
Venner i Broager stoppede 
med deres lottospil. 
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2 ps

2495
 Popcorn

250-500 gr

Becel Flydende 
Margarine

Pottemuld

Hatting Rugfl er 
Håndværkere 
eller Møllehjul

5 stk

5000
1000 gr

900

 Bind eller 
Trusseindlæg

Ugens 
Okse eller 
Hønsekødssuppe

Dagmar
tærte

Kalkun 
Gordon Bleu
Ca 1,5 kg

4995

Frit valg

500 2000

Spar op 
til 16.95

Spar 
11.95

Spar 
15.00

Spar
4.00

Slotsbrød

2000

Flere 
varianter

Spar 
57.85 Under

½ pris

Festmenu
3 slags kød:

Kalkun
Gyros

Nakkesteg
Flødekartofl er 

og salat
Pr kuvert

10000
Min. 8 personer. Tilbuddet gælder til og med 

april måned. Bestil tlf. 7344 1516

Flæskefars
8-12%

4 kg

10000
Tingleff Kaffe

4 ps a’ 500 gr

8995

20 ltr

1000 1000

Spar op til 49.75 Max 4 stk pr kunde

Lakse
portioner

5x100 gr

2995

 Pizza
3 forskellige slags

300 gr

1000

Under
½ pris

SuperBrugsen Broager . tlf. 73441500

Broager

Åben Søndag
Kl. 10-17

B A G E R A F D E L I N G E NB A G E R A F D E L I N G E N

4 stærke tilbud Delikatessen
tilbyder
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Frem Egernsund og HK 71
afholder

Kæmpe 
lottospil

Onsdag den 3. marts kl. 19.00
Onsdag den 17. marts kl. 19.00

i Egernsund Skole ny aula

Vi spiller som vi plejer om gode gevinster

Vi glæder os til at se dig

Frem Egernsund HK 71

Lokalhistorisk Forening 
 for Broagerland

indkalder ti l

Generalforsamling
Tirsdag den 9. marts kl. 19.30

i Akti vitets- og Kulturhuset 
�Nett e Jensen” i Skelde

Dagsorden ifl g. foreningens vedtægter.

Forslag, der ønskes behandlet, skal være 
bestyrelsen i hænde senest den 2. marts.

Eft er generalforsamlingen vil Nic. Johannsen, Egernsund  
vise lysbilleder fra det ”gamle” Broagerland.

Bestyrelsen
www.Skla.dk

BROAGER VVS – EJERSKIFTE
Efter 23 år som selvstændig har jeg besluttet at lægge 
rørtangen til side for at få tid til andre småsysler. 
Det har været 23 travle, men spændende år

UFORMEL 
RECEPTION
Fredag den 26. februar 2010 
kl. 13.00 - 17.00

I værkstedet
Vesterbakke 2, Broager

Samtidig vil vi markere ejerskifte i � rmaet, da min 
kompagnon gennem de sidste 3 år

Arne Hadberg

overtager � rmaet den 1. marts 2010

En stor tak for til en loyal og trofast kundekreds. 
Jeg håber, at samme loyalitet vil fortsætte til 
Arne Hadberg

Arne Schmidt 

Broager

VVS ApS

Broagerlands Ungdoms- 
og Idrætsforening
holder

Hovedgeneralforsamling
Mandag den 15. marts kl. 19.00 

i Broager-Hallen

Dagsorden ifølge vedtægterne

Bestyrelsen

Tirsdag den 9. marts kl. 19.30 
i SuperBrugsens baglokale

DAGSORDEN:
1. Valg af ordstyrer og stemmetællere
2. Bestyrelsesberetning
3. Forelæggelse af årsregnskab
4. Forslag fra bestyrelsen (Vedtægtsændringerne)
5. Indkomne forslag (Forslag skal skriftligt meddeles 

formanden 14 dage før generalforsamlingen)
6. Valg af medlemmer og supleanter
7. Eventuelt

SuperBrugsen er efter generalforsamlingen 
vært ved et mindre traktement.
Adgangskort udleveres mod forevisning af medlemskort 
i SuperBrugsens kiosk frem til den 7. marts 2010.

Broager

General
forsamling

SuperBrugsen Broager Tlf. 73 44 15 00

EGERNSUND VANDVÆRK
indkalder til

Generalforsamling
Onsdag den 17. marts kl. 19.00

i Egernsund Hallens Cafeteria

Dagsorden ifølge vedtægterne

Bestyrelsen 

Af Leif Møller Jensen

kirkeklokken ved 
Egernsund kirke er tavs. 
kirkeklokken er taget 
ned, fordi de bærende dele 

trænger til et eftersyn og 
reparation.

klokken forventes at være 
på plads igen i løbet af en 
lille måneds tid. 

