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Tak fordi
du handler
lokalt

Telefon
21 16 06 83
29 25 95 50

Fuldt hus til
opvisning i Gråsten
Af Gunnar Hattesen
Foto Jimmy Christensen
Unge gymnaster gav lørdag smagsprøver på sæsonens arbejde foran 400
forældre, bedsteforældre og
andre i Ahlmannsparken,

Besøg

KræmmerAage
Altid en
oplevelse

Møllegade 10 · 6310 Broager · Telefon 74 44 13 12

Hver uge masser af nye effekter,
ting og sager, nyt
og gammelt
spar op til
Stort udvalg i
hesteudstyr til
stærkt nedsatte priser

RESTAURANT - PIZZERIA

75%

Åbningstider Lørdag & søndag kl. 12 - 17
Fiskbækvej 43 6300 Gråsten • Tlf. 3053 1422

Skinke pizza, Salami pizza,
Pepperoni pizza
eller Oksekød pizza
kr.

40,kr. 35,-

Rullekebab

UDBRINGNING ALLE DAGE

Fredag den 1. april
kl. 18.00
Sild, solæg, smørrebrød og
lune retter.
Spis alt hvad du kan for

128,-

CH-Regnskab

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

Kr.

59,-

Er du i forårshumør?

Butikken bugner af blomster og gaveartikler

Statoil Gråsten • Åbent alle ugens dage fra kl. 7.00-22.00
Kend dit hus! Fyrer du også for gråspurvene?
Få svaret med en

THERMOGRAFERING & ENERGI-TJEK

KAMPAGNE
TILBUD

Thermo-analyse ApS

H.S. Gardiner & Tæpper

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

fra tirsdag den 22. marts til søndag den 3. april

Lad os måle
op til din nye
markise
i marts måned

spar
20%

kun kr.
Husk at reservere bord

hvor 8 lokale hold var på
gulvet.
Derudover var der også
plads til gæstehold i programmet, blandt dem
125 elever fra Sundeved
Efterskole. 

SUPER TILBUD
PÅ BILVASK

TILBUD 22. MARTS TIL 31. MARTS

GARDINBUSSEN

Smørrebrødsfestival

da Gråsten Idræts &
Gymnastikforening holdt
forårsopvisning.
Alle i Ahlmannsparken
rejste sig op og klappede
under indmarchen, og den
gode stemning holdt ved
eftermiddagen igennem,

v/ Claus Sisseck - Nørregade 37-39 - 6330 Padborg Tlf. 74 67 19 54
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Solbakken 6 G Egernsund
Tlf. 74466669 30255396
www.thermo-analyse.dk

1250,inkl. moms
og kørsel

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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Dronningens søtrappe tager form

Håndværkerne er i gang med at opføre søtrappen ved Gråsten Slot. Søtrappen skal stå færdig inden Dronning Margrethe og
Prinsgemalen indleder deres sommerophold på Gråsten Slot.
Fotos Søren Gülck
Af Søren Gülck
Sønderjyllands gave til
Dronningen Margrethes
70 års fødselsdag

overdrages officielt til
Dronningen til august.
Gaven fra borgere i
Sønderborg Kommune
og en lang række

virksomheder består af en
ny søtrappe, der opføres
som en kopi af den gamle,
der blev opført i 1910.
Den gamle søtrappe som

var på stedet i hen ved
60 år blev i 1970erne på
Dronning Ingrids opfordring fjernet, da trappen

var i stort forfald og ikke
stod til at redde.
I alt er der indsamlet 1,25
millioner kroner i til projektet. Det er en indsamling, som fhv. borgmester
Bendt Olesen har været
primus motor for.
Forleden gik håndværkerne i gang med det
forberedende piloteringsarbejde. Det er nødvendigt,
da søbredden foran terrassen hovedsagligt består af
dynd.
Trappen opførers i beton i en indadvendt bue
med tre trin ned til søen.
Den beklædes med svensk
granit efter ønske fra
Dronningen.

Søtrappen overdrages officielt under Dronningens
sommerophold i august
ved en ceremoni på
søtrappen.
Når slotshaven er åben
vil søtrappen være offentlig
tilgængelig, så havens gæster og byen borgere også
kan nyde folkegaven. 

Vi bringer også u

De første 5 km er gra

PIZZA

& STEAK HOUSE
Jernbanegade 4 · Gråsten

Telefon 74 65 00 06
Bestil din mad online
www.pizzasteak6300.just-eat.dk

ÅBNINGSTIDER

Søndag-torsdag kl. 11.00-22.00
Fredag-lørdag kl. 11.00-23.00

jubilæumstilbud

hold
festen her

Vi fejrer, at A Hereford Beefstouw har 30-års jubilæum
samt at Holdbi Kro fylder 300 år. i år

Den historiske bygning, beliggenheden, udsøgt service og mad
af høj kvalitet gør Holdbi Kro
et oplagt sted at holde fester og
selskaber af enhver art.
Tal med os om muligheden for at
holde jeres næste arrangement her.
Det kan for eksempel være: Bryllup, reception, konfirmation, fødselsdag, jubilæum
- osv. Vi byder gerne på en rundvisning med et tilhørende glas Champagne, mens
vi taler om mulighederne.

Vi skærer en mør og saftig bøf af oksefilet efter Deres ønske
(minimum 150 g). Serveres med bagt kartoffel eller pommes frites,
kryddersmør og ciabattabrød.

kr. 69,-
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a hereford beefstouw
Holdbi Kro, Åbenråvej 24 A, 6340 Kruså. Tlf.: 74 67 30 00. www.a-h-b.dk/holdbi

Oplag: 15.000 eks. ugentlig
Tryk: OTM Avistryk A/S

Ansvarshavende
redaktør

Annonce
chef

Gunnar Hattesen
Højmark 5, Rinkenæs
6300 Gråsten

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

pr. 100 gram

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

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

RIVEGILDE
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Skynd dig!
–vi holder

på alle de kendte mærkevarer hos Tøjeksperten
Tilbuddene gælder fra onsdag den 23. marts til og med lørdag den 26. marts eller så længe lager haves

59 stk Skjorter

/
Ass. farver og størrelser

Før op til 600,-

NU

62 stk

÷50%

Spar

6 0%

Skjorter
Før 500,-

200,Strik

Ass. farver og
størrelser

Skjorter
Korte eller
lange
ærmer

Blazerjakker/
Habitter

100,-

/
Spar

65%
Ass. farver og
størrelser

Skjorter
Korte ærmer
Ass. farver
og størrelser

NU

÷50%

Spar

5
0
%
200,Før 400,-

43 stk Lærredsbukser
Spar

5 0%

Ass. farver / størrelser

Før op til 2999,-

Ass. farver og
størrelser

37 stk

119 stk

100,-

75%

Før 400,-

200,-

39 stk

Spar

Skjorter

Før 500,-

Før 300,-

47 stk

Før 700,-

Ass. farver og
størrelser

NU

350,-

GRÅSTEN

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

www.tojeksperten.dk
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Smart modetøj

Der var en lind strøm af
kunder til tøjbutikken Tøj
& Ting, som blev præsenteret af et større udvalg af
modetøj fra Masai. 

Pengeregn fra
Rådhuskiosken

 Foto Jimmy Christensen

85 hørte om Nigeria
Gråsten Ældreklub samlede 85 tilhørere til et foredrag om "Nigeria overraskelsernes land", hvor Ulla
og Vagn Sørensen fortalte
om deres oplevelser i forbindelse med en rejse, som
de var på sammen med andre frivillige fra genbrugsbutikker i Vojensområdet.
De var blevet tilbudt, at
de kunne rejse ned for at
se, hvad de penge bliver
brugt til, som genbrugsbutikkerne sendte til Nigeria.
Rejseomkostningerne

betalte de selv, men en
meget stor oplevelse havde
det været.
Det havde været svært,
at få indrejsetilladelse til
Nigeria. De skulle have en
invitation fra ærkebiskoppen i det område, de skulle
besøge for at få lov til at
komme ind i landet. De
fik invitationen,og de tog
tilhørerne med på en tur
rundt til de projekter, hvor
pengene blev brugt.
De kaldte det overraskelsernes land, fordi alt

slet ikke gik efter planen.
F.eks. var deres logi desværre blevet lejet ud til
andre, da de ankom, men
efterhånden løste man
problemerne, så det gik
godt. 

Nyt site i
Gråsten

www.graastenhandel.dk

I denne salon kan du opleve
ANTI-AGE hårfarve med
teknologi

Før


Den tidligere forpagter af
Rådhuskiosken, Christian
Teichert, har doneret
10.000 kr til Ældre Sagen

Foto Jimmy Christensen
i Gråsten. Pengene stammer fra overskuddet fra
spilleautomaterne. Her
ses den glade formand for

870 glæder sig til
Danske Bank Cup
Lige nu går næsten 870
håndboldentusiaster rundt
og glæder sig til de festlige rammer, der danner
grundlaget for Danske
Bank Cup i Gråsten - nærmere betegnet den 26. og
27. marts 2011.
Vi forventer, at stævnet
igen i år bli´r en kæmpe
succes. Der har været udsolgt de seneste 2 måneder
siger stævneleder Karsten
Gram, HK Egene.
Der er fuldt hus i samtlige 5 haller, hvor der i løbet
af weekenden skal spilles 179 håndboldkampe,

inden vinderne er fundet
i de 3 aldersklasser, der
dækker børn fra alderen 9
til 14 år, fortsætter Karsten
Gram.
Vi glæder os rigtig meget over, at Danske Bank
Gråsten igen i år har valgt
at samarbejde med os - det
er et super koncept, siger
Karsten Gram.
Det er 4. gang, at HK
Egene og Danske Bank
arrangerer stævnet sammen, så de unge sportsfolk
kan teste formen efter en
lang sæson, og desuden
få et par spændende dage

Mandagscafé

Efter

Dobbetrefleks med perfekt dækning
Genskaber hårets naturlige fylde
Optimal komfort / lugtfri / amoniakfri
Til den modne kvinde med mindst
70% gråtone
Farven der fader naturligt ud

v/ Peter Christensen
Jernbanegade 7 · 6300 Gråsten
Tlf. 74 65 11 10

Gråsten Slot har en lang
og omtumlet historie med
mange forskellige ejere og
beboere. Er du interesseret
i at høre om magtfulde og
interessante personer, der
gennem tiden har boet på
Gråsten Slot? Så har du nu
chancen mandag den 28.
marts kl. 16.00-17.00 på
Biblioteket Gråsten, hvor
redaktør Gunnar Hattesen
fra Gråsten Avis fortæller

om slottets spændende
historie.
Der er ingen tilmelding
eller billetter, man skal
bare møde op. Biblioteket
giver en kop kaffe.
Arrangementet er det
sidste af mandagscafeerne
her i foråret på Biblioteket
Gråsten.
Mandagscafeerne har
været en så stor succes, at
der er planer om en fortsættelse til efteråret. 

Ældre Sagen i Gråsten,
Ebbe Johansen, modtage
gavechecken. 

fyldt med konkurrencer og
fællesskab.
Danmarks Radio sender
finalen i det populære
X-factor show fredag den
25. marts 2011. Så som et
ekstra kuriosum til stævnet, har HK Egene igen i
år besluttet at der afvikles
”X-faktor-hygge-aften” på
storskærm. En tradition,
der er medvirkende til,
at alle deltagere får en
super start på stævnet.
Der afvikles desuden et
ungdomsdiskotek for alle
deltagere lørdag aften.
For de unge er der kun
en ting der tæller, når konkurrencerne begynder, de
vil vise hvem der er bedst.
Samtidig giver stævnet
dem mulighed for at møde
en masse nye venner og få
en rigtig god oplevelse – og
konkurrence kombineret
med oplevelser vil vi gerne
være med til at støtte, siger
filialdirektør René Nyholm
Lassen fra Danske Bank
Gråsten Afdeling.
Det er ledere og frivillige fra HK Egene, der
klarer hele den praktiske del af stævnet, mens
Danske Bank sponsorerer
indbydelser, programmer,
plakater, diplomer og ikke
mindst præmier til de
unge der ender øverst på
skamlerne. 

Troels Kløvedal Dronningens
var trækplaster Fortjentsmedalje
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HAVEMAND TILBYDES
Græsslåning til priser fra 125 kr.

Hækkeklipning, fræsning og bortkørsel af haveaffald.
Giver gerne tilbud.

MOBIL 41599030 EFTER KL. 16

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

RING TIL TLF. 3030 1913
Timelønnen er billig



Foto Jimmy Christensen

Troels Kløvedal - kendt
for sine jordomrejser - var
trækplaster, da Gråsten og
Omegns Brugsforening
holdt generalforsamling
i Ahlmannsparken. 154
Problemer Padb

25/02/11

medlemmer mødte op for
at høre den kendte forfatter. Her ses brugsens
formand Erling Nissen,
Troels Kløvedal og uddeler
Jesper Thomsen. 
9:37


65-årige Werner Møller
har i 40 år pligtopfyldende
passet på veje og græsplæner i Kværs og Tørsbøl.

Side 2

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

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

Foto Jimmy Christensen
Forleden fik han på Vej &
Parks kontor i Sønderborg
overrakt Dronningens 40
års Fortjenstmedalje. 

