
EGERNSUND & KVÆRS EL-SERVICE

SPAR PÅ 
VARMEN

- Vi er autoriseret forhandler 
af Panasonic varmepumper

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

RING OG FÅ ET TILBUD TELEFON 74 44 25 80

Tlf. 74 48 50 57

900 m2 
bad-udstilling

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

CH-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

 

 

De skal bare virke...  

•  Eget værksted eller 
 udkørende
•  Salg 
•  Trådløs netværk 
•  Reparation 
 Siden 2004

PC Home ServiCe
Hokkerup Gade 3

6340 Kruså/Hokkerup
7467 5257 / 2462 8659

ProfeSSionel 
og Hurtig 
it ServiCe
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 Alt til hus og fritid Bolig og Fritids Messen den 26.- 27. februar 

FRIBYGFRIBYG
Tømrer - Snedker

Bådaptering
Freelance

Benny Terp Nederbyvej 15
6300 Gråsten Mobil 28777359

bennyterp@sport.dk

VARME TRAVESTØVLER 
IGEN PÅ LAGER

kr. 700,- kr. 500,-
VARME TRAVESTØVLER
IGEN PÅ LAGER
 
Vandafvisende
str. 41 - 45
kr. 700,-
Velcro
kr. 500.-
Restslag af damestøvler nu minus 40 %

Restslag af damestøvler nu ÷ 40%

Vandafvisende
str. 41 - 45

Velcro

Uwes Haveservice
- når du har brug for en fagmand

Alt indenfor havearbejde
• Private

• Virksomheder

• Landbrug

Indenfor beskæring, fældning af træer
anlægsarbejder, fl iser
belægning, bålsteder

græsklipning

Ring og få en uforpligtende snak med

Anlægsgartner Uwe Asmussen Andærksej 6, Holbøl, 6340 Kruså
Telefon 7460 8186 eller 2429 0631 mail: havetrolden@bbsyd.dk

Fredsegen på 
Torvet i Gråsten 
skal fældes
Af Mogens P. C. Jacobsen
Foto Søren Gülck

Det gamle egetræ på 
Torvet er angrebet af en 
svampesygdom, som på 
sigt nedbryder træets 
stabilitet. Det kan med-
føre, at det vil kunne vælte 
selv ved mindre blæsevejr, 
og dermed være til fare for 
trafikken i træets nærhed.

De ændringer der er 
foretaget af Torvet - især 

de senere år - har træet 
lidt under. Der er lagt ny 
flisebelægning ovenpå den, 
der var i forvejen. Der er 
kørt med tunge maski-
ner, der har været gravet 
dybt omkring træet, flyt-
ning af springvand med 
Gråstenerpigen er placeret 
delvis under træets krone 
og vejen for den kørende 
trafik er rykket tættere på 
træet.

Alle disse ting er selvsagt 

ikke noget der har forbed-
ret træets tilstand.

Egetræet er plantet i den 
preussiske tid i anledning 
af fredsslutningen af den 
tysk-franske krig i 1871, og 
har især efter nedrivningen 
af Krogh's hotel og opfø-
relsen af Gråsten rådhus 
i 1954 været byens tid-
punkt og pryd. Egetræet 
har været medvirkende 
til, at Gråsten også kaldes 
"Egenes by". 

Uge 8
22. februar 2011
4. årgang

Telefon
21 16 06 83
29 25 95 50 

Tak fordi 
du handler 

lokalt

mailto:bennyterp@sport.dk
mailto:ritachregnskab@hotmail.com
mailto:chregnskabsservice@hotmail.com
mailto:havetrolden@bbsyd.dk


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 
chef 
Jimmy Christensen
lundtoftvej 4, Kværs
6300 Gråsten

Telefon 29 25 95 50

graastenavis@hotmail.dk

Medie 
konsulent
Søren Gülck
Telefon 23 23 73 37
avisgra@gmail.com

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

Regnskab
CH regnskabsservice
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

Redaktionel 
medarbejder
Helle Gyrn

hellegyrn@gmail.com

Barnedåb – Kon� 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

ÅBENT HUS
DEN 6. MARTS

KL. 11.00 - 15.00
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

Vælger de at holde festen på Kværs kro er prisen for 
helaftensarrangement fra kun  .................................. kr. 348,00
Flûtes  ......................................................................... kr. 3,00 
Prisen indeholder en 3 retters menu inkl. velkomstdrink, fri hvid- og 
rødvin, dessertvin kaffe og natmad

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

2 RETTER

125,00
3 RETTER

135,00

Åbningstider: Mandag, onsdag, torsdag fra kl. 13-19
 Tirsdag, fredag, lørdag fra kl. 10-19

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

300 kr pr. time

KIRKENS KORSHÆR

genbrugsbutik
Borggade 5, Gråsten ∙ Tlf: 61 31 51 92
Åbningstider: Mandag-fredag kl. 10.30-17 Lørdag kl. 10-12

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

Slotsgade 26 Gråsten  Altid et besøg værd

RING 74 65 17 48

Ansigtsbehandlinger
Kropsbehandlinger
Voksbehandlinger
Bryn og vipper
Manicure og pedicure

v/ Benniksgaard Hotel 
Sejrsvej 101, lejlighed 125 st, Rinkenæs
6300 Gråsten Telefon 7447 4050

v/ kosmetolog Linda Kjærgaard

KLINIK
ANNA-MONA

v/Mona Jæger, Brinken 2 . Gråsten
Træffes bedst mellem kl. 8-9

Tlf. 74 65 09 26 . Mobil 23 39 42 55
www.monajaeger.dk

Fodpleje
Lægeeksamineret
Massage
Akupunktur 2000 • Laserterapi

Zoneterapi
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OPTIKER MØLLER
SLOTSGADE 4 ∙ 6300 GRÅSTEN 

TLF. 74 65 25 16 ∙ WWW.PROFILOPTIK.DK

Optiker
Elsebeth Christmas
Møller

Optiker
Laila Hartvig

BLÅ I DAG, GRØNNE I MORGEN
SKIFT ØJENFARVE
FARVERIG
KONTAKTLINSEDAG

PRØV

GRATIS
10 DAGE

SHOWDAG
MANDAG DEN 28. FEBRUAR
TID KAN BESTILLES
PÅ TLF. 7465 2516

Hvordan ser jeg måske 
ud med en anden 
øjenfarve?

Tænker du på det, så 
kom og prøv farvede 
linser fra 

De fås som endagslinser 
og månedslinser, i masser 
af farver, i flere styrker
– også til dig, der har et 
perfekt syn 
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Tlf. 74 48 90 30 www.frankthomsenaps.dk

• TV-inspektion • Spuleservice • Aut. kloakmester

LEJLIGHED I TØRSBØL
Stuelejlighed på 88 m² udlejes

Lejligheden består af stue med brændeovn, 
køkken, 2 værelser, bad og lille bryggers.

Lejligheden kan overtages 1. marts
Månedlig leje leje kr. 3000,00 + forbrug

Dipositum 3 mdr.

HENVENDELSE PÅ TLF. 51 16 26 18

Anlæg af have
samt � isearbejde

Støbning af sokkel, opsætning af haller
Træfældning, butik med granit
Vedligeholdelse af udearealer
Havetegning udføres
Levering af sand, støbemix, grus, skærver m.m.

Bente & Mogens Kaehne
Felstedvej 22, 6300 Gråsten
Tlf 74652855 / 51744946
www.ladegaardskov.dk

LEJEBOLIG 
SØGES

Familie på 4 søger lejebolig
i Broager

pr. 1. april

HENVENDELSE PÅ 
TLF. 21603014

HUS UDLEJES I RINKENÆS
Hus på 140 m² med nyt køkken, 3 værelser, 2 badeværelser, sydvendt 

vinkelstue med udsigt over fjorden. Garage med disponibelt rum.
Udlejes fra 1. marts.

Husleje: kr. 5500/mdr.
Depositum: 3 mdrs. husleje.

Ingen husdyr.

HENVENDELSE EFTER KL. 16.00 
PÅ TLF: 74653083/21261078

RELAX SHOE

Gælder ikke nye og i forvejen 
nedsatte varer, samt Ilse Jacobsen 
rain boots og all weather coats.

v/ Susanne • Borggade 4
6300 Gråsten • 74 65 46 00

Personlig vejledning og service

ØVRIG
DAMEFODTØJ

30%

50% PÅ ALT HERRE OG 
BØRNEFODTØJ
SAMT UDVALGT DAMEFODTØJ

FYLD POSEN FRA DET GODE HJØRNE

4 DELE UANSET
 FØRPRIS499,-

HUS KØBES
Hus, ejerlejlighed eller rækkehus købes 

i Gråsten by

Pris max kr. 800.000,00

RING PÅ 30 28 35 96
… og spar ejendomsmæleren

Birthe Appel
Indehaver og optiker

John Schack
optiker

HJEMME SYNSPRØVE

      

RING PÅ TELEFON

74 65 01 44

   
   

Gråsten & Sønderborg

LEJLIGHED I RINKENÆS
Lejlighed ledig på 74 kvm. og i pæn stand. Stort soveværelse, stue og 

køkken i et og badeværelse med bruser
er straks ledig for rolig lejer med ordnede forhold

Husleje 3.600 kr + forbrug.

HENVENDELSE PÅ TLF. 2177 7318

“GØR DET FÆRDIGT”- TILBUD!
BY-HUS SÆLGES I BROAGER BY.

To plans hus på 94 kvm med lille have og egen parkeringsplads.
Ny-renoveret første sal med to værelser og skabsplads.

Stueplan med nyt badeværelse, to stuer en suite 
samt ufærdigt køkken og værelse.

YDERLIGERE OPLYSNINGER TLF. NR. 61201763

Genvalg
Erling Nissen, 
rinkenæs, 
ikke genvalg 
efter en lang 
årrække i 
bestyrelsen. I 
stedet valgtes 
han til revisor 
sammen med 
Uffe Kobberø

Charleys Tante i Kværs
Lørdag aften var der 
premiere på en sjov og festlig 
dilettantforestilling i Kværs 
Forsamlingshus. 82 personer 
overværede premieren. 
 Foto Jimmy Christensen

TILSTANDS-
RAPPORTER

- fra kr. 4.000,- alt inkl.
www.platech.dk - 2128 2682
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EL KØKKENMASKINER FINDES I 
BEGRÆNSET OMFANG. RESTPARTI 

MEDARBEJDER MED STORT 
PRODUKT KENDSKAB

Til rådgivning i byggemarkedet har vi ansat Finn Nissen. Finn er 
45 år, og har været ansat i Bygma kæden de sidste 7 år. Da Finn 
er lært trælast sælger er her tale om en medarbejder med yderst 

spids kompentance. Han er den medarbejder der stort set, 
kan svare på alle spørgsmål, som kunder har, og kan 

desuden også rådgive og sælge vedr. trælast produkter.

Finn har sit speciale her i Bygma Gråsten i VVS og belysning 
afdelingen. Hans kompetence gør at han et yderst stort 
produktkendskab til varer der � ndes i et byggemarked.

Tilbudene gælder fra onsdag den 23. februar 
til og med tirsdag den 1. marts

• Ved brug af Zibro brændstof til din kamin 
og kan du forlænge din garanti.

• Med garantiprogrammet kan du forlænge 
din garanti med yderligere 3 år .

VIDSTE DU AT …

byens bedste pris

pr. stk.

79995

byens bedste pris

pr. stk.

1999,-

byens bedste pris

140 m2

Kompletsæt

17.995,-

byens bedste pris

pr. stk.

14995
byens bedste pris

20 liter

34995

byens bedste pris

pr. stk.