Kirkeklokke 
er tavs

Broager Frivillige Brandværn 
takker for opbakningen til 
ÅRETS FASTELAVNSFEST

Til de 150 deltagere, plus medfølgende forældre.
Og tak til sponsorerne

SuperBrugsen, Broager
Q8, Broager

Broager Sparekasse
Klip Inn, Broager

Top Salon, Broager
Hår Design, Broager
Brille Leif, Broager
Sydbank, Broager
Nordea, Broager

Palles Bageri, Broager
Milano Pizza, Broager

Top Pizza, Broager
Amaryllis Blomster, Broager
Ihles Papir & Gaver, Broager

Med venlig hilsen
Broager Frivillige Brandværn

Dødsfald
Fhv. slagteriarbejder Egon 
Vangsgaard, Østerhøj 11, 
Broager, er død, 77 år. 
Han var kendt for at sige 
sin ærlige mening og for at 
råbe op, hvis der var noget, 
han fandt uretfærdigt.

Egon Vangsgaard 
stammede fra Thy, og 
kom som ung mand til 
Sønderjylland, hvor han 
tjente på forskellige gårde.

I 1960 blev han ansat på 
slagteriet i Sønderborg og 
senere fulgte han med til 
slagteriet i Blans, hvor han 
blev fællestillidsmand og 
afdelingsformand i fagfor-
eningen NNF. Han brænd-
te altid for sin sag og tilsi-
desatte gerne alle personlige 
behov for fællesskabet. Han 

nød sine kollegers tillid og 
gjorde en stor indsats for 
dem fra afdelingskontoret 
i Sønderborg. Når han 
syntes, nogen blev dårligt 
behandlet, tog han affære.

Han gik på pension som 
64-årig i 1996.

I en årrække var han 
medlem af Broager kom-
munalbestyrelse, valgt af 
Socialdemokraterne. I fri-
tiden elskede han at spille 
skat, og gjorde det både på 
Annesminde og i senior-
klubben i Sønderborg.

Han blev i 1955 gift med 
rina, der stammer fra 
Skodborg. I ægteskabet op-
voksede fire børn. En pige, 
grethe, der er pædagog og 
bor i kværs og tre sønner, 
Jan, Allan og kim, der alle 
er ingeniører på Sjælland. 

Synsprøve i 
hjemmet
Har du brug for briller, 
eller vil du have de gamle 
skiftet ud, så tilbyder 
Brilleleif at foretage en 
synsprøve i hjemmet.

- Jeg har professionelt 
synsudstyr, som jeg med-
bringer, fortæller leif 
Havshøj larsen, som kan 

se tilbage på et succesfuldt 
halvt år med brilleforret-
ning i Broager.

Ved hjemmebesøg med-
bringer han mange bril-
lestel, som kunden kan 
vælge imellem, og hjælper 
med at finde det stel, som 
passer kunden. 

Leif Havshøj Larsen er pa-
rat til at foretage synsprøve i 
hjemmet. 
 Foto Jimmy Christensen
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L u n d t o f t

Af Jens Jaenicke

Beboerne på kliplev 
Plejehjem var festligt 
klædt ud med hatte og 
næser, da de forleden var 
til tøndeslagning. Det tog 
kun ganske få minutter 

før tønden blev splittet 
til pindebrænde. Efter 
tøndeslagningen blev be-
boerne og besøgende budt 
på kaffe, kage og slik og 
Vennekredsen hyggede 
om deltagerne. 

Fastelavn blev fejret på Kliplev Plejehjem.

FELSTED MENIGHEDSRÅD
inviterer til

KIRKE
HØJSKOLEAFTEN

Tirsdag den 2. marts 2010
kl. 19 - 21 (cirka)

i Graverhuset
ved Felsted Kirke

Th orbjørn Larsen, Tumbøl, fortæller om 
Grundtvig og hans kirke- og Skolesyn

Vi giver en kop kaff e –  
og alle er velkomne

(Mødet med biskoppen er fl yttet til
Søndag den 31. oktober 2010)























Tøndeslagning 
på plejehjem

Af Jens Jaenicke

Efter 18 år i bestyrel-
sen for lokalhistorisk 
Forening i kliplev ønske-
de kathrine Hohlmann 
ikke genvalg. Nyvalg 
blev Merete Jensen. 
generalforsamlingen 
blev holdt på kliplev 
Forsamlingsgaard, og 
samlede et halvthundrede 
mennesker.

Formanden kaj lassen 
nævnte i sin beretning, at 
det havde været et travlt 
år. Der havde blandt an-
det været 6 bestyrelsesmø-
der, to hærvejsture, udstil-
ling om Sønderjylland 
under 2. Verdenskrig, 
åbent hus i forbindelse 
med uddeling af fonds-
midler fra Mærkensfonden 
og heldagstur til øen Før. 
To byvandringer, hvor 
Jørgen Enig og Jørgen 
Hansen fortalte om huse 
og beboere før i tiden blev 
en succes. ligeledes var 

der god tilslutning til en 
tur rudbøl og Højer. Et 
foredrag med loise klinge 
om hjemmefronten under 
1. Verdenskrig var også et 
tilløbsstykke. 