NYT

HÆFTE MED

MODERIGE
PONCHOER
strikket i Sandnes Garn
gode og kendte
mærkegarn
ÅBNINGSTIDER:
Mandag-fredag kl. 10.00-17.30
Lørdag kl. 9.30-13.00

STOFHYTTEN
ULSNÆS CENTRET · TLF. 74 65 43 44

VI HAR DET DER SKAL TIL…
Vi er kun et klik fra dig!
Besøg os på hjemmesiden
butikm.dk

50%

PÅ HERRE OG
BØRNEFODTØJ

– GÆLDER OGSÅ AKTUELLE VARER

Personlig vejledning og service

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

RELAX SHOE
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DATS flytter til Rødekro
DATS - landsforeningen
for dramatisk virksomhed
og Forlaget DRAMA
har brug for mere plads
og flytter fra Gråsten til
Rødekro.
Lokalerne i Nygade i
Gråsten som DATS og
DRAMA flyttede ind i
1996 er blevet for små

til DRAMAs udvidede
aktiviteter med et stadigt
voksende webshopsalg
af sminke, kostumer og
parykker.
Bygningen i Rødekro
overtages den 1. april og
foreningen forventer at
flytte i løbet af sommeren

efter istandsættelse og
indretning. 

TILSTANDSRAPPORTER

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

LEJLIGHED TIL LEJE
PR. 1. JUNI 2011
Stor 1. sal’s lejlighed centralt i Gråsten by på 129 m2
Med stor 23 m2 terasse, og brændeovn.
Husleje 5.000,00 + forbrug

HENDVENDELSE 29 47 36 31
FOR EVT. FOREVISNING

Bestilling af påskekurve og buketter modtages på
tlf. 7465 1748 eller www.slotsgadensblomster.dk

LEJLIGHED I RINKENÆS

RING 74 65 17 48

Lejlighed ledig på 74 kvm. og i pæn stand. Stort soveværelse, stue og
køkken i et og badeværelse med bruser
er straks ledig for rolig lejer med ordnede forhold
Husleje 3.600 kr + forbrug.

HENVENDELSE PÅ TLF. 2177 7318

Palæet · Ahlefeldvej 5 · Gråsten

LEJLIGHED I GRÅSTEN
CENTRUM
701057 806059

www.kjems.dk
kjems@kjems.dk
74 65 11 40

55 m2 med stue, køkken, soveværelse, bad og depotrum
Husleje 2.800 kr + forbrug. 3 måneders depositum
Ingen husdyr

HENVENDELSE PÅ
TLF. 7465 2407 / 2426 3275

LEJLIGHED
I GRÅSTEN
50 m2, centralt beliggende
udlejes til rolig lejer
uden husdyr og børn.
Husleje 2600 kr ex. forbrug

HENVENDELSE PÅ
TLF. 7465 2653

Tak fordi
du handler
lokalt

INDBUDT LICITATION
Vi er et ungt par, som har købt ejendommen
Lågmajvej 35, 6320 Egernsund.
Vi påtænker at bryde huset ned og bygge nyt.
Udgangspunktet for interesserede er en indbudt licitation i
fagentrepriser. Bettina´s far er tømrermester i Nordjylland
med 35 års erfaring som selvstændig. Det er meningen,
at han skal stå for byggestyring samt indkøb af køkken,
vinduer og døre samt mursten. Alle øvrige indkøb og
nødvendige ydelser til færdiggørelse af byggeriet vil være
under de enkelte entrepriser og fremgå af udbudsmaterialet/
tegninger. Licitationen vil blive udbudt i følgende entrepriser:
Kloak, beton og murerarbejde.
Tømrer- og snedkerarbejde.
VVS arbejde.
El-installation.
Nedbrydningsarbejde af eksisterende bygninger.
Har ovenstående interesse, skal Vagn Kristensen kontaktes
på mail: vagn@kristensen.mail.dk. inden den 1. april 2011.
Derefter vil tegninger og udbudsmateriale blive tilsendt.
Interesserede vil senere få bekendtgjort tidspunkt
og sted for afholdelse af licitation i nærområdet.
De som ønsker at medvirke kan overvære åbning af tilbudene.
Bettina K. Kristensen
Brian K. Petersen

Vi er forårsklar Vi er klar til
- hvad med dig?
foråret!
– Er du?
Vi hjælper gerne med vinduer, døre,
tagarbejde, evt. nyt køkken eller små
reparationer
Tænker I på om/tilbygning,
kan vi også klare det
Hos os bliver alle
opgaver store som
små behandlet med
samme omhu!
Deres Håndværkerforbindelse

FOGTS TØMRER- OG
SNEDKERFORRETNING
V/JOHNY FOGT
Lundtoftvej 14A - KVÆRS
6300 Gråsten
Telefon 74 65 91 34
mail@johnyfogt.dk

Vi giver gerne et tilbud på anlægsarbejde
og vedligeholdelsesarbejde
Selvafhentning og levering
af sand, grus, stabil,
skærver i mange farver,
stenmel i flere farver,
belægningsfliser og
granit til haven
Kom og se vores
nye udstilling

Åbent hele ugen
også weekend

Ladegårdskov Anlæg & Transport
Felstedvej 22, Ladegårdskov, 6300 Gråsten
Telefon 74 65 28 55 / Mobil 51 74 49 46
www.ladegaardskov.dk
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SOLEKLAR
B E S P A R E L S E
SOLGLAS MED STYRKE

395.PR. SÆT
STEL**
EX. STEL

FLERSTYRKE-SOLGLAS 1495.PR. SÆT

Gråsten Cykelklub startede weekendens træning hos den nye cykelforetning i Egernsund,
Professionel Bicycle Specialist. Her ses Kim Matthiesen omgivet af cykelryttere.

Foto Jimmy Christensen

Susede gennem foråret
Gråsten Cykelklub brugte
weekenden til at ræse
rundt i det fantastiske
landskab på Broagerland
og Sundeved. Klubben
havde også besøg af den
tidligere professionelle cykelrytter Allan Johansen
fra Silkeborg, som Allan
videregav sine erfaringer til
rytterne samt gav gode tips
og ideer til, hvordan man

bliver bedre og hurtigere.
Efter lørdagens træning var
der foredrag med diætist
Marianne Marker. Dagen
sluttede af med en lækker
buffet på Benniksgård.
Gråsten cykleklub går ind
i sit 4. år og har godt 40
medlemmer. Formanden
Susanne Vesperini fortæller, at man cykler hver

onsdag kl. 18.00 og søndag kl. 9.00 fra Torvet i
Gråsten.
- Da vi efterhånden er
mange til træning, er vi
gerne opdelt i 2 - 3 hold.
Der er stor interesse for et
lidt langsommere hold, et
nybegynderhold, det vil vi
prøve at efterkomme, fortæller Susanne Vesperini. 

*Pr. sæt ex. stel v/enk. styrke op til +/-6,0/2
herover mod tillæg på kr. 400,- pr. sæt

SuperBest slagteren tilbyder
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Hakket svin og
oksekød

Nakkekoteletter

max. 12% fedt
800 gram

4-5 styk
600 gram

00

95

Kg pris
43.75

Kg pris
50.00

X-FACTOR FINALE I
SUPERBEST
Bølge
pommes frites

(evt. til tarteletter)
Hjemmelavet
750 ml.

00

750 gram

95

HUSK

Hver dag friskbagt brød
fra Rathjes Bageri

Stort udvalg i special og
udenlandsk øl

Tilbuddene gælder t.o.m.
lørdag den 26. marts 2011
ÅBNINGSTIDER

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

Håndkøbs
medicin

Hverdag 9-21

95

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

Kylling i asparges

XXL Burger med 200
gr. oksekød pr. burger,
samt mixed salat og
dressing.
4 stk
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Arkæologisk fund i Gråsten
Der er gjort interessante
arkæologiske fund fra
1500-1600-tallet på Slots
bakken i Gråsten. Fundene
er sket i forbindelse
med renovering af fjernvarme-, drikkevands- og
spildevandsledninger.
Museum Sønderjylland
mener, der er tale om
resterne af en gammel
ringmur/vej omkring
Gråsten Slot. Arkæologer
skal i begyndelsen af april
i gang med en arkæologisk
udgravning. Udgravningen
kommer til at foregå
sideløbende med renoveringsprojektet og vil derfor

kun forsinke processen
minimalt.
Da anden etape, af et
større ledningssprojekt i
Gråsten, blev indledt for
et par uger siden, stødte
en årvågen maskinfører
fra entreprenøren Arkil,
pludselig på nogle specielle sten og træplanker
i godt og vel tre meters
dybde. Entreprenør og
bygherre tilkaldte Museum
Sønderjylland.
- Det kan være resterne
af en gammel vej med
planker og stensætning
udenfor voldgraven, eller
måske mere sandsynligt
en befæstningsmur rundt

om slottet, fortæller arkæolog Anders Hartvig fra
Museum Sønderjylland og
tilføjer, at det ved man meget mere om, når museet
er færdig med undersøgelserne i april.
Sønderborg Forsyning
har indgået en aftale med
Museum Sønderjylland
om en løsning, hvor renovering og arkæologisk
udgravning foregår sideløbende uden at miste tid og
uden at give en masse gener for trafikken. Der sættes en såkaldt gravekasse
ned, som gør det muligt
for arkæologer og entreprenører at arbejde side

DET ER ALDRIG FOR SENT AT

om side i de tre uger, de
arkæologiske undersøgelser varer. Trafikken indad
mod Gråsten opretholdes
indtil 26. april, hvorefter
der spærres for gennemkørsel i begge retninger i
fire uger.
Afdelingschef i Sønder
borg Forsyning, Thorkild
Bruhn, siger, at man betaler uden at kny for den
bedste løsning til gavn for
både fortid og nutid. 

HULMURSISOLERE
Efterisolering på en nem, billig og effektiv måde
Få et tilbud - gratis og uforpligtende
Vi giver skriftlig garanti for korrekt udført arbejde

BØRGE NØRGAARD APS
Tømrer & Snedkerforretning
Bækgade 14, Blans · 6400 Sønderborg

TELEFON: 74 46 15 29
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

Tak fordi du handler lokalt

www.louispoulsen.com

Barnedåb – Konfirmation – Bryllup – Fødselsdage

KVÆRS KRO
En ideel løsning til din fest

KONFIRMATIONSMENU UD AF HUSET

GOD BUFFET UD AF HUSET

VÆLG FORRET:

VÆLG FORRET

1. Hønsesalat med ananas, pyntet med
bacon og paprika
2. Rejecocktail
3. Tarteletter med høns i asparges
4. Dampet kold laks med hummerdressing,
rejer, asparges og citron

*Dampet kold laks med hummerdressing, rejer, asparges, citron
eller rejecocktail eller 2 tarteletter med høns i asparges.

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

VÆLG STEGERET:

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

99,50
109,50

VÆLG DESSERT:

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

3 RETTER

STEGEBUFFET INKLUSIV SALATBAR

135,00

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

348,00
3,00

eller biksemad med rødbeder ................................ kr.

Honningglaseret partyskinke, saftig kalkunfilet med indisk karry og
ananas, kyllingelår, 2 lune danske frikadeller
Mixed salat, pastasalat, oliven, feta og provence croutons.
Italienske flødekartofler med tomat og bacon. 2 slags dressing

VÆLG DESSERT

NATMAD UD AF HUSET
* Valgfri suppe, frikadeller med kartoffelsalat

20,00

1. Frisk frugt med råcreme og hakkede nødder
2. Islagkage (til 7 personer, sælges kun hele)
3. Isrand med pærer og chokoladesauce.
4. Jordbærtærte
Med forret eller dessert ............................................
Med forret og dessert ...............................................
* ved laks, tillægspris ................................................
Flutes ..........................................................................

kr.
kr.
kr.
kr.

119,50
134,50
5,00
3,00

Kroen bliver udelukkende drevet som selskabsforretning
og dinertransportable, så det er sikrest at ringe i forvejen,
hvis De vil bestille en fest, eller blot se vore lokaler
Vi leverer til hele det sønderjyske område. Vi bruger de
nyeste emballageformer, så maden kan holde sig varmt
i 2-3 timer, hvilket gør det let for Dem og Deres gæster
Vi leverer maden uden beregning ved mindst
12 personer, ved returnering af rengjort emballage
Miljø og fakturaafgift kr. 50,00
Embalagedepositum kr. 350,00

Kig ind på vor hjemmeside

Tlf. 74 65 92 06

Kampagnen er gældende fra 23. marts

Aut. el-installatør

KONFIRMATIONSBUFFET UD AF HUSET

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

125,00

PH 50
Design: Poul Henningsen

DESSERT

1. Helstegt specialkrydret skinke med
flødeporrekartofler, broccoli,
mixed salat og skysauce
2. Kalvesteg stegt som vildt, waldorfsalat,
tyttebær, bønner, hvide kartofler og
flødevildtsauce
3. Flæskesteg med blandede grønsager, hvide kartofler og
flødesauce

2 RETTER

Vejl. Kampagnepris 3.895,00
Vejl. Udsalgspris 4.595,00

www.godbuffet.dk

Fjordvejen 12, Kollund
6340 Kruså
Telefon 74 67 80 67

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

Få Danmarks største millionchance
og spil med om

500
Millioner kr

Fornyelse og køb af nye lodder
fra mandag den 28. marts
til lørdag den 7. april

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

Solvarmeprojekt til debat
På kortet kan man se de
planlagte udvidelser af fjernvarmenettet som er i høring
ved Sønderborg Kommune.