19995

2

BYENS BEDSTE 
PRISER

Tilbudene for � ndes kun i begrænset omfang/antal stk
Der kan ikke reserveres varer fra annonce

Der tages forbehold for udsolgte varer samt 
trykfejl, og alle priser er inkl. 25% moms

Trælast
Hverdage: 7:00-17:30

Byggemarked
Hverdage: 7:00-17:30

Kitchen Aid 
Blender

Vejl. pris  1999,-

Steba 
Juicemaskine

Vejl. pris 799,-

AEG 
Køkkenmaskine 
model KM 850

Vejl. pris
1499,-

VILLAVENTILATIONSANL ÆG 
• Behageligt indeklima
• Ingen skimmelsvamp
• Varmebesparelse
• Ingen duggede ruder
• Høj kvalitet
• Allergivenligt
Bestillingsvare

Everglades 
bagemaskine 
EV 215

Vejl. pris
799,-

Schou 
blender 
3 ltr.

Vejl. pris 
299,-

HUSK
Bygma tilbudsavisen 

uge 8 er kommet. 
Her et udpluk af 
de gode tilbud

Se mere på
www.bygma.dk  

PHILIPS
Sparepære Genie
8 watt E27 eller
11 watt E27

• Ved brug af Zibro brændstof til din kamin 
og kan du forlænge din garanti.

• Med garantiprogrammet kan du forlænge 
din garanti med yderligere 3 år .
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byens bedste pris

pr. stk.
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byens bedste pris

pr. stk.

1999,-

byens bedste pris

140 m2

Kompletsæt

17.995,-
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pr. stk.

14995
byens bedste pris

20 liter

34995

byens bedste pris

pr. stk.

19995

2
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19995

2

Komplet pakke til 140 m2 
17.995,-
Komplet pakke til 175 m2 
24.999,-

byens bedste pris

140 M2

KOMPLETSÆT

17.995,-

byens bedste pris

SPAR
800,-

699,-

byens bedste pris

5 STK

99,-

byens bedste pris

SPAR
400,-

399,-

byens bedste pris

SPAR
500,-

299,-

byens bedste pris

SPAR
700,-

1299,-

byens bedste pris

SPAR
100,-

199,-

OLIERADIATOR 600 W 
• Lille og handy støjsvag olieradiator med 

5 ribber
• Leveres komplet med 1,5 m ledning 
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19995
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19995

2

ZIBRO PETROLEUMSKAMIN 
R12 C
• Sort
• 2,2 KW. 35-80 m3

• 422 x 281 x 446 mm
• 4 års garanti
• Forlæng din garantien 

op til 7 år ved brug af 
Zibro brændstof

4 ÅRS 
GARANTI

4 ÅRS 
GARANTI

byens bedste pris

PR. STK.

79995

byens bedste pris

PR. STK.

14995

byens bedste pris

PR. STK.

19995

byens bedste pris

20 LITER.

34995

byens bedste pris

PR. STK.

1999,-

ZIBRO LASERKAMIN
SRE228TC
• God stabil kraftig 

varmekilde
• Varme kapacitet 

0,8-3,1 Kw
• Rumstørrelse: 

40-120 m3

• Tankstørrelse: 
5,4 liter

• 4 års garanti

JOEL OLIERADIATOR 2000 W
• 3 reguleringstrin: 750W 

/ 1250W / 2000W
• Udstyret med 24 timers 

timer, der kan indstilles 
til at tænde og slukke 
varmen på forskellige 
tidspunkter af døgnet

• Leveres med 1,5 meter 
kabel og ledningsmagasin

JOEL OLIERADIATOR 600 W
• Lille og handy støjsvag 

olieradiator med 5 ribber
• Leveres komplet med 

1,5 m ledning

ZIBRO PLUS EKSTRA PETROLEUM
• Specialrenset til petroleumsovn
• Ren og sikker forbrænding
• Engangsdunk
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www.kjems.dk
kjems@kjems.dk

74 65 11 40

Palæet · Ahlefeldvej 5 · Gråsten

80
60

59

Ny super voks
Køb 3 stk.
Betal for 2 stk

Keune Care line
Color Brillianz
1 shampoo kr. 128.00
1 kur kr. 188.00
1 leave in spray kr. 128.00
Normal pris kr. 444.00

Efter en uges modernisering 
er vi klar med en ”Ny” salon

Åbningstilbud

NU
350 kr

Håṙ Modė Hudpleje

Nygade 9 ˙ Gråsten ˙ Telefon 7465 0670

100 hørte om finnebørn
Gråsten Ældreklub sam-
lede 100 mennesker til 
en rigtig interessant ef-
termiddag om finnebørn. 
Tilhørerne hørte to for-
skellige beretninger om 
finske børn, som kom til 

Danmark under den rus-
sisk-finske krig i 1939.

Kaj p. Schmidt var en af 
dem, der blev i Danmark. 
Han kom først til Finland 
og til sin familie 17 år 
efter, han som 6-årig kom 

hertil. Det betød for ham, 
at han ikke kunne huske 
det finske sprog, så han var 
ikke i stand til at tale med 
sin famile, da han endelig 
genså sit fædreland.

Helmi Carlsson derimod 
var i Danmark i halvan-
dent år, så hun oplevede 
den hårde tid i Finland, 
hvor landet skulle betale 
krigspenge til rusland. 
Hun huskede, hvordan 
hendes mor og andre kvin-
der måtte arbejde hårdt, 
hendes far var faldet i 
krigen.

Hun fortalte om, hvor 
svært det var blot at få mad, 
der var rationeringskort på 
alt, så det var slem tid.

Hun huskede Danmark 
og besluttede, at hun ville 
til Danmark for at få en 
uddannelse, så hun ikke 
skulle udføre det hårde 
arbejde, som de finske 
kvinder blev nødt til.

Den korte tid hun var i 
Danmark betød , at hun 
stadig kan tale sit moders-
mål - finsk. 

SPAR 703,-

Combi Habit
sort eller stribet
Habit 2000,-
Skjorte 400,-
Slips 300,-
SÆRPRIS

1997,-

Jeans
med stræk 400,-
Skjorte 300,-
Blazerjakke 800,-

SPAR 503,-

SÆRPRIS

997,-
GRÅSTEN
Slotsgade 7, 6300 Gråsten ∙ Tlf. 74 65 30 31
www.tojeksperten.dk
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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

DET ER ALDRIG FOR SENT AT

HULMURSISOLERE
Efterisolering på en nem, billig og effektiv måde

Få et tilbud - gratis og uforpligtende
Vi giver skriftlig garanti for korrekt udført arbejde

BØRGE NØRGAARD APS
Tømrer & Snedkerforretning
Bækgade 14, Blans · 6400 Sønderborg
TELEFON: 74 46 15 29 MOBIL: 40 20 15 29
www.bnisolering.dk         E-mail: mail@bnisolering.dk

95
Frokostsalat
1 bk
ca. 300 gr.

95

Hjemmelavede 
supper
i bakke a 750 ml
29,95 kr

Ta 2 bakker

frit
valg

95
Hjemmelavede 
frikadeller
4 stk

Smagsprøver på
månedens vin
Hver fredag
kl. 14-18

00

Fredags menù
2 pers.
Entrecotes ca 350 gr
Bage kartofler m/kryddersmør
Dertil vildtsalat
1 fl. rødvin
(Nugan Estate - australsk)

Adresse, postnr by  (vist nødvendigt)Gør hverdagen lettere
– og weekenden til noget særligt 

HUSK! Du kan betale med alle disse kort i SuperBest

Telefon 74 65 10 19
Telefon direkte til slagter og 
delikatesse 74 65 08 75

Tilbuddene gælder t.o.m.
lørdag den 26. februar 2011

ÅBNINGSTIDER Hverdag 9-21 Lørdag og Søndag 9-18

Så
 læ

ng
e 

la
ge

r h
av

es

HUSK Hver dag friskbagt brød 
fra Rathjes Bageri

Stort udvalg i special og 
udenlandsk øl 

Håndkøbs
medicin

Frimærker og 
taletidskort

Slagteren hos SuperBest tilbyder
Agrosam, Sejrsvej 108, Rinkenæs, 6300 Gråsten Tlf. 74 65 32 22

 

 

KÆMPE prisfald på katte og hundefoder 

indenfor følgende fodermærker. 

Eukanuba – Royal Canin & Arion 

 

 

 

 

 

 
 

Der er KÆMPE prisfald lige ved GRÆNSEN på alle poser fra 6 kg og opefter.  
Ovenstående er kun et udpluk af de nedsatte varer. 

Agrosam i Rinkenæs er simpelthen værd at køre efter,  

Her får man Kattens meget for en Hund. 

Agrosam, Sejrsvej 108, Rinkenæs, 6300 Gråsten Tlf. 74 65 32 22 

 

 

3kkr 
kr 

 

,- 

 

 

- 
-   

Agrosam ApS - Foder til dyr

Vælg om du er ny eller eksisterende kunde

Bemærk: bestillingsformularen åbner i et nyt vindue.

Ny kunde | Eksisterende kunde

Butik og Lager: Sejrsvej 108, Rinkenæs, 6300 Gråsten TLF: 74653222 FAX: 74653225 

Administration: Østerbakken 16, Adsbøl, 6300 Gråsten TLF: 74654777 FAX: 74654888 
MOBIL: 40514777 

Bogholderi: Østerbakken 16, Adsbøl, 6300 Gråsten TLF: 74654778 Tlf. tid hverdage mellem 
8.30 - 11.30 FAX: 74654888 

http://www.agrosam.dk/bestilling.php23-11-2008 14:35:54
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Der er KÆMPE prisfald lige ved GRÆNSEN på alle poser fra 6 kg og opefter. 
Ovenstående er kun et udpluk af de nedsatte varer.

Agrosam i Rinkenæs er simpelthen værd at køre efter
– her får man Kattens meget for en Hund

379,-

285,-

490,-

445,-

409,-

390,-

315,-

470,-

319,-

255,-

KÆMPE prisfald på katte og hundefoder
indenfor følgende fodermærker

Eukanuba – Royal Canin & Ar÷ n

Bestil din mad online
WWW.DORO-PIZZA.DK

D’ORO
Pizzaria

Telefon 7465 4240
Mobil 2799 1187

ÅBNINGSTIDER
Mandag til søndag

kl. 16.00-22.00

Smuk i ny frisørsalon

Salon Sanne i Nygade i 
Gråsten smækker tirsdag 
dørene op til en moderni-
seret salon.

Håndværkere lagde man-
dag sidste hånd på salonen. 
Gulvet er blevet slebet, 
væggene malet og nyt in-
ventar er blevet installeret. 
Og Susanne Vesperini vil 
drive salonen med samme 
hyggelige atmosfære, som 
kunderne har kendt gen-
nem 29 år. 

Smillet er stort hos Susanne 
Vesperini, som tirsdag 
genåbnede sin frisørsalon 
efter en uges modernisering.
 Foto Søren Gülck
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Kværs Autoophug ApS
Tlf. 74659590 - 21299590

Salg af nye og brugte reservedele
Afhentning af skrot med kranbil

Reparationer udføres i nyt værksted

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 I 

SERVICE/SALG

Aut. El-installatør og Stærkstrømstekniker

Flemming-Mikael Jensen
Vandtårnsvej 15
6300 Gråsten

Tlf.   74 65 40 60
Bil.   51 26 65 99

Jens T.  21 47 95 90

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

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

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

Velkær 11 - Gammel Skovbøl - 6200 Aabenraa

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

mail@kalvoebadehotel.dk
www.kalvoebadehotel.dk

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

Køl – Frost -
Varmepumper

FRI-KØL
aut.kølefirma
v/Dion Jensen

dj@fri-koel.dk /tlf30516434

Bent Christensen
Tømrer- & snedkerforretning ApS

Planetvej 4, 6300 Gråsten
Tlf. 73 65 15 15, fax 73 65 15 16, Mobil: 29 16 61 03

mail: bent@bcts.dk, www.bcts.dk

VinduesMester

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
• Trafi kskader m.m.

