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Tak fordi
du handler
lokalt

Telefon
21 16 06 83
29 25 95 50

Anders og Kathrine
optrådte for 200
børn og voksne
Af Gunnar Hattesen
Foto Jimmy Christensen
Engparkens Børnehave i
Gråsten havde mandag
sidste dag som selvstændig
børnehave. De 63 børnehavebørn bliver i børnehaven indtil 1. maj, men
fordeles så på børnehaven
Bulderby og Egernsund
Børneunivers.

Anders og Kathrine
havde travlt med at skrive
autografer.

CLInIC WeLLness

tilbyder i marts måned

HOt stOne
MAssAGe

495,-

FESTDAGE
HOS MR

200 børn, forældre og søskende tog lørdag ordentlig
afsked med den nedlagte
børnehave. Det skete ved
en stor fest på Gråsten
Landbrugsskole.
Trækplastreret var de
populære tv-stars Anders
og Kathrine fra Lille Nørd,
der vises på både DR 1
og Ramasjan. Efter deres optræden flokkedes
børnene omkring Anders
og Kathrine for at få en
autograf.
Engparkens Børnehave
blev grundlagt i 1981, men
har rødder helt tilbage til
frk. Schrøders første børnehave i Gråsten, som blev
oprettet i 1928.

SUPERTILBUD
PÅ BILVASK
fra 1. marts til 15. marts

med rabatter så det batter

Kr.

ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG

Varighed
60 min.

ALLE HABITTER

www.marinafiskenaes.dk
Fiskenæsvej 2, 6300 Gråsten telefon nr. 73 65 00 33

CH-Regnskab

Kl. 7.00-22.00

÷1.000,
rabat
ALLE JAKKER OG SMOKING

÷500,
rabat

Bliv klassens smarteste konfirmand og

SPAR
20%
Vi glæder os
på alt
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

Velkommen

59,-

Frit valg

Statoil Gråsten • Åbent alle ugens dage fra kl. 7.00-22.00

ALT KONFIRMATIONSTØJ

Conny Hansen

I det hele taget sker der
meget på børneområdet.
Stjernevejens Børnehave
flyttede 28. februar ind i
Egernsund Børneunivers,
hvor der er god plads til
en ekstra børnehave fra
Gråsten. Og i dag begynder så nedrivningen af
Stjernevejens Børnehave
og opførelsen af en ny til
90 børn, som skal stå klar
sidst på året.
Oprettelsen af en ny børnehave er ikke det eneste
børnehavebyggeri, der er i
gang i Gråsten. Samtidig
skal Bulderby udvides til
90 børn, og det byggeri
ventes færdig i maj 2012. 

til at se dig

Schmidt & Dreehsen
Nygade 7 · 6300 Gråsten · Telefon 74 65 09 86

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
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GRÅSTEN SLOTSKIRKE
ADSBØL KIRKE
Gudstjenesteliste

Foredrag med Biskop Niels Henrik Arendt

Marts

Den 8. marts 2011 kl. 19.30 på Förde-Schule

Efter foredraget er der generalforsamling med følgende dagsorden:

I forbindelse med den årlige generalforsamling i ”Dansk – tysk
venskabsforening for kirkeligt samarbejde” kommer Haderslev
stifts biskop på besøg og holder foredrag med følgende emne:
Kan vores lutherske kirke lære noget af kirken i den tredje verden?
Påskedag blev der døbt hundredtusindvis af kinesere. På
Madagaskar opretter den lutherske kirke en ny menighed om
ugen. I Sierra Leone løfter kirken den tunge opgave med at forsone
borgerkrigens ofre. Kan vi i kirken i Danmark lade os inspirere af
erfaringer fra kirker andre steder i verden? Folkeligt og kirkeligt står
vi med nogle iøjnefaldende udfordringer: den stærke individualisme
og materialisme, kristendommens usikre position i befolkningen,
den religiøse pluralisme, som har gjort tro til en privatsag og
religion til en uønsket medspiller i den offentlige debat. Måske
kunne vi blive lidt klogere ved at se ud over vores egen næsetip.

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
3. Forelæggelse af revideret regnskab for
det forløbne år til godkendelse
4. Fastsættelse af kontingent, samt fremlæggelse
af budget for det kommende år
5. Valg til bestyrelsen
6. Behandling af indkomne forslag
7. Eventuelt
Alle er velkomne og der er gratis adgang!

Gråsten
Søndag, den 6. marts – Fastelavn: kl. 11.00 – Jan Unold
Søndag, den 13. marts – 1.s.i fasten: kl. 11.00 – Jan Unold
Søndag, den 20. marts – 2.s.i fasten: kl. 11.00 – Jan Unold
Søndag, den 27. marts – 3.s.i fasten: kl.11.00
– Birgitte Christensen

Adsbøl
Søndag, den 6. marts – Fastelavn: kl. 9.30 – Jan Unold
Søndag, den 13. marts – 1.s.i fasten: kl. 19.30 – Jan Unold
Søndag, den 27. marts – 3.s.i fasten: kl. 11.00
– Birgitte Christensen

Kværs
Søndag, den 6. marts – Fastelavn: kl. 14.00 – Birgitte Christensen
Børnegudstjeneste – konfirmanderne medvirker
Søndag, den 20. marts – 2.s.i fasten: kl. K 9.30
m. altergang – Jan Unold

Plejehjem
Onsdag, den 2. marts – kl. 10.30
Gudstjeneste – Birgitte Christensen
Onsdag, den 16. marts – kl. 10.30 Højtlæsning – Jan Unold
Onsdag, den 30. marts – kl. 10.30 Gudstjeneste – Jan Unold

Gråsten Missionshus
Fredensgade 22
Tirsdag den 8. marts: Fællesmøde med
Danmission, konfirmandstuen i Rinkenæs.
Tuja Stæhr Berg fortæller om ophold i Tanzania.
Lørdag den 19. marts: Bibelkursus på Sundeved
Centret v. Carsten Korsholm Poulsen.
Program for dagen fås ved henvendelse på tlf: 7465 0504.
Onsdag den 23. marts: Møde v. tidl. indremissionær Hans Sølvsten.
Samt generalforsamling for Indre Mission i Gråsten.
Aftenmøderne begynder kl. 19.30.
Alle er velkommen.

Koncert med
Sct. Jørgens Pigekor
Torsdag den 3. marts kl. 19.00
i Gråsten Slotskirke
Sct. Jørgens Kirkes Pigekor består af 18 piger i alderen 12-19 år.
Netop denne spredning i alderen giver koret en dejlig og lys klang, og
stemmerne arbejder godt sammen. Koret synger, udover gudstjeneste
hver søndag, flere koncerter både i ind- og udland, og har senest været
på turné i Venedig. I løbet af de 33 år koret har eksisteret har pigerne
desuden flere gange medvirket i TV og indspillet CD.
Ved koncerten kan bl.a. høres festlig musik af Benjamin Britten,
slidstærke salmer af Otto Mortensen samt et par klassiske korværker.
Pigekoret dirigeres af Mogens Damm.
Der er fri entré og alle er velkomne!

Adresser:

Sognepræst: Jan Unold
Slotsbakken 1, Kværs, 6300 Gråsten
Tlf 74 65 12 70
ju@mail.dk
Sognepræst: Birgitte Christensen
Søndertoft 1, 6300 Gråsten
tlf. 74 65 92 50
mail: bc@km.dk

Næstekærlighed

Forleden kunne man på Jyllandspostens netavis læse en artikel
med følgende overskrift: Næstekærlighed kan gøre dig syg.
Ud fra en sundhedsvidenskabelig undersøgelse fra Københavns Universitet blev det konstateret, at hvis vi bekymrer os
meget om vores nærmestes ve og vel, eller vi selv bliver mødt
med overdrevne krav om omsorg eller hjælp, kan det være så
usundt for vores helbred, at det giver hjerteproblemer.
Nu har kærlighed altid givet hjerteproblemer, især den ulykkelige. Den
har medført mange eksistentielle kriser, men også resulteret i nogle af
de bedste kunstneriske frembringelser. At hjerte rimer på smerte, og at
det kan gå i tusind stykker, er desuden noget utallige popsange og lige
så mange romantiske tv-serier gennem årene har forsøgt at overbevise
os om. Det kan ikke overraske nogen, at det forholder sig sådan.
Men der er selvfølgelig stor forskel på kærlighed og næstekærlighed,
ligesom der er stor forskel på et hjerte som symbol på kærlighed
og et konkret hjerte, der som en muskel pumper blod rundt i den
menneskelige krop. Det er det fysiske hjerte, der ifølge undersøgelsen
bliver så belastet, når et menneske bekymrer sig for meget for andre
eller hele tiden bliver mødt med krav om at gøre det, at det øger
risikoen for at udvikle hjertekramper, som kan føre til blodpropper.
Det er en helt ny opdagelse, at krav og bekymringer fra sociale relationer udgør en risikofaktor for et sundt helbred. Det må nødvendigvis
medføre spørgsmålet, om jeg så skal vælge mit eget helbred frem for at
hjælpe min næste. Som et eksempel nævnes en håndværker, der følte
sig meget belastet af, at hans familie og venner hele tiden krævede, at
han fiksede forskellige praktiske ting i deres hjem. Noget kunne tyde
på, at det er godt for helbredet at ”få luft”, udtaler lektor Rikke Lund,
der står bag undersøgelsen, og det kan hun på en måde have ret i.
Næstekærlighed har nemlig ikke noget med bekymringer,
krav eller sort arbejde at gøre. Næstekærlighed er ikke et
menneskeligt ideal, man skal leve op til, lige så lidt som det er
en social opgave, andre kan forlange af en. Sådan bliver den
efterhånden brugt, men det er et forvrænget billede af den.
Næstekærlighed har ikke noget med moralisme at gøre.
Kærlighed til næsten er alene bestemt af troen på Gud. Det er en
spontan handling, som ikke ved af sig selv, fordi det er en handling
frembragt af tro. Når du handler godt imod andre, er det ikke din egen
indsats, men derimod Gud, der handler i dig. Det er det overskud af
tilgivelse og nåde, som du selv har modtaget, som gennem dig bliver
videregivet til den anden. Den kristne fordring om kærlighed til næsten
står aldrig alene, men altid i forlængelse af troen på Gud. Næstekærlighed kan ikke forstås verdsligt. Ingen kan spekulere i den, og der
er ingen brugsanvisning. Det er en gudgiven handling her og nu i en
uforudset situation. Ethvert menneske er heller ikke per definition din
næste. Din næste bliver først din næste, dvs. dit ansvar og din opgave
dér, hvor Gud gør ham eller hende til det. Ingen kan af sig selv råbe:
Jeg er din næste, så jeg har krav på din omsorg og forståelse. Ingen
Fællesformand for begge menighedsråd i
Gråsten-Adsbøl sogn
Henrik Rathje, Stjernevej 5, 6300 Gråsten.
Tlf. 74 65 13 51
Gråsten-Adsbøl-Kværs kirkekontor
Kirkegårdsvej 49, Gråsten. Tlf. 74 65 28 56
tirsdag kl. 10.00-14.00 og torsdag kl. 10.00-14.00.

N.B. Årskontingent på 100,- til foreningen kan indbetales
på konto: 5953-1132658 (Andelskassen Alssund)
kan bruge næstekærlighed som et pressions- eller magtmiddel over for
andre. Det ville være en pervertering af selve næstekærlighedstanken.
Den meste kendte fortælling om næstekærlighed er Jesu lignelse om
den barmhjertige samaritan. En lovkyndig spørger Jesus: Hvem er min
næste? Jesus svarer ved at fortælle lignelsen om en mand på vej fra
Jerusalem til Jeriko. Undervejs faldt han blandt røvere, der slog ham
fordærvet og lod ham ligge. En præst kom samme vej, så manden,
men gik forbi. En levit kom til stedet, så manden og gik videre. Men en
samaritan, der var på rejse, fik medynk med manden og forbandt hans
sår, løftede ham op på sit ridedyr og bragte ham til et herberg og sørgede for ham. Hvem af de tre synes du var en næste for ham, der faldt
i røvernes hænder? spørger Jesus den lovkyndige, der svarer: Den, som
øvede barmhjertighed imod ham. Og Jesus siger: Gå hen og gør ligeså!
Er denne lignelse ikke en opfordring til os alle om at tage sig af andre,
når de har brug for hjælp? Jo, det er det, når vi står i en tilsvarende
situation. Men det er ikke en opfordring til os om at opsøge næster,
vi kan hjælpe, ligesom ingen i sin påberåbelse af at være næste
skal føle sig sikker på at få hjælp. Lignelsen om den barmhjertige
samaritan er Jesu udlægning af det dobbelte kærlighedsbudskab: Du
skal elske Herren, din Gud, af hele dit hjerte og med hele din styrke
og med hele dit sind, og din næste som dig selv. Du kan ikke skille
Gud fra næsten eller næsten fra Gud. De to hører uløseligt sammen.
Det kan være sympatisk et bekymre sig, det kan være ulykkeligt
at skulle kræve omsorg. Det har naturligvis stor indflydelse på vores
hverdag, at vore nærmeste har det godt og trives. Det kan være
belastende og både fysisk og psykisk nedslidende at skulle forholde
sig til sygdom og død. Det behøver vi egentlig ikke en sundhedsvidenskabelig undersøgelse for at fortælle os. Det ved vi af erfaring.
Næstekærlighed bliver vi nu ikke syge af, men uden
den vil verden uden tvivl blive et sygt sted at være.
Birgitte Christensen

Filmklub
Tirsdag den 29. marts kl. 18.30 i præstegården
Så er det på tide at se den måske bedste Jesus film nogensinde: Pier
Paolo Pasolinis Matthæusevangeliet fra 1964, filmet af en instruktør,
der betegnede sig selv som ateist.
Filmens handling følger nøje evangeliet. Det er en lidt forkortet
og fortættet udgave, men intet er føjet til. Jesus fremstilles som en
skarpsindig agitator og en brændende førerskikkelse, og han er
hyppigere vred og aggressiv end blid og tilgivende. Dialogen er hentet
direkte fra Bibelen.
Det er mennesker af kød og blod i en usminket virkelighed, vi møder
i Pasolinis film. I enkle nærbilleder og smukke tableauer præsenteres vi
for Guds tilstedeværelse i en hård verden.
Pasolini skal have sagt, da han så det endelige resultat, at han som
ikke troende vel i virkeligheden havde indspillet sin egen version af tro.
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.
Kværs Kirkegård
Graver Dennis Sørensen
Tlf. 23 69 62 42
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afholdes i

Ulsnæs-Centret
Lørdag den 5. marts kl. 10.30

PROGRAM
10.30 Samles festligt udklædte børn på Ulsnæs Torv
10.35 Opdeling i aldersgrupper
Hold 1: 0-7 år
Hold 2: 8-13 år

10.40 Tøndeslagning

Åbningstider

Mandag - torsdag til kl. 17.30
Fredag ................... til kl. 18.00
Lørdag.................... til kl. 13.00
Supermarkeder kan
have andre
åbningstider

Velkommen
i
Gråsten

Kattekonge og kattedronning kåres i begge aldersgrupper.
Ligeledes er der præmier til de bedst udklædte i begge aldersgrupper
Efter tøndeslagning er der gratis kakao og boller til alle børn

Aktivitetsudvalget i
Gråsten Handelsstandsforening
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Festlig og farverig fastelavn
Det blev en festlig lørdag
eftermiddag, da gæster på
sportscafeen Center Pub
fejrede fastelavn og slog
katten af tønden på torvet
i Ulsnæs-Centret.
Fastelavn var i tidernes
morgen de voksnes sidste
fest inden fasten, som varede frem til påske.
Derfor er det påskesøndag, der afgør, hvilken
dato fastelavn falder på.
Der skal nemlig være syv
uger mellem fastelavnssøndag og påsken. 