Af Søren Gülck
Gråsten Fjernvarme inviterer sin fjernvarmebrugere
til informationsmøde omkring det planlagte 16000
m2 store solvarmeprojekt

på Planetvej i Gråsten.
Mødet finder sted onsdag
den 30. marts kl. 19.00 i
Ahlmannsparken.
På mødet vil der være
repræsentation fra
Rambøll, som giver

fjernvarmeforbrugerne
en grundig information
omkring økonomien og
teknikken bag solvarmeprojektet. Desuden fortælles der om, hvilke fremtidsperspektiver, der ligger i
solvarmen.
På mødet bliver der ligeledes redegjort for de
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fremtidige økonomiske perspektiver og den planlagte
udvidelse af fjernvarmenettet i industriområdet Toft,
Ulsnæs, Alnor, Trappen og
Egernsund, som netop er
i høring ved Sønderborg
Kommune. Godkendes
udvidelsesprojektet, betyder det, at der skal opføres et flis baseret kraft
varmeværk.
Gråsten Fjernvarme
holder ordinær generalforsamling 14. april kl.
19.00 på Den Gamle kro i
Gråsten. 

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

Klostervang 49 - Kliplev - 6200 Aabenraa

Uwes Haveservice

også udebehandling

Saengjan

s
n
e
g
o
M

Velvære Thai Massage

u
a
M
s
n
e
g
o
M

Jernbanegade 1, 6300 Gråsten
Kig ind. Jeg masserer også
uden tidsbestilling eller aftal tid
på telefon 2247 0268
300 kr pr. time

- når du har brug for en fagmand

lægeeksamineret fodplejer Ruth Svendsen

u
a
M
massør

Åbningstider: Mandag, onsdag, torsdag fra kl. 13-19

Tirsdag, fredag, lørdag fra kl. 10-19

Alt indenfor havearbejde
• Private
• Virksomheder
• Landbrug
Indenfor beskæring, fældning af træer
anlægsarbejder, fliser
belægning, bålsteder
græsklipning

massør
zoneterapeut
Reefslagervænget 18
6320 Egernsund

Ring og få en uforpligtende snak med
Anlægsgartner Uwe Asmussen Vandværksvej 6, Holbøl, 6340 Kruså
Telefon 7460 8186 eller 2429 0631
mail: uwe@uwes-have.dk

Mobil 2145 1374

Trælast

www.uwes-have.dk

Byggemarked

Birkegården
kodelås
LP-903

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

zoneterapeut

Tilbudene gælder fra onsdag den 23. marts
til og med tirsdag den 29. marts

Reefslagervænget 18

R
A
L
K
S
R
Å
R
O
F BYGMA
MED
6320 Egernsund

Herregårds sten
5,5x14x21 cm
Fugesand
25 kg.

89995

Telefon 7344 1374
Mobil
2145 1374

7995
5 PR. M2.

byens bedste pris

Djursland kapilærkasse

7995

6995

byens bedste pris

Wolfcraft
arbejdsbord
Master 500

dag

/

kl.

dag

/

kl.

dag

/

kl.

dag

/

kl.

dag

/

kl.

dag

/

kl.

dag

/

kl.

dag

/

kl.

dag

/

kl.

dag 95 /

kl.

199

byens bedste pris

byens bedste pris

Gori fjern
belægning
1 ltr.

byens bedste pris

Birkegården alarmsystem
AL-02 standart

1998,byens bedste pris

Trim perlekalk
Alko/Ginge
plænelufter
32 VLE Combicar

3995
byens bedste pris
Alle priser er afhentningspriser / netto incl. moms
Tager forbehold mod udsolgte varer

TA 3 FOR

9995
byens bedste pris

69995
byens bedste pris
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Smukt egetræ på Torvet
Af Søren Gülck

Eleverne på Kværs Skole opførte et teaterstykke om den græske helt Odysseus.

Foto Jimmy Christensen

Skolefest på Kværs Skole
Eleverne på Kværs Skole
arbejdede forleden med
et stort tværfagligt projekt, som bestod af en

teaterforestilling om
Odysseus rejse.
Alle skolens elever var
med i projektet om den

KIRKENS KORSHÆR

braveste af de grækere,
der deltog i den trojanske
krig. Og på skolen var der
tralvhed med at lave kulisser, græske krukker, søjler,
smykker og græsk mad. 

Gråsten fik tirsdag den
15. marts sit nye egetræ af
sorten stilkeg.
Træet kan under gunstige
forhold nå en anseelig alder, så håbet må være, at
de næste mange generationer værner om træet.
Det nye og meget
smukke egetræ på knap 5
meter er blevet rodfæstet.
For at give det særlige
gunstige vækstbetingelser
den første tid, er der opsat
drypvandingsanlæg. 



Foto Søren Gülck

KVÆRS VVS

genbrugsbutik

Aut. VVS installatør

Borggade 5, Gråsten ∙ Tlf: 61 31 51 92

Degnetoft 15 – Kværs
6300 Gråsten

Åbningstider: Mandag-fredag kl. 10.30-17 Lørdag kl. 10-12

Tlf. 74 65 94 10

Vi modtager gerne tøj, bøger,
møbler og andre ting

Gratis rådgivning og tilbud
Forhandler af Vaillant gasfyr & KSM Stokerfyr

Afhentning og udbringning efter aftale

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!

Flere varianter

Tingleff
Kaffe

Liter pris 44,00

Kg. pris 49,50

75 cl.

Stk. pris 0,08 - 0,25

4 RULLER

3 FLASKER

1000
Vicks Blue
eller Lemon

Pingvin Guffemix,
Stang Mix, TV Mix,
Power Mix

60 g. sukkerfri

800 g.

Kg. pris 9,92

Kg. pris 31,19

PR. POSE

595

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

Uniline
Flydende
Håndsæbe
Liter pris 11,11

2495

4 POSER

9900

Hvid 300 ml.

FRIT VALG

500 g.

3 FLASKER

1000

LETKØB V/WERNER CLAUSEN
Kongevej 26 . 6300 Gråsten . Tlf. 74 65 19 11

9900
Nopa Vaskepulver
eller Skyllemiddel
700 g. / 1 ltr.

Liter/kg. pris 7,95 / 11,36

FRIT VALG

795

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

Tilbuddene gælder fra den 21. marts 2011 til og med den 6. april 2011.

Rul-let
Dybfrostpose

Corterosso
Trilogia di
Corteviola

SuperBrugsen vil være større
Godt 150 mennesker
deltog i generalforsamlingen i Gråsten og Omegns
Brugsforening.
 Foto Jimmy Christensen

Konkurrencen mellem
dagligvarebutikker bliver større i fremtiden, og

det vil SuperBrugsen i
Gråsten ruste sig mod.
SuperBrugsen skal udvikle

Stor tak for
opmærksomheden
ved åbningen af min nye tøjbutik
Det var helt overvældende

www.connixlmode.dk
Nygade 16 · 6300 Gråsten · Telefon 74 65 32 32

sig, og i skuffen ligger der
planer om en udvidelse af
butikken.
Det sagde uddeler
Jesper Thomsen på generalforsamlingen i
Gråsten og Omegns
Brugsforening, som samlede godt 150 mennesker i
Ahlmannsparken.

Også brugsforeningens
formand, Erling Nissen,
Rinkenæs, så fortrøstningsfuldt på fremtiden.
Han glæde sig over, at
Danfoss planlægger byggeri af nye kontorlokaler til
300 ansatte.
- Vi har i Gråsten et stort
udvalg af detailbutikker.
Det er væsentligt større
end byens indbyggertal berettiger til, nævnte Erling
Nissen, som opfordrede
lokalbefolkningen til at
handle så meget lokalt som
muligt. 



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.
allepersonperson- og
og
Rep. afafalle
varebilerog lygtekontrol
Bremsevarebiler
Bremse- og lygtekontrol
Aircondition
Bremse- og lygtekontrol
Aircondition
Autoruder
og stenslag
Aircondition
Autoruder og stenslag
Autoruder og stenslag

Seniordans
for ældre

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
ob
all
silaåm
in
alleg
eeanrf
æ
b
rk
ilmæd
rk
r
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g
ggssåain
ranti er
-oo
prergriaoådineddeennfofo
ngara
rannti
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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

11

Foto Søren Gülck

Seniordansere med
Annemi Christesen i spidsen gav lørdag opvisning
på Gråsten Plejecenter.

Udflugt
Gråsten Ældreklub har
indbydelserne klar til årets
udflugt, som altid afslutter
sæsonen.
Udflugten går til det

Seniordanserne spredte
glæde, og beboerne nød
dansen og musikken. 

nyrestaurerede kunstmuseum i Ribe.
Derefter er der middag på Danhostel i Ribe,
og eftermiddagskaffen får deltagernei på
Julemærkehjemmet i
Kollund. 

Usandsynligt

Hvad kan vi gøre
for din økonomi?
Få et økonomitjek i Sydbank

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?

Helle Petersen
kunderådgiver
tlf. 74 37 73 84
helle.petersen@sydbank.dk

I Sydbank Gråsten 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 Helle Petersen på 74 37 73 84 og book et
økonomitjek.

billigt
Usandsynligt

billigt

SOLBRILLER INKL. STYRKE

21,-

fra

Mærkevarer på abonneMent fra kUn 21,-* pr. Md.

9759.0311

Nygade 17
6300 Gråsten
tlf. 74 37 73 70
sydbank.dk/soenderborg
OP TIKER MØLLER
SLOTSGADE 4 ∙ 6300 GRÅSTEN
TLF. 74 65 25 16 ∙ W W W.PROFILOP TIK.DK

Optiker
Elsebeth Christmas
Møller

Optiker
Laila Hartvig

*Samlede kreditomkostninger 0,- Samlet beløb, der skal betales tilbage for brille inkl.
enkeltstyrke std.glas: 498,- (v. 21,-/md. i 24 mdr.). Fast debitorrente 0,00%. ÅOP 0,0%
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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

Ny forening
Gråsten Fjernvarme A.m.b.A.
Gråsten Idræts- og Gymnastikforening

Stavgang

Kom og få dig rørt sammen med andre i
den skønne natur omkring Gråsten!
Der vil være uddannede instruktører til rådighed.
Vi går hele året rundt, og vi har det rigtig hyggeligt sammen

MANDAGE KL. 9.30-11.00
fra Ahlmannsparken

START MANDAG DEN 28. MARTS
Kontingent 150,- kr. for 10 gange
Kom og få dig rørt i Gråstens skønne natur!!!

Informationsmøde
om solvarmeprojekt

Hans Jørgen Albrechtsen,
Kværs, er på en stiftende
generalforsamling blevet valgt til formand for
Gråsten Sommerfestival. I
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bestyrelsen sidder desuden
Morten Latter, Conni
Nielsen, Bendt Olesen, Bo
Hansen, Alfred Køpke og
Gunnar Hattesen. 

Gråsten Fjernvarme indbyder alle
nuværende fjernvarmeforbrugere til et
informationsmøde omkring det planlagte
solvarmeprojekt på Planetvej i Gråsten

Mødet afholdes onsdag den 30. marts
kl. 19.00 i Ahlmannsparken
Bestyrelsen

Kværs/Tørsbøl Ungdoms- og
Idrætsforening og Støtteklubben

OPSTART AF PIGE/
KVINDEFODBOLD I KVÆRS
Sæson starter

Lørdag den 27. marts kl. 14.00
i klubhuset i Kværs
En let gang træning, herefter lidt information
vedr. træning og den kommende turnering.

Gråsten Idræts- og Gymnastikforening

Gå-hold

Hvis du har lyst, er vi to piger, som gerne vil gå sammen
med dig. Du kan være med uanset om du bruger stok,
rollator eller går langsomt. Vi tilpasser tempoet, så det
passer til dig. Så kom og vær´ med og gå dig glad.
Vi går hele året. Hilsen Anne-Marie og Lisbeth.

BEVÆG DIG GLAD OG GÅ I EGET TEMPO
TORSDAGE KL. 9.30-11.00
fra Ahlmannsparken

START TORSDAG DEN 31. MARTS
Kontingent 100,- kr.
Kom og vær´ med!

Ivrige trænere står klar, så glem ikke sportstøjet.

Gråsten Idræts- og Gymnastikforening
Inviterer til

SANGTIME

TORSDAG DEN 7. APRIL 2011 KL. 19.00
på Gråsten Landbrugsskole
Inden sang-timen vil der blive afholdt

ORDINÆR
GENERALFORSAMLING
Foreningen vil være vært med lidt godt til ganen.
Alle er velkomne

Gråsten Idræts- og Gymnastikforening

LØBESÆSON 2011
Kom og vær med i en succes, i en løbeklub i
rivende udvikling, hvor du altid vil møde glade
og friske løbere, der venter på dig

START:

TIRSDAG DEN 5. APRIL KL. 17.00
er der opstart af ny sæson.
Vi glæder os til at se gamle såvel som nye løbere
Kontingent 250,- kr. for hele året.
Træningsdage er tirsdage & torsdage kl. 17.00 med
instruktører, samt søndage kl. 10.00 uden instruktører
Mødested v. indgang til Ahlmannsparken.
Der er mulighed for omklædning og bad.