Formande nævnte, at ar-
bejdet med den nye årbog 
var ret vellykket. Planerne 
om en tilbygning er stillet 
i bero til bedre tider. Men 
et nyt køkken er blevet 
installeret.

Den fyldige formands-
beretning blev godkendt, 
hvorefter kassereren ,Ole 
Nielsen, oplæste det revi-
derede regnskab. der ud-
viste et overskud på godt 
8.000 kr.

Til bestyrelsen var der 
genvalg af karin Hansen, 
Birthe Møller og Ole 
Nielsen. Som suppleanter 
valgtes Erik Hansen og 
Hans Dam. Der var også 
genvalg til de to revisorer 
Jørgen Møller og Ejner 
Hohlmann. 

Nyvalg i 
lokalhistorie

Det blev en festlig søndag 
eftermiddag, da 150 børn 
og lige så mange forældre 
og bedsteforældre så til 
fra sidelinien og stod klar 

med deres digitale kame-
raer, når netop deres børn 
nærmede sig tønden og 
forsøgte at slå den ned.

Festen var arrangeret af 

Broager frivillige Brand-
værn, og mange gav udtryk 
for taknemmelighed over, 
at værnet havde taget ini-

tiativ til en fastelavnsfest 
for byens børn. 

 Foto Jimmy Christensen

Brandværnets fastelavn
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Tre bestyrelsesmedlemmer 
blev genvalgt, da Historisk 
forening for Felsted Sogn 
forleden holdt gene-
ralforsamling i Felsted 
Forsam lings lokaler.

Det var Sven Zacharias-
sen, Ellen Jensen og 

lorenz lorenzen. gen-
valgt til bestyrelsen for 
Patsches Hus blev Holger 
rerup og Dorthe Schmidt. 

Som suppleanter blev 
Hans Jørgen Nissen og 
Jes lassen nyvalgt. De 
afløser Hans Juhler og 

Ernst Hahne Christensen. 
Som revisor blev 
Marianne Christiansen og 
Magdalene Paulsen gen-
valgt. Bestyrelsen konstitu-
erer sig senere.

Efter generalforsam-
lingen fortalte Vincent 
Jessen, der er formand for 
”Nydam selskabet”, om 
Nydam Mose og de mange 
spændende offerfund, der 
i tidens løb er blevet fun-
det. ligeledes viste han 
billeder fra bådeværftet, 
hvor Nydam bådens laug 

med hjælp af frivillige er 
i gang med at bygge en 
kopi af den 23 meter lange 
Nydambåd, der stammer 
fra år 330. 

Historisk forening plan-
lægger en udflugt den 
29. maj til bådeværftet i 
Sottrup skov, hvor man 
besigtiger det spændende 
projekt samt får en oriente-
ring om byggeriet. 

ENERGY  C09AWR / C12AWR
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En del kender til lugt og fugt problemer 
når de kommer til et hus der har stået 
tomt i en længere periode. Dette skyldes 
at dugpunktet ligger på 14°C, og at der 
derfor dannes kondens i huset. 
LG varmepumper er designet til at 
holde en minimumstemperatur på 16°C, 
og har en fantastisk virkningsgrad selv 
ved meget lave udendørstemperaturer 
(3,85 ved -10°C ude og 16°C inde) 

Lunt sommerhus…
Hele året!
Træt af dyr el-varme og dårlig 
luft / lugt grundet fugt?

Elpriser:
Direkte el-varme DKK 1,75 pr. kW 

LG varmepumpe C09AWR har:
Ved +20°C inde og +7° ude en virkningsgrad 
på 4,14                             DKK 0,42 pr. kW.

Ved +16°C inde og -10° ude en virkningsgrad 
på 3,85                              DKK 0,45 pr. kW.

GALLERY  
A09AW1 / A12AW1

HARMONY  
A09AWV / A12AWV

Kliplev Elservice
Padborg Elservice
Rasmussen EL-teknik
Jysk Elservice Ribe
Broager El-service
AJ EL-teknik

20 19 51 60

Kliplev Hovedgade 17, Kliplev · DK 6200 Aabenraa 
www.jysk-elservice.dk

Jysk-Elservice A/S
Kliplev Hovedgade 17, Kliplev
DK 6200 Aabenraa
Telf.: 70 22 78 21
Mobil: 20 19 51 60 
Fax: 70 22 78 20
E-mail: info@jysk-elservice.dk