Katten blev slået af tønden
på torvet i Ulsnæs-Centret.

Foto Søren Gülck

Anlæg af have

samt flisearbejde

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

Slotsgade 26 Gråsten

Altid et besøg værd

RING 74 65 17 48
NY TI

LBUD

SAVIS

HVER

14. DA
G

VARER I GRÅSTEN BY BRINGES UD HVER DAG! - VARER UDENFOR GRÅSTEN BY (KVÆRS, RINKENÆS, ALNOR M.M.) BRINGES FØRST UD DAGEN EFTER!

Tingleff
Kaffe

Heinz
Tomatsuppe
2 x 400 g.

75 cl.

500 g.

4 POSER

9900

4 - 8 ruller

Kg. pris 12,44

Liter pris 44,00

Kg. pris 49,50

Køkkenruller
eller Toiletpapir

3 FLASKER

Stk. pris 1,24 - 2,49

2 DÅSER

9900

PR. PAKKE

995

995

Tulip Lasagne/
Millionbøf/Gullash
m/kartoffelmos

Persil

Flydende
eller pulver
1,3 liter / 1,6 kg.

350 g

Pålæg i skiver,
First Price

Kg. pris 23,81

110 – 200 g.

Kg./liter pris
11,84/14,58

Kg. pris 44,75 - 81,36

2500

895

1895
BESØ
G VO
www
R
.werES HJE
nerc MME
laus SIDE
en.d :
k

3 PAKKER

PR. PAKKE

FRIT VALG

LETKØB V/WERNER CLAUSEN
Kongevej 26 . 6300 Gråsten . Tlf. 74 65 19 11
Oplag: 15.000 eks. ugentlig
Tryk: OTM Avistryk A/S

Ansvarshavende
redaktør
Gunnar Hattesen
Højmark 5, Rinkenæs
6300 Gråsten

Annonce
chef

Jimmy Christensen
Lundtoftvej 4, Kværs
6300 Gråsten

Telefon 21 16 06 83

Telefon 29 25 95 50

redaktion@graastenavis.dk

graastenavis@hotmail.dk

Medie
konsulent

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

ÅBNINGSTIDER:
ÅBNINGSTIDER
Man. - ons. 8:15 - 17:30 | Tors. - fre. 8:15 - 18:00
Lør. 7:00 - 15:00 | Søn. 8:00 - 12:00

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

Tilbuddene gælder fra den 1. marts 2011 til og med den 13. marts 2011.

Corterosso
Trilogia di
Corteviola

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

Grafisk
tilrettelæggelse
Hans-Ole Nielsen
Graphos – Grafisk
Industriel Produktion

Regnskab

www.graphos.dk

CH Regnskabsservice
Conny Hansen
Gråstenvej 15 A
Felsted

graasten-avis@graphos.dk

Telefon 74 68 56 00
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Trælast

HUSK SØNDAGSÅBENT

Byggemarked

SØNDAG DEN 6. MARTS FRA KL. 10 TIL 14

Hverdage: 7:00-17:30 Hverdage: 7:00-17:30

995

S
T
E
T
I
K VAL NING
V
I
G
D
RÅ

Tilbudene gælder fra onsdag den 2. marts
til og med tirsdag den 8. marts

PLANTE
SÆKKE

byens bedste pris

ALKO
kompostkværn
New Tech 2500 r
BAYER
kalk/gødning
”Alt i en”
15 kg.
(NPK 3-1-3)

Vejl. pris 1599,-

BOSCH
el-plæneklipper

9995

Vejl. pris
119,95

SPAR
600,-

999,-

GINGE
plæneklipper
Silver 470 B Premium

SPAR 139,95
TA 2 POSER

ZANUSSI
støvsuger
Model ZAN
1600 watt

byens bedste pris

Vejl. pris
499,95

Vejl. pris 3299,-

Vejl. pris
1999,-

byens bedste pris

SPAR
150,-

34995
byens bedste pris

SPAR
1000,-

999,byens bedste pris

Disse 3 tilbud gælder kun
søndag den 6 marts

ALKO GINGE
kædesav
Vejl. pris
1299,-

SPAR
300,-

SPAR
2300,-

999,-

999,-

byens bedste pris
ALKO
buskrydder
BC 4125

ALTO/NILFISK
højtryksrenser
Model C120.3-6

Vejl. pris 1299,-

Vejl. pris 1149,-

byens bedste pris

SPAR
350,-

799,byens bedste pris

SPAR
300,-

ALKO classic
plæneklipper 4,6 B
Vejl. pris 1799,-

SPAR
800,-

SPAR
800,-

byens bedste pris

byens bedste pris

Vejl. pris 1999,-

ALKO
classic
plæneklipper
4,6 BR
Vejl. pris
1799,-

999,-

999,-

ALKO
classic
plæneklipper
Silver 46 B

WEBER
gasgrill Model Q200

999,SPAR
1000,-

byens bedste pris

Vejl. pris 2395,-

999,-

RESTSALG

byens bedste pris

MEDARBEJDER MED STORT
PRODUKT KENDSKAB

Bygma Gråsten har de sidste 6 år ansat Rene Elbæk. Rene er 37 år,
og er lært i håndværkerbutikken hos Stark Sønderborg.
Rene har til dagligt, at gøre med at passe haveafdelingen i Bygma Gråsten.
Han har en yderst stor viden om alt, der har med byggemarkeds materialer
at gøre. Han hjælper gerne med dit nye valg, når der skal bruges
en ny plæneklipper eller andre ting, til at pleje haven.
Rene har en desuden en stor viden om Webers grill produkter, samt
tilbehør. Han benytter meget Weber grillen, og kommer gerne med
nye forslag hvordan bøffen på grillen kan laves, eller stegen.

Alex Madsen

Allan Clausen

Bente Knudsen

Bo Christiansen

Carl Chr. Boytang

SPAR
1196,-

1199,byens bedste pris

Elin Svanemoos

Rene Elbæk

Rie Refslund

Torben Nielsen

Michael Pedersen

Produkter nævnt i annonce er restprodukter.
Der forekommer kun få antal/stk af nogle produkter.
Der tages forbehold for udsolgte varer samt trykfejl, og alle priser er inkl. 25% moms

Finn Nissen

Jesper Hansen

Johnny Semark

Kurt Ottesen

Michael Nørlund

Poul Larsen
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To tegnestuer inspirerer
i Bygma Gråsten
I Bygma Gråsten vil
kunderne kunne opleve
bygninger fremvist i 3D
format og få et indblik i
hvilke muligheder dette
giver for at se resultatet af et
byggeri inden det forlader
”tegnebordet”.

Fodpleje

Lægeeksamineret
Massage
Akupunktur 2000 • Laserterapi

Zoneterapi
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

Sommerhuse søges!
Er dit sommerhus
ordentlig udlejet?

HAVEARBEJDE UDFØRES
Mangler du hjælp til haven såsom græsslåning, hækkeklipning,
fræsning, almindelig vedligeholdelse og bortkørsel af haveaffald

Klostervang 49 - Kliplev - 6200 Aabenraa

RING TIL TLF. 3030 1913
Timelønnen er billig

også udebehandling

lægeeksamineret fodplejer Ruth Svendsen

Lad os hjælpe med udlejningen. Netop nu er efterspørgslen
efter sommerhuse stor. Kontakt os for at få en uforpligtende
snak om, hvor stor en lejeindtægt dit sommerhus kan indbringe. Lav provision ved udlejning.

v/ kosmetolog Linda Kjærgaard
Ansigtsbehandlinger
Kropsbehandlinger
Voksbehandlinger
Bryn og vipper
Manicure og pedicure

Sønderhus Ferieboliger
v/ Jens S. Petersen
Tlf. 74 65 34 46 eller 25 79 75 43
E-mail: ferie@soenderhus.dk
www.soenderhus.dk

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

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

100412

Rene
Schrøder
Slagter
mester

Hvis du går i byggetanker,
kan du i weekenden den
5.- 6. marts få inspiration
og gratis arkitektrådgivning i Bygma Gråsten.
Byggemarkedet. får besøg
af to innovative arkitekttegnestuer, Newarc og
Brandt Fischer A/S, som
vil stå til rådighed for byg
gemarkedets kunder, med
friske ideer og nye vinkler
på alt fra kvisten på taget,
til hvordan den nye boligdrøm realiseres. 

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

SuperBest slagteren tilbyder

Winnie
Eskildsen
Slagter

Frokostsalat
1 bk
ca. 300 gr.

Ovnklar
Svine Gordon Bleu
på Rodfrugtbund

95

til 2 pers. 1 bakke

Farsmarked

Hjemmelavet
Gule Ærter
og Gullash
0,750 ltr.

95

1 bæger

HUSK

Vælg mellem
Hakket Oksekød 8-12%
Hakket Svinekød 8-12%
Hakket Kalve- og Flæskekød 8-12%
Krydderbøffer og medister

Fredags menù
2 pers.

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

360-500 gr.

3 pakker

00
Pris ved
1 bakke
29.95

ltr.pris
30.00

Hver dag friskbagt brød
fra Rathjes Bageri

Stort udvalg i special og
udenlandsk øl

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

Håndkøbs
medicin

Tilbuddene gælder t.o.m.
lørdag den 5. marts 2011
ÅBNINGSTIDER

00

Hverdag 9-21

Frimærker og
taletidskort

Telefon 74 65 10 19
Telefon direkte til slagter og
delikatesse 74 65 08 75
Lørdag og Søndag 9-18

HUSK! Du kan betale med alle disse kort i SuperBest

Så længe lager haves

Smagsprøver på
månedens vin
Hver fredag
kl. 14-18

95
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Sang, grin og Kai Normann

To møder hos S
Socialdemokraterne
i Broager Gråsten og
Sundeved har valgt at holde to generalforsamlinger
for at tilgodese den politiske debat. Det oplyser
formanden Jane Steg.
På den politiske generalforsamling deltager

de lokale byrådsmedlemmer Erik Lauritzen,
Charlotte Engelbrecht,
Preben Storm og Jørn
Lehmann. Fra regionsrådet deltager Willy Sahl og
fra Folketinget deltager
Benny Engelbrecht. 

KØBES

GULD OG SØLV
Til dagspris afregnes kontant ved afhentning

KONTAKT TLF. 61359354 EFTER KL. 18.00

Kai Normann Andersens kendte toner fra revyer og film blev sunget af Iben Silberg
Rundt ved cafébordene på Den Gamle Kro
sang publikum med på
"Man bliver så glad når
solen skinner", "Pige,
træd varsom", "Toner
frra himlen", "Gå med
i Lunden" og mange

Østergaard ved klaveret og
en yndefuld Iben Silberg
som solist fik publikum
serveret en flot buket af
gamle, vemodige sange
skrevet af Kai Normann
Andersen, der levede fra
1900-67. 

flere sange med tekster
af Poul Henningsen,
Mogens Dam, Børge og
Arvid Müller og Ludvig
Brandstrup og med
musik af Kai Normann
Andersen.
Med en veloplagt Poul

Foto Søren Gülck

RENGØRINGS
HJÆLP
TILBYDES
HENVENDELSE PÅ
TLF. 41 62 75 33

Vi passer godt på din bil...
Vi
passer
på din bil...
Vi
passer godt
Plade- og rustarbejde
Serviceeftersyn
Serviceeftersyn
Rep.
af alle person- og
Serviceeftersyn
varebiler
Rep.afafalle
allepersonperson- og
og
Rep.
varebilerog lygtekontrol
Bremsevarebiler
Bremse- og lygtekontrol
Aircondition
Bremse- og lygtekontrol
Aircondition
Autoruder
og stenslag
Aircondition
Autoruder og stenslag
Autoruder og stenslag

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

Service
reparati og
Serviceon af
Serv
are
lle
icæ
eoogg
ilm
ppab
ra
ratitioonnrk
afer
- ere
og
all
silaåm
in
allebb
eeanrf
æ
rk
il
mæd
rk
r
- fo
g
o
a
g
ranti er
sså in
- og
prergriaoådineddeennfofo
ngara
rannti
pp
eeririoodden tien

Sejersbæk
Biler
ApS
Sejersbæk
Biler ApS
Sejersbæk
Nederbyvej
2 • 6300 Gråsten
Nederbyvej
2• •Telefax
• 6300
63007465
Telefon
7465 22202
2270
Nederbyvej
Gråsten
Telefon7465
74652220
2220 •• Telefax
Telefax 7465
7465 2270
2270
Telefon

Service Partner
Service
Service Partner
Partner

Kør foråret i møde
Salg-service og reparation af MC og Scootere
Reservedele, udstyr & tilbehør
Stort udvalg i brugte MC

Brugte MC

Motorcykel

Motorcykel

Hyosung
GV 250 Aquila

Hyosung
GT 650 N, Sort

Made in Korea

nY
kr.