Hold:
GÅ/LØB:

Der startes med at gå og løbe.
Du vil, når du har gennemført det 10
ugers program, kunne løbe 5 km.

5-10 km.:

Der trænes forskelligt i løb, bl.a. intervaltræning, teknik mm.

10 + :

KTUIF

V/ JACOB C. HANSEN

Dagsorden iflg. vedtægterne.

Løb

Yderligere oplysning på telf. 40260341
Med venlig hilsen Fodboldudvalget

Gråsten Idræts- og Gymnastikforening

Atletik for voksne
KOM OG TAG IDRÆTSMÆRKET!

Idrætsmærkets formål er at give tilbud,
således at man livet igennem:
• Kan holde sig i fysisk form
• Bliver motiveret til at teste sin form hvert år
• Bliver motiveret til idrætslig, samt social aktivitet år efter år.
Idrætsmærket er en udfordring hele livet, og mærket bliver
taget af folk i alderen fra 12 til langt over de 90 år.

HVAD ER SÅ IDRÆTSMÆRKET?

Gråsten Idræts- og Gymnastikforening

En prøve der består af tre dele, hvor du skal
bestå forskellige prøver fra hver gruppe:

BØRN

• Gruppe 1: Atletik – vælge mellem prøver i
3 kategorier: Løb, kast og spring.
• Gruppe 2: Formprøven - består af en række øvelser for
hovedmuskelgrupperne.
Du prøves af, om du er i almen god form muskelmæssigt.
• Gruppe 3: Udholdenhedsprøven – her kan du cykle,
gå, løbe, svømme, ro eller løbe på rulleskøjter.

Atletik 2011
Har du lyst til at udfordre dig selv i disciplinerne længdespring,
løb, boldkast, kuglestød, spydkast og højdespring er atletik
vejen frem. Vi stiller uddannet instruktør til rådighed og med
det nyrenoverede stadion, vil du få rigtig gode fysiske rammer.
Takket være sponsorer kan vi endvidere
indvie et helt nyt højdespringsanlæg.
Vi giver dig mulighed for at få dig rørt på en
sjov måde sammen med andre og mulighed for
at konkurrere mod dig selv i form af, gennem
træningen, at forbedre dine personlige rekorder.

HVORDAN TAGER DU IDRÆTSMÆRKET?

For hver af grupperne er der opstillet prøvekrav for
unge (12-17 år), kvinder og mænd. Prøvekravene
er endvidere opstillet i aldersklasser.
For at tage idrætsmærket er det meningen, at du
skal komme til træning nogle dage/-aftener.
Hen ad vejen aflægges de forskellige
prøver, indtil du har bestået.

I løbet af sæsonen vil der være 5 nålestævner.
På disse stævner vil dine personlige resultater udløse
point, der kan udløse en bronze, sølv eller guldnål.

Kom og vær med - til sjov motion og socialt samvær.

Udover nålestævne foregår der:
Regionsstævne (fra 10 år)
Sønderborg Games (fra 10 år – udtagelse)
Landsmesterskab (fra 10 år – udtagelse)
Regionsmester (fra 10 år)
og Sønderjysk Børnemesterskaber (for alle).

i gymnastiksalen ved Gråsten Skole

Sæsonen løber fra marts til september.
Afslutningen markeres med et fællesarrangement.
START:

DAMER
MANDAG DEN 2. MAJ 2011 KL. 19.00
FRA 9. ELLER 16. MAJ KL. 19.00 PÅ STADION
ved Gråsten Skole
Kontingent 200,- kr. inkl. idrætsmærker

HERRER
ONSDAG DEN 23. MARTS 2011 OG
ONSDAG DEN 30. MARTS KL. 19.30
i gymnastiksalen ved Gråsten Skole

På dette hold løbes der længere ture med god
fart. Her tilbydes også intervaltræning, mm.

MANDAG DEN 28. MARTS KL. 17.00-18.30
i gymnastiksalen ved Gråsten Skole

FRA 4. MAJ KL. 19.00 PÅ STADION

Ved mere info kontakt: Allan Dahl Hansen tlf. 23 26 34 98
Se mere på:www.GIG-graasten.dk

Kontingent 350,- kr.
inkl. t-shirt og stævnegebyrer

Kontingent 200,- kr. inkl. idrætsmærker

Vi ses i løbesko

Kom og vær´ med!

Kom og vær´ med!

ved Gråsten Skole
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Åben på søndag
Hakket
oksekød
500 gram

PAKKEMARKED

Hakket svine og kalvekød 700 gram
Hakket kalvekød 600 gram
Nakkefilet 700 gram
Hakket svinekød 700 gram
Kalve schnitzel 300 gram
Ribbensteg 1000 gram
Kalvekød i tern 300 gram
Osso buco 700 gram
Minut steaks 300 gram
3 pakker

100

00

FREDAG - LØRDAG

29

1 stk kr. 34,2 stk kr. 55,3 stk
SK E
1 MAGNUM FL ARIS
TIL SAMME P

.

95

PØLSEMAGERIET
Jagtpølse
Skinkepølse
Chevelatpølse
Guld sardel
Fin leverpølse

med 2 stk. Entrecotes ca.250 gr.
4 stk. Røsti Tårne med
mos og sauce
1 Bk. Weekend Salat
2 stk. Hvidløgsbrød
1 fl. AP Magnum 1,5 liter

00

Flydende
Becel

PØLSE MARKED

X - Faktor FINALE Menu:

SuperBrugsen Gråsten

100
3 stk

SLAGTEREN tilbyder

00
200

5 pakker

00
75

tilbyder

Gl. dags leverpølse
Grov leverpølse
Leverpølse med
persille
Røget sardel

15

10-16

Maizena
Quickboller

Løgumklosterbrød

1 stk

12

95

Blå Cirkel
kaffe

Gråsten

Æg

15 stk

10

00

Bakkedal

14

95

EKSTRA
SØNDAGSTILBUD
Sukker

89

95

BAGEREN

tilbyder

6

95

Røget sardel eller
leverpølse fra als

Franskbrød
med birkes

1 kg

3

95

max 6 pr kunde pr dag
så længe lager haves
max 600 stk

DELIKATESSEN
3 fiskedeller
3 tk laksedeller
3 stk fiske filet
2 kryddermakrel
1 stk varerøget laks
3 røget sild

tilbyder

Marineret
pastasalat med
skinke og
bacon

frit valg

frit valg

00
16

tlf. 73 65 26 00

pr 100 gr

95
9
.

00
20

00
15

www.talent-for-butik.dk

Annoncen er trykt med forbehold for trykfejl

3 stk
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Kværs Kro · Kværsgade 9-11 · Kværs

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

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.

WWW.KVAERS-KRO.DK

Foredrag med
dyrlæge

Kære mor og far
I ønskes hjertelig tillykke med
jeres guldbryllup den 29. marts
Håber i vil nyde dagen med
morgensang fra kl. 8.00

Gråsten Ældreklub holder
onsdag den 30. marts det
sidste klubmøde i denne
sæson.
Dyrlæge Gregers
Høilund-Carlsen, Broager,

Kærligst Evy, Roy og
familie Broager

sølvbryllup
Tirsdag den 29. marts kan
Susanne og Oskar Breede
Dyrkobbel 138, Gråsten
fejre Sølvbryllup

Foreningsfitness Gråsten
Der indkaldes til

Der er morgensang kl. 7.00
Ønskes af Brian, Sara og Martin

Hjertelig tak

Hej Lena

For opmærksomheden ved
min 60 års fødselsdag

Tillykke med det første 0

STIFTENDE
GENERALFORSAMLING

Ønsker fra far,
Rikke og mor

Peter Juhler

Det lille Teater, Gråsten

“SKATTEN”

kommer og fortæller om
"Fyrretyve år her og der og
alle vegne".
Mødet foregår i
Ahlmannsparkens cafeteria
kl. 14.45 til 16.30. 

Hjertelig tak

Mandag den 28. marts kl. 19.30
i Ahlmannsparken
DAGSORDEN:
Orientering om baggrund og foreningens aktivitet
Valg af dirigent
Vedtægter fremlægges og godkendes
Valg af bestyrelse
Valg af suppleanter
Valg af revisor og revisorsuppleant
På arbejdsgruppens vegne
Ove Møller Jensen og Mie Damgaard

for al opmærksomhed ved min sygdom
og ved min 80 års fødselsdag.
Cecilie Hansen
Tværvej 10
Broager

Af: Kaj Nissen
Instruktør: Kaj Nissen
Fredag den 1.april kl.20,00
Lørdag den 2.april kl. 20,00
Søndag den 3. april kl. 16,00

ET TOSPROGET EVENTYR I
ET TOSPROGET LANDSKAB
Billetter Voksne: 65 kr. Børn kr. 40

Gråsten

SOGNECAFÉ
I KONFIRMANDSTUEN
Onsdag den 30. marts
kl. 14.30

Peter Schmidt vil genfortælle

Billetbestilling på tlf. 74 65 37 67 (bedst mellem
15,00 og 18,00) eller mail: nilum@bbsyd.dk

“Ordet”

Støttet af den Europæiske Unions Interreg
4a-program Syddanmark-Schleswig-K.E.R.N.
og Region Sønderjylland-Schleswig

af Kaj Munk

På gensyn
Rinkenæs Menighedsråd

www. lilleteater.dk

Årsmøde
Onsdag den 23. marts kl. 14.30-16.30
i Ahlmannsparken
Der udleveres bestilte billetter til Varde Sommerspil.
Vi byder på et let traktement.

Husk Seniorgryden
Hver 2. torsdag kl. 17.00-21.00
Tilmelding Sonja Stender 74 65 15 05
eller Orla Kulby 74 67 82 76

Lokalbestyrelsen

Gudstjenester
Gr åsten Slotskirke
Søndag den 27. marts kl. 11.00
ved Birgitte Christensen

Adsbøl Kirke

Broager Kirke

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

Felsted Kirke

Rinkenæs Kirke

Søndag den 27. marts kl. 9.00
ved Vibeke von Oldenburg

Kliplev Kirke

Søndag den 27. marts kl. 9.30
ved Birgitte Christensen

Søndag den 27. marts kl. 10.00
med dåb - Kirkekaffe. Oliver Karst

Søndag den 27. marts kl. 14.00 ved Eva Wiwe Løbner

Kværs Kirke

Egernsund Kirke

Søndag den 27. marts kl. 10.00 ved Poul Callesen

Søndag den 27. marts Ingen gudstjeneste

Søndag den 27. marts kl. 10.30
ved Mai-Britt Josephsen Knudsen

Varnæs Kirke
Nybøl Kirke

Søndag den 27. marts kl. 10.00
ved Henrik Nygaard Andersen

Vester Sottrup

Søndag den 27. marts kl. 10.30
Guldkonfirmation ved Vibeke von Oldenburg

Ullerup Kirke

Søndag den 27. marts kl. 14.00
ved Henrik Nygaard Andersen

Nordschleswigsche Gemeinde
(Den tyske frimenighed)
Søndag 27 marts kl. 16.00 Egernsund
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Din lokale stenhugger
har til huse i Holbøl
Stenhuggeri

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

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

Guldkonfirmation
i Felsted

Døgnåbent
Døgnåbent
Døgnåbent
Byensbegravelsesforretning.dk
Byensbegravelsesforretning.dk
Byensbegravelsesforretning.dk

Hjertelig tak
for venlig deltagelse ved vor kære mor
Anne Marie Mortensens død og bisættelse.
En særlig tak til alle de søde piger på
Vesterdalen hus nr. 16 i Broager.

Slotsgade 26 Gråsten

Altid et besøg værd

RING 74 65 17 48

På familiens vegne
Kurt Mortensen

Begravelser

Bisættelser

Min kære mand, vor kære far, svigerfar og morfar

Ole Johan Madsen



er sovet ind i en alder af 64 år
Engskov, den 20. marts 2011
I kærlig erindring
Dagny
børn og svigerbørn
børnebørn
Bissættelsen ﬁnder sted fra Kværs Kirke
lørdag den 26. marts kl. 11.00

Foto Jimmy Christensen

Der var så meget de skulle
have indhentet. Og det
var spændende at høre,
hvad de andre havde lavet
alle de år. Jo, snakken gik

livligt blandt guldkonfirmanderne, som søndag var
til gudstjeneste i Felsted
Kirke. 

Tak fordi du handler lokalt

Skatklub
Der deltog 23 kortspillere
i den første officielle klubaften i Gråsten Skatklub.
Vinder blev Poul Henning
Als, Felsted, med 2256
point, Hans Chr. Dall,
Bovrup, med 2195 point,
Arne Hansen, Broager,
med 2087 point, Harald
Jørgensen, Gråsten, med
2030 point, og Jens F.
Schultz, Kværs, med 1998
point.
Næste klubaften er onsdag den 23. marts. 