Broager Elservice
v/Henning Hansen
Østermarken 17 · 6310 Broager
Mobil: 2026 1120

www.jysk-elservice.dk 

Klostervang 49 - Kliplev - 6200 Aabenraa

lægeeksamineret fodplejer Ruth Svendsen
også udebehandling

Ordinær 
Generalforsamling

Den Selvejende Institution 
Kliplev Hallen
Skolegade 13, Kliplev

Tlf. 74 68 74 44
kliplevhallen@mail.dk

afholder

Onsdag den 17. marts 2010
kl. 20.00

i hallens mødelokale
Dagsorden ifølge vedtægterne

Alle er velkomne

Kun personer med halbevis har stemmeret

Forslag skal være formanden i hænde 
senest den 9. marts 2010

Gratis 
Spinning

KLIPLEV HALLENS 
MOTIONSCENTER

har fået ny 
spinningsinstruktør

 Det fejres med

i uge 9 og 10

 Mandage og torsdage 
fra 17.30 - 18.30

 Bare mød op - først til mølle princippet

Tre er på valg, når Den 
selvejende Institution, 
kliplev Hallen, holder 
generalforsamling onsdag 
den 17. marts kl. 20.00 i 
hallens mødelokale. Det er 
formanden Jens Veng og 
bestyrelsesmedlemmerne 
Jesper Bigum Petersen og 
Hans Henrik Jensen. De er 
alle villige til genvalg. 

Henry Jessen, Alhlefeldtvej 
11, Søgård, fylder tirsdag 
den 9. marts 75 år. 

kliplev Pensionistforening 
holder lottospil ons-
dag den 24. februar 
kl. 14.30 i kliplev 
Forsamlingsgaard. 

Lotto i 
Kliplev

75 år

Tre er 
på valg

Genvalg i Historisk Forening

Det bliver sværere at 
blive æresmedlem i kliplev 
Husholdningsforening. 

Formanden Inger Marie 
lausen oplyser, at der på 
den netop afholdte gene-
ralforsamling blev vedta-
get, at hæve alderen for 
udnævnelse af æresmed-
lemmer fra de nuværende 
70 år til for fremtiden at 
gælde fra 80 år. 

Sværere at blive 
æresmedlem

Der indkaldes hermed til ordinær

Generalforsamling
i Andelsselskabet 

Kliplev Forsamlingsgaard
Torsdag den 11. marts 2010 kl. 19.30

på Forsamlingsgaarden
Dagsorden ifølge vedtægterne

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Dilettant i 
Søgård

Nogle af Søgårds aktive 
borgere opfører dilettant-
stykket ”karma kamma, 
kvaksalveren og kontant-
hjælpen” fredag den 26. 
februar kl. 19.30 på Søgård 
Friskole og igen lørdag den 

27. februar kl. 19.30. Der 
er lagt op til en forrygende 
morsom forestilling. Der 
er fællesspisning kl. 18.00, 
som man kan tilmelde 
sig til ved at ringe til lars 
Nielsen tlf. 74 68 72 15. 

Dilettanter i Søgård går på scenen fredag og lørdag.

Fem er på valg, når 
Støtteforeningen for kliplev 
Centret holder generalfor-
samling torsdag den 25. 
februar kl. 19.30 i

kliplev-Hallen. Det er 
Thorkild Dahl-Sørensen, 
Anders Jessen, Jes 
Schramm, Bendix Wulff og 
kjeld Hansen.

På mødet skal man drøfte 
første etape, som bliver 
en udvidelse af kliplev 
Hallen med en halv eller 
en hel hal. Den skal byg-
ges i forlængelse af den 
eksisterende.

Planerne om fitness, 
motionscenter, netcafé, og 
ungdomscenter er foreløbig 
skrinlagt, da det under 
finanskrisen har vist sig 
umuligt at hente økono-
misk støtte hos de store 
fonde. 

Fem på 
valg
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Kliplev Nygade 2 · 6200 Aabenraa · Tlf 74 68 76 04

TILBUDDENE GÆLDER FRA ONSDAG DEN 24. FEBRUAR TIL FREDAG DEN 26. FEBRUAR
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

Tilbudene gælder fra den 3. dec. - 6. dec.4 5

Stort udvalg af 
løsvægt slik
Normalpris 10,95 pr. 100 g.

5 rundstykker + 
1 pk. Kærgården

Pr. 100 g.

795

dette tilbud gælder hver lørdag og søndag i hele december

Bemærk: bageren åbner nu kl. 7.00 hver lørdag og søndag

nyHed · nyHed · nyHed · nyHed · nyHed

25,-

Axe / Rexona Deo
Flere
varianter

Bageren tilbyder
i hele februar og marts hver lørdag og søndag

2 Hakkebøf med 
kartoffelmos og 
beanaise

Chiquita
Bananer

Hakket
Oksekød
 8-12%

Frit valg

2000

25ª 

8 stk

15ª 

Slagteren tilbyder
Lise’s hjemmelavede færdigre er

Køb 5 rundstykker
og få 1 Kærgaarden med 
GRATIS

General
forsamling

Fredag den 19. marts
i Grænsehallerne i Kruså

Spisning, musik, dans 
og underholdning

Billetpris 75 kr.
Billetsalget starter onsdag den 

24. februar, og kan købes 
ved kassen. Husk 

medlemskort

Pr. 1/2 kg.