• Opel Service

Gisselmann
Kongevej 85

6300 Gråsten
74 65 01 70

VISITKORT LAVES
Pr-Foto

TLF. 29 25 95 50

Egernsund Malerforretning
v/Verner Bentzen

Fjordvej 13, 6320 Egernsund
Telefon 74 44 09 36 - Biltelefon 3074 6946

Gråsten VVS A/S v/ Günther Bred Telefon 7465 1167
Ahlmannsvej 12 · 6300 Gråsten

Holbøl VVS v/ Kim Hou Telefon 2969 3746

Rådgivning inden for alt VVS
Gas service, Blikkenslager, Vand,

Varme, Sanitet, Ventilation
reparation af rørskader

E’ Handymand fra Ketting
Morten Christensen
Ramserl, Ketting
6440 Augustenborg

mobil nr.: 2533 2182

e-mail: macjoy@bbsyd.dk

Bomhusvej 13 · 6300 Gråsten
Tlf.: 74 44 07 68 . Mobil: 28 12 49 19
www.peterveng.dk

Godt håndværk 
der er omfattet af

VinduesMester

Tømrer 
Gården
v/ Peter Veng

Tømrer Gården
v/ Peter Veng

KØB DINE SØM OG 
KLAMMER LOKALT

Din lokale forhandler af søm og klammer
Danmarks største udvalg af emballage-klammer og kartonlukkere

Semu Luftværktøj v/ Steen Munch
Haubold-Kihberg salgs- og servicecenter
Østerskovvej 43 · Kollund · 6340 Kruså

Email: SeMu@mail.tele.dk · Tlf. 75 56 18 33 · Mobil 40 95 56 60

Aut. Installatør

R.Pedersen VVS

Gasservice

Vand, varme og sanitetsarbejde

Blikkenslagerarbejde

Smedearbejde

Sundnæs 21
6300 Gråsten
Tlf. 74 65 18 65

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

 & 

Padborg  
Glarmesterforretning

Oksevej 4 • 6330 Padborg • goglas.dk

74 67 03 00 eller 27 25 03 00 døgnet rundt!

Billedindramning · Termoruder
Spejle · Plakater · Malerier 
samt salg af Silkeplanter 

Åbningstider: mandag-fredag 9-18 - lørdag-søndag lukket

Glas Rammer
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Onsdag den 16. marts kl. 19.00 
i Ahlmannsparken Gråsten

DAGSORDEN
1. Valg af ordstyrer og stemmetællere
2. Bestyrelsens beretning
3. Forelæggelse af årsrapport
4. Forslag fra Bestyrelsen
5. Indkomne forslag (skal skriftlig meddelelses 

formanden 14 dage før generalforsamlingen) 
6. Valg til Bestyrelsen og suppleant
7. Eventuelt

Efter generalforsamlingen er der

Foredrag ved 
Troels Kløvedal
Kr. 30 pr. medlem 

Adgangskort til generalforsamling samt foredrag 
af Troels Kløvedal (kr. 30.- pr medlem) kan købes 
i kiosken mod fremvisning af medlemskort i 
superbrugsens kiosk frem til den 14. marts

(Adgang til generalforsamling er gratis)

Gråsten

Indkaldelse til 

General
forsamling

SuperBrugsen Gråsten Tlf. 73 65 26 00

Fredag den 04/03
kl. 23.00

Asfalt Ole

Fredag den 11/03
kl. 16.00

Paul Winther

Lørdag den 12/03
kl. 23.00

Stefan Kyndesen

Fredag den 18/03
kl. 23.00

Preisler
Sejrup
Sonne

Lørdag den 26/03
kl. 23.00

DMP Trio

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

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. 10.30-18.00

Kalender Marts 2011

Musik og Sportsbar

H.S. Gardiner & Tæpper 
v/ Claus Sisseck - Nørregade 37-39 - 6330 Padborg - Tlf. 74 67 19 54 - Fax 74 67 52 06

G ar d i ner,  Tæpper,  Tr ægu l v e ,  F l i s e r  og  M a l i ng

Lad os gøre det grove og give dit trægulv nyt liv. 

Kom ind eller ring og få et uforbindende tilbud.

Gulvafslibning
Oliering - lakering

I brugsens tjeneste
Hanne Jensen, rinkenæs, 
fylder torsdag den 3. marts 
75 år. Hun er frisk og i 
fuldt vigør - både i eget 
hjem og have. Desuden 
er hun aldrig bange for at 
give en hjælpende hånd 
med, hvor der er behov. 
En stor del af hendes tid 
bruger hun på Dalsmark 
plejecenter, hvor hun i 
Vennekredsen yder en stor 
indsats. Der er behov for 
praktisk hjælp til arrange-
menter eller der skal samles 
ind til lopper eller tombola. 
Hun er dygtig til at organi-
sere, tager ansvar og over-
kommer selv rigtig meget. 
I tider hvor der tales meget 
om at holde sig i form, så 
er cyklen hendes ”fitness-
redskab”. Med cyklen kom-
mer hun flittigt omkring i 
det naturskønne område, 
hun bor. 

Hanne Jensen var i sit ar-
bejdsliv knyttet til Brugsen, 
først i rønshoved og senere 
rinkenæs og de fleste år 
i SuperBrugsen Gråsten. 
Hun blev gift i 1956 med 

Henry Jensen, der også var 
butiksuddannet. 

De var i 10 år uddelerpar i 
Brugsen i rinkenæs. 

I 1993 døde Henry Jensen 
i starten af sin pensionisttil-
værelse, men de nåede at få 
gode og aktive år sammen. 
De oplevede sammen at 
yde en stor frivillig indsats 
indenfor r.U.I.F. og fik 
i 1981 i fællesskab GSI s̀ 
vandrerpokal som hæder 
for dette arbejde. De tog 
interesseret del i deres børns 
skolegang og opvækst og 
havde også her forskellige 
tillidsposter. En stor ven-
nekreds blev det til, og der 
var altid en fuld kalender 
arbejdsmæssigt og privat. 

I en årrække var Hanne 

Jensen stærkt hæmmet af 
nedsat hørelse. Det betød, 
at hun i moden alder blev 
ferm til at kommunikere 
via sms og e-mail. For få år 
siden fik hun en større øre 
operation og har lykkelig-
vis fået genskabt en del af 
høresansen. Dette betyder, 
at hun i igen kan tage del 
i det frivillige arbejde og i 
almindelig samtale. 

Familiemæssigt har 
hun to børn, som bor i 
henholdsvis Gråsten og 
København. 

I alt 6 børnebørn er det 
blevet til nu i alderen 11-26 
år. 

Fødselsdagen fejres i 
hjemlige omgivelser med 
familie og venner. 
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Alt til hus og fritid

 

ALT til HUS

Yderligere 

in
fo

 p
å:

 w
w

w
.d

in

messebillet.dk

Publikums
præmier

Trylleshow
LØRDAG

    Entré kr. 40,-

Lege
hjørne

HUSog FRITID

ALT til HUS

B O L I G  &  F R I T I D S  M E S S E

 Alt til         
       

    HUS · HAVE · MØBLER · DESIGN · KØKKEN · BAD · WELLNESS · FRITID

Er du den heldige vinder af en spritny trailer der er klar til brug? 
Variant 502 E2 Finer inkl. presenning, næsehjul og lås. 

Værdi 6.890,-

26. - 27. feb. 2011

kRuså
GRænsehALLeRne

Lørdag - søndag 10.00 - 17.00

Mere info om messen, udstillerne og udskriv dine gratis billetter på: 
www.dinmessebillet.dk

Compass Messer ApS   Brunde Vest 17   6230 Rødekro   Tlf. 74 62 94 40   www.compassmesser.dk
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Bolig og Fritids Messen den 26.- 27. februar

Fjordvejen 12, Kollund
6340 Kruså Telefon 74 67 80 67

Hele weekenden er der mulighed for at 
deltage i vores OJ konkurrence.

Køb din helt ”personlige” PH 5 pendel på messen
Som noget helt specielt vil der stå en montrice fra Louis Poulsen Lighting A/S 
lørdag, den 26. februar fra kl. 13-17.

Her kan man overvære hvordan en PH 5 pendel bliver samlet.

PH 5 pendlerne sælges til en specialpris denne weekend.

Kampagnepris 
kr. 3.695,-

Pr
od

uc
er

et
 a

f

Fjordvejen 12, Kollund
6340 Kruså
Telefon 74 67 80 67

Aut. el-installatør

Mail info@bindzus-el.dk
www.bindzus-el.dk

H.S. Gardiner & Tæpper
v/ Claus Sisseck - Nørregade 37-39 - 6330 Padborg Tlf. 74 67 19 54 

Gardiner Tæpper Trægulve Fliser Maling

MESSETILBUD

NYHED

Mød os på Bolig og Fritidsmessen
i Grænsehallerne den 26. & 27. februar

STILA 
SOLAFSKÆRMNING

MESSE
RABAT ÷20%

TRAKET LAMINAT
33CM BRED
LYS ELLER NATUREG
25 ÅRS GARANTI
NORMALPRIS 249,- 

MESSE
PRIS 199,-

KÄHRS RØDEG 
PARKET
30 ÅRS GARANTI
NORMALPRIS 399,-

MESSE
PRIS 250,-

ODIN PARKET
EG
BØRSTET MED 
HVID DYBTONELAK
NORMALPRIS 699,-

MESSE
PRIS 450,-

TÆPPE
AW SUMATRA
SORT ELLER GRÅ
NORMALPRIS 149,-

MESSE
PRIS 99,-

Når lys bliver til kunst
Af Søren Gülck

pH lampen er en dansk 
klassiker indenfor belys-
ning og er et nationalt 
klenodie. Den er samtidigt 
et internationalt samle-
objekt og indbegrebet af 
dansk design. Bag denne 
unikke lampe står poul 

Henningsen, der levede fra 
1894 til 1967 og blev en 
pioner indenfor belysning. 
Designet så dagens lys i 
1926 og den har siden gået 
sin sejrsgang verden over. 

pH 5 lampen er en af 
de store klassikere, som 
passer ind i ethvert miljø 
og stilart. pH 5 lampen 

kan man se blive samlet 
og monteret på Bolig- og 
Fritidsmessen, der finder 
sted lørdag 26. februar og 
søndag den 27. februar i 
Grænsehallerne i Kruså af 
en repræsentant fra louis 
poulsen.

Det er Bindzus lamper 
I Kollund, som ekstraor-
dinært har fået en repræ-
sentant fra louis poulsen 
til at samle 10 pH 5 
lamper, som på bestilling 
bliver solgt på messen til 
en speciel messepris. Hvis 
man kunne tænke sig at 
se sin egen lampe blive 
håndsamlet og monteret 
på messen, kan man med 
fordel forudbestille den 
nye lampe hos Bindzus 
lamper i Kollund. 

på messen kan du også 
opleve den nye OJ lampe 
af Ole Jensen. Ole Jensen 
fandt inspiration til lam-
pen fra sit gamle fag som 
keramiker. OJ lampen 
er det sidste nye fra louis 
poulsen i et nyt design, der 
finder indpas overalt. 

Hus og fritids 
messe i Kruså
Af Søren Gülck

Hus og Fritids-messen, 
der finder sted i den kom-
mende weekend i Grænse-
hallerne i Kruså, varsler 
forårets komme.

Messen er landsdelens 
største. Den byder på et 
væld af oplevelser og under-
holdning for hele familien. 
på messen finder man alle 
nyheder til huset, haven, 
boligen og fritiden.

Oplev alt det nye og lad 
dig inspirere. Der er masser 

af smagsprøver og gratis 
konkurrencer for hele fa-
milien, og man kan hurtigt 
gøre en god handel med de 
mange messetilbud.