Hjertelig tak
for den store deltagelse i forbindelse med
min kære mand Albert Wolfsen’s død og begravelse.
Jeg er dybt taknemlig for alle de smukke blomster,
de mange besøg og den gode hjælp, som vi har modtaget.
Kærlig hilsen Sophie
Broager

tak for venlig deltagelse
ved vor kære mor Frida rasmussen’s død og begravelse.
Tak for hver en blomst og krans.
Tak til Steffen Jensen for din store hjælp og for at du gjorde
afskeden med vor mor så smuk for os.
Tak til Jan Unold for de smukke ord i kirken.
Kærlig hilsen
Erik Peter Ulla og Annelise

Den sidste afsked

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

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

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

Exam. Bedemand og Stenhugger

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

Organiseret bedemand, tilknyttet garantiordning

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

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
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Broager

Gymnaster
gav opvisning
Af Søren Gülck
12 hold var på gulvet søndag ved den
Adventure Efterskolen fra
Skelde var på gulvet med
deres imponerende hold
klædt i blåt og sort, der
modtog taktfaste klapsalver
for deres opvisning.

Foto Søren Gülck

årlige forårsopvisningen i
Broager Hallen.
Gymnastik er nok den
ældste form for motion, og
selv op konkurrencen er
hård fra andre sportsgrene,
så er motion og gymnastik
stadig lige populær. Det er
nok også den sportsgren,
som kan dyrkes af alle
uanset alder og fysiske
tilstand. 

Godt år i Lokalhistorisk Forening
Foreningsåret 2010 har
for os i bestyrelsen, for de
forskellige udvalg og forhåbentlig også for medlemmerne været et spændende,

Formand for Lokalhistorisk
Forening for Broagerland,
Carl Jürgen Bock

et begivenhedsrigt, et
udfordrende år. Kort sagt
et godt år. Og det til trods
for, at året faktisk begyndte halvskidt med en aflysning af vor foredragsaften i
februar pg af det ekstreme
vintervejr.
Det sagde formand for
Lokalhistorisk Forening
for Broagerland, Carl
Jürgen Bock på foreningens generalforsamling i
Skelde.

KOM HEN I BUTIKKEN OG SE UDVALGET
fra råt til tørt samt en masse anbefalede aktiveringslegetøj

Nu tilbyder jeg også
personlig træning af din hund

Så starter vi
HUNDETRÆNING
op i uge 13

Lydighed & soft agility
/spor
Se gode forårstilbud
min hjemmside
Tilmeld jer allerede idag

Hunden er menneskets
bedste ven
– vi skal også være
hundens bedste ven!
Sandie Severin Langhorn – Lerbækvej 6 – Skodsbøl – 6310 Broager – Tlf. 27 63 06 28
www.langhornshundecenter.dk – langhornshundecenter@gmail.com

Videre nævnte han, at
bestyrelsen i årets løb har
afholdt 4 bestyrelsesmøder, hvor i alt 47 dagsordenpunkter er blevet
behandlet.
Arkivstyrelsen har i
årets løb holdt et møde.
Arkivstyrelsen består
af to medlemmer fra
Arkivet, to medlemmer fra
Lokalhistorisk Forening
og et uvildigt medlem. Fra
arkivet: arkivleder Randi

Helming, Finn Vogensen.
Fra Lokalhistorisk
Forening Carl Jürgen
Bock og Paul Juhler og
som uvildigt medlem Jørn
Lehmann Petersen.
Carl Jürgen Bock omtalte
foreningens aktiviteter i løbets løb og rettede en særlig tak til Frede Simonsen,
som var tovholder omkring
årbogen og DVD’en.
DVD’en var en satsning,
der var mange penge på

Mindeord
Formanden for
Lokalhistorisk Forening,
Carl Jürgen Bock, bød
velkommen til 45 fremmødte medlemmer på
generalforsamlingen.
Indledningsvis udtalte
formanden mindeord om
afdøde fhv. formand og
arkivleder Chresten Krog
samt fhv. formand for
bogudvalget og æresmedlem af foreningen Peter A.
Petersen. 

spil. Konklusionen er, at
satsningen lykkedes. De
500 DVD’ er var udsolgt
inden for 3 uger. Ikke nok
med det men hele oplaget
af Broagerland XVI var
også udsolgt inden jul. Vi
kan hermed konstatere,
at vi er nået ud til en ny
målgruppe med vor DVD,
som samtidig har købt
en bog. Efterfølgende er
der blevet trykt et antal
flere bøger, samt et antal
flere DVD er produceret,
nævnte formanden. 
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Änglamark
Hvede
Rugmel

Marmelade
Den Gamle Fabrik

Broager

Spar 9.75
2 kg

1000

625 gr

2000

Spar 9.95

Mere for pengene

BKI Kaffe

Kærgården

Endagstilbud
marts - april

Tete
a’ Tete

2 x 250g

KUN MANDAG

Blandet fars
1 kg

Spar
11.90

2 pakker
kun
5 pakker
a’ 400 gr

10000

Skinke
schnitzler

15 stk
Ca. 2-2,5 kg

KUN TIRSDAG

00
20

Spar
74.75

2000

UGENS
COOP KUP
Maizena
Quick Boller

1000

00
20

1 stk

00
20

BAGER AFDELINGEN

4 stk

25
Teboller

Spar
14.00

Løs vægt slik
Pr 100 gr

12

7.95

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

G
LÆKKERT PÅLÆ

60

00

30.00

SØNDAGÅBENT KL. 10-16

Smørbar

Sukker

Bedes
forudbestilles

Stjernekaster

KUN SØNDAG

1 kg

00

12.00

KUN FREDAG

DELIKATESSEN

2 stk

00

SuperBrugsen Broager

Franskbrød

10.00

KUN LØRDAG

Kærnemælkshorn Landgangsbåde

Max 4 pakker pr kunde

KUN TORSDAG

Spar
14.95

4 stk

500 gr

2,5 kg Kartofler

Guld Sardel
Kødpølse eller
Champignonpølse

1 kg

10.95

KUN ONSDAG

SLAGTERENS
HJEMMELAVEDE

STORKØB

00
100

Mælk
Mini eller Letmælk
3 x 1 ltr

4 stk
kun

Beauvais
Ketchup
Under
halv pris

35.00

25 500
00

Max 5 pakker pr kunde

.

250 gr

KUN SØNDAG

500

Max 5 bakker pr kunde

tlf. 73441500
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mere

Gammel kærlighed
ruster ikke

garantmode
Sonja og Helmut Hansen har været gift i 50 år.

Foto Jimmy Christensen
Sonja og Helmut Hansen,
Bakkevænget 5, Broager,
kan tirsdag den 29. marts
fejre. guldbryllup.
Det var pigen fra
Vendsyssel, som faldt
for den flotte fyr fra
Broagerland, der aftjente
sin værnepligt på Nr.
Uttrup Kaserne nord for
Ålborg. Effter giftemålet
flyttede de ind på fødegården i Dynt, men købte
siden hus i Broager.

Sonja Hansen, 71 år, havde først sit domæne i hjemmet, gjorde senere rent på
Broager Skole og har i over
25 år arbejdet i Broager
Hallen, hvor hun er vellidt
hos idrætsfolkene.
Helmut Hansen, 73 år,
er udlært maskinmekaniker, og arbejdede i en lang
årrække som rejsemontør for Frederik Petersen
Maskinfabrik i Smøl.
Senere blev det til nogle år

på slagteriet i Blans før han
gik på efterløn.
Ægtefællerne er engagerede, udadvendte
og afholdte mennesker.
Helmut Hansen var i
en årrække formand for
Broager Brugsforening,
ritmester ved Broager
Ringriderforening og en
ivrig jæger. Politisk var
han en enkelt gang opstillet til Broager byråd for
Venstre. Han kører fortsat
vareture for SuperBrugsen
og er en værdsat rundviser på Catrinesminde
Teglværksmuseum.
Sammen har de opfostret
to dejlige børn, Roy bor
i Skelde, og Evy bor på
slægtsgården i Dynt.
Der er morgensang
i hjemmet kl. 8.00 og
efterfølgende morgenkaffe i Broager Hallen.
Guldbrylluppet fejres med
familie, venner og bekendte
på Kværs Kro. 

Når vi drømmer om sol og varme går tankerne til det fjerne Østen
Kom og oplev en

Orientalsk
Gourmet
Menú
hvor fantasien ikke sætter grænser
1. Thailand:

!
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Garantmode
30. marts kl.17.30
Broagerhallen · Skolevej 5 · 6310 Broager

2. Vietnam:
3. Sri Lanka:
4. Malaysia:
5. Kina:
6. Filippinerne:

Lækker pikant grøn karrysuppe
med nystegte rejechips
Grillet kød på bambusspyd på
orientalsk grøntsagsbund
Hoppers skål med den skønneste fjerkræ symphoni
Orientalsk Wokpande med skaldyr fra Østen
Kinesisk forårsrulle med riskage
og sød/pikant sauce
Wokristet melon / Ananas med honningristede
Cashew nødder. Hertil blød is

Menuen tilbydes hele måneden. Minimum 2 couverter. Hverdag fra 17-21. Kun kr.

22800

OBS! Vi kan også tilbyde en dejlig

Vinmenú

Ved ankomst nyder De en dejlig aperitif
Til maden serveres vi 1 glas hvidvin, Isvand,
1 glas rødvin, 1 glas dessertvin eller 1 cognac/likør
Ønsker De en god kop kaffe til er prisen

14800
00
kun kr. 168
kun kr.

Vemmingbund

Café - Restaurant - Minigolf
v/Jette Valentin

Vemmingbund Strandvej 62 · Broager · Tlf. 74 44 29 85
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DUI lukker efter 73 år
Af Leif Møller Jensen
DUI i Egernsund er lukket. Afdelingen blev stiftet
i 1938. De 37 børn og
unge fra 6 til 14 år, der
mødtes en til to gange om
ugen på Den Gamle Skole,
hvor de hyggede sig med
forskellige aktiviteter, har
nu ingen steder at gå hen.
- Det var ikke på grund
af manglende medlemmer afdelingen blev lukket, men på grund af den
manglende opbakning
blandt de voksne. Der var
ingen, der reagerede på de

opfordringer bestyrelsen
de sidste to år har udsendt,
hvor vi søgte voksne, der
ville bruge at par timer
ugentligt på de unge mennesker, så der var ikke
andre muligheder end
at lukke nu, siger Viggo
Matthiesen, der har været
formand i 25 år.
Det var en enig bestyrelse

der tog beslutningen. De
materialer der er tilbage,
vil blive afleveret i de
andre afdelinger i kommunen, og de penge der
står på kontoen, vil blive
stående i to år, og hvis
ikke afdelingen genopstår,
vil de blive overført til
Regionen. 

Efter syv år i bestyrelsen ønskede Karin F. Jonasson ikke genvalg. Som tak fik hun overrakt
en buket blomster og et æresbevis.
Foto Flemming Æbelø

Æresbevis til Karin Jonasson

Genvalg

Formand for Broager og
Omegns Brugsforening
Niels Peter Petersen blev
genvalgt til bestyrelsen
på generalforsamlingen,
som samlede 70 mennesker på Degnegården
i Broager. Desuden blev
Kim Petersen genvalgt til
bestyrelsen. 

Af Frede Weber Andresen
På årsmødet i Ældre Sagen
Broager fik Karin Flugt
Jonasson overrakt Ældre
Sagens æresbevis. Det
skete som anerkendelse for
hendes sociale humanitære
engagement gennem 7 års
bestyrelsesarbejde. 
Viggo Matthiesen var formand i 25 år

KVALITET TIL KONKURRENCEDYGTIGE PRISER
KONKURRENCEDYGTIGE
PRISER PÅ
• Snerydning
• Viceværtsopgaver
• Beskæring
• Træfældning
• Belægningsarbejde
• Fræsning
• Alt forefaldende
• Græsslåning af større
og mindre arealer
• Vedligeholdelse
• Anlægning af nye og gamle haver
• Gravearbejde
• Fejning
• Udlejning af maskiner
• Rengøring

– med garanti –

Vi udfører alt indenfor havearbejde, snerydning, mm.
Vi lægger stor vægt på kvaliteten, kommer altid på aftalte tidspunkter,
og vi udfører altid vores arbejde med garanti - og selvfølgelig til
særdeles konkurrencedygtige priser.
Vi udfører arbejde hos virksomheder, større boligområder samt private.
Professionelle maskiner haves.
Ingen opgave er for stor og ingen er små.
Vi giver gerne et uforpligtende tilbud.

LEVERING FRA LAGER
ALLE UGENS 7 DAGE
af sand, stabil,
grus, muldjord m.m.

Eksempler på opgaver
udført af Jensens Have & Anlæg a/s

JENSENS
HAVE
&
ANLÆG
ApS
Midtballe 14, Skelde · 6310 Broager · Tlf.: 74 44 03 12 · Mobil: 21 48 00 53 · E-mail: yvonne-jensen@hotmail.com
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Mona Rathje ny formand Massør fejrer 10
års jubilæum
for Ældre Sagen

Årsmødet var velbesøgt med 80 deltagere.

Af Frede Weber Andresen.
Efter 8 år i spidsen for
Ældre Sagen i Broager
ønskede Bent Gundesen,
Egernsund, ikke genvalg
til bestyrelsen, da foreningen holdt årsmøde på
Degnegården i Broager.
Han fortsætter imidlertid
et år som suppleant, og
suppleanterne deltager i
bestyrelsesmøderne.