1495

2995
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S u n d eve d

Stenderup Auto, Stenderup 40, 6400 Sønderborg
Telefon 74 46 90 91 Fax: 74 46 90 95

BILER TIL SALG
Besøg også vores værksted, som har 
lave priser på service og reparationer

Stenderup

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

Niels Jessens Eftf.
 Alt i vognmandskørsel samt 

jordarbejde udføres

Kontakt Claus 2019 8158 
eller Kjeld 2019 8159

Møde på 
Nørremølle
Sundeved Venstre-
vælgerforening holder 
generalforsamling mandag 
den 1. marts kl. 19.00 på 
Nørremølle. På general-
forsamlingen orienterer 
det nyvalgte byrådsmed-
lem Peter Jørgensen om 

konstitueringen og den 
første tid som folkevalgt 
og Sønderborgkredsens 
folketingsmedlem Ellen 
Trane Nørby orienterer 
om den aktuelle politiske 
situation. 

afholder

GENERAL
FORSAMLING

Torsdag den 11. marts 2010
kl. 19.30

på Ballebro Færgekro

DAGSORDEN IFØLGE VEDTÆGTERNE

På valg er følgende: Frede Jensen, Vester Sottrup, 
Marie Hansen, Blans, Britta Staugaard, Nybøl

Efter kaffen vil lektor Jørn Buch, Haderslev, 
fortælle om Versailles-traktaten

Da foreningen er vært ved kaffen bedes man 
tilmelde sig senest torsdag den 4. marts 
til Carl Peter Møller tlf. 74 461440 eller 

Marie Hansen tlf. 74 461470

Lokalhistorisk 
Forening for 

Sundeved

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,-

HUSK FOREDRAG MED

ERIK LINDSØ

Renoveringsopgaver • Om- og tilbygninger Tømrer, Snedker, Murer, El, Maler, VVS, m.v.

Tag • Vinduer • Inventar • Forsikringsskader • Lavenergi termoruder

Tømrer- og Snedkerforretning • Avnbøl • 6400 Sønderborg
Tømrermester & Bygningskonstruktør Morten Anker Petersen

Klik ind på - www.karldpetersen.dk

Tlf. 74 46 12 19Byggelift 15,5 mtr. udlejes - se priser m.m. på www.karldpetersen.dkHåndværk gennem 180 år

Sogneeftermiddag

Nybøl Sogns 
Menighedsråd

Onsdag den 24. februar kl. 14.00
i Nybøl Menighedshus

Amtsvejen 40
Biskop over Haderslev Stift, Niels Henrik Arendt 

er eftermiddagens foredragsholder.
Biskoppen har ved � ere rejser besøgt menigheder 
i stor vækst, og vil fortælle om sine oplevelser, og 
inspirationen fra sine besøg i disse menigheder.

Alle er velkomne til samværet. Ka� e serveres.

De ældre borgere på 
Sundeved er vilde 
med computere. For 
4. år i træk opretter 
Ældremobiliseringen en 
datastue i Forsamlings-
gaarden Sundeved i Vester 
Sottrup, hvor man kan få 

undervisning i internettets 
lyksagligheder.

- Der er et stort behov 
hos de ældre for at komme 
med på it-vognen, siger 
kurt Ager, der er vejleder. 
Den nye sæson starter tirs-
dag den 2. marts. 

Datastue klar 
til ny sæson

Kurt Ager, Inge M. Jacobsen og Peter Christensen er klar til 
at undervise i internettets lyksagligheder.
 Foto Jimmy Christensen

Sundeveds samlingssted 
bliver flittigt benyttet. 
På generalforsamlingen 
i Forsamlingsgaarden 
Sundeved kunne forman-
den Eluf Nielsen glæde sig 
over, at forsamlingshusets 
store sal havde været ud-
lejet til 95 fester, mens et 
mindre lokale havde været 
udlejet 35 gange.

- Vi har fået en ny flot 
hjemmeside, som kurt 
Ager har lavet. Der kan 
man se lokaler, køkken, 
bestyrelse, aktiviteter og en 

kalender, som er opdateret 
frem til 2012, sagde Eluf 
Nielsen, som tilføjede, 
at der er blevet udskiftet 
vinduer og vestgavlen er 
blevet repareret med 400 
mursten.

Eluf Nielsen omtalte et 
fald i medlemstallet. Det 
er nu på 303 medlemmer 
mod 430 i 2008.

Til bestyrelsen var der 
genvalg af Eluf Nielsen, 
Arne Mandrup, gudmond 
Thomsen og Inge 
Staugaard. 

Der er lagt i kakkelovnen 
til et mentalt kurbad, når 
Erik lindsø onsdag den 
24. februar kl. 19.30 gæ-
ster Forsamlingsgaarden 
Sundeved.

- Jeg tager fra de mor-
somme og giver til de 
skuffede, siger han som 
optakt til foredraget. 
Med hans egne ord er 

foredraget ”en opsang til 
de langtidsskuffede”.

Erik lindsø er en ordets 
trubadur og rejsende i godt 
humør.

Erik lindsø er tid-
ligere forstander på 
rønshoved Højskole og 
er nu informationschef i 
grænseforeningen. 