39.998,-

Made in Korea

nY
kr.

54.995,-

Bjarne’s MC
ved Bjarne Sjøholm

Kongevej 84 6300 Gråsten
Telefon 73440301

scooter

Generic
Race
30 km

kr.

nY
7.995,-

År
Mærke
Model
1974 Kawasaki Z900

Pris
66.000

1992 Kawasaki GpZ 500
1989 Kawasaki LTD 454

25.000
30.000

1995
1989
2001
1979

yamaha
yamaha
yamaha
Suzuki

XJ 900
XJ 700 Maxim
XV 535 Virago
GS 850

65.000
39.900
56.000
25.000

1995
1977
1991
1984

Honda
Honda
Honda
Honda

VT1100 Shadow
GL 1000
VFR 750
CX 650

79.000
53.000
49.000
18.000

2000 Triumph TT 600

82.000

Opbevaring
ÅBNINGSTIDER

Mandag – torsdag kl. 9 – 17.30
Fredag kl. 9 – 17.00
lørdag kl. 9 – 12.00

Vi tilbyder opbevaring af din MC i isolerede,
tørre og varme lokaler.
Gratis leje af trailer ved ind & aflevering.

pr. md. kun

125,-

8

20.000 besøgte messe
Af Søren Gülck
Weekendens Boligog Fritidsmesse i

Fogt´s Tømrer- og Snedker
forretning i Kværs deltog
med en stand, hvor de
besøgende fik en snak med
mester om mulighederne i
eget hus og hjem.

Foto Søren Gülck

D’ORO
Pizzaria
Telefon 7465 4240
Mobil 2799 1187
ÅBNINGSTIDER
Mandag til søndag
kl. 16.00-22.00

Bestil din mad online

WWW.DORO-PIZZA.DK

Andelslejlighed i Broager

Bolig til salg
84 m2 stor andelsbolig til salg centralt i Broager by
med kort afstand til indkøbsmuligheder. Lejligheden
ligger i stueplan og alt er udført i gedigne materialer.
Indeholder: Entré, soveværelse, god stor stue, værelse,
spisekøkken med inventar i egetræ, lyst badeværelse
med skabsarrangement samt bryggers. Til lejligheden
hører redskabsrum (7 m2) og parkeringsplads.
Andelsbevis: 215.000 kr.
Boligafgift: 3.200 kr./md., varmeudgift a/c: 670 kr./md.

TILSTANDSRAPPORTER

Kontakt: 26 11 08 09

- fra kr. 4.000,- alt inkl.
www.platech.dk - 2128 2682

HUS KØBES

Grænsehallerne i Kruså
blev et tilløbsstykke.
Hen ved 20.000 gæster
besøgte messen, der bød
på masser af oplevelser for
hele familien.
Messen er ikke blot en
udstilling, men et levende
visitkort, hvor virksomhederne side om side præsenterede sig. For mange
mindre virksomheder uden
domicil på et hovedstrøg
er messen et godt værktøj
til at komme frem i forreste række og vise deres
formåen. 

GRÅSTEN

TO LEJLIGHEDER
TIL LEJE

Hus, ejerlejlighed eller rækkehus købes
i Gråsten by
Pris max kr. 800.000,00

RING PÅ 30 28 35 96
… og spar ejendomsmæleren

HUS TIL LEJE
Hus på 84 m2 til leje i Broager bymidte.
Til huset høre en lille have med græs og
fliser, som er syd vestvendt.
Huset er velegnet til både unge og ældre.
Husleje kr. 3300,00
Billet mrk. 179
Gråsten Avis
Slotsgade 8 6300 Gråsten

LEJLIGHED I EGERNSUND
Pæn lejlighed på 110 m2 i Egernsund er til
udlejning pr. 1. marts. Adgang til terrasse.
Rum til cykel. Lejligheden ligger nær ved
Egernsund Skole og busstoppested
Månedlig husleje 5000 kr plus forbrug
3 måneders depositum

Ca. 100 m2, klar til indflytning,
super flot istandsat med
panorama udsigt.
Husleje 6140 kr.
------Ca. 80 m2 fra 1. marts.
Nyistandsat overalt.

HENVENDELSE TLF. 7444 2295

Husleje 4350 kr

HENVENDELSE OG
FREMVISNING PÅ
TLF. 7465 0986
OG 7465 2451

•

TV-inspektion

•

Spuleservice

Tlf. 74 48 90 30

•

Aut. kloakmester

www.frankthomsenaps.dk

SLUTSPURT Besøg Ulsnæs
Forkæl dig selv
BOGUDSALG
ALT SKAL VÆK

Der er dejlige

20%
Fratrækkes ved kassen

GRÅSTEN BOGHANDEL
Ulsnæscentret
Sundsnæs 11 6300 Gråsten
Tlf. 74654422 · E-mail: 4890@bogpost.dk

Forår 2011

Yderligere

Nyheder
i butikken og på
gadestativet

se dig
Vi glæder os til at

Ulsnæs Centret  6300 Gråsten  74 65 13 12
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UNDGÅ AT DIN KØKKENDRØM
BLIVER MAST AF TRADITIONEL
KØKKENKASSE-TÆNKNING

KØKKENWEEKEND 5.- 6. mar. kl. 10-15
DEN VISTE OPSTILLING KOSTER FRA KR. 69.750,Inklusiv bordplade, vask, armatur. Eksklusiv MIELE hvidevarer

Hos Svane Køkkenet kan vi møde dine køkkendrømme med muligheder fremfor
begrænsninger. Vi har nemlig flest skabsbredder at byde på, og kan derfor sikre at
planer og praktik altid går op i en højere enhed.
Vores nye køkkenserie WHITE LINE/BLACK LINE er et dugfriskt bud på næste
generation af det grebsløse look. Vi har skabt et køkken, der står knivskarpt på alle
ledder og kanter – det gælder designet, materialerne, detaljer og ikke mindst prisen.
Sæt kulør på dit køkken – vælg mellem 12 standard farver og 2400 special farver til
dit nye køkken - dog mod tillæg i prisen.

danmarkspremiere på White Line
SVANE.COM

Svane
Køkkenet
Aabenraa
∙ Løgumklostervej
6200
∙ tlf.: 74• 62
34 22 ∙ aabenraa@svane.com
Svane
Køkkenet
• Adresse
og nr. • Postnr.145
og ∙by
• Aabenraa
Tlf. 0000 0000
Butik@svane.com

LIVET ER IKKE SÅ FIRKANTET
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På hjul med Bjarne Sjøholm
Bjarne Sjøholm har åbnet
forretning på Kongevej 84 i
Gråsten. Foto Søren Gülck

Af Søren Gülck
Sjøholm er et velkendt
navn, der klinger hos de fleste motorcykelentusiaster.
De kan nu glæde sig over,
at Bjarne Sjøholm har valgt
Gråsten som sit domicil.
Markedet for motorcykler
og scooter er vokset eksplosivt de seneste år, hvor
stigende energipriser har
gjort, at folk ser sig om
efter alternative og mere

økonomiske transportformer frem for bilen.

- MC og scooter er et godt
valg, hvis man stadig vil
have friheden, spare penge,
og ikke bruge for lang tid
på at skulle finde P plads,
siger Bjarne Sjøholm.
Netop en specialforretning for MC og scootere har manglet i Gråsten.

Derfor var valget nemt
for Bjarne Sjøholm, da
lokalerne på Kongevej 84 i
Gråsten stod ledige.
Bjarne Sjøholm har i nogen tid været i gang med
indretning af værksted og
lager samtidig med at træningen i motocross skulle
vedligeholdes.
Han er bestemt ikke en
novice, når det gælder MC.
- Jeg er flasket op i branchen og den viden glæder
jeg mig til at give videre
til kunderne, siger Bjarne
Sjøholm.
En MC eller scooter er i
dag næsten hvermandseje.

- Engang kostede det en
formue at anskaffe sig en
MC eller scooter, men verdensbilledet har ændret sig,
og nye producentlande har
gjort det billigere at blive

kørende og komme ud og
mærke friheden på to hjul,
siger Bjarne Sjøholm.
Udover MC så forventer
han en betydelig fremgang
af salg scootere. 

Uwes Haveservice
- når du har brug for en fagmand

Alt indenfor havearbejde
• Private
• Virksomheder
• Landbrug
Indenfor beskæring, fældning af træer
anlægsarbejder, fliser
belægning, bålsteder
græsklipning
Ring og få en uforpligtende snak med
Anlægsgartner Uwe Asmussen Vandværksvej 6, Holbøl, 6340 Kruså
Telefon 7460 8186 eller 2429 0631
mail: havetrolden@bbsyd.dk
www.havetrolden.dk

Festligt fastelavn
i Ulsnæs Centret
Lørdag den 5. marts
holder Gråsten
Handelsstandsforening
fastelavn i Ulsnæs Centret.
Her kan man være med til
at slå katten af tønden.
Tøndeslagningen foregår

klokken 10.30 på Ulsnæs
Torv, hvor der vil være
opstillet to tønder. En for
børn mellem to og syv år
og en for børn mellem otte
og 13 år. Der er præmier til
kattekonge, kattedronning

Trælast

og bedst udklæfdte i de to
aldersgrupper.
Det er 20. år i træk,
Ulsnæs Centret afholder
tøndeslagning, og sidste år
deltog næsten 100 børn.
Mens børnene muntrer sig
ved tønderne, er det muligt for de voksne at gøre
en god handel i centrets
butikker. 

Byggemarked

Hverdage: 7:00-17:30 Hverdage: 7:00-17:30

R
E
U
T
S
E
N
G
E
T
TO
WEEKENDEN
DEN
R
E
R
E
5. OG 6. MARTS
INSPIR

Hvis du går i byggetanker, kan du i weekenden den 5.- 6. marts få
har den forestilling at arkitekten vil bestemme det hele og at kunden
inspiration og gratis arkitektrådgivning i BYGMA GRÅSTEN
bare må rette ind, men det er nok et levn fra en svunden tid” - siger
Den 5. og 6. marts er der stor aktivitet i byggemarkedet, som bl.a. får besøg Steen Fischer Olesen fra BRANDT FISCHER A/S, ”Det bedste resultat
af to innovative arkitekttegnestuer, NEWARC og BRANDT FISCHER A/S, som
opnås hvis kunden og arkitekten sparrer med hinanden, kunden
vil stå til rådighed for byg gemarkedets kunder, med friske ideer og nye
med ønskerne og drømmene, og arkitekten med det faglige input
vinkler på alt fra kvisten på taget, til hvordan den nye boligdrøm realiseres.
og æstetikken – så bliver resultatet et unikt stykke arkitektur”.
”Vi ser at mange private går i stå med deres byggeprojekter,
”Vi har altid en stor respekt for selv de mindste opgaver, for vi
fx fordi de ikke helt kan gennemskue om projektet kræver
ved at vores ideer og streger har en økonomiske konsekvens.
en byggetilladelse, eller om det overhovedet kan lade sig
Fx det at bygge et nyt hus er for langt de fleste familier den
gøre indenfor det budget de har til rådighed” - siger Jens
største investering de foretager i hele deres liv, og derfor er et
Henrik Nielsen fra NEWARC, ”og det er bl.a. det vi, med
af vores kerneområder at holde fokus på at byggeriet forløber
vores ekspertise, er kommet for at rådgive omkring”.
problemfrit og gennemføres indenfor de aftalte rammer”
Steen Fischer
Tegnestuerne har i det daglige et godt samarbejde
- siger David A. Brandt Klug fra BRANDT FISCHER A/S.
Olesen
omkring udarbejdelse af flere forskellige opgavetyper,
I BYGMA GRÅSTEN vil du kunne se eksempler på nogle af
for såvel private – som erhvervskunder, blandt andet
tegnestuernes projekter, hvor design, projektering og
energirenovering, til- og ombygninger, bygherrerådgivning,
totalrådgivning giver sig til udtryk. Ligeledes kan du opleve
og selvfølgelig opførelse af nye bygninger.
bygninger fremvist i 3D format og få et indblik i
Det som kendetegner de to arkitektvirksomheder,
hvilke muligheder dette giver for at se resultatet
er evnen til at sammenholde kundens ønsker og
af et byggeri inden det forlader ”tegnebordet”.
behov med kreativitet og faglige kompetencer.
Arkitekter fra begge tegnestuer vil stå til rådighed
”Det er ikke usædvanligt at vores kunder bliver positivt
med rådgivning og gode ideer, og ser frem til
David A.
overrasket over hvor nemme vi er at samarbejde med. Mange
Brandt Klug
at kunne hjælpe dit byggeprojekt videre.

Mød konsulenterne
Lørdag kl. 9- 12
Søndag kl. 10-14

Følgende firmaer er til stede i BYGMA GRÅSTEN
Lørdag og Søndag den 5. og 6. marts:

Mød konsulent Dan Neumann
fra Engro Vinduer & Døre

Mandagscafé
På biblioteket i Gråsten
kan man hver mandag eftermiddag i marts måned
få en gratis oplevelse i fred
og ro, mens man nyder
en kop kaffe. Biblioteket
holder bibliotekscafé fra kl.
16-17.
Programmet er alsidigt
og byder på såvel musik
som foredrag. Temaet for
foredragene er ”Lær din by
og omegn at kende”.
Den første mandag
i marts den 7. marts,

fortæller bibliotekarerne
Anne Nygaard Skødt og
Gitte Hørup om de vigtigste musikudgivelser i
2010. Det drejer sig om
såvel rock, jazz, pop som
klassisk. De spiller også
brudstykker af musikken,
så man kan danne sig et
lille indtryk.
Biblioteket byder på en
kop kaffe.
Der er ingen tilmelding
og gratis adgang. Man skal
bare møde op. 

Gråsten Skatklub
er stiftet
Det blev Ejnar Marquart,
Rinkenæs, som blev valgt
til første formand i den nystiftede Gråsten Skatklub.
17 inkarnerede skatspillere
mødte op til den stiftende
generalforsamling, hvor
Werner Clausen, Felsted,
valgtes til næstformand.
Kasserer blev Gerd
Sørensen, Rinkenæs.