Foto Flemming Æbelø

Nyvalgt til bestyrelsen
blev Mona Rathje og hun
blev på det første bestyrelsesmøde valgt som ny
formand.
Frede Weber Andresen
fortsætter som næstformand, Carl Heinz Nowak
som kasserer og Kirsten
Wogensen som sekretær.
Øvrige bestyrelsesmedlemmer er Karin Johannsen,
Verner Sørensen og Bruno

Jørgensen. Flemming
Æbelø er suppleant.
Der deltog 80 medlemmer i årsmødet, hvor
Flemming Æbelø underholdt med "Året der
gik i Billeder". Der tages
billeder ved alle arrangementer . De vises så ved en
billedkavalkade efter hver
årsmøde. 

Kong Vinter var hård
SuperBrugsen Broager
har de seneste par år haft
store problemer med
parkeringspladsen.
- Kong Vinter har været
hård ved os. Sønderborg
Kommune glemmer, at

det er deres parkeringsplads. De rydder ikke
pladsen. Hvis de endelig
gør det, er sneen kørt fast
og ikke nem at få væk,
sagde formanden Niels
Peter Petersen, som i

Broager
v/ Helge Jørgensen

Tlf. 20 83 63 10
Døgnvagt

samme åndedrag sagde,
at det var svært at komme
igennem til kommunen. Enkelte gange har
SuperBrugsen selv bestilt
og betalt snerydning af
parkeringspladsen.
- Men det kan ikke være
rigtigt, at vi skal betale for
rydningen af kommunens
område, sagde Niels Peter
Petersen. 

Egernsund-drengen Mogens Mau har succes som massør. Til sommer flytter han ind i et nyt
hus i Teglværksbyen.
Foto Jimmy Christensen
I 10 år har 38-årige
Mogens Mau afhjulpet
folk med muskelsmerter og
andre kropslige gener, som
folk får ved deres arbejde
eller i idrætslivet.
Egernsund-massøren

Svært år for
dagligvarebutik
2010 var et svært år for
Broager og Omegns
Brugsforening. Det sagde
formanden Niels Peter
Petersen på generalforsamlingen i Degnegården.
- Vi har haft en hård
benzinkrig efter at
Haahr Benzin begyndte i
Sønderborg. Priserne svinger meget, men den gyldne
regel er, at priserne er lavest inden kl. 10.00, sagde

Ørestikker
1 x 11 mm
kr.

365,-

Vedhæng
1x 18 mm
45 cm kæde
kr.

Niels Petersen overfor de
70 medlemmer.
Formanden omtalte nyanskaffelser. SuperBrugsen

399,-

også kører ud til firmaer,
hvis deres medarbejdere
har behov for massage.
Han oplever et stigende
antal kunder, og har i
jubilæumsåret ansat en
ekstra massør for at klare
kundestrømmen. 

havde fået låge på kølediskene for bedre at kunne
holde temperaturen nede,
der var lagt nyt gulv i
dele af slagterafdelingen
og der var indrettet en
branddør fra lageret til
slagterafdelingen. 

Aut.
Kloakmester og Anlægsstruktør
Aut. Kloakmester og Anlægsstruktør
Søren Hansen ApS
Egernsund
Søren Hansen ApS
Egernsund
24 43 97 62

24 43 97 62
Aut. Kloakmester
Aut. Kloakmester.
Tv-inspektion

Anlægsstruktør

Anlægs
Belægningsarbejde
Jordarbejde
Fundamenter / Betonarbejde
Belægningsarb
Asfalt reparationer
Jordarbejde
Snerydning
Kørsel minigraver, rendegraver
Fundamenter

Separering regn / spildevand
Nyt anlæg / Reparationer
Tv-inspektion
Kortstrømpeforringer/pointliner
Separering
regn/spildevand
Rotte
Stop Propper
Omfangsdræn
Nyt anlæg /Reparationer

Gaveartikler

4 + 6 pers. vogne

glæder sig over, at han
gør en forskel og hjælper
andre.
- Som massør kan jeg
hjælpe folk med overbelastningsskader, ømme muskler og gamle idrætsskader,
siger Mogens Mau, som

Kortstrømpeforringer/pointliner
Rotte Stop Propper
Omfangsdræn

Asfalt reparat
Snerydning
Kørsel minigr

Kim's Cykelservice
v/ Kim Gottlieb

      
    
   




Salg af cykler og tilbehør
Alt i cykelreparationer
Service af scootere

Ring 1x18 mm
Forgyldt ægte
sølv og emalje
kr.

450,-

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

ÅBNINGSTIDER

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

Efter 22 dejlige år i Broager har vi pr 1. april 2011
overdraget vores tandlægepraksis til

6. klasse laver film
Eleverne i 6.A på Broager
Skole har igennem flere
uger arbejdet på et filmprojekt. I mindre grupper
startede eleverne helt fra
bunden med først at finde
på en handling og få skrevet en historie. Dernæst
skulle de skrive historien
om til et manuskript med
replikker og efterfølgende
lave en drejebog med beskrivelse af scener og tilhørende rekvisitter. Da skrivearbejdet var overstået gik
tiden med at øve replikker
og finde rekvisitter frem.
Tirsdag den 15. marts oprandt så endelig dagen for
filmoptagelsen. Alle elever
mødtes på Broager Skole,
hvor der blev udleveret
filmkameraer, stativer,
forlængerledninger m.m..
Herefter tog grupperne
afsted til deres forskellige
locations for at gøre klar
til optagelse. Der blev
sminket og klædt ud og de

DENTCARE TANDLÆGE
& IMPLANTATKLINIK
I den anledning vil det glæde os at se
klienter, kolleger, forretningsforbindelser
og venner af huset til

Afskedsreception
på Vemmingbund Strandkro
Fredag den 1. april kl. 14 -17
med venlig hilsen

Tandlægehuset Broager
Lone og Ivan Linnebjerg

Sognecafe
Fredag den 25. marts kl. 14.30 i sognegården
Teaterforestilling af IKKE kendte ”skuespillere”:
”En hund kan give ærgrelser, der forplanter sig”
Ingeborg Pedersen slår tonen an til
hyggeligt samvær i sognegården.
Kaffe og kage 20 kr.

Læge Niels Svensson
undersøger, om ligklædet
i Torino kan være identisk
med det klæde, Josef fra
Arimatæa foldede henover
den korsfæstede Jesus.

Evangeliernes beretning om Jesu lidelse og
begravelse belyses og sammenholdes med billedet
på Torinoklædet. Ligklædets eventyrlige rejse
fra Palæstina til Torino klarlægges med pluk
fra kirkehistorien, historien, ikonografien og
palynologien (studiet af pollen). Unikke ikoner og
middelalderdokumenter vises og kommenteres.
Endelig gennemgås de sidste 100 års videnskabelige
undersøgelser, hvor bl.a. hypoteser om
billeddannelsen fremlægges. Der gives en
indføring i kulstof 14-dateringens princip og
overvejes, om at klædet kunne være et falsum.
Til sidst fokuseres kort på den betydning Torinoklædet
kan have for teologien, kirken, den enkelte og troen.
Entre og kaffe 20 kr.

forskellige rekvisitter blev
gjort klar.
5 elever fra 6.A havde
valgt området omkring
Paulsens Renseri på
Ellegårdvej som location
for deres filmoptagelse.
Omkring renseriet udspandt der sig et drama
med 2 skurke, der lokker
en uskyldig pige i en fælde
i granskoven bag parkeringspladsen. Her finder
hendes veninde hende liggende indsmurt i blod, så
hun tilkalder straks politi
og retsmediciner. Midt
under deres efterforskning
forsvinder offeret fra gerningsstedet, så hvordan
mon forbrydelsen ender
med at blive opklaret?
Nu venter der så eleverne
endnu mere arbejde. Alle
optagelserne skal ses igennem, der skal klippes og
redigeres og måske lægges nogle lydeffekter på.
Spændende bliver det, at se
det færdige resultat af alle
anstrengelserne. 

Godt klima
i byrådet

LIGKLÆDET
I TORINO

Foredraget tager
tilhøreren med på en
studietur til Palæstina
på Jesu tid. Og vi ser på
klippegravenes udformning,
begravelsesskikke, knogler med spor af korsfæstelse,
datidens forarbejdning af tekstiler o.m.a. Romersk
korsfæstelse fremlægges detaljeret set fra en
retsmedicinsk, lægevidenskabelig synsvinkel.
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Eleverne i 6 klasse på Broager Skole laver filmoptagelser.

Dødsfald
Albert Erik Wolfsen,
Broager, er efter nogen tids
sygdom død, 82 år.
Han var født i Gråsten
og blev uddannet smed.
Efter giftemålet med
Sophie bosatte de sig i
Broager. Næsten hele sit
arbejdsliv var han ansat

BILSYN I
BROAGER
Bestil tid på telefon

som værkfører hos C.H.
Clausen i Broager.
Han havde et godt liv,
hvor han tilbragte mange
gode stunder i sit hobbyrum og ved sit skrivebord.
Han læste mange bøger og
var der altid for sin familie.
Albert Wolfsen efterlader
3 døtre, 9 børnebørn og 3
oldebørn. 

glædede sig over, at Venstre
er synlig på landsplan, og
det tilskrev han det lokale
folketingsmedlem Ellen
Trane Nørby.
- Vi har desværre mistet
6 betalende medlemmer
i 2010, der er som grund
for udmeldelsen har sagt
forskelligt, men overvejende er det utilfredshed
med Grøn Vækst og
vandmiljøplanen, nævnte
Hans Valdemar Moldt,
som vil igangsætte en
kampagne for at få flere
V-medlemmer. 

MALERENS LAGERSALG

v/ Ravns Malerfirma

Tlf. 74 44 27 24
Bil 40 74 27 24

ÅBNINGSTIDER
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

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

Samarbejdet i byrådet
med Venstre, Fælleslisten,
Konservative, Slesvigsk
Parti, Dansk Folkeparti og
SF er en konstant udfordring, der dog indtil videre
er lykkedes ganske godt.
Det fastslog formand
for Broagerlands Venstre,
Hans Valdemar Moldt, på
vælgerforeningens generalforsamling i hos Nette
Jensen i Skelde.
Han var af den opfattelse,
at Venstres byrådsgruppe
har en stor del af æren for
det gode arbejdsklima.
Hans Valdemar Moldt

CJ@broagerbilsyn.dk

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

– alt malerarbejde udføres
– altid et godt tilbud i butikken
ÅBNINGSTIDER:
Mandag - Torsdag
14.30-17.00
Fredag 13.00-17.00 Lørdag 9.00-12.00

VESTERGADE 27 • 6310 B ROAGER
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Lundtoft

Aktiv i lokalsamfundet
Af Jens Jaenicke
Godhardt Saugstrup,
Rønnevej 3, Kliplev, fylder torsdag den 24. marts
80 år.
Han stammer fra Salling
og kom i 1952 til Padborg
som soldat. Han fandt sig
godt tilpas i det sønderjydske, kom på Gråsten
Landbrugsskole og tjente
på forskellige gårde, indtil
han mødte sin kone, Signe,
som han blev gift med. I
1959 købte de en gård vest
for Kliplev, hvor de drev
landbrug gennem 45 år,
heraf de sidste 21 år suppleret med en rullende forretning med dybfrostvarer.

Et nyt stuehus blev opført og avlsbygninger blev
renoveret.
Da Lundtoft Kommune
i 1990'erne inddrog store
arealer til byggemodning,
måtte han afgive al jorden
dertil.
Parret købte hus i Kliplev,
hvor de nyder deres otium.
De er begge virksomme
i deres bys liv. Han er
aktiv i flere aktiviteter,så
som ældreidræt, Krolfspil
og Erhvervshæmmedes
Forening i Fredericia. Han
holder gerne foredrag i byens foreninger og ude omkring , og er til stor hjælp
ved mange arrangementer.
Den runde fødselsdag

Ældre Sagen har
806 medlemmer
Af Jens Jaenicke
Ældre Sagens lokalafdeling
i Lundtoft har over 800
medlemmer. På foreningens årsmøde i Felsted
Forsamlingslokaler deltog
96 medlemmer.
Formanden Anker Olsen
aflagde en vidtfavnende
beretning om hovedforeningens og især om den
lokale forenings virke i det

Mand & Bil

Selvkørende arbejdskraft

Varnæs

Martin Mætzke
Tlf. 20454938
mandogbil.dk

Mand&bil leverer arbejdskraft til
håndværkere, private og virksomheder

forgangne år og om tiltag
og planer for fremtiden.
- Ældre Sagen er alles
sag, sagde Anker Olsen
og tilføjede, at foreningen
arbejder for at skaffe dens
medlemmer gode rabatter i mange forretninger,
arrangere billige rejser,
deltage i PC- undervisning, julefest og kulturelle
arrangementer.
18 frivillige hjælpere
foruden bestyrelsen gør
en stor indsats som besøgsvenner, som ledsagere til
lægen eller biblioteket eller
andre situationer, hvor en
ældre eller handicappet

Møde om
Olieboringen
Til sommer vil det Polske Stats Olie- og Gasselskab,
PGNiG, og den danske stats Nordsøfonden bore
efter olie / naturgas på en mark på Kidingvej.