Forsamlingsgaarden 
udlejet 130 gange

Fhv. gårdejer Christian 
Agerley, Blans Nørremark 
er død, 88 år. Han var en 
stout, agtet og respekteret 
mand, som med sine to 
meter ragede godt op i 
landskabet.

Han drev i mange år 
en stor gård, og var i 8 år 

engageret i lokalpolitik, 
som medlem af Sundeved 
kommunalbestyrelse fra 
1981-89. Han var gift med 
Ellen, som han havde den 
sorg at miste for mange 
år siden. I ægteskabet op-
voksede to børn. Sønnen 
mistede han i 2006, mens 
datteren Margrethe bor i 
gråsten. 

Dødsfald

Fhv. gårdejer Christen Dall, 
Øster Snogbæk, er død, 
90 år. Han var åndfrisk, 
levende optaget af sam-
fundsudviklingen og stærkt 
interesseret i lokalsamfun-
det lige til det sidste. For 
nylig kunne han fejre kron-
diamantbryllup med sin 
hustru, Charlotte, som han 
var gift med i 65 år.

Christen Dall var født 
på Ballegård i Blans, men 
voksede op på Dallsgård i 
Snogbæk som den ældste 
af seks søskende.

Som ung var han soldat 
på Østfronten under 2. 
Verdenskrig.

I en lang årrække drev 
han på dygtig vis den store 
gård, Dallsgård, sammen 
med sin bror, Carl. Det var 
en mønstergård med køer 
og svin. gården er siden 
overtaget af Preben Dall, 
der er søn af Carl Dall.

Christen Dall var af den 
gamle skole, kontant og 
med markante meninger. 
Foruden sin hustru ef-
terlader han sig tre børn, 
Christian i rufas, kirsten 
i københavn og Hanne i 
Dybbøl. 

Dødsfald

Foredrag med 
Erik Lindsø
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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
Søskendeparret Edith 
og ritha Sønnichsen, 
gråsten, er netop kommet 
tilbage fra en dejlig tur 
til Indien. De så blandt 
andet det berømte Taj 
Mahal, og de kan varmt 
anbefale andre at tage på 
rejse til Indien. 

gråsten landbrugsskole 
modtog 23 ansøgnin-
ger til en stilling som 
havemand.

Nicoline Bock, gråsten, 
fejrede sin 80 års fødsels-
dag med brunch på Den 
gamle kro.

Elsebeth og Sven Eirdorf, 
gråsten, har været på 
en spændende ferie 
i Australien og New 
Zealand.

15-årige Jan Christensen, 
kværs, vil være landmand 
lige som sin far. 1. ja-
nuar 2011 starter han på 
gråsten landbrugskole.

SuperBrugsen gråsten 
inviterer til vinaften 
torsdag den 4. marts kl. 
19.00. Uddeler Christian 
Hell, Augustenborg, for-
tæller om sydafrikanske 
vine. Han har viet sit liv 
til vin, og har rejst meget 
i Sydafrika, Argentina og 
Chile. Billetter kan købes 
i kiosken.

De ansatte i SuperBrugsen 
kliplev var forleden 
på en herlig sviptur 
Esbjerg-Harwich.

Felsted Malerforretning 
har drejet nøglen rundt, 
og er taget under kon-
kursbegæring af skifterett-
ten i Sønderborg.

kirsten og Jens Barfod, 
Schweiz, tilbringer i be-
gyndelsen af marts nogle 
dage i deres sommerhus i 
rendbjerg for at deltage 
i generalforsamlingen i 
Dansk-tysk forening for 
kirkeligt samarbejde. 