Revisor blev Frede
Jørgensen, Gråsten, mens
John D. Hansen, Alnor,
blev suppleant.
Medlemstallet er oppe
på 23, og der er klubaften onsdag i lige uger.
Første klubaften er
onsdag den 9. marts kl.
19.00 i Ahlmannsparkens
cafeteria. 
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Træningsdragter HULMURSISOLERE
til U16 piger
DET ER ALDRIG FOR SENT AT

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
www.bnisolering.dk

MOBIL: 40 20 15 29

E-mail: mail@bnisolering.dk

Gulvafslibning
Oliering - lakering

Lad os gøre det grove og give dit trægulv nyt liv.
Kom ind eller ring og få et uforbindende tilbud.

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

G a r d i n e r, Tæ p p e r, Tr æ g u l v e , F l i s e r o g M a l i n g

U-16 pigerne har fået et sæt flotte træningsdragter.
HK Egenes U-16 piger
har fået sponsoreret et sæt
træningsdragter.
- Klubben og pigerne vil
Problemer Padb 25/02/11
gerne rette en stor tak til

Bent Christensen Tømrerog Snedkerforretning ApS
for det fine sponsorat,
fortæller formanden Gitte
9:37 Side 2
Thaysen. 

p h

2 /Panthella
1 Design:
p e Verner
n dGulv
e l
Panton

Elektriske problemer?
✔El-service ✔styring
✔tele & EDB ✔tyverialarmer
til industri, erhverv og private!
-Ring 74 65 18 40, døgnvagt

w w w. l o u i s p o u l s e n . co m

Aut. el-installatør
Fredensgade 14 . 6300 Gråsten . Tlf. 74 65 18 40 . info@lunddal-el.dk
Tværgade 4 . 6330 Padborg . Tlf. 74 67 18 88 . info@lunddal-el.dk

www.lunddal-el.dk

Fjordvejen 12, Kollund
6340 Kruså
Telefon 74 67 80 67

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

KOM OG SE ALLE NYHEDERNE
RELAX SHOE

VI HAR STADIG MANGE

GODE TILBUD
PÅ TØJ, FODTØJ TIL BØRN,
HERRE OG DAMER

Personlig vejledning og service

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

Vand, varme og sanitetsarbejde

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

Blikkenslagerarbejde

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

Smedearbejde

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

Padborg
Glarmesterforretning
Oksevej 4 • 6330 Padborg • goglas.dk

Gasservice

Aut. Installatør

R.Pedersen VVS

Sundnæs 21
6300 Gråsten
Tlf. 74 65 18 65

Bent Christensen
Tømrer- & snedkerforretning ApS

ALT I SALG
E/
SERVIC

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

Rådgivning inden for alt VVS
Gas service, Blikkenslager, Vand,
Varme, Sanitet, Ventilation
reparation af rørskader

Quorps Busser

VinduesMester
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

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

Quorp Busser

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

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, udflugter osv.

Stenvej 8 - 6300 Gråsten
Tlf: 74650850 - Fax: 74650851

Benzin- og kiosksalg
Vi har fået forhandling af Danske Spil

Tømrer Gården

AUTO
REPARATIONER
• Serviceeftersyn • Syn
Gisselmann
• Rust
v/ VinduesMester
Peter Veng • Motortest
Kongevej 85
• Bremser
• Trafikskader m.m. 6300
Gråsten
• Dæk
• Opel Service
74 65 01 70
• Ruder

Tømrer
v/ Peter Veng
Gården

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

Godt håndværk
der er omfattet af

Køb og salg af nye og brugte biler

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

E’ Handymand fra Ketting
Morten Christensen
Ramserl, Ketting
6440 Augustenborg
mobil nr.: 2533 2182
e-mail: macjoy@bbsyd.dk

CH-Regnskab
Conny Hansen

S A LO N H EL EN
DAME- OG HERREFRISØR
Va r n æ s Ve s te r ve j 4 a , Va r n æ s
6200 Aabenraa
T l f . 74 6 8 0 0 8 6

Flemming-Mikael Jensen
Vandtårnsvej 15
6300 Gråsten

Tlf. 74 65 40 60
Bil. 51 26 65 99
Jens T. 21 47 95 90

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

Salg af nye og brugte reservedele
Afhentning af skrot med kranbil
Reparationer udføres i nyt værksted
FELSTED
FORSAMLINGSHUS

MALERFORRETNING
Biltelefon 23 39 10 90

Tlf. 74659590 - 21299590

Aut. El-installatør og Stærkstrømstekniker

SVEND AAGE THOMSENS

Varnæs • Telefon 74 68 03 23

Kværs Autoophug ApS

Kalø Badehotel Aps
Kaløvej 12 · 6230 Rødekro
Tel. 74 66 21 31
mail@kalvoebadehotel.dk
www.kalvoebadehotel.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

Kliplev Service Center

Henvendelse
vedr. udlejning:

Gråstenvej 38 • Felsted

74 68 74 55

Telefon 74 68 59 29

www.felsted-radio.dk

Vestermarksvej 10, Kliplev
6200 Aabenraa

Køl – Frost Varmepumper
FRI-KØL

aut.kølefirma
v/Dion Jensen
dj@fri-koel.dk /tlf30516434

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

Velkær 11 - Gammel Skovbøl - 6200 Aabenraa

Tlf.: 7468 6066

VISITKORT LAVES
Pr-Foto
TLF. 29 25 95 50
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Combi Habit
m/stræk
Habit
2000,Skjorte
400,Slips
300,SÆTPRIS

Bomuldsstrik
Krølfri Skjorte
eller stræk Jeans
Pr stk. 400,-

Spar 703,-

Spar 200,-

1997,-

600,-

Blazer
jakke
Skjorte
Jeans
med stræk
SÆTPRIS

Skjorte
Flere farver
og modeller
pr stk. 300,-

800,400,400,-

997,Spar 603,-

Vindjakke
Normalpris

1500,-

1000,NU

Spar 500,-

2 STK

400,-

2 STK

Spar 200,-

Skjorte
Jeans eller
Sweat Cardigan
Pr. stk. 400,2 STK

600,Spar 200,-

GRÅSTEN

Slotsgade 7, 6300 Gråsten ∙ Tlf. 74 65 30 31

www.tojeksperten.dk
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Husk åben

Mælk

Rundstykker

Danbo guld

FROST
Ta 3 liter

00
12

Ca 900 gram

Tag 2 poser

00
35

00
15

Schwarz
brød

Advokado

Tomater

1000 gram

4 stk

10 stk

95
7

00
20

00
20

SLAGTEREN tilbyder
FREDAG - LØRDAG

Bøffer og vin !

4 stk bøffer af
tykstegsfilet
ca 800 gram
og 1 flaske
dvin
Castillero diablo rø

NU MED
PREMIUM
BØFFER

Kun

00
139

SuperBrugsen Gråsten

FREDAG - LØRDAG

X - Faktor Menu:

s
med 2 stk. Entrecote
ca.250 gr.
ed mos
4 stk. Røsti Tårne m
og sauce
t
1 Bk. Weekend Sala
2 stk. Hvidløgsbrød
1 fl. Gråsten Vin

00
200
.

PØLSEMAGERIET
Hjemmelavet

Wienerpølser
eller Frankfurter

frit valg

Kun

95
29

tilbyder

15

søndag 10-16
Hakket oksekød
eller svinekød
500 gram

FROST

Gråsten

Extra Large rejer
FROST

1100 gr
5 stk

00
110

begrænset parti

20

00

Hel kylling
FERSK

Culottesteg eller
Tyndstegsfilet

Pr pakke

00
20
Palo Alto

Pr ½ kg

1200 gram

6 flasker

95
44

95
39

00
179

BAGEREN

tilbyder

Othello lagkage

500 gram

00
45

Als pølser

begrænset parti

DELIKATESSEN

Kartoffel spegepølse
eller
kogt sardel

tilbyder

frit valg

Wienerstang
kun

00
20

tlf. 73 65 26 00

.

95
54

www.talent-for-butik.dk

Annoncen er trykt med forbehold for trykfejl

frit valg

Hel kylling

HØR
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Kværs skød fodboldsæsonen i gang
Kværs spiller i serie 5 og
træner om onsdagen fra kl.
18.30 til 20.00 på banerne
ved skolen på Avntoftvej.

FORSKELLEN

PRØV

14
DAGE
HØREAPPARATER I

KVIT & FRIT

Lørdag eftermiddag var
der en lille overraskelse
til dem, som var mødt
op til spillermøde før
den forestående sæson
i Kværs/Tørsbøl UIF.

Efter spillermødet stod
den nemlig på to timers
mandehørm på banerne
ved Paintball Deluxe i
Bylderup-Bov.
- Det er en god måde at

komme i gang på. For at
holdet skal kunne fungere
på banen, er det også vigtig at spillerne har nogle
relationer udenfor banen.
Det kan sådan noget som
det her være med til at
skabe, siger den nye træner
Kasper Sørensen.
Instruktørerne på banen
sørgede for flere forskellige typer spil, hvor det

HK Egene tabte mod Tønder
HK Egene Gråsten – TM
Tønder 28 – 33 (14 - 16)
Hverken Gråsten eller Tønder har mere at
spille for i denne sæson
i Jyllandsserien. Det
kunne ses i weekendens
kamp, hvor specielt hjemmeholdet, havde valgt at

eksperimentere på flere
punkter.
- Intentionerne var at
få afprøvet nogle af de
spillere, jeg ved, vi har
til rådighed næste år.
Kampen havde ingen
betydning for nogle af
holdene, så det var en

god chance, siger træner
for HK Egene Rainer
Thaysen.
Hjemmeholdet fulgte
godt med det meste af
første halvleg, og var
kun bagud med to ved
pausen. I anden halvleg
trak Tønder fra efter 10

Nye åbNiNgstider
hos meiNcke gråsteN

1:1

(gældeNde fra 1. marts)

maNdag - torsdag 9.30 - 17.30
fredag
9.30 - 18.00
lørdag
10.00 - 12.00

BesTIl TId TIl gRaTIs
HØReTesT og Få HjælP
TIl en BedRe HØRelse
Erfarne audiologister og ørelæger
er klar til at hjælpe dig.
Høreapparater fra kr. 0 (med offentligt tilskud på kr. 5.607 pr. apparat).
4 års garanti og service.

By meiNcke

minutters spil. HK Egene
spiller sig til mange angrebsåbninger, men har
besvære med at score, og
brænder mange oplagte
chancer.
En af de ting der blev
afprøvet i dagens kamp,
var Allan Clausen på venstre back. Det er en af mulighederne Rainer Thaysen
har til næste sæson, og
Allan Clausen kommer da
også ind og laver tre mål i
de 7-8 minutter, hvor han
afløser Christian Schøning
på pladsen.
Næste kamp er mod Vejen
d. 6. Marts. Men her har
Rainer Thaysen ikke tænkt
sig at eksperimentere. Vejen
ligger til i toppen, og derfor
ville det være unfair ikke at
spille for at vinde.
Målscorere for HK Egene
Torben Petersen 7
Lasse Brüning 7
Allan Clausen 4
Kenneth Schneider 4
Sebastian Ecklon 2
Brian Jørgensen 1
Christian Schøning 2
Jeppe Lund 1 

Lej din
trailer
hos
Statoil
Gråsten

Ring og bestil tid nu på

74
650 047
www.audionova.dk

Bomhusvej 1 · 6300 Gråsten · 74 650 047

handlede for holdene om
at samarbejde på flere måder. Og selvom det kun var
3 grader udenfor, så blev
der svedt godt igennem på
banen.
Målsætningen for sæsonen er at være med i den
bedre halvdel af Serie 5.
Ikke noget problem siger
træneren.
- Vi har fået en tilgang
af nogle stærke spillere
siden sidste sæson, og kan
vi få lige så mange point
i denne sæson, er jeg ikke
i tvivl om, at vi kan være
med hvor det er sjovt, siger
Kasper Sørensen. 

Gråsten . tel. 74 65 20 01 . www.meincke-smykker.dk

Ring 74 65 17 48

Foredrag
med Irma
Kan man gøre sig selv rask,
sundere og smukkere ved
at tænke anderledes?
Det fortæller forfatter
Irma Lauridsen om i et
foredrag onsdag den 2.
marts kl. 19.00 på Sønder
borghus i Sønderborg.
- Der er større kraft i tanker end de fleste aner, siger
Irma Lauridsen og tilføjer, at vi kan lære at styre
tankerne og dermed blive
sundere. Hun fortæller om
spændende forsøg der er
gjort med visualisering, og
om eksempler på forandringer i kroppen, der er
sket alene med målrettede
tanker.
Hun fortæller detaljeret,
hvordan hun selv tænkte
en knude væk. Og om,
hvordan enhver kan bruge
visualisering i dagligdagen,
let, hurtigt og effektivt.
Foredraget vil også handle om sund mad, at nå sine
mål - og betydningen af
glæde. 
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Debatmøde med
EU-Kommissær
Connie Hedegaard om

Indkaldelse til

General
forsamling

Gråsten

Onsdag den 16. marts kl. 19.00
i Ahlmannsparken Gråsten
DAGSORDEN

Onsdag den 9. marts kl. 17.00
på Rødding Centret, Søndergade 15, 6630 Rødding
Fri entre
Tilmelding til Bente Witt tlf. 7484 6152
email: witt@dancyp.dk eller
Peter Iver Johannsen tlf 4014 7533
email: johannsen@privat.dk

ARRANGØR

1.
2.
3.
4.
5.