Godhart Saugstrup fylder
80 år.
fejres sammen med hustruen Signe og fire børn,
to drenge og to piger. Der
er åbent hus på dagen for
venner og bekendte indtil
kl. 15. 
medborger trænger til en
hjælpende hånd.
- Vi har en aftale med
de to præster i Kliplev og
Bovrup om at henvende sig
til os, når de møder hjælpekrævende medborgere,
nævnte formanden, som
omtalte, at foreningen også
arrangerer kurser for ældre
billister og vaccination
mod influenca.
Anker Olsen kom ind
på Aabenraa Kommunes
planer om at nedlægge
Lundtofts to plejecentre,
som han advarede om.
Regnskabet blev efterfølgende aflagt af kassereren
Jens Søndergaard,det sluttede med et mindre underskud og en balance på godt
26.000 kr. 

Genvalg
På generalforsamlingen i
Ældre Sagen Lundtoft blev
Anker Olsen, Felsted, og
Ingrid Lorenzen, Tråsbøl,
genvalgt til bestyrelsen.



Flot gymnastik i Bovrup
Sundeved Efterskole
dannede søndag rammen om Bovrup-Varnæs
Idrætsforenings flotte


For 50 år siden blev de
konfirmeret i Kliplev
Kirke. Søndag mødtes de
Nyvalgt til bestyrelsen
blev Anne Marie Lund,
Varnæs, som afløser Tina
Jessen, Bovrup, der blev
suppleant. Den anden
suppleant blev Nis Chr.
Hansen, Lundtoft. 

Den selvejende Institution Felstedhallen

Vi vil gerne invitere alle interesserede til et møde

Generalforsamling

hvor vi fortælle om, hvad der skal ske,
og hvor lokalbefolkningen kan få svar
på de spørgsmål, I sikkert har.
For at sikre, at der er kaffe og kage til alle deltagere,
vil vi bede om tilmelding på tlf. 7468 0311 inden
tirsdag den 29. marts om eftermiddagen.
Vi glæder os til at fortælle jer om projektet, der måske
igen vil give Kiding en plads i danmarkshistorien.
På vegne af PGNiG
Hans Chr. Dahlerup Koch

forårsopvisning, der blev
overværet af et stort og
veloplagt publikum.
De små Mariehøns

boltrede sig på gulvet
og publikum fik en stor
oplevelse. 

Det grå guld samlet i Kliplev

Boringen er et resultat af de seismiske undersøgelser,
der blev foretaget i området sidste år.

Onsdag den 30. marts kl. 19.00
på Sundeved Efterskole

Foto Søren Gülck

afholder ordinær

Torsdag den 28. april kl. 19.30
i Felstedhallen
Dagsorden i.h.t. vedtægterne
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen
skal være hallen ihænde senest 1 uge før
Alle er velkomne
For at være stemmeberettiget på generalforsamlingen
skal medlemsbevis være afhentet senest 1 måned
inden generalforsamlingens afholdelse
På bestyrelsens vegne
Carsten Nielsen

Foto Jimmy Christensen
så til guldkonfirmation.
Stemningen var opløftet
og gemytlig, da de drak
morgenkaffe og spise
rundstykker i præstegården hos sognepræst Eva

Wiwe Løbner. Blandt
deltagerne var også frk.
Jensen, som dengang var
lærer på Kliplev Skole.
Efter morgenkaffen var de
til gudstjeneste. 

KLIPLEV AUTO& TRAKTORSERVICE
Karsten Iwersen
Søgårdvej 15, Kliplev
6200 Aabenraa
Telefon 7468 8324
Mobil 2140 8332
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ÅBNINGSTIDER Mandag-Fredag kl. 9.00-19.00 | Lørdag kl. 8.30-16.00 | Søndag kl. 10-16
BAGEREN ÅBNER Mandag-Fredag kl. 8.00 | Lørdag kl. 7.00 | Søndag kl. 7.00

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

Kliplev
Svinekam

Junior
bananer

med svær
2 kg.
+ 1 spand rødkål

Maizena
Quick Boller

i pose

100

7 stk. pr. pose

10

00

Slagterens
hjemmelavede
Lasagne

00

10
Maks 4 pakker
pr. kunde pr. dag

Ungarbejder søges
til vareopfyldning
Arbejdstid 4 timer om ugen:
Mandag 17.00 - 19.00,
samt Torsdag 17.00 - 19.00
Alder: Du skal være
gået ud af 9 klasse
Personlig henvendelse
til Anders

min. 900 gr.

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

00

40

Coop
Tortillas

3 pakker

00

35

00

Sundeved

I god gænge
Lokalhistorisk Forening for
Sundeved er en virksom
forening. På generalforsamlingen glædede formanden
Carl Peter Møller sig over,
át det tidligere kommunekontor i Ullerup igen
er i brug. Derfor er det
ikke længere aktuelt med
en flytning af arkivet fra
Avnbøl.
Videre nævnte han, at

tillidsmandsmødet havde
en stor fremmødt skare.
- Vi udsendte i 2010
igen et årsskrift, som vi
synes, vi kan være godt
bekendt, sagde Carl Peter
Møller, som mindedes det
afdøde bestyrelsesmedlem Troels Christensen,
Nybøl, som med sit stille
og rolige væsen på udmærket vis udfyldte en plads i
bestyrelsen. 

V-formand genvalgt
Formand for Venstre i
Sønderborg Kommune,
Daniel Staugaard

Johannsen, Ullerup, blev
genvalgt som formand på
generalforsamlingen.
Til bestyrelsen var
der genvalg til Margit
Søndergaard, Gunnar
Glindvad Kristensen,
Martin Søndergaard og
Marck Thorning og nyvalg
til Tage Fink. 

Daniel Staugaard
Johannsen

Minisamfund på
Nydamskolen

Undervisningen på
Nydamskolen er omlagt til minisamfundet
’’Nydammen’’ i denne
uge. Skolen skal fungere
som en by i et helt normalt
samfund, hvor alle elever er
ansatte på helt almindelig
arbejdsmarkedsvilkår.
De i alt 22 virksomheder
i ’’Nydammen’’ producerer
alt lige fra pizza til aviser.
De ansatte – eleverne - i
virksomhederne kan naturligvis bruge deres daglige
fritid på 50 minutter til at

Tur til
Kina
9. klasse på Eckersberg
Børneunivers i Blans rejste
fredag til Kina. Rejsen til
Kina er en fast tradition
for de ældste elever på
skolen. 

gå i fitness, på skøndhedssalon, på café eller restaurant, mens de holder sig
opdaterede med stort og
småt fra ’’Nydammen’’ i
den lokale avis.
’’Nydammen’’ er åben for
besøgende torsdag den 21.
marts fra kl. 10 - 12 og igen
fra kl. 17 - 19 hvor alle interesserede er velkomne. 

Valg i
Sundeved
På generalforsamlingen i
Lokalhistorisk Forening for
Sundeved blev formanden
Carl Peter Møller genvalgt.
Kassereren Pia Wagner
ønskede ikke genvalg til bestyrelsen. I stedet nyvalgtes
Bente Lebrecht. Derudover
blev Christine Kristiansen
nyvalgt i stedet for afdøde
Troels Christensen. 

Besøg genbrugsbutikken med

MØBLER – TING – TØJ
og gør et godt køb

Stationsgade 3, Vester Sottrup, 6400 Sønderborg · Tlf. 40 76 22 36
Åbningstider: Man.-tirs.-ons.-tors. kl. 15-17.30, lørdag kl. 10-13
VI MODTAGER GERNE BRUGBARE MØBLER OG ANDRE TING
DØDSBOER AFHENTES EFTER AFTALE
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Nybøl Messen blev
godt besøgt



Velpolstret
pensionistforening

Foto Jimmy Christensen

Der var et utal af udstillere, da der søndag var
Nybøl Messe i klubhuset.
Der var også masse af

husflid, håndarbejde og
sparekasseråd at få. En frisør satte håret op til narrestreger på en pige, hvis far

så knap så begejstret ud.
Flere hundrede mennesker
kiggede inden for i løbet af
eftermiddagen. 

Ullerup Pensionistforening
har penge på kistebunden.
På generalforsamlingen
på Forsamlingsgaarden
Sundeved aflagde kassereren Meta Petersen regnskabet, som viste, at foreningen råder over en kassebeholdning på 24.500 kr.
Formanden Jørgen
Rasmussen gennemgik
årets aktiviteter over for
de 17 fremmødte medlemmer. Der blev holdt et
minuts stilhed til minde
om det afdøde medlem
Johannes Bertelsen.
Genvalgt til bestyrelsen
blev Jørgen Rasmussen,

Maren Hemmingsen og
Bente Sønnichsen.
Bestyrelsessuppleant
Ellen Marie Alsing ønskede ikke genvalg.
Nyvalgt blev Niels Erik
Lund. Gunhild Grau
Christensen blev genvalgt
som suppleant.
Fanebærer er Jørgen
Rasmussen
Som regnskabskontrol-

lanter blev Louise Schulz
og Jens Fr. Jensen genvalgt.
Som regnskabskontrollant suppleant ønskede
Hans Johansen ikke genvalg. Nyvalgt blev Gerda
Madsen.
Efter generalforsamlingen
var der et minilotto med
15 gevinster. 

Sundeved
Husholdningsforening
afholder

GENERALFORSAMLING
Mandag den 11. april kl. 19.30
i L-Lokalet på Sundeved Forsamlingsgaard
Dagsorden ifølge gældende vedtægter

BNS Træningstider 2011
Udendørs

Foreningen er vært ved kaffen
Vel mødt
BESTYRELSEN

ULLERUP og OMEGNS
HUSHOLDNINGSFORENING

HOLD

DAG

TIDSPUNKT

STED

TRÆNERE

START

U4–U5
Piger/drenge
(årg. 2006-7)
U5-U6-U7
Piger
(årg. 2004-6)
U6
Piger/drenge
(årg. 2005)
U6–U7
Piger/drenge
(årg. 2004-5)
U7
Piger/drenge
(årg. 2004)

Onsdag

16.30-17.30

Sottrup

Michael Mathiesen

27.04.11

indbyder til foredrag med

Torsdag

16.30-17.15

Nybøl

Nadja
Christina
Bente Knudsen (tovholder)
Jens Lauritzen
Jeroen Hinse

28.04.11

HENRIK SOLMER

27.04.11

Der fortæller om livet på Emma Mærsk
Henrik Solmer er født og opvokset i Avnbøl

Onsdag

16.30-17.30

V. Sottrup

Torsdag

16.15-17.00

Nybøl

Lars Dorf

28.04.11

Tirsdag den 29. marts 2011 kl. 19.30
på Bakkensbro Skole

Tirsdag
Torsdag

16.30-17.30

V. Sottrup

05.04.11

pris 25 kr. pr. medlem. 45 kr. for ikke medlem
Foreningen er vært ved kaffen

U8
Piger
(årg. 2003)
U8
Piger/drenge
(årg. 2003)
U9 Drenge
(årg. 2002)

Onsdag

16.30-17.30

Blans

Ole Sørensen
Henrik Jessen
Bo Elneff
Torben Dall
Ken Mathiasen
Karin Skov

Tirsdag
Torsdag

17.30-18.30

V. Sottrup

Kenneth Sølund
Jim Alnor

05.04.11

Tirsdag

16.15-17.30

V. Sottrup

Henrik Hvid
Erik Lyck

05.04.11

U10 Drenge
(årg. 2001)

Tirsdag
Torsdag

16.30-18.00

V. Sottrup

05.04.11

U10-U11 Piger
(årg. 2000-1)

Onsdag

16.45-18.15

Nybøl

Peter Thomsen
Michael Vongesen
Niclas Hansen
Brian Sørensen
Lars Poulsen

U11 Drenge
(årg. 2000)

Mandag
Onsdag

17.00-18.30

V. Sottrup

Ronnie Philip
Kenneth Mathiesen

04.04.11

U12 Piger
(årg. 1999)

Onsdag

16.45-18.15

Nybøl

06.04.11

U12-13 Drenge
(årg. 1998-9)

Tirsdag
Torsdag

16.30-18.30

V. Sottrup

Jonas Thykær
Jesper Hansen
Rasmus Otzen
Michael Jakobsen
Kevin Hansen

U13 Piger
(årg. 1998)

Torsdag

17.00-18.30

Nybøl

Bente Knudsen

06.04.11

U14-U15 Drenge
(årg. 96- 97)

Mandag
Onsdag

17.30-19.00

V. Sottrup

Niclas Hansen
Peter Jørgensen

28.03.11

U16-U17 Drenge
(årg. 94-95)

Mandag
Onsdag

17.30-19.00

V. Sottrup

Niclas Hansen
Peter Jørgensen

28.03.11

Seniordamer

Mandag
Onsdag
Tirsdag
Torsdag

19.00-20.30

V. Sottrup

Bo Lorenzen

19.00-21.00

V. Sottrup

Claus Petersen
Ole Jakobsen

23.03.11
(spillermøde)
Er startet

Seniorherrer

www.BNS-fodbold.dk

Gerne tilmelding til Solvejg 74 46 15 14
Anne 74 46 12 59
27.04.11

Irsk aften med
På Forsamlingsgården Sundeved Vester Sottrup
Fredag den 25. marts kl. 20.00

06.04.11

29.03.11

Entre 100. kr.
Ungdomspris 75. kr.
Billetter kan købes på Biblioteket i Vester Sottrup.
På Sønderborgbilletten.
Restpladser sælges ved indgangen.