Gråsten Boldklub

Fodboldtræning
 Forår 2010

Årgang Trænere Telefon Tidspunkt Start

U7, fælles
årgang 2003

Bo Franson
Torben Matzen

73650505
74654746

Tirsdag og torsdag
17.00 – 18.00 15/4

U8, drenge
årgang 2002

Jack Bøttger
Kim Møller

28600487
74654104

Tirsdag – torsdag
17.00 – 18.00 13/4

U9, drenge
årgang 2001

Bo Hagge
Carsten Rudbeck

22922897
21692184

Tirsdag – torsdag 
17.00 – 18.15 13/4

U10, drenge
årgang 2000

Jette Skursch
Søren Burmeister

74652988
74652292

Tirsdag – torsdag 
17.15 – 18.30 6/4

U8, piger
årgang 2002

Mette Sønderbye
Rikke Andersen

74652811
74653402

Mandag – onsdag
17.00 – 18.00 7/4

U9, piger
årgang 2001

Mette Sønderbye
Rikke Andersen

74652811
74653402

Mandag – onsdag
17.00 – 18.00 7/4

U10, piger
årgang 2000

Amalie Rasmussen
Carsten Nielsen
Stig Veng

60176495
74652596
74674049

Mandag – onsdag
16.30 – 17.45 7/4

U11, piger
årgang 1999

Amalie Rasmussen
Julie Gerber
Tina Lund
Allan Paag

60176495

60461773
74652003

Mandag – onsdag
16.30 – 17.45 7/4

Målmandstræning, 
piger og drenge, 
U10 – U15

Bo Hagge 22922897 Torsdag
18.15 – 19.00 15/4

U11, drenge
årgang 1999

Michael Jessen
Henrik Rathje
Carsten G. Andersen

74654720
74651351
74654595

Tirsdag - torsdag
17.15 – 18.30 6/4

U12, drenge
årgang 1998

Kim Boutrup 74652684 Tirsdag – torsdag
17.00 – 18.30 6/4

U13, drenge
årgang 1997

Mogens Hansen
Erhard Auerbach

74652503 Tirsdag – torsdag
17.00 – 18.30 2/3

U12 - 13, piger
årgang 1998 - 97

Torben Buhrkall
Allan Sørensen
Elmedina Rakovic

74651368
74654401
27853940

Mandag – onsdag
17.15 – 18.45 7/4

U14 - 15, drenge
årgang 1995 - 1996

Per Hansen
Finn Møller
Rasmus Ludvigsen

20996833
20617867 Mandag 17.30 – 19.00

Torsdag 18.00 – 19.30 1/3

U14 - 15, piger 
årgang 1995 - 1996

Kenn Merrild
Gorden Erichsen

74654550
74653993 Mandag – onsdag

17.30 – 19.00 15/3

U18, piger
årgang 1992 - 1994

Bo Mortensen
Stine Rasmussen

74650345
28685334

Mandag – onsdag
18.30 – 20.00 1/3

Herresenior
Serie 4 og 5 Rasmus Ringgaard 31627555 Mandag – onsdag

19.00 – 21.00
Er 

startet
Old boys, veteraner, 
superveteraner Paul Petersen 74652918 Søndag 

10.30 – 12.00

Al træning foregår på Årsbjerg,
Ungdomskonsulent, René Svendsen 74653691

SØNDAGS 
BRUNCH
for de unge i Adsbøl

Adsbøl Borgerforening inviterer 
de unge i Adsbøl:

Kom og få en lækker brunch 
sammen med de ANDRE unge 

– mød nye som kendte ansigter 
og få en hyggelig formiddag

Brunchen serveres
Søndag den 28. februar 2010 

kl. 10.30 i klubhuset

Pris for voksne er kr. 60,- 
Børn er selvfølgelig velkomne

Tilmelding til Britta på tlf. nr. 7465 2055 
eller til Ellen på tlf. nr. 7465 2204 

senest torsdag den 25. februar 2010

Gule ærter
med kålpølser,
� æsk og sprængt nakke kr. 95,-
fredag den 26. februar kl. 18.00
Husk bordreservation

Slotsgade 6
6300 Gråsten

Tlf. 74 65 15 67

www.1747.dk

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

w
w

w
.1747.dk

HVER DAGStjerneskud kr. 65,-
TIL AFHENTNING 

Bestyrelsen for gråsten 
og Omegns Pensionist-
forening har konstitueret 
sig med karen Margrethe 
Sørensen som ny næstfor-
mand. Hun afløser Betty 
Christensen.

Formand er fortsat Åse 

Christensen, mens Annemi 
Christesen tager en ny tørn 
som kasserer. Sekretær 
er karin Sørensen. De 
øvrige bestyrelsesmedlem-
mer er Betty Christensen, 
Ursula Frank og Asta 
genschow. 

kværs/Tørsbøl UIF's serie 
3 herrer i håndbold spiller 
søndag den 28. februar 
kl. 16.15 i kværshallen en 
spændende opryknings-
kamp mod Sydals. Hvis 

hjemmeholdet vinder, 
rykker kværs op i serie 2 i 
næste sæson.

Formand for kTUIF, 
Hans lenger, opfordrer 
til talstærkt fremmøde for 

at støtte de lokale hånd-
boldspillere. Der er tre 
spillerunder tilbage før 
turneringen slutter. 

Oprykningskamp 
i Kværs

Ny næstformand
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MØD OS TIL BOLIG OG
FRITIDSMESSE I KRUSÅ
D. 27 og 28 feb. kl. 10.00-17.00 kan du møde vores ejendomsmægler og

få en uforpligtende snak om salg, køb og finansiering af boliger.   

                              

                            HAMMERSLAG KONKURRENCE

Deltag i vores hammerslag konkurrence og vind en attraktiv præmie. 

OBS: Hent gratis indgangsbilletter i Padborg og Gråsten afdeling.

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

VARNÆS - VARNÆS SØNDERGADE 15
Rødstenshus med stor have.

Huset er roligt beliggende i Varnæs. Indeh. bl.a. renoveret køkken,
toilet, stor stue, soveværelse samt 2 værelse, badeværelse m.m.

695.000Kontantpris:
35.000Udbetaling:
4.720Brutto:
3.948Netto:

Alternativ finansiering:
2.785 / 2.438Pauselån® F1:

117 / 36Bolig / kld. i m²:
971Grundareal i m²:

1955Opført:
1 / 3Stuer / vær.:

2Etage:
Sagsnr: 272-15 1- familieshus

TØRSBØL - TØRSBØLGADE 55
Solidt parcelhus på stor grund.