Med på messen er fra 
Gråsten er ejendomsmæg-
ler Kjeld Faaborg, Enzo 
Jeans House, profil Optik, 
Gråsten radio og TV og 
Agrosam - Fra Kollund 
og padborg er Garant 
gulve, Bindzus lamper, 
Hallmann Optik, 
og GF Forsikring 
repræsenteret. 
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tilbyderSLAGTEREN
tilbyder

DELIKATESSEN
tilbyder

BAGERENPØLSEMAGERIET
tilbyder

3 stk
kun

6000

1 Bakke
Gule Ærter med
4 Kålpølser

4500

 Tomater
Spanien

1 bakke

1000

Under 
Halv Pris

1 stk

1695

 Honning
450 gr

100 gr

750
Stk

1000

Frokost
salat

3 - lags
Sandwich

Wienerkringle eller
4 Stk. Gammeldags 
Fastelavnsboller
med creme eller
hindbær

2495

 Vaskemiddel

1 stk

1850

Mammen Ost
45%
Uden Kommen

Løgumkloster 
Rugbrød

Ca. 600 gr
Pr. stk

25002 stk

2500

 Mørkt Rugbrød
i skiver

 Opvasketabs

 Små kartofl er  Blandet
salat

 Jordbær
yoghurt

1 stk

495
1 stk

2395

1 bakke

1200
1 posse

1300
1 stk

995

Lavet efter de

originale
Kurzke
opskrifter

Hakket Svinekød 
8 - 12 %

2 Kg
kun

5000
100 gr 

950

Røget Sardel eller
Leverpølse fra Als

 Pommes Frites
FROSNE

4 Poser
a 750 gr

2000

20000

FREDAG - LØRDAG

X - Faktor Menu:

med 2 stk. Entrecotes 

ca.250 gr.
4 stk. Røsti Tårne med 

mos og sauce
1 Bk. Weekend Salat

2 stk. Hvidløgsbrød

1 fl . Gråsten Vin

Kyllinger
FROSNE
a 1200 gr

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

Gråsten
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DISCOUNTPRIS
PÅ OVER 300 DAGLIGVARER
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ADSBØL 
BORGER 

FORENING
afholder

GENERALFORSAMLING
Mandag den 14. marts kl. 19.30
i Klubhuset, Kobberholmvej 15

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Forslag til dagsordenen skal være 
formanden i hænde senest den 1. marts

Efter generalforsamlingen fortæller 
Gråsten Friskole om skolen og 

dens planer i området.

Læs mere på hjemmesiden www.adsboel.net.

Mød op og vær med til at præge udviklingen.

Sæt kryds
 Tillykke uden foto max. 25 ord  ..........................  60 kr.
 Tillykke med foto max 25 ord  ..........................  100 kr.
 Tillykke Åbent hus med foto max 25 ord  .........  100 kr.
 Tillykke Åbent hus uden foto max 25 ord  ..........  60 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.

TILLYKKE Skandinavisk buffet den 4. marts kr. 8950

Skal De have fest så ring tlf. 74 65 92 06

Det lille Teater, Gråsten

“Harry og 
kammertjeneren”

Af: Leif Panduro & Bent Christensen
Instruktør: Anne Marie Brodersen

Fredag den 11. marts kl. 19,30
Søndag den 13. marts kl. 15,00
Mandag den 14. marts kl. 19,30
Torsdag den 17. marts kl. 19,30
Fredag den 18. marts kl. 19,30
Lørdag den 19. marts kl. 15,00

BŠ letter kr. 80,00 børn kr. 40,00
Billetbestilling på tlf. 74 65 37 67

(bedst mell. 15,00 og 18,00)
eller mail: nilum@bbsyd.dk

www. lilleteater.dk

FOREDRAG

En smuk køkkenhave 
og spiselige blomster

Anders Beck fra Holstebro kommer til
Ahlmannsparken i Gråsten

Onsdag den 2. marts kl. 19.30

Han fortæller om køkkenhaven der skal være 
til nytte, men også kan være en fryd for øjet. 
Om valg af såvel nye som gamle køkkenurter 

og om at dyrke urterne økologisk. Efter pausen 
fortælles om spiselige blomster.

Entre 60,- for medlemmer og 80,-
for ikke medlemmer incl. kaffe og kage.

Alle er velkommen til en spændende aften
På forhånd tak

Lis Kardyb Jessen

GRÅSTEN OG OMEGNS 
HAVEKREDS

Kære Bjarne
Denne unge mand fylder 50 år

den 25. februar
Hav en god dag ønskes
af familien Rasmussen

Halvtreds-Herlig 
og Henrivende

Godt på vej ind i de voksnes rækker ?
Hjertelig tillykke med de 50 år.

Hilsen Laura, Lasse, Jonas,
Mette og Pusser



































   







 










Fastelavns 
gudstjeneste

for børn
Søndag den 6. marts kl. 14.00

Kværs kirke
Alle må gerne møde udklædte op

Efter gudstjenesten slår vi katten af tønden
i Kværs Forsamlingshus

Her serveres kakao og fastelavnsboller
Der er slikposer til børnene

Pris for børn og voksne: 30 kr
Tilmelding til forsamlingshuset på tlf. 74 65 95 31

Hanne jensen, 
rinkenæs

Stort tillykke med de 75 år
den 3 marts.

Dagen fejres med familie og venner.
Kærlig hilsen børn, svigerbørn og børnebørn.

Hej far, svigerfar 
og bedstefar

Vi ønsker dig hjertelig tillykke 
med de 70 år den 22. februar

Kærlig hilsen børn, svigerbørn og børnebørn

Hej Åge
Tillykke med din 70 års 

fødselsdag den 22. februar.
Der er åbent hus fra kl. 13.00

Hilsen din Margrethe

Hjertelig tak
for al opmærksomhed ved min 85 års fødselsdag.

Venlig hilsen
Erik Møller Nielsen

Al opmærksomhed
frabedes venligst den 9. marts, da jeg er bortrejst

Lille Leif
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Gråsten slotskirke 
Søndag den 27. februar kl. 11.00 ved Jan Unold

Adsbøl kirke
Søndag den 27. februar ingen gudstjeneste

kværs kirke 
Søndag den 27. februar kl. 9.30 ved Jan Unold

broAGer kirke
Fredag den 25. februar kl. 14.30 Sognecafe

Søndag den 27. februar kl. 10.30 
ved Stefan Klit Søndergaard

Felsted kirke
Søndag den 27. februar kl. 10.00 

Musikgudstjeneste kl. 16.00 Haderslev 
Drengekor kommer ved Oliver Karst

eGernsund kirke 
Søndag den 27. februar kl. 10.30 

ved Mai-Britt Josephsen Knudsen

rinkenæs kirke
Søndag den 27. februar kl. 10.30 

Korskirken ved Marianne Østergård

kliplev kirke
Søndag den 27. februar kl. 14.00 

ved Eva Wiwe Løbner

vArnæs kirke
Søndag den 27. februar kl. 10.00 

ved Poul Callesen 

nybøl kirke
Søndag den 27. februar kl. 10.00 
ved Henrik Nygaard Andersen

vester sottrup
Søndag den 27. februar kl. 10.30 

ved Vibeke F. von Oldenburg

ullerup kirke
Søndag den 27. februar kl. 10.00 ved Kingo

nordschleswiGsche Gemeinde
(Den tyske frimenighed)

Søndag 27. februar kl. 16.00 Broager

Gudstjenester

Den sidste afsked
Vores fornemste opgave er at sikre de bedste rammer for den sidste og 
vigtige afsked. Vores mangeårige erfaring, og de ordnede forhold vi 
tilbyder, er Deres bedste garanti for et mindeværdigt forløb.

Måtte situationen opstå, kan De uforpligtende kontakte os for en 
nærmere snak om Deres ønsker. - Vi står til rådighed i det omfang, De 
måtte ønske det. Besøg vores hjemmeside for yderligere oplysninger.

Broager-Sundeved 
Begravelsesforretning

Kirkegade 2 tv · Broager · Tlf. 74 44 95 29
www.broager-sundeved-begravelse.dk

Mørk blå = pantone 281
Lys blå =  pantone 5435

Faguddannet 
eksam. bedemænd

Deres garanti
Anno 
1888

”At opfylde ønskerne 
for de nærmeste er 
min vigtigste opgave”.

Bedemand 
Steen Kristensen

Døgnåbent
Byensbegravelsesforretning.dk

Inga Jørgensen

Byens Begravelsesforretning
Aabenraa og omegn

TELEFON 74 63 13 12

Hjertelig tak
for venlig deltagelse ved 

Gerda Wortmanns

bisættelse.

Med venlig hilsen

Sonja og Bjørn

Døgnåbent
Byensbegravelsesforretning.dk

Inga Jørgensen

Byens Begravelsesforretning
Aabenraa og omegn

TELEFON 74 63 13 12

Hjertelig tak
for venlig deltagelse ved 

Gerda Wortmanns

bisættelse.

Med venlig hilsen

Sonja og Bjørn

Døgnåbent
Byensbegravelsesforretning.dk

Inga Jørgensen

Byens Begravelsesforretning
Aabenraa og omegn

TELEFON 74 63 13 12

Hjertelig tak
for venlig deltagelse ved 

Gerda Wortmanns

bisættelse.

Med venlig hilsen

Sonja og Bjørn

Exam. Bedemand og Stenhugger

Lars Jensen

Tlf. 74470700
Sønderborg
Alsgade 33

Nordborg
Ridepladsen 8

Gråsten
Feldstedvej 22

Åbenrå
Bjerggade 4

www.bedemandlarsjensen.dk   www.soenderjyskegravsten.dk

Bisættelse

Enkel hvidlakeret kiste
Miljø Urne
Ilægning på sygehus
Kørsel til Kapel (0-8 km)
Kørsel til Krematoriet (0-30km)
Forsendelse af Urne
Ordning af bisættelse

I alt inkl. Moms

Pris

kr.   4.495
kr.      625
kr.      695
kr.      655
kr.   950
kr.      345
kr.   2.195

kr.   9.960

Begravelse

Enkel hvidlakeret kiste
Ilægning på sygehus
Kørsel til Kapel (0-8 km)
Ordning af begravelse 

I alt inkl. Moms

kr.   4.850
kr.      695
kr.      655
kr.   2.195
kr.   8.395

Pris

Yderligere kørsel: 17 kr. pr. km.
Weekend og aften tillæg: 0 kr.

Yderligere kørsel: 17 kr. pr. km.
Weekend og aften tillæg: 0 kr.

Man skal være opmærksom på, at udgiften til 
kirkegården er væsentligt større ved jordbe-
gravelse end ved bisættelse.

Foruden udgift til bedemanden, vil der være udgift til krematoriet, kirkegården, 
gravsten, blomster, dødsannonce og evt. kaffebord: Ring for mere information.

Tryghed i en svær tid

Priser på gravsten (Her sparer du typisk 20-50%)

Natur Urne/plænesten i alle granitter 50x40 cm. 3000,- kr. 
Indhugget inskription på ny sten, fast pris op til 80 tegn: 1495,- kr. 
Pris i alt: 4495,- kr. inkl. moms. Leveret og opstillet på gravstedet

Vi har flere hundrede gravsten i udvalg, så der er en stor sandsynlighed for at du finder 
den rigtige, hvis ikke laver vi den til dig, prisen er den samme.

Når mindestenen er søgt ud, laver vi en billedmanipulation af mindesten med skrift på, 
så du får et billede med hjem af den færdige sten med det samme.

Åbningstider i Alsgade 33 
Danmarks største indendørs
Gravstensudstilling.

Man - fre: 9.30 - 17.30
Lør: 10.00 - 14.00

Ligger begravelsen hos os, er indhuggede inskriptioner på nye sten uden beregning.

Har du vanskeligheder ved at komme til os, så ring,  vi sender gerne forslag med posten.

Din lokale stenhugger 
har til huse i Holbøl

Stenhugger Peter Ehlert
Møllevej 14, Holbøl • 6340 Kruså • tlf. 30 66 50 06
Besøg vores hjemmeside www.ehlert-stone.dkStenhuggeri

 Organiseret bedemand, tilknyttet garantiordning

Begravelser Bisættelser

Hjertelig tak
for venlig deltagelse ved min kære søn

Preben Richelsen Borregaards

bisættelse.