Foreningen for
Forsamlingsgården
Sundeved
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Striden om den gamle
fredsegs forvisning til
Nordborg har vakt opsigt over hele Danmark.
Næstformand i Gråsten
Handelsstandsforening,
Per Rosenberg, optrådte
mandag aften i både TV
Syd og på TV2, hvor han
krævede fredsegen tilbage til slotsbyen.
22 stamgæster på
Tinsoldaten var forleden
på en hyggelig udflugt til
keglebanen i Harreslev
ved Flensborg. Efter keglingen spiste man på en
græsk restaurant.
17-årige kokkeelev Jack
Bøttger, Gråsten, har
den politiske bacille i
blodet. Han er meget politisk interesseret, og har
meldt sig ind i Gråsten
Venstre.
Svend Nielsen,
der er kasserer i
Centerforeningen i
Ulsnæs Centret, har
meddelt, at han stopper på foreningens
generalforsamling.
Johanne Krabbe, der forleden købte Det Gamle
Apotek i Gråsten, havde
planer om at indrette
bygningen til et mindre hotel. Sønderborg
Kommune godkendte
planen, banken var også
positiv, men kreditforeningen pegede fingeren
nedaf. Så hotelplanerne
er foreløbig udskudt i det
uvisse.
Rafleturneringen på
Tinsoldaten havde 24
deltagere. 1. pladsen
og en gevinst på 1.000
kr blev vundet af Tom
Matzen, Gråsten. 2.
pladsen gik til Albert
Schulz, Gråsten.
Sædvanen tro var
det fhv. uddeler Kaj
Clausen som på myndig vis var ordstyrer på
generalforsamlingen
i Gråsten og Omegns
Brugsforening. 

Stegt flæsk med persillesovs
eller pandestegte rødspættefileter

Historisk Forening for
Gråsten By og Egn
holder

GENERAL
FORSAMLING

TORSDAG DEN 14. APRIL 2011 KL. 19.30
på Rinkenæs Efterskole
Dagsorden i henhold til vedtægterne.
På valg er følgende bestyrelsesmedlemmer:
Ruth Jensen (modtager genvalg),
Mogens Jacobsen (modtager genvalg),
Hanne Næsborg Andersen(modtager genvalg) og
Hans Chr. Lassen (modtager genvalg) samt
2 revisorer: Jørgen Wrang og Frede Ihle.
Efter kaffen vil forstander John Østergaard fortælle om efterskolen.
Bestyrelsen

Sønderborg
Sådan ﬁnder ”Sporløs”
de forsvundne forældre

kr.

75,-

www.1747.dk

Hørt i byen

HVER ONSDAG HELE DAGEN

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

D’ORO
Pizzaria
Telefon 7465 4240
Mobil 2799 1187
ÅBNINGSTIDER

KUN HOS STELLA PIZZARIA
kan man betale med Dankort
ved udbringning

STELLA

Mandag til søndag
kl. 16.00-22.00

Pizzaria

Bestil din mad online

WWW.DORO-PIZZA.DK

Tlf. 74 65 42 42
Borggade 1 - 6300 Gråsten

CaFeodora åbner igen
efter vinterpausen
Fredag den 1. april kl. 17.30
Der vil som hovedregel være åbent fredag & lørdag fra 17.30 – 21.30
Der vil i sommerperioden være åbent fra 11.30 – ?
Uden for åbningstiderne er det muligt at holde et privat selskab, hvor vi kan tilbyde alt lige fra
bordpynt til musik så de ikke behøver tænke på andet end at nyde festen. Så skal der holdes
fødselsdag, klassefest, konfirmation, jubilæer, brunch eller frokostarrangement
Kom og hør nærmere – vi er altid klar til at give et tilbud – det er ganske gratis.

Foredrag med Lillian Gjerulf Kretz
Onsdag den 30. marts kl. 19.00
på Biblioteket Sønderborg
I 12 måneder rejste Lillian Gjerulf
Kretz jorden rundt sammen med
danskere, som i et helt liv har ledt
efter deres forsvundne far eller mor.
Hør om hvordan det lykkes at ﬁnde
mennesker, der ikke har ladet høre
fra sig i årtier. Ender sporet aldrig
koldt? Hvor går grænsen mellem at
hjælpe – og at gøre følelser i pressede
situationer til underholdning?
Hør om de svære overvejelser undervejs og
om livet som sporhund bag kameraet.
Entrè kr. 100,Tilmelding FOF-Sønderborg 74471597,
info@fof-sonderborg.dk eller www.fof-sonderborg.dk

Godt begyndt mæ
Kalle Pet´sen fra Dynt
Forrygende aften med skuespilleren
Lars Thiesgaard som Kalle Pet’ sen fra Dynt

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

Pasfoto på 3 minutter

Selskaber · Konferencer
Overnatning · Brunch

74 65 09 49

BENNIKSGAARD BED’INN
74 65 09 49

RINKENÆSHUS
74 65 18 08

Mandag den 4. april kl. 18.30
Tirsdag den 5. april kl. 18.30
Onsdag den 6. april kl. 18.30
Torsdag den 7. april kl. 18.30
Fredag den 8. april kl. 18.30

175,-

Pris kr.
inkl. middag med kogt oksekød med peberrodssovs og grøntsager.
Citronfromage og show med Kalle Pet’ sen fra Dynt
Lars Thiesgaard alias Kalle Pet’sen fra Dynt er en blandet landhandel af
gammelt og nyt. Kalle Pet´sen ser tilbage på de gyldne dage i 1990-92 hvor
han optrådte med sin gode ven, Kloj Kukkemand fra Hundslev å Als. Kalle hæ
sit kalle-oke-anlæg med, og en fin storskærm, hvor han viser klip fra det gamle
show “Halløj halløj mæ kalle å kloj” og fortæller historien om de legendariske
shows. Kalles lille firma “Synnejysk Øvesætte Byrå” har oversat en del nye sange
til synnejysk, som han gerne vil dele med publikum. Og så bliver der et interessant
besøg i tegnefilmens verden. Der bliver et gensyn med Kalles Melodi Grand Prixnummer, ligesom hittet “Din sexe Ting” bliver serveret. Og aftenen
rundes af med Kalles version af “We are the champions”, nemlig
“Vi æ Graastene”, som en del vil kende fra årets ringriderfrokost,
hvor den de seneste år har været en fast bestanddel.
Kalle glæder sig til at besøge Den Gamle Kro, og
håber at rigtig mange sønderjyder har lyst til
at lægge vejen forbi til en aften med god
mad, hyggeligt samvær, sang og musik
– alt sammen på synnejysk. Naturligvis.
Reserver bord

Slotsgade 6 · 6300 Gråsten · Tlf. 74 65 15 67
www.1747.dk · Åbent hver dag fra kl. 11.30
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Hos os får du gode råd om køb, salg og vurdering
GRÅSTEN - ØSTERSØVEJ 9, ST. TH

GRÅSTEN - BELLEVUE 3, LEJL. 4

GRÅSTEN - STJERNEVEJ 21

Skagenhus i 1. parket til vandet

Ejerlejlighed i 1. parket til vandet

Velholdt parcelhus ved skoven

NYHED

Kontantpris:
Udbetaling:
Brutto:
Netto:

6

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:

0

2.175.000
110.000
13.803
10.950

Bolig i m²:
Opført:
Stuer / vær.:
Sagsnr: 163

91
2006
1/2
Ejerlejlighed

Kontantpris:
Udbetaling:
Brutto:
Netto:

5

1.490.000
75.000
9.532
7.953

Bolig / grund i m²:
Opført:
Stuer / vær.:
Sagsnr: 143

140 / 863
1961
1/4
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.

Lejligheden er beliggende i en flot bygning der er opført i 2006 og
består af i alt 12 lejligheder. Der er både trappe og elevator op til
ejerlejligheden, som er beliggende på 1.sal. Ejerlejligheden kan
både benyttes som helårsbeboelse og fritidsbolig da der ikke er
bopælspligt. En lejlighed der fortjener en besigtigelse!

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

GRÅSTEN - BORGGADE 16 A

GRÅSTEN - DOMHUSPARKEN 14

GRÅSTEN - BOJSKOVVEJ 50

Feriebolig - Axelhus

Parcelhus i centrum af Gråsten

Nyrenoveret nedlagt landbrug

Kontantpris:
Udbetaling:
Brutto:
Netto:

5

650.000
35.000
4.491
3.770

Bolig / grund i m²:
Opført:
Stuer / vær.:
Sagsnr: 195

50 / 285
1890
1/1
Ejerlejlighed

Kontantpris:
Udbetaling:
Brutto:
Netto:

5

1.195.000
60.000
7.897
6.409

Bolig / grund i m²:
Opført:
Stuer / vær.:
Sagsnr: 227

167 / 1000
1965
1/5
1- familieshus

Kontantpris:
Udbetaling:
Brutto:
Netto:

5

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.

Ferieboligen er indrettet således: Køkken i åben forbindelse med
stuen. Rummeligt soveværelse med skabe. Badeværelset fremstår
lyst og venligt med bruseniche. Til foreningen hører 2 carporte og
p-pladser. Vaskerum og opbevaringsrum. Kælder samt stor flot
træterrasse hvorfra man kan nyde en fantastisk udsigt til Slotssøen.

Indretning: Entré. Køkken. Bryggers, depotrum samt seperat toilet.
Værelse. Stor stue med brændeovn og udgang til overdækket terrasse. Fra stue og køkken er der adgang til arbejdsværelse. 3 værelser samt soveværelse. Badeværelse med badekar og bruseniche. Der
hører have, carport, terrasse samt overdækket terrasse til huset.

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.

FELSTED - BØGHOLMVEJ 1

GL SKOVBØL - VELKÆR 11

ULLERUP - TREKANTEN 34

Hus i naturskønne omgivelser

Velholdt ejendom med god plads

Velindrettet andelsbolig
TILBUD ØNSKES

Kontantpris:
Udbetaling:
Brutto:
Netto:

6

895.000
45.000
5.849
4.723

Bolig / grund i m²:
Opført:
Stuer / vær.:
Sagsnr: 174

125 / 502
1947
1/3
1- familieshus

Kontantpris:
Udbetaling:
Brutto:
Netto:

4

1.385.000
70.000
8.581
7.100

Bolig / grund i m²:
Opført:
Stuer / vær.:
Sagsnr: 212

164 / 3300
1933
1/3
Nedl. landb.

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

3

290.000
2.555
1.105

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

84
1989
1/2
Andelsbolig

Drømmer du om et pænt hus, med flot udsigt over åbne marker,
men hvor der stadig er kort afstand til byen? Så har vi huset her.
Består af: Entré. Stue med brændeovn. Køkken. Soveværelse.
Badeværelse med bruseniche. Bryggers. 1.sal: Repos samt 2 gode
værelser. Et velindrettet hus i dejlige omgivelser.

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

Sagsnr:
252
Andelsboligen er opført som en selvstændig bolig med egen have
og carport. Indretning: Køkken med spiseplads. Stue med stort vinduesparti til udestuen. Soveværelse. Badeværelse. Værelse. Byggers.

HOKKERUP - SØNDERVEJEN 16

HOKKERUP - LUNDTOFTVEJ 10

HOLBØL - HAVREMARKEN 79B

Moderniseret villa

Hobbylandbrug med 8,6 ha. jord

Andelsbolig med en billig husleje

Kontantpris:
Udbetaling:
Brutto:
Netto:

890.000
45.000
6.026
4.879

Bolig / grund i m²:
Opført:
Stuer / vær.:
Sagsnr: 186

133 / 977
1941
3/2
1- familieshus

Planløsning: Entré. Spisestue, 2 dagligstuer, hvor der er installeret
nyere træpillebrændeovn. Pænt køkken fra 2008. Bryggers. Lyst og
rummeligt badeværelse . Vikt.rum. 1.sa: Børneværelse. Skunk - som
er ombygget til opbevaringsrum. Pænt soveværelse. Til huset hører
dejlig terrasse. Pæn forhave. Carport samt udhus.

Kontantpris:
Udbetaling:
Brutto:
Netto:

2.450.000
125.000
15.834
12.291

Bolig / grund i m²:
Opført:
Stuer / vær.:
Sagsnr: 205

212 / 86761
1861
1/4
Nedl. landb.

Renoveret ejendom der er gennemgående er renoveret de seneste
10 år med nyt badeværelse, ståltag og ny carport m.m. Til ejend.
hører 8,6761 ha. jord, som ligger direkte ved huset. Isoleret
maskinhal på 432 m2. Muret staldbygning på 145 m2 med mulighed
for indretning til dyrehold. Nyopført carport på 26 m2.

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

425.000
2.992
1.075

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

104
1989
1/3
Andelsbolig

Sagsnr:
222
Indretning: Soveværelse. Lyst badeværelse. Stor stue med godt lysindfald og udgang til terrassen. Køkken i pæn stand. Bryggers. 2
gode værelser. Til andelsboligen er der egen have og carport.
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