Valg af ordstyrer og stemmetællere
Bestyrelsens beretning
Forelæggelse af årsrapport
Forslag fra Bestyrelsen
Indkomne forslag (skal skriftlig meddelelses
formanden 14 dage før generalforsamlingen)
6. Valg til Bestyrelsen og suppleant
7. Eventuelt

Den Danske Europabevægelse i Syd- og Sønderjylland

Gråsten

Efter generalforsamlingen er der

Foredrag ved
Troels Kløvedal

Egnsforedrag med Peder Damgaard,
Forstander på Gråsten Landbrugsskole

Landbruget og
fødevareproduktionen

Kr. 30 pr. medlem inkl. kaffe og kage
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)

SuperBrugsen Gråsten

Onsdag den 9. marts kl. 14:30 til ca. kl. 16.30
i Ahlmannsparken

Tlf. 73 65 26 00

Musik og Sportsbar

Lokalkomiteen
HÅNDBOLDKLUBBEN

GRÅSTEN

Håndbold
i Ahlmannsparken

afholder ordinær

GENERALFORSAMLING
Tirsdag den 15. marts kl. 19.00
på Gråsten Landbrugsskole

Hej allesammen
Da jeg fylder år lørdag den 5. marts og er bortrejst på dagen,
så holder jeg en lille fest på ringriderpladsen

Fredag den 29. april

Dagsorden iflg. vedtægterne
Bestyrelsen

Klimapolitik
i Europa

www.ffkk.org

Sønderborg
1. VERDENSKRIG og DSK
Foredrag med seminarielektor Jørn Buch,
Mandag 7. marts kl. 19.00 på Biblioteket Sønderborg
Foredraget vil gøre rede for udviklingen af
1. Verdenskrig med hovedvægten på de dansksindedes
oplevelser på Vestfronten. Entrè 80 kr.

CORDOBA OG LA RECONQUISTA
- konﬂikten mellem kristne og muslimer
Foredrag med seminarielektor Jørn Buch,
Onsdag 9. marts kl. 19.00 på Biblioteket Sønderborg
Cordoba, Granada og Sevilla oa. dele af Spanien vidner
om blandingskulturen mellem det kristne Spanien
og det muslimske Andalusien. Foredraget vil gøre
rede for denne konﬂikt og den spanske generobring
gennem århundreder, som sluttede med den endelige
genforening. Foredraget vil vise, hvorledes store dele
af Spanien i Andalusien i dag arkitektonisk og kulturelt
er påvirket af mødet med Islam. Entrè 80,- kr.
Tilmelding FOF-Sønderborg 74471597,
info@fof-sonderborg.dk eller www.fof-sonderborg.dk

i forbindelse med Gråsten Musikfestival
Nærmere info følger
Med venlig hilsen
Morten Latter
Husk at besøge vores hjemmeside, og se hvad der sker på

Søndag den 6. marts
kl. 13.50 Serie 3 Herrer 4 – Nordals HK
kl. 14.50 Serie 2 Damer 3 – Bov IF 2
kl. 16.00 Serie 1 Damer 2 – Vonsild
Samarbejdspartner

www.hkegene.dk

Center Pub - Ulsnæscentret - tlf. 74 65 33 65

www.centerpubgraasten.dk
Kværs Forsamlingshus
afholder

Generalforsamling
Tirsdag den 15. marts kl. 19.30

Punkter i henhold til vedtægter
Vedtægtsændring af §6
ændring fra 5-5-7 medlemmer
ændring fra 1-1-2 suppleanter

HÅNDBOLDKLUBBEN

GRÅSTEN

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

Vedtægtsændring af §3
Medlemsbevis til foreninger

Billetter a’ 80 kroner bestilles på
tlf. 60924669 eller 74659538

Vedtægtsændring af §4
Forening har kun 1 stemme
Bestyrelsen for Kværs Forsamlingshus

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

Skandinavisk buffet den 4. marts kr. 8950
Skal De have fest så ring tlf. 74 65 92 06
Hej Leif
Stort tillykke med de 50 år
den 2. marts og en kæmpe tak for
en fed fest. Vi ses på dagen.
Knus fra klubben

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 afleveres i Gråsten Avis postkasse i
Ulsnæs Centret.

25 års jubilæum

til familie, naboer og venner for al opmærksomhed
ved vort krondiamantbryllup
Med venlig hilsen
Christine og Jacob Mørk
Kliplev

Fra Charlotte, Kim og Hans Jørgen

frabedes venligst den 9. marts, da jeg er bortrejst
Lille Leif

Hjertelig tak
For al opmærksomhed på min fødselsdag
Filt Jensen

Socialdemokraterne i
Broager, Gråsten, Sundeved
afholder

Generalforsamlinger
i marts måned

Organisatorisk generalforsamling
mandag den 7. marts kl. 19.15
Politisk generalforsamling
mandag den 21. marts kl. 19.15
Begge generalforsamlinger foregår i
Ahlmannsparken i Gråsten
Venlig hilsen
Bestyrelsen i BGS

Gråsten afdeling
afholder

GENERALFORSAMLING

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
	
  
	
  

	
  

Indbydelse
til
reception

I anledning af, at det er 10 år siden jeg overtog
Gråsten Fitness,
vil jeg gerne markere dagen ved en reception
i centret for kunder og venner af huset
til en godbid og lidt godt til ganen

fredag d. 4. marts kl. 16.00-18.00
Med venlig hilsen

Annette
Klemmensen

Bomhusvej 19, 6300 Gråsten

	
  

Kære Mand/ handy-mand/
far/ svigerfar samt
Bedstefar
Du ønskes tillykke med de 50 år
fredag den 4. marts. Vi ses lørdag
Ønskes af Kone / barnebarn / børn /
svigerbørn samt tante, Sten og børn

Der indkaldes til

General
forsamling
i Det lille Teaterhus og Det lille Teater
Mandag den 21. marts kl. 19.30 og kl. 20.15
på Det lille Teater, Ladegårdskov 14,
6300 Gråsten
Dagsorden iflg. lovene
Det lille Teaterhus
Tage Nielsen
Formand

Det lille Teater
Ole Gaul Nilum
Formand

Onsdag den 23. marts kl. 19.30
i Ahlmannsparken

Kværs Menighedsråd

Dagsorden ifølge vedtægterne

Udﬂugt til

Bestyrelsen
	
  

Leif Matthiesen, Flensborg,
fylder onsdag den 9. marts
60 år. Leif Matthiesen er
født i Alnor og blev som
ung udlært maskinarbejder. Han arbejdede i en årrække på Gråsten Teglværk
og i 12 år var han ansat på
Gråsten Truck Service.

Han flyttede for nogen
tid siden fra Jernbanegade
6 i Gråsten til Flensborg,
hvor han bor sammen med
sin veninde Birthe.
Leif Matthiesen elsker at
spille og er ret ferm til at
spille på harmonika.
Han har to børn Dorthe
og Allan. 

Du ønskes hjertelig tillykke med
dit 25 års jubilæum den 3. marts

Al opmærksomhed
Hjertelig tak

60 år

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
Billetter 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

inviterer til

Løjt Land
Fredag den 11. marts
kl. 12.45

Formand for Løjt Lokalhistoriske Forening,
Erling Madsen, vil vise os den smukke halvø
og dens attraktioner. Vi skal bl.a. se den gamle
vandmølle, kirken og de såkaldte kaptajnsgårde.
Dagen sluttes med kaffebord på Kalvø Badehotel.
Vi er hjemme i Kværs igen sidst på eftermiddagen.
Alle er meget velkomne.
Det er gratis for sognets beboere at deltage.
Bussen kører fra kirkepladsen i Kværs.
Tilmelding til Birgitte Christensen,
tlf. 74 65 92 50, mail: bc@km.dk

Morten Latter ny formand
Gråsten Handelsstands
forening har meldt navnet
ud på den nye handelschef. Valget er faldet på
Morten Latter, indehaver
af CenterPub, der bliver
handlens nye frontfigur.
- Det skal gøres mere

Morten Latter har ideer til,
hvordan Gråsten kan fremstå som en mere attraktiv
handelsby.
 Foto Jimmy Christensen

Egetræ fældes
Egetræet på Gråsten Torv
fældes tirsdag den 1. marts.
- Egetræet er angrebet
af egespejlsporesvamp,
som går i rødderne. Vi har
kontaktet seniorrådgiver
i Skov og Landskab, Iben
Thomsen, som er ekspert
inden for området, og hun
har med sit kendskab til
svampens biologi vurderet, at træet ikke står til at
redde, og anbefalet, at det
fældes, fortæller jordbrugsteknolog i Grønt Team i

Sønderborg Kommune,
Lise-Lotte Lemvig.
Selve fældningen foretages af Sønderjysk
Træfældning. Efter fældning etableres på stedet et
nyt plantehul med ny jord.

Herefter bliver der plantet et nyt, fem meter højt
egetræ på stedet i løbet af
marts måned.
Mens træet fældes vil
Torvet være spærret for
bilkørsel og fodgængere
mellem kl. 7.00 og 15.00. 

Inga
IngaJørgensen
Jørgensen

Inga Jørgensen

Byens
Begravelsesforretning
Byens
ByensBegravelsesforretning
Begravelsesforretning
Aabenraa
og omegn
Aabenraa
Aabenraaogogomegn
omegn

TELEFON
TELEFON
74
63
TELEFON74
7463
63 13
13 12
12
Døgnåbent
Døgnåbent
Døgnåbent
Byensbegravelsesforretning.dk
Byensbegravelsesforretning.dk
Byensbegravelsesforretning.dk

Den sidste afsked

interessant for både byens
og udefrakommende at
gøre deres indkøb i slotsbyen, siger Morten Latter,
som også vil arbejde for et
bedre samarbejde mellem
Ulsnæs Centret og bymidten i Gråsten.
Ny næstformand blev Per
Rosenberg, KFN-keramik,
kasserer blev Conni
Nielsen, Pernille Aaskov,
Flügger farver, varetager
opgaven som sekretær,
mens Jesper Graversen,
Enzo Jeans House, er menigt bestyrelsesmedlem. 

Begravelser

Exam. Bedemand og Stenhugger

Lars
Jensen
Tryghed i en svær tid
Tlf. 74470700
Sønderborg
Alsgade 33
Nordborg
Ridepladsen 8
Gråsten
Feldstedvej 22
Åbenrå
Bjerggade 4
Pris
Bisættelse
kr. 4.495
Enkel hvidlakeret kiste
kr.
625
Miljø Urne
kr.
695
Ilægning på sygehus
kr.
655
Kørsel til Kapel (0-8 km)
950
Kørsel til Krematoriet (0-30km) kr.
kr.
345
Forsendelse af Urne
kr. 2.195
Ordning af bisættelse
kr. 9.960
I alt inkl. Moms

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

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 jordbegravelse end ved bisættelse.

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

Mørk blå = pantone 281
Lys blå = pantone 5435

Faguddannet
eksam. bedemænd
Deres garanti

Begravelse
Enkel hvidlakeret kiste
Ilægning på sygehus
Kørsel til Kapel (0-8 km)
Ordning af begravelse
I alt inkl. Moms

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

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

Bisættelser

Organiseret bedemand, tilknyttet garantiordning

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

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.

Anno
1888
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”At opfylde ønskerne
for de nærmeste er
min vigtigste opgave”.
Bedemand
Steen Kristensen

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

Åbningstider i Alsgade 33
Danmarks største indendørs
Gravstensudstilling.
Man - fre: 9.30 - 17.30
Lør: 10.00 - 14.00

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.
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.

www.bedemandlarsjensen.dk www.soenderjyskegravsten.dk

Gudstjenester
Gråsten Slotskirke

Søndag den 6. marts kl. 11.00 ved Jan Unold

Adsbøl Kirke

Søndag den 6. marts kl. 9.30 ved Jan Unold

Kværs Kirke

Søndag den 6. marts kl. 14.00
Fastelavn – Birgitte Christensen
Børnegudstjeneste – konfirmanderne medvirker

Broager Kirke

Søndag den 6. marts kl. 10.30 ved Karin Kofod

Felsted Kirke

Rinkenæs Kirke

Vester Sottrup

Søndag den 6. marts kl. 14.00
Børnegudstjeneste, Fastelavn.
Kirkekaffe, saftevand og kage ved Oliver Karst

Søndag den 6. marts kl. 14.00
Fastelavn i Spejderhuset ved Marianne Østergård

Egernsund Kirke

Søndag den 6. marts kl. 10.30
Fastelavnsgudstjeneste ved Eva Wiwe Løbner

Søndag den 6. marts kl. 10.00 ved Kingo

Varnæs Kirke

Nordschleswigsche Gemeinde

Fredag den 4. marts kl. 19.30-20.00.
Ungdomsgudstjeneste ved Folkekirkens Nødhjælp
Søndag den 6. marts kl. 14.00. Børnegudstjeneste
og Fastelavn med tøndeslagning m.m.
ved Mai-Britt Josephsen Knudsen

Kliplev Kirke

Søndag den 6. marts kl. 10.00 ved Poul Callesen

Nybøl Kirke

Søndag den 6. marts kl. 10.00
Efterfølgende tøndeslagning i Menighedshuset
ved Henrik Nygaard Andersen

Søndag den 6. marts kl. 10.30
Fastelavn, Børnegudstjeneste, tøndeslagning
ved Vibeke F. von Oldenburg

Ullerup Kirke

(Den tyske frimenighed)
Søndag 6. marts kl. 19.00 Rinkenæs Korskirke.
Kvindernes Internationale Bededag
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Broager

Rejsemøde
i Broager

Af Frede Weber Andresen
Ældre Sagen Broager holdt
forleden rejsemøde, hvor
rejseleder Niels Graversen,
Hanstholm Rejser, præsenterede efterårsrejsen,
som er en 6 dages tur til
Schwarzwald med besøg
i Europa-Parlamentet i
Strasbourg. Turen er udsolgt, og der er venteliste.
Man kan fortsat blive
skrevet op, og på et
Der var lidt godt til ganen
på rejsemødet.
 Foto: Flemming Æbelø

Ny forening
Christian Frederiksen,
Broager, er blevet valgt
ind i bestyrelsen for en ny
forening, som vil bevare

CERTIFICERET FORHANDLER AF

Sønderborg kommunes
kulturhistoriske og naturmæssige værdier. 

Varmepumper

brandmændene, når de
kan hjælpe os, siger Karla
Nielsen, der fik ideen og er
kasserer for musikerne.
Der er en hjertestarter på
brandstationen. 

UDFØRER AL VVS ARBEJDE
Broager
ApS

Arne Hadberg Vesterbakke 2, Broager ∙ Tlf. 74 44 24 04

Hvad kan vi gøre for dig, så du får mere ud af dine
penge? Hvis du vil spare penge på alt det daglige?
Eller for at få din økonomi til at hænge bedre sammen?