Helvig Richelsen Borregaard

Kværs i sorg
Godt 250 mennesker sam-
ledes forleden i Kværs Kirke 
for at tage en sidste afsked 
med Michael petersen. 
Sognepræst Birgitte 
Christensen holdt en meget 
smuk tale i kirken.

Michael petersen var 
født i 1970 i Tråsbøl, men 
voksede op i Kværs. Han 

stod i lære som mekaniker i 
Felsted, men vendte tilbage 
til Dansk Autohjælp, hvor 
han var siden.

 Han blev gift med Sanne 
Damgård i 1998. Da havde 
de kendt hinanden i præcis 
12½ år. Inden da havde de 
fået børnene Kasper (1995) 
og Kamilla (1997).

Michael petersens store 
hobby var at gå på jagt og 
han var aktiv i Gråsten 
Jagtforening. Desuden var 
han også i bestyrelsen for 
Kværs vandværk.

Han var meget vellidt 
og afholdt og et godt 
menneske. 

Genvalg
på generalforsamlingen i 
Gråsten Venstre var der 
genvalg til Nis Iversen, 
Adsbøl, og Johannes 
Nielsen, rinkenæs. 
Derimod ønskede Erling 
Nissen, rinkenæs, ikke 
genvalg efter en lang år-
række i bestyrelsen. I 
stedet valgtes han til re-
visor sammen med Uffe 
Kobberø. 

Kron 
diamant 
bryllup
Wilhelm og Eva rosa 
Sandvei, Slotsgade 7a, 
Gråsten, har onsdag 
den 23. februar 65 års 
bryllupsdag. 
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Døgnvagt 4 + 6 pers. vogne

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

Broager
v/ Helge Jørgensen

Tlf. 20 83 63 10

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

BILSYN I
BROAGER
Bestil tid på telefon

61 60 08 08
BROAGER BILSYN
V/ Christian Jørgensen
Ramsherred 3, 6310 Broager

www.bbsyn.dk CJ@broagerbilsyn.dk

ÅBNINGSTIDER
Mandag 8.00-16.30
Tirsdag 8.00-16.30
Onsdag 8.00-16.30
Torsdag 8.00-17.00
Fredag 8.00-15.30

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

Gaveartikler

Forsølvet æske 
mine første smykker 
med mulighed for 
gravering

kr. 170,- Sølvplet smykkeskrin 
med forgyldt bamse

kr. 170,-

AM SMYKKER · Anna-Marie Hinrichen · Borgergade 1
6310 Broager · Tlf. 74 41 59 82 · Se. nr. 27 38 74 89

www.stihl.dk

Forhandlerlogo

STIHL.
KUN HOS
AUTORISEREDE
FAGHANDLERE

MOTORSAV 
MS 260 FB
En professionel sav, som tåler høje 
belastninger. I sin tid blev denne model fremstillet 
specielt til det nordiske marked og har siden været 
landmandens favorit. Normalpris 4.995,- inkl. moms
50 cm³ • 3,5 hk • 4,8 kg • Sværd 37 cm

Spar 1.000,–

3.995,–

SIKKERHEDSSÆT
før kr. 2.595,- 

1.895,-
spar 700,-

SKOVHJELM 
CLASSIC

WOODPRO
Sikkerhedsstøvle 
med skæreindlæg

FOREST CLASSIC
sikkerhedsoverall

Landbrugsmaskiner Aps
Tinggårdvej 5, Ragebøl
6400 Sønderborg

Telefon 74 48 66 66 Åbningstider
Mandag - Fredag 7.30 - 16.30
Lørdag 9.00 - 12.00

STIHL MS 250 C-B
BENZINMOTORSAV
Normalpris 3.695,-inkl. moms

SPAR 700,-
• Letstartsystem (ElastoStart, primer, dekomp.-

ventil) gør den meget nem at starte.
• Værktøjsfri kædespænding 
• Velafbalanceret

STIHL MS 260
BENZINMOTORSAV
Normalpris 4.995,-inkl. moms

SPAR 1000,-
• 50,2 ccm - 2,6 kW/3,5 hk - 4,8 kg
• Professionel mellemklasse sav. FarmBoss.
• Robust, komfortabel og lang levetid kendetegner 

denne sav. Dimensioneret til hårdt brug dag efter 
dag. 

• Fremragende til mindre og mellemstore træer.

3.995,–

2.995,–

BRUGTE MOTORSAVE OG UDGÅEDE STIHL MODELLER 
SÆLGES TIL SUPER PRISER

STIHL.
KUN HOS AUTORISEREDE

FORHANDLERE

Lince Dance er sammenhold

Gentagelse på gentagelse. 
De samme sekvenser fra 

start til slut er helt unik for 
linedance. To gange om 

ugen udspiller det vilde 
vesten sig inden for på 
Egernsund Skole. Her kan 
man se en vuggende flok af 
bredskyggende cowboyhat-
te med tilhørende spidse 
læderstøvler. Dansen med 
amerikanske rødder og 
stærk indflydelse fra den 
klassiske kædedans samler 
knap 40 mennesker.

- linedance er sam-
menhold, glade men-
nesker, knus og kram, 
siger formanden for line 
Dance Just Us, Susanne 
Berg Steffensen, Gråsten, 
der er nyvalgt. I bestyrel-
sen sidder desuden Villy 
petersen, Egernsund, 
Tina lund, Broager, pia 
Elgaard petersen, Broager, 
og Grethe Christensen, 
Gråsten. Suppleanter er 
Solvej Hedegaard, Gråsten, 
og Susanne petersen, 
Kværs. 

Linedance er sammenhold, 
glade mennesker og krus og 
kram.
 Foto Jimmy Christensen
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Husk
endagstilbud

Se også
SuperBrugsens 

udsendte avis

Hørup
Pølser

Nottage Hill

Ta’ 7 pk

10000

 Luxury
Husholdningspapir
6 rl. toiletpapir eller 
3 køkkenruller

Gammeldags 
Fastelavnsboller

Løgumkloster 
Rugbrød
Halve i skiver

Tingleff Kaffe
Vac. Guld

Kun

895

½ pris

uden ben

Spar 
57.85

Spar
6.00

Kuppris

Spar 
57.90

Under 
½ pris

4 x ½

10000
4 stk

2695

UGENS 
COOP KUP
Mars
Snickers
Bounty
Twix

375

Engelsk Bøf
6-7 stk

Ca. 1 kg

10000

Bland selv salat

Stort
bæger

Lille
bæger 1995

2495
3 x 75 cl

11900

Kalkun
Gordenbleu

Ca. 24 stk / 3 kg

10000

Revet Ost
Frit valg 

Mjelsmark æg
Str. M

Kyllingebryst
FROSNE

÷ 40%

15 stk

1495

2,5 kg.

10000

Kamsteg

Hakket Svinekød
8-12%

Ca. 3 kg

10000

3 kg

10000

Skinkeschnitzler

2 kg

10000

3 x 500 gr

7995

GÆLDER KUN SØNDAG

Othello Lagkage
Pr. stk

3500
Bestillingsseddel afl everes 

i bagerafdeling

Navn ........................................................

Antal ........................................................
Obs. Bestilles og betales inden 

lørdag den 26. februar kl. 12.00

SuperBrugsen Broager . tlf. 73441500

Broager
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Broager Hallen
Den selvejende institution Broager Hallen

indkalder hermed til ordinær

Generalforsamling
Tirsdag den 8. marts kl 19.30

i hallens cafeteria
DAGSORDEN:

1. Valg af dirigent
2. Årsberetning og regnskab
3. Valg af medlemmer til Repræsentantskab
4. Valg af revisorer
5. Indkomne forslag
6. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på 
generalforsamlingen må være indgivet skriftlig 

til bestyrelsen senest den 22. februar
Bestyrelsen

BROAGERLAND 
afholder

Ordinær 
Generalforsamling

& LOF’s Årsmøde
Mandag den 28. februar kl. 19,30

hos Nette Jensen Skelde

Dagsorden ifl . vedtægterne

I forbindelse med generalforsamlingen/
Årsmødet vil folketingsmedlem Ellen Trane Nørby 

og viceborgmester Tage Petersen lægge 
op til debat om aktuelle emner.

Medlemskort til Broagerland Venstre kan 
købes hos formanden Hans Valdemar Moldt 
74442370/21245342 eller mail. moldt@pc.dk

ANDELSSELSKABET
EGERNSUND VANDVÆRK

afholder

Ordinær 
Generalforsamling

Onsdag den 9. marts kl. 19.00
i Egernsundhallens Cafeteria

Dagsorden ifølge vedtægterne

Bestyrelsen 

Broagerlands Ungdoms- 
og Idrætsforening

afholder 

Hovedgeneralforsamling 
Mandag den 14. marts kl. 19.30 i Hallen

Dagsorden i følge vedtægter

Sognecafe
Fredag den 25. februar kl. 14.30 i sognegården

”Fra Vemmingbund 
til Brasilien”

– en udvandrerhistorie - 

I 1894 stak en ung mand fra Vemmingbund til søs: Christian 
Peter Hansen. Han rømmede på et tidspunkt fra skibet 
og gik i land i Brasilien, hvor han bosatte sig. 113 år 

efter han forlod sin hjemstavn, rejste hans slægtninge fra 
gården i Vemmingbund, familien Lorens Peter Hansen til 

Blumenau i Brasilien for at møde hans efterkommere.

Rita Jakobsen, oldebarn af Christian Peter 
Hansens bror, fortæller den spændende historie 

og viser billeder fra den store rejse.

Kaffe og kage 20 kr.

FOREDRAG
Torsdag den 3. marts kl. 19.30

i sognegården

Elisabeth Dons 
Christensen

“Hold af, hold ud, hold fast” eller
“Husk at vande hinandens tørstige kameler”
De romantiske bryllupper boomer og skilsmissetallene 

med. Men hvorfor er samlivet mellem to der elsker 
hinanden blevet så sårbart? Og hvad kan vi gøre 
for at hindre at sårbarheden bliver til skilsmisse 

og ulivssår i stedet for til godhed og glæde?

Det vil blive en aft en med både humor og alvor, for det 
handler jo om os mennesker som de underlige og

forunderlige skabninger, vi nu engang er.

Entre og ka� e 20 kr. Alle er velkomne

Broager

Broager
PRÆSIDENT FOR DANSK RØDE KORS 

SUSANNE LARSEN
holder

FOREDRAG
på Egernsund Skole

Torsdag den 24. februar kl. 20.00
om det frivillige arbejde i Røde Kors.

Alle er velkomne.
Bestyrelsen

Årsmøde
Egernsund Borgerforening 
holder generalforsamling 
mandag den 28. februar 
kl. 19.30 i Frems lokaler på 
Den Gamle Skole. 

Guld og sølvmedalje 
til Broagerspiller
Broager Badmintons unge, 
store talent, Natascha 
Fedders, der er elitespil-
ler i årgangen U15, har 
i weekenden været til et 
stort stævne i Over Jerstal, 
og det blev et forry-
gende stævne for det unge 
Broager-talent.

I mixed double spillede 
hun sammen med sin mak-
ker, Mathias Estrup fra 
Værløse, sig frem til fina-
len, hor de vandt sølv.

I damesingle slog 
Natascha Fedders to spille-
re, der ligger højere placeret 
på ranglisten, og vant guld. 

resultaterne kan kun 
stive Natascha Fedders 
selvtillid af her 14 dage før 
danmarksmesterskaberne 
på Bornholm. 

Kniplepiger søges
Af Søren Gülck

I syv år har en gruppe 
voksne piger kniplet.

- Det gamle håndarbejde 
er stadig utroligt populært, 
siger Agnete Brandt fra 

Egernsund, der har været 
med fra starten.

- Vi vil utrolig gerne se 
nogle nye ansigter, der som 
os kan lide at kniple. Det 
er ikke så svært, som det 
ser ud, og vi hjælper gerne 
nye i gang med denne 
dejlige afstressende hobby, 
fortæller Agnete Brandt.