Pænt parcelhus med nyere naturgasfyr. Til huset hører garage 31
m2, udhus 45 m2, stor flisebelagt terrasse/indkørsel samt stor have.

750.000Kontantpris:
40.000Udbetaling:
4.954Brutto:
4.099Netto:

Alternativ finansiering:
2.487 / 2.221Pauselån® F1:

100Bolig i m²:
1048Grundareal i m²:
1963Opført:
1 / 3Stuer / vær.:

1Etage:
Sagsnr: 39-6 1- familieshus

ÅBENT HUS Fredag d. 26 februar kl. 16.00 - 17.00

KVÆRS - HØJTOFT 54
Parcelhus med gode muligheder.

Huset fremstår med nyere køkken, 2 nyere badeværelser, stue med
udgang til havestue, soveværelse, 2 værelser, bryggers m.m. 

980.000Kontantpris:
50.000Udbetaling:
6.211Brutto:
5.427Netto:

Alternativ finansiering:
3.136 / 2.979Pauselån® F1:

152Bolig i m²:
1161Grundareal i m²:

1979/96Opført:
1 / 3Stuer / vær.:

1Etage:
Sagsnr: 259-5 1- familieshus

GRÅSTEN - BORGGADE 20 A OG B
Hus dikete ned til Gråsten Slotssø.

Et spændene huse i centrum af Gråsten by. Her sælges to huse på
samme matrikel, hvor det ene ligger direkte ned til Slotssøen. 

1.650.000Kontantpris:
85.000Udbetaling:
10.524Brutto:
9.025Netto:

Alternativ finansiering:
5.357 / 5.060Pauselån® F1:

180Bolig i m²:
506Grundareal i m²:

1777Opført:
2 / 5Stuer / vær.:

2Etage:
Sagsnr: 87-1 1- familieshus

BROAGER - JØRGENSBY 6
Charmerende og renoveret hus.

Huset fremstår yderst pænt med bl.a. tilbygning fra 2009, nyere
køkken, renoveret badeværelse, hyggelig stue med nyt gulv m.m.

1.290.000Kontantpris:
65.000Udbetaling:
8.026Brutto:
6.746Netto:

Alternativ finansiering:
3.979 / 3.523Pauselån® F1:

149Bolig i m²:
663Grundareal i m²:

1878/09Opført:
1 / 2Stuer / vær.:

2Etage:
Sagsnr: 18-11 1- familieshus

EGERNSUND - SKOVGADE 32
Stort hus med gode værdier.

Huset er løbende renoveret med bl.a. efterisolering, køkken,
tilbygning samt helt nyt oliefyr og tank. Et pænt og solidt hus. 

1.150.000Kontantpris:
60.000Udbetaling:
7.231Brutto:
6.344Netto:

Alternativ finansiering:
3.687 / 3.513Pauselån® F1:

195Bolig i m²:
787Grundareal i m²:

1900/94Opført:
2 / 4Stuer / vær.:

2Etage:
Sagsnr: 71-10 1- familieshus

RINKENÆS - SEJRSVEJ 33
Velindrettet rødstenshus.

Huset har et velindrettet boligareal på 118 kvm, hvortil der kommer
en god og tør kælder på 60 kvm. Til huset hører: Dejlig lukket have.

950.000Kontantpris:
50.000Udbetaling:
5.940Brutto:
5.093Netto:

Alternativ finansiering:
2.960 / 2.720Pauselån® F1:

118 / 79Bolig / kld. i m²:
811Grundareal i m²:

1952Opført:
1 / 2Stuer / vær.:

2Etage:
Sagsnr: 138-3 1- familieshus

SKODSBØL - NØRREGADE 4 A
Stort familiehus centralt beliggende i mindre landsby.

Stor familiehus beliggende centralt i Skodsbøl, nær Broager hvor
der findes skole, børnehave mv. Et rummeligt hus til hele familien.

725.000Kontantpris:
40.000Udbetaling:
4.734Brutto:
4.039Netto:

Alternativ finansiering:
2.556 / 2.358Pauselån® F1:

212Bolig i m²:
607Grundareal i m²:

1850/76Opført:
1 / 5Stuer / vær.:

2Etage:
Sagsnr: 604-11 1- familieshus

ALNOR - FJORDKOBBEL 7
Rummeligt familiehus med muret garage.

Et dejligt parcelhus, perfekt til den pladskrævende familie. Huset
har fået nyt tag i 2003 og fremstår meget velholdt med store rum.

1.390.000Kontantpris:
70.000Udbetaling:
8.714Brutto:
7.634Netto:

Alternativ finansiering:
4.354 / 4.162Pauselån® F1:

183Bolig i m²:
756Grundareal i m²:

1967/78Opført:
2 / 5Stuer / vær.:

1Etage:
Sagsnr: 139-1 1- familieshus
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