9625.0211

Tlf. 20 83 63 10
Døgnvagt

4 + 6 pers. vogne

Kim's Cykelservice
v/ Kim Gottlieb

Salg af cykler og tilbehør
Alt i cykelreparationer
Service af scootere
ÅBNINGSTIDER

I Sydbank Broager får du en personlig rådgiver,
som du kan stille alle de spørgsmål, du vil, om din
økonomi. Og vi har også et til dig: Hvad kan vi gøre
for dig?
Ring til Louise Viereck Vestergaard på 74 37 71 93
og book et økonomitjek.

Kør ad Mølmark

MANDAG-FREDAG KL. 9.30-18.00
1,5 km udenfor
LØRDAG KL. 9.00-12.00
Broager
www.kimscykelservice.dk
Jeg henter og bringer
Skeldevej 17,

6310 Broager

Telefon 7444 9409

MALERENS LAGERSALG

v/ Ravns Malerfirma

Tlf. 74 44 27 24
Bil 40 74 27 24

– alt malerarbejde udføres
– altid et godt tilbud i butikken
ÅBNINGSTIDER:

VVS

Få et økonomitjek i Sydbank

Storegade 12
6310 Broager
tlf. 74 37 71 90
sydbank.dk/soenderborg

v/ Helge Jørgensen

Udskift oliefyret
med jordvarme

Hvad kan vi gøre
for din økonomi?

Louise Viereck Vestergaard
kunderådgiver
tlf. 74 37 71 93
louise.vestergaard@
sydbank.dk

Broager

Varmepumper til
helårsboliger og
sommerhuse

Hjertestarter
20 musikere fra Broager
Brandværns Orkestre har
netop gennemført et otte
timers hjertestarterkursus.
- Det skulle gerne være
sådan, at vi også kan hjælpe

tidspunkt arrangeres
der en tredje EU-tur.
Ventelisten har fortrinsret
til den kommende tur.
Derudover blev der på
mødet præsenteret en
tur til København og
store dele af Sjælland,
hvor samarbejdspartneren Hanstholm Rejser
har givet et godt tilbud.
Udførligt program kan bestilles ved at sende en mail
til f.w.andresen@mail.
dk eller ringe på tlf. 7444
2371 og få det tilsendt pr.
post. Til denne tur er der
endnu ledige pladser. 

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

VESTERGADE 27 • 6310 B ROAGER

Hørtoftvej 16a, Ragebøl · 6400 Sønderborg · Tlf. 74 48 55 75
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Passo Di Sabina
3 x 75 cl

Premium
Møre minut
Steak

Klovborg

Kartofler

Ost

½ pris

Ca. 500 gr.
Spar
136.85

Broager

Spar
19.95

Under ½ pris

Fast pris

2 x 2 kg

Min. 345 gr.

10000 5995 3995 5000
BAGER AFDELINGEN

Trekornsbrød

ÅBEN SØNDAG 10-16

DELIKATESSEN

Rejesalat

Kakaomælk

Ca 200 gr.

18

00

Wienerstang

20
Pita Platte

00

250 gr.

Fastelavns Boller
med fløde

Spar
12.85

NDAG
GÆLDER KUN SØ

NDAG
GÆLDER KUN SØ

Ta’ GÆLDER KUN SØNDAG
3 stk.
4 stk.

Pr stk.

30 500

25

00

Smørbart

2000 5000

00

Max. 6 stk.
pr kunde

Max 5 ltr. pr kunde

BEDES
FORUDBESTILLES

Kanon Tilbud fra SuperBrugsen Endagstilbud
BKI Kaffe
Ekstra

Spar
54.75

marts - april

UGENS COOP KUP
Palo Alto Reserva

KUN MANDAG

Blandet fars
1 kg

35.00

KUN TIRSDAG
Mælk
Mini eller Letmælk
3 x 1 ltr

5 x 400 gr.

00
100
Magre
Svinekoteletter
u/ben

6 fl.

Hørup
Kartoffel
Spegepølse

00
179

Frugt

Spar 7.50

25. stk.

KUN ONSDAG
2,5 kg Kartofler

KUN TORSDAG
Franskbrød

10.00
12.00

KUN FREDAG
Løs vægt slik
Pr 100 gr

Ca. 3 kg

7.95

KUN LØRDAG

10 stk.

10000 4995 2000
Max. 3 stk. pr kunde.
Kun 600 stk.

SuperBrugsen Broager

10.95

.

10 store morgen Danæg
Ta’ 2 x 10 stk.
Spar 25.90

30.00

tlf. 73441500
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Penge til de
firbenede venner
Af Søren Gülck
Hunde som trænes i Broager under
Danmarks Civile Hunde
førerforening, DCH, har

Louise Vestergaard fra
Sydbank i Broager overrækker checken på 10.000 kr.
til formand Lorents Nielsen
og trænerkoordinator Gisela
Harboe. Foto Søren Gülck

Broager Lokalbestyrelse

ÅRSMØDE AFSLUTTES MED ”ÅRET DER GIK I BILLEDER”
MAN 14. MAR KL. 1430 Degnegården 2 Broager. Årsmødet er tidligere
indvarslet. Kr. 30,00 hvis der ønskes kaffe og kage. Tilmelding til Carl Heinz
Nowak tlf. 7444 2371 senest den 9. marts.
(Der er annonceret fejlagtigt traktement i ”DET SKER”)
GULE ÆRTER MED DIVERSE TILBEHØR
ONS 23. MAR 1830 Egernsund Skole. Gule ærter med hamburgerryg, røget
ﬂæsk og 2 kålpølser samt diverse tilbehør. Du/I medbringer porcelæn, bestik med
videre - vi leverer maden. Efterfølgende kaffe og småkager. Deltagerbetaling
kr. 100,00. Seneste tilmelding 17. MAR til Nowak tlf. 7444 2371.
VI STARTER PETANQUE
ONS 6. APR KL. 0930 OG KL. 1800 spilles der. Praktiske spørgsmål vedr.
formiddagsholdet kan rettes til Viggo Møller tlf. 7444 1089. Aftenholdet til
Bruno Jørgensen tlf. 7444 2095. Du/I er velkommen til at møde direkte på banen.
Deltagerbetaling kr. 100,00 for sæson.
VI STARTER MINIGOLF
TOR 7. APR KL. 1400. Der spilles indtil 3 timer. Praktiske spørgsmål kan
rettes til Erik Ballesgaard, tlf. 7444 1257. Du/I er velkommen til at møde
direkte på banen. Deltagerbetaling for sæson kr. 125,00 excl. kontingent til
Broager Banegolf.
VIRKSOMHEDSBESØG DANFOSS NORDBORG
ONS 13. APR. Afgang Broager Kirke kl. 1215 med sædvanlig opsamling. Vi
starter med kaffe/kage samt information, ﬁlm og opdatering af virksomhedens
historie. Vi ser produktionen af termostatventiler, museet, stifterens kontor og
fødehjem. På Nymølle Festkro serveres 2 retters middag skinke med asparges
sauce og grøntsager samt islagkage. Bus, virksomhedsbesøg incl. kaffe samt
middag excl. drikkevarer kr. 200,00. Det er ”Først til mølle”. Seneste tilmelding
den 8. april
Sædvanlig opsamling: Betyder der startes fra Broager Kirke og opsamling ved
elektriker i Egernsund og havnepladsen samme sted.
Tilmelding: Fra torsdag kl. 08.00 i samme uge som annoncering medmindre der
angivet andet ved det enkelte arrangement og på tlf. 7444 2371, hvis ikke andet er
angivet.
Find også vore arrangementer: www.aeldresagen.dk og ﬁnd
Broager lokalbestyrelse.
ANNONCERNE SENDT PR. MAIL? Bestil ved f.w.andresen@mail.dk
GODT TILBUD KØBENHAVNERTUR: Så du/I annoncen uge 7?
Hvis ikke ring 7444 2371 eller send en mail som ovenfor og programmet bliver
sendt.
Annoncen er støttet af:

G r å s t e n-B r o a G e r a p o t e k
STØT VORE SPONSORER. Næste annoncering forventes uge 14 i Gråsten Avis.

grund til logre med halen.
Lokalafdelingen i Broager
fik nemlig forleden overrakt en check på 10.000
kr. af Sydbank i Broager.
DCH i Broager har haft
ønske om nyt udstyr til
agilitybanen. Et ønske der
nu kan opfyldes med økonomisk støtte fra Sydbank.
DCH Broager blev
stiftet i 1995 under
navnet Broager Civile
Hundeførerforening og har
80 aktive medlemmer,
DCH`s primære formål
er at uddanne den enkelte
hundefører til at forstå og
få optimal glæde ved samarbejdet og samværet med
sin hund.
Sideløbende trænes der
1-2 gange om ugen til
konkurrence i lydighed og
agility, hvor sidstnævnte er
en udbredt sport, der dyrkes på konkurrenceplan. 

ÅBNINGSTIDER
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lørdag
Søndag

LUKKET
KØB og SALG
LUKKET
KØB og SALG
Kl. 12-17
Kl. 12-17
Kl. 12-17
Kl. 12-17
Kl. 12-17

Noble
House
Noble
House
Broager Antik & Nostalgi
ANTIK • NOSTALGI
ANTIK • NOSTALGI
Sct. Pauli 28 • 6310 Broager • Tel. 4079 1647 el. 7444 2425

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

      
    
   

BILSYN I
BROAGER
Bestil tid på telefon




ÅBNINGSTIDER
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

8.00-16.30
8.00-16.30
8.00-16.30
8.00-17.00
8.00-15.30

61 60 08 08
BROAGER BILSYN
V/ Christian Jørgensen
Ramsherred 3, 6310 Broager
www.bbsyn.dk

CJ@broagerbilsyn.dk

Ska do feste?

Så er Vemmingbund Café/Restaurant

De bedste!!

Vi tilbyder et stort udvalg til
både små og større arrangementer
Brunch - Menúer - Buffeer - Kaffe borde
Alt mad hos os er hjemmelavet
God service
Smuk natur - og panoramaudsigt
ud over den skonne bugt
Lege plads til bornene
Minigolf baner
Ude og inde servering om sommeren
Vi har åben hele året
Ring og bestil et godt tilbud
eller kom og få en snak med Jette
Venlig hilsen

Vemmingbund

Café - Restaurant - Minigolf
v/Jette Valentin

Vemmingbund Strandvej 62 · Broager · Tlf. 74 44 29 85

Stort rykind til åbent hus
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Folk stod lørdag formiddag nærmest i kø for at
kigge inden for i de nye
lejligheder på Storegade 13
i Broager. Omkring 350
mennesker var til åbent
hus, og de mange gæster
var grønne af misundelse
over de flotte lejligheder.
Senere på eftermiddagen flyttede de første
beboere ind i det moderne
byggeri. 
Byggeriet af 10 lejligheder i
centrum af Broager er færdig, og mange gæster kiggede
lørdag forbi til åbent hus.
 Foto Jimmy Christensen

GENBRUGS MARKED
I EGERNSUND

LØRDAG DEN 5. MARTS KL. 9 – 16.00
SUNDGADE 32 – Gundesens gl. butik
Vi glæder os til dit besøg
hilsen Vibeke og Bent

SKELDE GF

GYMNASTIKOPVISNING
Søndag den 13. marts kl. 10.30
i Adventure Efterskolens hal.
Entre 20,00 kr. under 15 år gratis

Kl. 13,00 afslutning i Humlehøj’s Svømmehal
- så husk badetøj
Arrangementssponsor:

Røver stukket af
En 29-årig mand, som er
varetægtsfængslet i forbindelse med et røveri på

Broager Apotek den 17.
januar, er stukket af fra
Augustenborg Sygehus. 

VIL DU REDDE DUI
EGERNSUND?
Da vi i længere tid forgæves har søgt efter nye
medarbejdere, som kan drive vores aktiviteter
i DUI Egernsund, indkalder vi hermed til en

EKSTRAORDINÆR
GENERALFORSAMLING
med afholdelse på

1.
2.
3.
4.
5.

Valg af ordstyrer og stemmetællere
Bestyrelsesberetning
Forelæggelse af årsregnskab
Forslag fra bestyrelsen (Vedtægtsændringerne)
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 4. marts 2011

SuperBrugsen Broager

Tlf. 73 44 15 00

Generalforsamling
Tirsdag den 8. marts kl. 19.30
i Aktivitets- og Kulturhuset “Nette Jensen” i Skelde
Dagsorden iﬂg. foreningens vedtægter
Forslag, der ønskes behandlet, skal være
bestyrelsen i hænde senest den 1. marts
Efter generalforsamlingen vil
provst Lorenz Christensen fortælle
Bestyrelsen
www.skla.dk

Frem Egernsund og HK 71

HUSK

Lottospil
i Egernsund Skoleaula

Mandag den 7. marts kl. 19.00
Puljespil ved 50 nr. kr. 350,Pulje ved 45 nr. er en cykel mærke Mustang
+ ekstra spil varekurv værdi ca. kr. 500,Vi glæder os til at se dig
Frem Fodbold Egernsund HK 71

EGERNSUND TENNISKLUB

På generalforsamlingen skal det besluttes
om afdelingen skal nedlægges eller ej.

ORDINÆR GENERAL
FORSAMLING

Hvis du ønsker at bevare afdelingen, så er det med
at møde op og tilbyde at overtage arbejdet.

afholder

Tirsdag den 22. marts kl. 19.00
i frem klublokalet på
Egernsund gamle skole
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

General
forsamling Broager
DAGSORDEN:

indkalder til

Sundgade 102, Egernsund,
den 7. marts kl. 19.00

Tilmelding hos Viggo Matthiesen på telefon 7444 2070
eller 2297 9930 senest lørdag den 5. marts.

Mandag den 7. marts kl. 19.30
på Degnegården i Broager

Lokalhistorisk Forening
for Broagerland

Lotto

Dagsorden ifølge vedtægterne:
Valg af dirigent
Formandens beretning
Fremlæggelse af regnskab
Behandling af rettidigt indkomne forslag
Fastsættelse af kontingent
Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer
Eventuelt

Ad. pkt. 4) Forslag som ønskes behandlet
på generalforsamlingen skal være
bestyrelsen i hænde senest 7 dage
før generalforsamlingen.