Kvinderne knipler hver 
mandag i Kværs For-
sam lings hus og interes-
serede kan kontakte 
Agnete Brandt på telefon 
74442328. 

Her mandag knipler en 
flok kvinder, og det er 
afstressende.
 Foto Jimmy Christensen
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Vi ønsker Broager tillykke med med det nye boligbyggeri på Storegade 13

BADBUTIKKEN
Haderslev · Vojens · Rødekro · Bylderup Bov · Kolding

Tlf.: 70 22 61 60 · Mail: voj@soeberg.dk · Web: www.soeberg.dk

Kongevej 21 · 6510 Gram 
Tlf. 74 82 14 02

Perlegade 36 · 6400 Sønderborg 
Tlf. 7342 3040

Mommarkvej 358, 6470 Sydals | Telefon 73 40 76 30 
mail. hv@hdvas.dk | www.hdvas.dk

Fra slagterbutik til flotte boliger
Af Søren Gülck

Boligforeningen af 1942 
slår lørdag den 26. februar 
kl. 10.00-14.00 dørene op 

til Storegade 13 i Broager, 
hvor alle er velkomne til 
at se og opleve det nye bo-
ligbyggeri og nye boliger i 
centrum af Broager.

Det nye boligprojekt 
er blevet en markant 
bygning i centrum, som 
den gamle bygning med 
slagteforretningen også 
var det. Derfor er der lagt 
vægt på, at nybyggeriet 
arkitektonisk falder har-
monisk ind i bybilledet.

Boligbyggeriet er et kva-
litetsbyggeri opført i tegl, 

som er kendetegnende 
for vores egn med de 
stolte teglværkstraditioner. 
lejlighederne er alle ind-
vendig med vandskurede 
vægge og til lejlighederne 
på 1 sal er der elevator, 
hvilket gør dem veleg-
nede også til ældre og 
gangbesværede beboere. 
Byggeriet indeholder 10 
lejligheder fordelt på 6 tre 
og 4 toværelses lejligheder, 
der er udlejet og indflyt-
tes kort efteråbent hus 
arrangementet. 

’10 lejligheder står klar til 
indflytning på Storegade 13 
i Broager.
 Foto Jimmy Christensen 

Ravns 
malerfirma

Vestergade 27 · 6310 Broager 
Tlf. 74 44 27 24

Tre mio. kr til 
nye baner
Kulturudvalget i 
Sønderborg kommune 
har frigivet 3 millioner 
kroner til nye boldbaner 
ved Egernsund Skole. I 
dag ligger boldbanerne ved 
Egernsund Gamle Skole. 
Sønderborg Kommune 

besluttede i 2008 at sælge 
den gamle skole, og derfor 
skal boldbanerne flyttes.

Der er kommet flere 
ønsker fra lokale borgere 
om at anvende den gamle 
skole. 

Sponsorstævne
Broagerlands rideklub 
arrangerer søndag den 6. 
marts et sponsorstævne. 
Det har til formål at 

skrabe penge sammen til et 
nyt ridecenter. Hver rytter 
skal ud og finde mindst to 
sponsorer til deres ridt. 

Kjoletyv på spil
Torsdag formiddag 
ved 9.30-tiden blev der 
knust en butiksrude 
til Kjoleforretningen i 
Storegade i Broager. En 
stor sten brugte tyven 
til at knuse ruden med, 
hvorefter tyven stjal en 
sort gine med en hvid kort 

konfirmationskjole med 
snører i ryggen.

Tyven tog flugten ad 
Allegade, hvor vedkom-
mende tabte foden til 
ginen. Skulle der være 
nogen der har oplysninger 
eller kendskab til tyveriet, 
kan man henvende sig til 
Sønderborg politi. 

Ny healer
Torben Hansen, 
Egernsund, har af-
sluttet trin 1 af 

healeruddannelsen på 
Healerskolen i Aabenraa. 
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Klostervang 49 - Kliplev - 6200 Aabenraa

lægeeksamineret fodplejer Ruth Svendsen
også udebehandling

KLIPLEV AUTO-
& TRAKTORSERVICE
Karsten Iwersen
Søgårdvej 15, Kliplev
6200 Aabenraa
Telefon 7468 8324
Mobil 2140 8332

Invitation til Sogneaften
Mandag den 28. februar kl. 19.00

i kon� rmandstuen
Kliplev Menighedsråd inviterer til en interessant 

aften med forskellige oplæg til debat.
Peter Bech-Jensen fra Arkitektfi rmaet ”VMB-

arkitekter” i Aarhus kommer og fortæller om den 
forestående renovering af Kliplev Kirke.

Menighedsrådet vil orientere om deres arbejde og 
lægger op til samtale om det kirkelige liv.

Af hensyn til traktementet bedes man tilmelde sig senest 27. februar 
til Annagrete på tlf. 20133602 eller e-mail: annabet@mail.dk

HUSK

Kom og hør det anerkendte

Haderslev Drengekor
synge forskellige klassiske numre 

af både udenlandske komponister 
og danske salmedigtere, som 

f.eks Britten og Ingemann

Gratis entré

Søndag den 27. februar kl. 16.00 
i Felsted Kirke

Vær med til at profi lere din by 
Kliplev - Søgård - Bjerndrup

Vi sætter i uge 9 fokus på Kliplev
Har du spørgsmål eller ønsker du yderligere 

oplysninger kan du kontakte mediekonsulent 
Søren Gülck på tlf. 2323 7337

eller på avisgr@gmail.comHøjt aktivitetsniveau i Kliplev
Af Jens Jaenicke

på generalforsamlingen 
i pensionistforeningen 
for Kliplev og Omegn 

fortalte formanden Maja 
langelund om foreningens 
udflugter og sammenkom-
ster, der alle havde haft en 
god deltagelse.

De almindelige møder 
hver fjortende dag kunne 
hun godt ønske sig bedre 
besøgt, men håbede på, at 
dette ville ske i det nye år.

Kassereren Inger Marie 
lausen fremlagde det revi-
derede årsregnskab, der dog 

viste en lille tilbagegang i 
kassebeholdningen.

Ved de efterfølgende valg 
blev alle genvalgt.

Under eventuelt var der 
forskellige indlæg fra med-
lemmerne og alt forløb i en 
venskabelig stemning. 

Mand & Bil
Selvkørende arbejdskraft

Martin Mætzke
Felsted Tlf. 20454938

mandogbil.dk

Mand&bil leverer arbejdskraft til 
håndværkere, private og virksomheder

Venstre vil bevare plejehjem
Det er vigtigt, at Kliplev 
og Bovrup fortsat får 
lov til at bevare deres 
plejehjem.

Det sagde formand for 
lundtoft Venstre, Anders 
Jessen, på vælgerforenin-
gens generalforsamling i 
Fel sted Forsamlingslokaler. 

Særligt havde han i sin 
beretning fokus på, at et 
kommende Fol ke ting-
svalg i 2011 venter forude, 
hvor det er vigtigt, at de 
borgerlige partier står 
sammen og samarbejder 
konstruktivt.

Anders Jessen lagde her-
udover også særligt vægt 

på, at lundtoft Venstre i 
2010 har budt særligt vel-
kommen til byrådsmedlem 
Gert larsen, Søgård, som 
sammen med de 10 øvrige 
Venstre folk gør et stort 
stykke arbejde i byrådet.

Anders Jessen blev gen-
valgt til bestyrelsen, mens 
peter S. petersen, Bovrup, 
efter eget ønske forlod 
bestyrelsen, mens Kirsten 
Billund, Bovrup, overtog 
hans plads i bestyrelsen.

Herefter består besty-
relen af Anders Jessen, 
Kliplev, som formand, 
lorens peter Jørgensen, 
Varnæs, Birgit Møller, 

Felsted skov, Karsten 
Schmidt, Aabenraa, 
Carl Egon Hansen, 
Felsted, Hans peter 
Knutz, Bovrup, Kirsten 
Billund, Bovrup og Brian 
Marcussen, Søgård.

Efter generalforsamlin-
gen blev lOF lund tofts 
årsmøde afholdt. De 
fremmødte konstaterede 
med tilfredshed, at lOF i 
2010 havde afholdt mange 
spændende arrangementer 
og foredrag, og fortsat vil 
gøre dette i 2011.

regions-og byrådsmed-
lem Hans philip Tietje, 
byrådsmedlem Karina 

Tietje rogat og byråds-
medlem Gert larsen 
fortalte efter generalfor-
samlingen om nyt fra 
deres arbejde i kommu-
nens forskellige politiske 
udvalg.  

Zumba er et 
hit i Felsted

Motionsdansen Zumba er gået hen og blevet mere end 
almindeligt populært i Felsted Hallen, hvor ivrige motioni-
ster lørdag formiddag får sved på panden.

 Foto Jimmy Christensen

Nyvalg i Søgård
Søgård petanque klub 
har holdt sin ordinære 
generalforsamling. Som 
traditionen byder sig, blev 
mødet indledt med gule 
ærter og en dram. 40 med-
lemmer deltog i både spis-
ning og den efterfølgende 
generalforsamling.

på grund af ekstraordinær 
udtræden af bestyrelsen og 
ordinært valg af 3 bestyrel-
sesmedlemmer, skulle gene-
ralforsamlingen pege på 4 

personer med lyst og mod 
til at arbejde for klubben. 
Generalforsamlingen valgte 
at følge bestyrelsens indstil-
ling og på det efterfølgende 
konstituerende møde, blev 
opgaverne fordelt således:

Formand Gert larsen 
(ikke på valg), Kasserer 
Conny Wolff (genvalg), 
sekretær Helle Kjeldstrøm, 
baneformand Ole 
Frederiksen og bestyrelses-
medlem: Tim Hattesen. 

Suppleant blev Mona 
Møller.

Både det reviderede regn-
skab og budgettet for 2011 
blev godkendt. Dette også 
selv om bestyrelsen kunne 
fremlægge et budget som 
umiddelbart vil give et ne-
gativt regnskabsår, hvilket 
primært skyldes planerne 
om at få renoveret dele af 
baneanlægget.

Undervejs i generalfor-
samlingen blev der frem-
lagt flere nye tiltag, bl.a. en 
kontigentforhøjelse (2012), 

som medlemmerne bak-
kede positivt op om.

Bestyrelsen fik endvidere 
mandat til at arbejde for 
indførelse af nye målsæt-
ninger og visioner samt en 
sponsorpolitik.

Klubbens nyindstiftede 
pris "Årets Gris" blev ud-
delt. prisen gives til et 
medlem "som med sit 
engagement samt sociale 
og menneskelige egenska-
ber, er et aktiv som klub-
ben ville være fattigere 
uden". Tidligere formand 
og nyvalgt medlem af 

bestyrelsen, Ole Dam 
Frederiksen, modtog 
prisen.

Dirigenten Jes Schramm 
gennmførte med vanlig 
snilde generalforsamlingen 
til alles tilfredshed og efter 
formandens afsluttende 

bemærkninger, sluttede 
medlemmerne aftenen af 
med kaffe. 

Foredrag
Nis Boesdal, Jyllands 
stemme, taler tirsdag den 
22. februar kl. 19.30 i 
Bjerndrup Forsamlingshus 
om "Med høtyv og hjer-
teblod". Nis Boesdal er 
radiovært og journalist. 
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S u n d eve d

Kliplev

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 kl. 7.00 | Søndag kl. 7.00

Tilbudene gælder fra onsdag den 23. februar
til lørdag den 26. februar 
Der tages forbehold
mod trykfejl og udsolgte varer.