Torsdag den 3. marts kl. 14.00
på Degnegården

VIGTIG MEDDELELSE!!

Tur til
Gråsten Landbrugsskole

Tennisklubbens nuværende bestyrelse opfordrer alle
interesserede, der ønsker at Egernsund Tennisklub
skal bestå i sin nuværende form til at møde
op til generalforsamlingen den 22. marts.

Torsdag den 24. marts kl. 13.30
Rundvisning ved forstanderen
Kaffe og lagkage 40 kr.
Afgang fra kirken.
Opsamling Solskrænten og Herberts Kro
Pris for bus 20 kr.
Tilmelding senest den 18. marts til
Gustav tlf. 74 44 11 41. Tilmelding efter først til mølle
Hilsen bestyrelsen

Klubben skal have ny formand og et nyt
bestyrelsesmedlem, og vi har på nuværende
tidspunkt ikke kendskab til nogen, der ønsker at
overtage disse poster. I tilfælde af, at der ikke møder
nye ”kræfter” op til generalforsamlingen ser bestyrelsen
sig nødsaget til at nedlægge Tennisklubben.
DERFOR KOM OG GØR DIN INDFLYDELSE
GÆLDENDE OG VÆR MED TIL AT BEVARE
EGERNSUND TENNISKLUB.
På gensyn den 22. marts
Bestyrelsen
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Lundtoft

Samtale med 48 spillede om rødvin
forpagteremne
Bestyrelsen for Kliplev
Forsamlingsgaard er trukket i arbejdstøjet for at
finde en ny forpagter.
Bestyrelsen har i denne uge
møde med en person, som
man sætter store forhåbtninger til. Tidligere har
bestyrelsen haft møde med
en interesseret fra Sønder
borg, men han trak sig.
Bestyrelsen forventer,
at have en løsning af forpagterstillingen på plads

til generalforsamlingen i
Kliplev Forsamlingsgaard
torsdag den 24. marts, så
forsamlingen kan blive
præsenteret for den nye
person.
På generalforsamlingen
er tre personer på valg.
Det er formanden Jette
Johannsen, som ikke modtager genvalg. Desuden er
Arne Rasmussen og Nis
Hye på valg, og de er villige
til genvalg. 

Borgermøde om
Felsteds bymidte

Der var rødvin til
de bedste spillere i
rødvinsturneringen.

TOMBØL OG OMEGNS
RINGRIDERFORENING
afholder

Generalforsamling

Tirsdag den 8. marts kl. 19.00
i forsamlingslokalerne.

Onsdag den 9. marts 2010 kl. 19.30

Hør om grovskitsen efter
arbejdsgruppernes ideer og
forslag. Kom med din mening.
Hvordan så videre frem? Tag naboen
med. Kommunen giver kaffen.

på Hellinghøjvej 5, Tombøl

Dagsorden ifølge vedtægterne
Bestyrelsen

FELSTEDEGNENS
BORGERFORENING

378 gymnaster
klar til opvisning
Lundtoft IF’s gymnastikafdelings årlige gymnastikopvisning finder sted lørdag den 5. marts kl. 10.30
i Kliplevhallen.
Opvisningen starter

Bovrup Vandværk I/S

Generalforsamling
Onsdag den 9. marts 2011 kl. 19.30
på Sundeved Efterskole
Dagsorden udsendt til interessenter
Bestyrelsen

Indbyder til

Den 13. januar
var det 25 år siden,

Reception
Den 1. maj
er det 10 år siden,

Bovrup-Varnæs Husholdningsforening

75 års
jubilæumsfest
Mandag den 7. marts kl. 19.30
på Sundeved efterskole
Det er en aften også for gemalen

Bjarne Bygvrå

blev dannet ved en fusion
mellem el-installatører i
Agerskov, Felsted og
Løgumkloster.

I den
anledning
vil vi gerne se
forretningsforbindelser,
kunder og venner til

PROGRAM:
Vi skal synge, spise smørrebrød
og Søren og Kompagni underholder
Auktion over pakker
Velkommen til en hyggelig aften
På festlig gensyn

blev ansat i
Felsted El

El-

Søgård Petanque Klub
trodsede søndag det kolde
vejr og 48 spillere mødte
op for at spille om rødvin.
Blandt de lokale vindere
var Ejnar Jepsen, Kruså,
Finn Vilstrup, Søgård, og
Lilly Kristensen, Felsted.
Den samlede vinder af
Rødvinsturneringerne
i 2010, Ingolf Hansen,
Felsted, fik samtidig en
fortjent præmie. 

Xperten løgumkloster

Tilmelding til bestyrelsen senest fredag den 4. marts

 7474 5131

El-

Reception
Fredag den 18. marts
kl. 13-17
på Krusmølle

Xperten Agerskov
 7483 3330

El-

Xperten Felsted
 7468 5206

-traditionen tro -med
faneindmarch, hvorefter
378 gymnaster fordelt på
15 gymnastikhold viser,
hvad de har lært i løbet af
vintersæsonen.
Foruden foreningens egne
hold kan publikum også
glæde sig til en opvisning
med Aabenraa Egnens
Mini Mix hold samt Mini/
maxi stævneholdet.
MinilMaxi Stævneholdet
får fornøjelsen af at starte
showet. Ifølge formanden
Marianne Knudsgaard,
Felsted, og bestyrelsesmedlem Charlotte Svensson,
Kliplev, bliver tilskuerne
præsenteret for både leg,
sjov, rytmisk gymnastik,
redskabs-og springgymnastik, spring i stortrampolin
samt Zumba.
Lundtoft Idrætsforening
har i vintersæsonen haft 28
hold med i alt 756 gymnaster.ningen. 

80 år
Jørgen Soll, Ågade 7,
Kliplev, fyldte mandag den
28. februar 80 år. 

Kliplev Forsamlingsgaard

Mand & Bil

Selvkørende arbejdskraft

indkalder til

Generalforsamling

Varnæs

Martin Mætzke
Tlf. 20454938
mandogbil.dk

Mand&bil leverer arbejdskraft til
håndværkere, private og virksomheder

Torsdag den 24. marts kl. 19.30
i Kliplev Forsamlingsgaard

SØGÅRD MASKINSTATION

Dagsorden ifølge vedtægterne.

& ENTREPRENØR

Bestyrelsen

• ALT MASKINSTATIONSARBEJDE
AUT. KLOAKMESTER

• ALT I NEDSIVNINGSANLÆG OG KLOAK
Tlf. 74 68 82 52 • Mobil 20 29 92 52

Husholdningsforening
fejrer 75 års jubilæum

Bovrup-Varnæs Husholdningsforening har en aktiv bestyrelse. Forrest ses Lene Andersen,
Edith Kruse og Karla Nissen. Bagest ses Tina Erichsen, Inge Sievertsen, Karin Martensen,
Kirsten Kruse og Erika Andersen.
Foto Jimmy Christensen
Det er en god måde at lære
de andre i byen på at være
medlen af Bovrup-Varnæs
Husholdningsforening.
For der er et højt

aktivitetsniveau.
Foreningen fejrer onsdag
den 9. marts 75 års jubilæum. Den er meget anderledes end den var i 1936.

- Vores yngste medlemmer er omkring 40 år, og
vi lærer ikke længere om

husholdning, fortæller
formanden Edith Kruse
med et smil.
I dag bruger foreningen mere tid på hygge og
besøg, men i gamle dage
havde den en mere praktisk betydning.
Blandt de seneste arrangementer er lottofest,
fabriksbesøg på Graasten
Salater og Bryggeriet
Fuglsang, foredrag, udflugter til Mandø, Fanø og
Ærø og en årlig cykeltur.
Foreningen har gennem
årene haft 8 formænd,
deriblandt Anne Grethe
Johansen, der var formand
i mere end 35 år.
I jubilæumsåret har husholdningsforeningen 177
medlemmer. 

545 til herlig
fest i Felsted



Foto Jimmy Christensen

Den 10. Felstival i Felsted
hallen blev et tilløbsstykke.
545 mennesker var lørdag

aften trukket ifesttøjet for
at give hinanden en dejlig
aften. 

Vi udfører reparation af kloak,
separering af kloak og etablering
af minirensningsanlæg

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

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 2. marts
til lørdag den 5. marts
Der tages forbehold
mod trykfejl og udsolgte varer.

Kliplev

Slagterens hjemmelavede

COOP
Pizza

Sønderjydske
spegepølse
Kartoffel
spegepølse
Ca. 350 - 400 gr.

25

00

Frit valg

Fastelavnsboller
DYBFROST

Flere varianter

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

10

00
max. 5 stk.
pr. kunde

25

4 stk. pr. pk.

10

00

Spar 50%
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Sundeved

Ny Sundeved
vin på gaden

Forsamlingsgaarden Søger nye ideer
udlejet 125 gange
Forsamlingsgaarden
Sundeved oplever op til 100
års jubilæet stor interesse
for udlejning af lokalerne.
Det fastslog formanden
Eluf Nielsen på foreningens
generalforsamling, som
samlede 35 medlemmer.
I 2010 har
Forsamlingsggarden været
udlejet 125 gange, fordelt
med 90 i salen og 35 gange
i L. lokalet. Derudover bliver salen brugt hver anden
uge til seniordans og Kor
92 øver hver torsdag i salen.
Eluf Nielsen glædede sig

over, at 2010 havde været et
godt og aktivt år.
- Det er næsten en tradition, at vi bruger mange
penge på vedligeholdelse og
nyanskaffelser til gavn for
det store hus, men også for
alle husets mange lejere og
brugere. Her vil jeg godt
sige tak til alle som støtter
os ved at være medlem, vi
har i år haft en lille tilbagegang, men det skyldes
nok at der var et forkert
nummer på girokortet, så
medlemstallet for 2010 var
281 mod 303 i 2009, sagde
Eluf Nielsen. 

Souschef Joan Staugård viser den nye Sundeved vin.

Foto Jimmy Christensen

To punge væk

Den nye Sundeved
vin er sat til salg hos
Dagli' Brugsen i Vester
Sottrup. Her kan man

Fra en villa i Stenderup
og en anden på Katforte
i Nybøl mangler der

købe 2 flasker for 110 kr.
Etiketten viser et billede
af Forsamlingsgaarden
Sundeved. 

Anholdt for
dækstikkeri
Sønderborg politi har efter
længere tids efterforskning
anholdt en 57-årig mand
fra Nybøl, som i adskillige måneder har generet
mange billister. Manden

er sigtet for omkring 100
dækstikkerier her i området og på Aabenraa-egnen.
Manden nægter sig skyldig. Efter endt afhøring
blev han løsladt igen. 

en pung fra hvert hus.
Indbrudene er sket inden
for den sidste uges tid. 

Fastelavn i
Sottrup Kirke

på Forsamlingsgården
Sundeved, Vester Sottrup

FOREDRAG MED:

TOM BUKSWIENTY

“DOMMEDAG ALS”

afholer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING
Torsdag den 17. marts kl. 19.00
i Menighedshuset, V. Sottrup
Dagsorden ifølge vedtægterne. Forslag skal være
formanden i hænde inden den 10. marts
Herefter foredrag om emnet:

Svært stillede familier
Er der udækkede behov
– hvad kan Røde Kors gøre i denne sammenhæng?
Foreningen er vært ved kaffe med kage.
Vel mødt
Bestyrelsen
Alle er velkomne

Vi holder først en kort børnegudstjeneste,
hvorefter vi slår “katten af
tønden” i Menighedshuset.

Niels Jessens Eftf.

Både børn og voksne må gerne være udklædt!
Alle er velkomne!
Menighedsrådet i Sottrup

Alt i vognmandskørsel samt
jordarbejde udføres

Kontakt Claus 2019 8158
eller Kjeld 2019 8159

GYMNASTIKOPVISNING
Lørdag den 12.marts kl. 12.00
i Sundevedhallen
Gæstehold: Dybbøl Seniormix
Sønderborg egnens Juniorhold
Sundeved Gymnastikforening
Tilskuerentre: 25 kr.
- børn indtil 15 år gratis adgang
www.sundeved-gymnastik.dk

Besøg genbrugsbutikken med

MØBLER – TING – TØJ
Foreningen for
Forsamlingsgården
Sundeved

Sundeved

Se mere om vore aktiviteter på hjemmesiden: sundeved.drk.dk

ikke låst. Der er stjålet en
pung med omkring 200
kr i. 

HUSK Onsdag den 2. marts kl. 19.30

pensionistforeningen nye
ideer til aktiviteter.
Et af foreningens medlemmer, Arne Jessen,
Nybøl, mener det er vigtigt, at de ældre oplever
noget, mens de er mobile
og flytbare.
Han opfordrer til stort
fremmøde på generalforsamlingen og til, at der
kommer en livlig debat
om foreningens fremtidige
aktiviteter. 

Søndag den 6. marts kl. 10.30
fejrer vi fastelavn i Sottrup Kirke

Glemte at låse
En villa i Nybøl Nor har
haft indbrud. Tyven havde
let spil, for bagdøren var

Der skal ske to nyvalg,
når Nybøl og Omegns
Pensionistforening holder
generalforsamling tirsdag
den 8. marts i Klubhuset.
Hverken formanden
Christa Simonsen eller
bestyrelsesmedlem Anne
Fogt ønsker genvalg.
Derimod er Andrea Ritter
villig til genvalg.
Op til generalforsamlingen efterlyser

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
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Lørdag kunne Inger
Komischke fejre sin 90 års
fødselsdag med familie
og venner i Fælleshuset
på Bryggen i Gråsten.
Aftenen blev indledt med,
at Graasten Garden spillede fire numre for Inger
Komischke og gæsterne.
CaFeodora på Gråsten
Havn vil fremover kun stå
til rådighed for selskaber.
Den ene af de tre indehavere, Allan Venderby,har
byttet restauratørjobbet
ud med et job på Danfoss.
Omkring 30-40 mennesker var lørdag mødt op
til introduktionsmøde om
sommerspillet Peter Plys,
der opføres i juni på Det
Lille Teater.
Elektriker Eli HjortPedersen, der er indehaver af Elis hvidevarer i
Kollund, har købt hus på
Sundkobbel 8 i Alnor.
Henved 40 mennesker
måtte gå forgæves, da der
onsdag aften var foredrag
om motorvejen KliplevSønderborg på biblioteket
i Vester Sottrup. Der var
simpelthen kun plads
til 60 personer indenfor,
som så billeder fra det
første år af etableringen af
motorvejen.
Gråsten Skakklubs hold
i Mesterrækken led på
udebane et stort nederlag på 7-1 til Horsens
Skakforening. En af matchens længste og mest
seværdige partier kom
fra gråsteneren Jørgen
Clausens hånd.
Bestyrelsen for Gråsten
Ringriderforening har
konstitueret sig med
Preben Kleis som formand, Bo Hansen
som næstformand, Per
Rosenberg som sekretær,
Allan Venderby som kasserer, Reinar Petersen
som PR-ansvarlig, Keld
Jørgensen som pladskommandant og Hans Heissel
som pladsassistent. 

Stegt flæsk med persillesovs

kr.

eller pandestegte rødspættefileter

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

Pensionistforening
lukker i Rinkenæs
På Rinkenæs og Alnor
Pensionistforenings generalforsamling blev det med
vemod besluttet at nedlægge foreningen, da det ikke
lykkedes at få valgt nye
bestyrelsesedlemmer.

40 år
Restauratør Morten Latter,
CenterPub, fylder lørdag
den 5. marts 40 år. Han er
et kendt ansigt i slotsbyen.
Han er født i Kobberholm
og har gået på Bakkensbro
Skole i Ullerup. Han er
udlært maskinarbejder, og
startede som selvstændig
som 23-årg. Han overtog

Nedlæggelsen vil foregå
gradvis frem til den
31.maj, fordi den årlige
sommerudflugt, som går
til Mariehaven i Ansager
den 22. maj, allerede er
planlagt og købt.
Sportscafeen CenterPub
i 2006, hvor gæsterne
virkelig forkæles med fine
musikarrangementer.
Han er primus motor bag
Alnor Marked og Gråsten
Musikfestival, og han
er netop blevet valgt til
ny formand for Gråsten
Handelsstandsforening.
Han er bortrejst på
dagen. 

Selskaber · Konferencer
Overnatning · Brunch

74 65 09 49

BENNIKSGAARD BED’INN
74 65 09 49

RINKENÆSHUS
74 65 18 08

www.1747.dk

Hørt i byen

HVER ONSDAG HELE DAGEN

Giv mor en fridag
Hver tirsdag fra
kl. 18.00 til kl. 20.00
Karbonade med stuvede ærter,
gulerødder og kartofler
Hver torsdag
Dansk bøf med bløde løg, sauce,
kartofler og rødbeder

Overskuddet vil tilfalde Vennekredsen ved
Dalsmark Plejecenter.
En æra er dermed slut i
Rinkenæs. Foreningen har
eksisteret i 69 år. 

Kr. 68,00
Kun mod forudbestilling

Vi er altid klar til
jeres næste fest

Eg skal
blive i byen
Næstformand i Gråsten
Handelsstandsforening,
Per Rosenberg, vender sig
kraftigt mod Sønderborg
Kommunes planer om at
bruge den gamle fredseg i
Gråsten til en naturlegeplads ved Nordborg Sø.
- Egen hører hjemme i
Gråsten, som er egenes by.
Hvis Nordborg mangler en
eg, må de hente den i min
have. De skal i hvert fald
ikke have fredsegen, fastslår Per Rosenberg. 

Vi modtager selskaber fra 12 til 80 personer
Festpyntede borde med lys og blomster
Ta’ selv brunch - udvidet morgenbord
Ta’ selv borde
Åben hus tilbud
Selskaber med varm middag
Busselskaber

v/Bente & Kenneth Sonnichsen
Gl. Færgevej 38. Alnor. 6300 Gråsten
Tel. +45 74 65 12 68 Fax +45 74 65 37 74
www.alnorkro.dk · alnor.kro@get2net.dk

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

Pasfoto på 3 minutter

Vintertilbud
ud
af
huset
2. januar til den 31. marts
Vinterbuffet
Forret:

Sønderjysk Aften
Tirsdag den 22. marts
kl. 18.30

Først bydes der på sønderjyske
egnsretter og efter
spisningen vil redaktør
af æ Rummelpot
Sven-Erik Ravn med
et glimt i øjet og
med festlige sange
fortælle om sønderjysk
humor fra Pikkelhuer
til æ Rummelpot.

Tartelet med høns i asparges eller
rejecocktail eller hønsesalat på ananas
eller røget laksetartar
Stegebuﬀet: Oksesteg, and og hamburgerryg
med rødkål, vintergrønsager, skysovs,
flødeporrekartofler og hvide kartofler
Dessert:
Islagkage (hele, 6 personer) eller æbletærte
med creme fraiche

9950

2-retter kr.

Tilmelding nødvendig
Slotsgade 6 · 6300 Gråsten · Tlf. 74 65 15 67
www.1747.dk · Åbent hver dag fra kl. 11.30

10950

Sønderjysk grønlangkål
med brune og hvide kartofler, hamburgerryg,
kålpølse, rødbeder og sennep
kr.

96,-

Helsstegt svinemørbrad
med vintergrønsager, kraftfuld skysovs
og flødekartofler

225,-

Pris kr.
som incl. spisning,
foredrag og kaffe

3-retter kr.

kr.

99,-

GRATIS
LEVERING

Ved minimum 12 personer
indenfor 80 km. Over 80 km
beregnes 4,- kr. pr. kørt km.
Depositum 350 kr. Miljø/
fakturaafgift 50 kr. Bindende
antal 7 dage før leveringen.
Alt emballage skal returneres
indenfor 5 dage. Ønsker De at vi
afhenter emballagen - Ring og
forhør om pris

ÅBENT HUS

den 6. marts kl. 11.00 - 15.00
Kværsgade 9-11 · Kværs
6300 Gråsten

WWW.KVAERS-KRO.DK

Tlf. 74 65 92 06
info@kvaers-kro.dk
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Hos os får du gode råd om køb, salg og vurdering
GRÅSTEN - ØSTERSØVEJ 9, ST. TH

GRÅSTEN - STJERNEPARKEN 95

GRÅSTEN - NALMADEBRO 36

Skagenhus i 1. parket til vandet

Velholdt parcelhus i attraktivt kvarter

Dejligt hus med hyggelig have

NYHED

Kontantpris:
Udbetaling:
Brutto:
Netto:

3

1.850.000
95.000
11.131
9.040

Bolig i m²:
Opført:
Stuer / vær.:
Sagsnr: 290

89
2007
1/2
Ejerlejlighed

Kontantpris:
Udbetaling:
Brutto:
Netto:

3

1.695.000
85.000
10.254
8.687

Bolig / grund i m²:
Opført:
Stuer / vær.:
Sagsnr: 247

136 / 772
1976
1/3
1- familieshus

Kontantpris:
Udbetaling:
Brutto:
Netto:

3

1.490.000
75.000
9.070
7.521

Bolig / grund i m²:
Opført:
Stuer / vær.:
Sagsnr: 120-1

109 / 917
1948
1/1
1- familieshus

Indretning: Entré med adgang til toilet. 2 soveværelser. Veludstyret
køkken i åben forbindelse til hyggelig stue med pejs, udgang til
træterrasse samt skøn udsigt til vandet og Gråsten havn. Stort badeværelse med bruser, kar samt sauna. Ferieboligen har endvidere den
fordel, at den kan anvendes til helårsbeboelse og fritidshus.

Planløsning: Entré. Pænt køkken fra 2009 med åben forbindelse til
stuen der fremstår lys med spisekrog, brændeovn og udgang til terrasse. Baggang/bryggers. 2 værelser samt soveværelse. Pænt nyere
badeværelse. Kælder: Toilet. Vikt. rum og vaskerum med skabe. 2
gode disp. rum med klinkegulv. Der er gulvvarme i kælderen.

Indretning: Entré. Stort lyst Køkken/alrum med god spiseafdeling. 2
stuer med godt lysindfald og udgang til stor træterrasse og lille
altan med nedgang til haven. Badeværelse med kar. Soveværelse.
Kælderen har fire store rum bl.a. et stort bryggers med bruser,
seperat toilet og tre disponible rum.

ADSBØL - SØNDERBORG LANDEVEJ 95

GRÅSTEN - STJERNEPARKEN 16

GRÅSTEN - GL. AABENRAAVEJ 6 L

Totalrenoveret hus

Stort velindrettet hus

Fin og enkel andelsbolig

Kontantpris:
Udbetaling:
Brutto:
Netto:

0

1.290.000
65.000
8.172
6.664

Bolig / grund i m²:
Opført:
Stuer / vær.:
Sagsnr: 210

174 / 432
1900
2/3
1- familieshus

Kontantpris:
Udbetaling:
Brutto:
Netto:

6

1.890.000
95.000
11.646
10.051

Bolig / grund i m²:
Opført:
Stuer / vær.:
Sagsnr: 228

229 / 808
1974
2/5
1- familieshus

Andelsbevis:
Mdl. boligafgift:
Mdl. forbrugsafg. a/c:

7

590.000
3.776
1.042

Bolig i m²:
Opført:
Stuer / vær.:
Boligtype:

104
1991
1/2
Andelsbolig

Planløsning: Bryggers med adgang til kombineret vikt.rum/fyrrum
med nyere gasfyr. Lækkert badeværelse med spabad. Stort åbent
køkken med spiseplads. 2 regulære værelser samt pænt soveværelse. 1.sal: Hyggelig stue med brændeovn og udgang til stor
dejlig træbalkon. Pænt værelse. Flot badeværelse med bruseniche.

Med en rolig beliggenhed i et af Gråstens mest attraktive villakvarterer sælges dette velholdte parcelhus, der indeholder et velindrettet boligareal på 229 kvm, fordelt på 2 plan. Til huset hører
pæn have med blomsterbede og terrasse. Dobbelt carport med
redskabskur samt isoleret redskabsrum med varme, på i alt 51 kvm.

Sagsnr:
254
Boligen er beliggende nær indkøb, skov, Gråsten slot m.m. Der hører egen have samt 2 terrasser til boligen samt er der gode parkeringsforhold ved boligerne. Attraktiv og indflytningsklar andelsbolig.

ADSBØL - ØSTERBAKKEN 35

RINKENÆS - MØRKHØJ 3

RINKENÆS - DALSGÅRDVEJ 7

Fantastisk udsigt til Nybøl Nor

Hus med en spændende indretning

Hyggeligt hus med rolig beliggenhed
NYHED

Kontantpris:
Udbetaling:
Brutto:
Netto:

0

1.490.000
75.000
9.058
7.599

Bolig / grund i m²:
Opført:
Stuer / vær.:
Sagsnr: 156-4

152 / 831
1960
1/2
1- familieshus

Kontantpris:
Udbetaling:
Brutto:
Netto:

5

950.000
50.000
6.327
5.778

Bolig / grund i m²:
Opført:
Stuer / vær.:
Sagsnr: 123

180 / 1133
1962
2/3
1- familieshus

Kontantpris:
Udbetaling:
Brutto:
Netto:

7

630.000
35.000
4.109
3.729

Bolig / grund i m²:
Opført:
Stuer / vær.:
Sagsnr: 244

88 / 418
1965
1/1
Rækkehus

Her har du en spændende og anderledes villa med en utrolig skøn
beliggenhed hvorfra du har panoramaudsigt over Nybøl Nor. Planløsning: Gæstetoliet og spisekammer. Køkken. Værelse. Stor og
dejlig stue med pejs og udgang til stor udestue. Fra udestuen er der
udgang til terrasse. Stort soveværelse med adgang til badeværelse.

Beliggende i Rinkenæs sælges dette hus med en utraditionel indretning. 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.

Indretning: Indgang. Mellemgang med trappe til 1.sal. Badeværelse
med lille badekar og bruseniche. Køkken med hyggelig lille spiseplads og adgang til spisekammer. Vinkelstue med brændeovn. Stort
soveværelse. Til huset hører: Træcarport, vedligeholdelsesnem have
med grusbede og mange hyggekroge. Terrasse samt træskur.

TØRSBØL - TØRSBØLGADE 51

GRÅSTEN - BOJSKOVVEJ 50

TRÅSBØL - BØGHØJVEJ 2

Renoveret hus med rolig beliggenhed

Nyrenoveret nedlagt landbrug

Landbrugsejendom med 11 ha. jord

NY PRIS

Kontantpris:
Udbetaling:
Brutto:
Netto:

895.000
45.000
5.766
4.615

Bolig / grund i m²:
Opført:
Stuer / vær.:
Sagsnr: 237-6

120 / 801
1938
1/3
1- familieshus

Husets indretning består af: Bryggers. Pænt og lyst badeværelse.
Lækkert køkken med god skabsplads. Fra køkkenet er der åben forbindelse 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.

NYHED

Kontantpris:
Udbetaling:
Brutto:
Netto:

2.950.000
150.000
18.060
14.027

Bolig / grund i m²:
Opført:
Stuer / vær.:
Sagsnr: 269

151 / 18052
1925
1/2
Nedl. landb.

Ejendommen fremstår flot og moderne med store lyse rum og er beliggende på en 1,8 ha. stor grund og rummer et boligareal på 151
m2, foruden ca. 397 m2 udhusbygninger. De består bl.a af pæn hestestald med 4 hestebokse med tilhørende sadelrum. Der er marker
rundt om huset som giver gode muligheder for heste- og dyrehold.

TILBUD ØNSKES

Kontantpris:
Udbetaling:
Brutto:
Netto:

1.995.000
100.000
12.438
10.074

Bolig / grund i m²:
Opført:
Stuer / vær.:
Sagsnr: 160

154 / 109459
1847
3/3
1- familieshus

Ejendommen er opført i 1847 og beliggende i udkanten af Tråsbøl.
Der er ved bygningerne et grundstykke på 6,9 ha. Herudover findes
der et seperat grundstykke på 4,0 ha. Ca 10 ha. af jorden er forpagtet, resten ligger i græs. Ejendommen fremstår med charmerende malede facader, brosten som belægning, gl. staldbygning m.m
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