Gulerødder
Håndsorteret

Mars
Chokoladebars

Nu er det DIN tur til at være 
en heldig karto�el…

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

Vi søger en 
kassemedarbejder

Du skal være gået 
ud af 9. klasse og 
ikke fyldt 18 år.
Henvendelse til 

Anders eller Jesper

1 kg i bakke

1000

1 pakke

375
KUPPRIS

maks.
40 stk.
pr. kunde
pr. dag

Kartofler
DANSKE

2,5 kg

795

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 · Tlf. 40 76 22 36
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

Nye trøjer 
til piger

Sundeved HK’s U 14 piger 
har fået nye spilletrøjer. 

- Det er vi meget glade 
for, fortæller Alice Witt., 
som retter en stor tak til de 

tre sonsorer, som er Kaj’s 
Bageri, Vester Sottrup, 
Karl D. petersen, Avnbøl, 
og Witt & Søn A/S, 
Ullerup. 

1864 Danmarks 
skæbneår
Den danske regering over-
vurderede landets militære 
styrke og undervurderede 
fjendens, da man med no-
vemberforfatningen 1863 
provokerede preussen og 
Østrig til at erklære krig.

Det blev skæbnesvangert i 
stormen på Dybbøl den 18. 
april og katastrofalt da man 
efterfølgende ikke ønskede 
at indgå en tålelig fred, 
hvorefter krigen fortsatte 
med preussernes erobring af 
Als den 29. juni 1864.

på de to dage faldt 3.100 
danske soldater, og den 
danske selvforståelse fik et 

alvorligt knæk med afslåelse 
af især Slesvig.

Hvordan det kunne gå så 
galt kan man få et indblik i 
ved et foredrag med forfat-
teren Tom Buk-Swienty 
onsdag den 2. marts kl. 
19.30 på Forsamlings-
gaarden Sundeved.

Tom Buk-Swienty har 
skrevet de anmelderroste 
bøger om de to slag 
"Slagte bænk Dybbøl" og 
"Dommedag Als". Han 
holder talrige velbesøgte 
foredrag med afsæt i de to 
bøger.

Tilhørerne vil få indblik i 
soldaternes tanker og fru-
strationer via deres breve, 
en beskrivelse af politi-
kernes inkompetence og 
en forklaring på kongens 
forsøg på at redde kongeri-
get ved at søge Danmarks 
optagelse i det tyske 
forbund. 
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Foreningen for
Forsamlingsgården

Sundeved

på Forsamlingsgården 
Sundeved, Vester Sottrup

FOREDRAG MED:

TOM BUK-
SWIENTY
“DOMMEDAG ALS”

Onsdag den 2. marts kl. 19.30

Et foredrag om de frygtelige begivenheder 
der skete lige her i vores område.

Entre: kr. 100,- inklusiv kaffe.
Ungdomspris kr. 75,-

Billetter kan købes på Biblioteket i Vester Sottrup,
på Sønderborgbilletten, eller ved indgangen.

SUNDEVED 
afholder

Ordinær 
Generalforsamling

& LOF’s Årsmøde
Mandag den 28. februar kl. 19.30

på Forsamlingsgaarden Sundeved
i Vester Sottrup

Dagsorden ifl . vedtægterne

I forbindelse med generalforsamlingen/
årsmødet vil folketingsmedlem Ellen Trane 
Nørby og byrådsmedlem Peter Jørgensen 

lægge op til en politisk debat.

Medlemskort til Sundeved Venstre koster 
250 kr og kan købes hos formanden Troels Lyck 
tlf. 7446 5642 eller email: troelslyck@bbsyd.dk

Sundeved 
Husholdningsforening

Inviterer til virksomhedsbesøg

DANFOSS A/S, NORDBORG
Mandag den 14. marts kl. 19.00

Vi kører med bus fra Sottrup (Stationspladsen) kl. 18.00

Program: Introduktion til Danfoss.

Herunder information om nye produkter, 
besøg på toppen af A. bygningen.

Besøg i Mads Clausens kontor.

Besøg i fabrikken.

Kaffe med kage.

Pris pr. person kr. 150,00

Sidste tilmelding den 7. marts til Ulla telf: 2946 7081

Vi glæder os til at se jer

KABARET
PÅ FORSAMLINGSGÅRDEN SUNDEVED

I forbindelse med Forsamlingsgårdens 
100 års jubilæum, har vi planer om at lave en 

Kabaret på Forsamlingsgården i efteråret 2011.

Kunne du tænke dig at bidrage med tekstskrivning, 
musik sang, skuespil eller praktisk arbejde, så kom 
til møde om dette på Forsamlingsgården Sundeved

Mandag den 7. marts kl. 19.00
Eller kontakt Arne Mandrup på tlf. 74467411

Foreningen for
Forsamlingsgården

Sundeved

afholder 

GENERALFORSAMLING
tirsdag den 15. marts 2011 kl. 19.30

på Ballebro Færgekro
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Efter generalforsamlingen vil fhv. borgmester 
A.P. Hansen fortælle om sin tid som borgmester i
Sønderborg. - Foreningen er vært ved kaffen.
Af hensyn til traktementet bedes tilmelding ske
senest den 11. marts til 
Carl Peter Møller på tlf. 74 46 14 40 eller 
Folker Svane på tlf. 74 46 17 40 Bestyrelsen

www.sundevedarkiv.dk

LOKALHISTORISK FORENING 
FOR SUNDEVED

ULLERUP og OMEGNS 
HUSHOLDNINGSFORENING

afholder

GENERALFORSAMLING
Tirsdag den 8. marts kl. 19.00 

på Bakkensbro Skole
Foreningen er vært ved kaffen og derefter 

et lille lottospil med fi ne gevinster.

Vi håber, der er nogle af vore medlemmer,
som vil stille op til bestyrelsen og tage deres tørn.

Bestyrelsen

Sottrup rejste 
til Hammelev

Et udsnit af kirkegængerne fra Sottrup som forleden var til 
gudstjeneste i Hammelev. Foto Grete Mandrup

Henrik Jacobsen 
i cykelsadlen
For tredie gang planlægger 
72-årige Henrik Jacobsen, 
Vester Sottrup, at del-
tage i cykelløbet "Vættern 
rundt", som starter og 
slutter i byen Mottala i 
Sverrige. Turen er på 300 
km. i én etape, og går 
rundt om søen Vættern.

Det er et max. deltager-
antal på 22.000 deltagere i 
alderen fra 18 til 80 år.

Henrik Jacobsen var 
første gang med i 2008 og 
igen i 2009.

- Der er deltagere med fra 
næsten hele verden. I 2009 
var 32 lande repræsenteret. 
Bl. a. var der nogle med 
fra Sri lanka, Singapore, 
Ukraine og USA. Men 
selvfølgelig er der flest 

svenskere og skandinaver 
med, fortæller Henrik 
Jacobsen, der skal cykle de 
300 km den 18. juni.

løbet starter fredag aften 
kl. 19.00 og hver anden 
minut bliver der sendt 60-
70 cyklister af sted indtil 
kl. 05.00 lørdag morgen. 
løbet skal gennemføres 
inden for 24. timer.

I år er det 45. gang at 
løbet bliver afholdt. Og 
det er en del der har gen-
nemført alle gange.

- Jeg brugte for 2 år siden 
med spisepauser omkring 
16 timer på turen, fortæl-
ler Henrik Jacobsen, som 
dagligt tager en cykeltur 
på Sundevedegnen. 

Jubilæumsudvalg 
på plads
Forsamlingsgaarden 
Sundeveds 100 års jiubi-
læum 11. december 2011 
bliver markeret efter alle 
kunstens regler. Et jubi-
læumsudvalg med Arne 
Mandrup i spidsen er 
nedsat for at planlægge 
festlighederne.

Udover Arne Mandrup 
består udvalget af Henrik 
Jacobsen, Tine Nielsen, 
Inge Stougaard og pia 
Johansen.

Blandt arrangementerne 
bliver en jubilæumsrecep-
tion på jubilæumsdagen. 

Motorvej bliver 
bygget på rekordtid
Alt tyder på, at motorvejen 
mellem Kliplev-Avnbøl-
Sønderborg bliver færdig 
et år før tiden. For et år 
siden begyndte entre-
prenørselskabet Kliplev 
Motorway Group at 
etablere den kommende 
motorvejsstrækning.

Selskabet vil fortsætte 
med at holde tempoet for 
at realisere færdiggørelsen 
af den nye motorvej på 
rekordtid, således at den 
nye motorvej kan åbnes i 
foråret 2012.

Motorvejen koster 1,5 
milliarder kroner. 
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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
Tryllekunstneren Heinz 
Saxburger, 80, rinkenæs, 
var forleden i Dr-Byen i 
København for at med-
virke i en tema-udsen-
delse om tryllekunstnere. 
Udsendelsen vises lørdag 
den 19 marts på Dr 2.

90 mennesker kiggede 
forbi restauranten på 
Marina Fiskenæs for at 
lykønske Filt Jensen med 
sin 85 års fødselsdag.

Ejendomsmægler poul 
Erik Bech har ikke læn-
gere nogen bemanding 
af sin butik i Nygade i 
Gråsten. Kunder bliver 
via et opslag på døren 
henvist til afdelingen i 
Sønderborg.

Byfesten i Egernsund 
holdes 19.-22. maj. Det 
ver en uge senere end 
sidste år. Teddy petersen 
satser på, at det så vil 
være lidt mere varmt end 
sidste år, hvor det var 
meget koldt. Temaet for 
byfesten er "Glade 60'ere 
og 70'ere".

H. philip Jensen og 
Boy H. lorenzen blev 
genvalgt som revi-
sorer på generalfor-
samlingen i Gråsten 
Handelsstandsforening.

Stjernevejens Børnehave 
i Gråsten flytter man-
dag den 28. februar ind i 
Egernsund Børneunivers. 
Derefter rives børnehaven 
ned for at bygge en ny til 
90 børn. Byggeriet skal 
stå færdig sidst på året.

Gråsten og Omegns 
pensionistforening har 
på få dage solgt 40 plad-
ser til busrejsen 21.-26. 
august til Dresden. De 
sidste tre pladser reg-
ner formanden Aase 
Christensen med at få 
solgt i løbet af få dage.

line Dancerne hol-
der stor fest med 
100-150 deltagere i 
Ahlmannsparken lørdag 
den 12. marts. 

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

w
w

w
.1747.dk

HVER ONSDAG HELE DAGEN

Stegt � æsk med persillesovs kr. 75,-
eller pandestegte rødspætte� leter

Fotograf og Fotohandel
v/ Alfred Køpke
Borggade 1, Gråsten
Tlf. 7465 0999

Pasfoto på 3 minutter

www.graastenkarateklub.dk

Gråsten 
Karateklub

MEDARBEJDERE 
TIL BISTRO

Vi søger 3 servicemindede medarbejdere til vores bistro. 
De skal deltage i lettere madlavning og servering. 

Vi forventer fl eksible, ansvarsbevidste, smilende og 
selvstændige personer, som har erfaring indenfor 

branchen. ligeledes forventer vi, at du taler fl ydende 
dansk og har gode kundskaber i tysk og engelsk tale.

Stillingerne er timebaseret. Der skal påregnes 
arbejdstid mellem kl. 10.00 – 22.00. 

Vi mangler 1 medarbejder over 18 år 
og 2 medarbejdere under 18 år.

Tiltrædelse hurtigst muligt.

Har ovenstående fanget din interesse, så send din ansøgning 
til Marina Fiskenæs, Fiskenæsvej 2, 6300 Gråsten. 

KØBES

GULD OG SØLV
Til dagspris afregnes kontant ved afhentning

KONTAKT TLF. 61359354 EFTER KL. 18.00

Lej din 
trailer

hos
Statoil 

Gråsten

Ring 74 65 17 48

SØD RESERVE
BEDSTEMOR SØGES

til pasning af 2 skjønne unger

1-2 gange ugentlig incl. rengøring. Vi bor i Adsbøl.

Helst med kørekort.

KONTAKT OS PÅ 30539812

Kværs Forsamlingshus og Den Lokale Scene 
præsenterer med støtte fra KulturFokus

FASTELAVNSKONCERT MED

TRIO-THG
Fredag den 4. marts kl. 20.00

på Kværs Forsamlingshus
Billetter a’ 80 kroner bestilles på

tlf. 60924669 eller 74659538

Fra kl. 18.00 er der “Spis for en 50’er”.
Skal bestilles

Vel mødt
Hvorfor blev rigdom og magt 

på kloden fordelt, som den er?
Foredrag med cand. mag. Christian Bo Bojesen, 
Torsdag 3. marts kl. 19.00 på Biblioteket Hørup

Hvorfor var det europæerne, der opdagede Amerika, 
og ikke indianerne, der opdagede Europa? Mange 

Tabuer, der omgiver spørgsmål af denne art, viser, at 
vi går rundt og tror, at svaret ville være racistisk. Men 
forskellen i verdenshistoriens gang på de forskellige 
kontinenter skal fl ndes i kontinenternes forskellige 

geografl ske og biologiske forhold. Entrè 80 kr. 

Operatur
Optakt til Rusalka med Stig Hansen

Tirsdag den 15. marts kl. 19.00
på Biblioteket Sønderborg

Tur til Kiel
Lørdag den 26. marts

med opsamling
Gennemgang, tur

og billet 460 kr.

Tilmelding
FOF-Sønderborg 74471597, 

info@fof-sonderborg.dk eller
www.fof-sonderborg.dk

Sønderborg

FOrÅrsFest
Lørdag den 12. marts kl. 13.00-18.00

i Ahlmannsparken
pris: 150 kr

 Klar suppe med tilbehør
Oksekød + peberrodssovs m.m.

Citronfromage
Kaff e med hjemmebagt småkage

Musik: Rebbøl Salonorkester
Tilmelding: Aase 74465 1809

Karin Marg. 7465 0448
**************

senIOrsHOP
Mandag den 14. marts kl. 10.00 

i Ahlmannsparken
”Seniorshop” Marlene Tornøe fra Middelfart 
kommer med Herre- og Dametøj. Kom og se.

Alle er velkomne
Med venlig hilsen Bestyrelsen

www.graastenpensionistforening.dk

GRÅSTEN 
TO LEJLIGHEDER 

TIL LEJE
Ca. 100 m2, klar til indfl ytning, 

super fl ot istandsat med 
panorama udsigt.

Husleje 6140 kr.
-------

Ca. 80 m2 fra 1. marts. 
Nyistandsat overalt.

Husleje 4350 kr

HENVENDELSE OG 
FREMVISNING PÅ 
TLF. 7465 0986 
OG 7465 2451

Møde i 
ældre 
klub
Gråsten Ældre klub initerer 
onsdag den 2. marts til 
klub eftermiddag i Ahl-
manns parkens cafeteria.

Der er foredrag ved 
Mogens Bollesen, Hader-
slev, som holder fore-
drag om "Fra politi til 
Varbjerg parken".

Samme eftermiddag kom-
mer bibliotekar Hanne 
Næsborg Andersen og an-
melder en god bog 

Mødet begynder kl. 14.45.
Alle er velkomne - gæster 

30 kr. 

Dødsdom
Efter at dødsdommen 
over egetræet på Torvet er 
blevet afsagt, har Gråsten 
Frivillige Brandværn ta-
get julebelysningen ned. 
Belysningen blev ophængt 
i 2008. 
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Overvejer du at sælge din bolig til foråret? - få en gratis vurdering nu.

www.estate-maeglerne.dk

Sundnæs 19, Ulsnæscentret
6300 Gråsten

Tlf. 74 65 09 33

Estate mæglerne Kjeld Faaborg
StatSaut.  e jendomSmægler &  Valuar mde

GRÅSTEN - STJERNEVEJ 21
Velholdt parcelhus ved skoven

Planløsning:  2 badeværelser med bruser. 3 gode værelser med faste
skabe. Pænt køkken. 2 lyse stuer med brændeovn og udgang til
terrasse. Soveværelse. Kælder på 34 m2. Til huset hører: Garage på
18 m2 og udhus på 7 m2. Hyggelig terrasse samt hyggelig have med
bede. Haven ligger direkte ved skoven.

1.490.000Kontantpris:
75.000Udbetaling:
9.534Brutto:
7.955Netto:

140 / 863Bolig / grund i m²:
1961Opført:
1 / 4Stuer / vær.:

Sagsnr: 143 1- familieshus

0

GRÅSTEN - DYRKOBBEL 144
Beliggende i attraktivt og børnevenligt kvarter

Velholdt hus med en god familievenlig indretning. Indeholder bl.a.
stort køkken/alrum med udgang til terrasse, 3 gode børneværelser,
hyggelig lys stue med udgang til terrasse, badeværelse med bruser
og stort soveværelse. Stor lukket have med hyggelig terrasse med
læhegn samt carport på 23 kvm.

1.290.000Kontantpris:
65.000Udbetaling:
8.543Brutto:
7.450Netto:

149 / 1062Bolig / grund i m²:
1979Opført:
1 / 4Stuer / vær.:

Sagsnr: 288 1- familieshus

NYHED

3

GRÅSTEN - DYRHØJ 27
Lavenergi villa med god planløsning

Huset ligger i et eftertragtet og børnevenligt boligkvarter med sti-
systemer til skole m.m. Indeholder bl.a: 3 store værelser og bade-
værelse. Lækkert køkken/alrum med loft til kip, 2 karnapper hvorfra
der er udgang til haven samt loft til kip. Hyggelig stue med udgang
til terrasse. Soveværelse og skønt badeværelse. Skal ses!

2.090.000Kontantpris:
105.000Udbetaling:

12.339Brutto:
10.578Netto:

164 / 1076Bolig / grund i m²:
2008Opført:
1 / 4Stuer / vær.:

Sagsnr: 100-1 1- familieshus

2

ADSBØL - SMEDEBAKKEN 4
Parcelhus på dejlig villavej

Huset indeholder: Værelse. Stor lys stue med brændeovn og udgang
til overdækket terrasse, hvorfra der er udsigt til vandet. Spisestue.
Pænt badeværelse med bruseniche. Stort soveværelse. Pænt køkken
med spiseplads. Bryggers. Til huset hører: Garage. Flot velholdt have
samt 2 hyggelige terrasser.

1.095.000Kontantpris:
55.000Udbetaling:
6.775Brutto:
5.749Netto:

119 / 680Bolig / grund i m²:
1964Opført:
1 / 2Stuer / vær.:

Sagsnr: 275-4 1- familieshus

0

RINKENÆS - NEDERBYVEJ 151
Hus med udsigt til golfbaner

Roligt beliggende i Rinkenæs med udsigt til golfbaner sælges dette
hus på 112 m2 med udhus på 30 m2. Der er mulighed for at udnytte
1. sal, og derved opnå et større boligareal. Indeholder: Entré,
køkken med spiseplads, hyggelig vinkelstue med udgang til terrasse,
stort soveværelse samt værelse, pænt lyst badeværelse og bryggers.

875.000Kontantpris:
45.000Udbetaling:
5.530Brutto:
4.739Netto:

112 / 628Bolig / grund i m²:
1827Opført:
1 / 2Stuer / vær.:

Sagsnr: 81-3 1- familieshus

0

RINKENÆS - MØRKHØJ 3
Hus med en spændende indretning

Beliggende i Rinkenæs sælges dette hus med en utraditionel indret-
ning. Huset er opført i 1962 og indeholder et samlet boligareal på
180 kvm samt kælder på 12 kvm. Til huset hører: Carport med
redskabsrum på 33 kvm. Overdækket terrasse og forhave. Baghave
med havedam og udsigt til Flensborg Fjord.

950.000Kontantpris:
50.000Udbetaling:
6.327Brutto:
5.778Netto:

180 / 1133Bolig / grund i m²:
1962Opført:
2 / 3Stuer / vær.:

Sagsnr: 123 1- familieshus

NYHED

6

GL SKOVBØL - VELKÆR 11
Velholdt ejendom med god plads

Pæn ejendom på 3300 kvm. stor grund, i rolige omgivelser. Til ejen-
dommen hører garage på 48 kvm, stort værksted på 94 kvm som
med fordel kan indrettes til stald og udhus. Herud- over er der
hyggelig have med terrasse. En stor del af grunden er belagt med
grus hvor der er mulighed for at lave mark til mindre dyrehold. 

1.385.000Kontantpris:
70.000Udbetaling:
8.581Brutto:
7.100Netto:

164 / 3300Bolig / grund i m²:
1933Opført:
1 / 3Stuer / vær.:

Sagsnr: 212 Nedl. landb.

5

FELSTED - ØSTERGADE 25
Hus centralt i Felsted

Huset er beliggende på en 1494 kvm. stor grund og indeholder:
Entré med nyt klinkegulv, stue med trægulv og trappe til 1. sal,
værelse med trægulv, køkken, bryggers med gasfyr og soveværelse
med skabe. 1. sal: Hyggelig stue samt badeværelse med bruser.
Huset trænger til renovering.

498.000Kontantpris:
25.000Udbetaling:
3.603Brutto:
3.161Netto:

107 / 1494Bolig / grund i m²:
1908Opført:
2 / 2Stuer / vær.:

Sagsnr: 274 1- familieshus

5

TØRSBØL - TØRSBØLGADE 51
Renoveret hus med rolig beliggenhed

Husets indretning består af: Bryggers. Pænt og lyst badeværelse.
Lækkert køkken med god skabsplads. Fra køkkenet er der åben for-
bindelse til hyggelig dagligstue med brændeovn. Værelse. 1.sal:
Repos. Værelse med loft til kip, synlige bjælker og adgang til hems.
Soveværelse ligeså med loft til kip og synlige bjælker.

925.000Kontantpris:
50.000Udbetaling:
5.669Brutto:
4.651Netto:

120 / 801Bolig / grund i m²:
1938Opført:
1 / 3Stuer / vær.:

Sagsnr: 237-6 1- familieshus

0

GL. SKOVBØL - VELKÆR 14
Moderniseret nedlagt landbrug

Med en rolig og naturskøn beliggenhed i Gl. Skovbøl sælges dette
nedlagte landbrug med 1,78 ha. jord. Til ejendommen hører stald
på 278 kvm. med 3 hestebokse samt garage/ladebygning på 158
kvm. med delvis ny facadebeklædning. Huset indeholder bl.a. pænt
køkken fra 2006, 5 gode værelser, 2 stuer samt 2 badeværelser.

2.480.000Kontantpris:
125.000Udbetaling:
14.899Brutto:
13.377Netto:

239 / 17800Bolig / grund i m²:
1880Opført:
2 / 5Stuer / vær.:

Sagsnr: 169 Nedl. landb.

4

VARNÆS - HIPHOLM 12 A
Andelsbolig med kort restgældsløbetid

Indeholder bl.a: Køkken med spiseplads. Stor stue med udgang til
terrasse. 2 værelser og soveværelse. Stort badeværelse. Til
andelsboligen hører forhave med terrasse samt ugeneret baghave.

445.000Andelsbevis:
4.547Mdl. boligafgift:
1.020Mdl. forbrugsafg. a/c:

124Sagsnr:

106Bolig i m²:
1989Opført:
1 / 3Stuer / vær.:

AndelsboligBoligtype:

0

TRÅSBØL - TRÅSBØL BYGADE 6
Velholdt og renoveret parcelhus

Indeholder: Entre. 2 pæne værelser. Originalt men pænt badevær-
else. Soveværelse med skabe. Stor og lys stue med tilbygning, hvor
der er udgang til terrasse og have. Køkken med spiseplads. Bryg-
gers. Til huset hører: Nyere carport med redskabsrum samt dejlig
velplejet have.

750.000Kontantpris:
40.000Udbetaling:
5.017Brutto:
4.394Netto:

119 / 724Bolig / grund i m²:
1969Opført:
1 / 3Stuer / vær.:

Sagsnr: 25-16 1- familieshus

5
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