
EGERNSUND & KVÆRS EL-SERVICE

SPAR PÅ 
VARMEN

- Vi er autoriseret forhandler 
af Panasonic varmepumper

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

RING OG FÅ ET TILBUD TELEFON 74 44 25 80

Tlf. 74 48 50 57

900 m2 
bad-udstilling

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

CH-Regnskab

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

VeLVÆreAFten 
PÅ MArInA FIsKenÆs 

Hver onsdag, fredag og lørdag aften

279,-   incl. entre og 
let buff et  

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

Derudover kan der tilkøbes følgende behandlinger:
• Velværemassage 195,-
• Ansigtsbehandling 195,-

• Fodspa 195,-
• Luksus til kroppen 195,-

Ved efterspørgsel gives der også større behandlinger.

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

 
Skjorter/strik

499,-

79995

& MØBELPOLSTER VÆRKSTED

Stort udvalg i møbelstoff er
Salg af restaurerede

antikke møbler
A D JØRGENSENS GADE 2

6300 GRÅSTEN

ÅBENT LØRDAG & SØNDAG
KL. 11.00 - 18.00

www.lokalguide.dk · www.siggiantik.dk · Tlf. 51 83 74 34

SIGGI ’S ANTIK

Lars Thiesgaard for 
fuld udblæsning
Af Gunnar Hattesen 
Foto Jimmy Christensen

Skuespilleren Lars 
Thiesgaard havde gode 
varer på hylden, da han 
5 aftener i træk optrådte 
på Den Gamle Kro. 
Veloplagt, sjovt og festligt 
gav han den som Kalle 
Pet'sen fra Dynt.

Den muntre gråstener-
dreng bruger hele kroppen 
og et utal af grimasser, 
når han giver den som 
den lidt kiksede mand 
fra Broagerland. Der er 
nærmest ved at opstå en 
hel kult omkring Kalle 
Pet'sen fra Dynt, og Lars 
Thiesgaard kan ham på 
fingrene. Indslagene med 
Beatles sange, der blev 

oversat til synnejysk, var 
jublende morsomme og 
kaldte lattertårer frem.

Lars Thiesgaard leverede 
et show der var lige i øjet. 
Og det blev driblet hjem 

med brede grin over hele 
linien. 

Uge 15
12. april 2011
4. årgang

Telefon
21 16 06 83
29 25 95 50 

Tak fordi 
du handler 

lokalt

http://www.marinafi
mailto:chregnskabsservice@hotmail.com
http://www.lokalguide.dk
http://www.siggiantik.dk


OPLaG: 15.000 eks. ugentlig
TryK: OTM avistryk a/S

Ansvarshavende 
redaktør
Gunnar Hattesen
Højmark 5, rinkenæs
6300 Gråsten

Telefon 21 16 06 83

redaktion@graastenavis.dk

Annonce 
chef 
Jimmy Christensen
Lundtoftvej 4, Kværs
6300 Gråsten

Telefon 29 25 95 50

graastenavis@hotmail.dk

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

Grafisk 
tilrettelæggelse 
Hans-Ole Nielsen
Graphos – Grafisk 
Industriel Produktion

www.graphos.dk

   

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

Regnskab
CH regnskabsservice
Conny Hansen
Gråstenvej 15 a 
Felsted

Telefon 74 68 56 00

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

Fredag kl. 13-15 eller efter aftale

Redaktionel 
medarbejder
Helle Gyrn

hellegyrn@gmail.com

KVÆRS VVS
Aut. VVS installatør

Degnetoft 15 – Kværs
6300 Gråsten

Tlf. 74 65 94 10
Gratis rådgivning og tilbud
Forhandler af Vaillant gasfyr & KSM Stokerfyr

Fjordvejen 12, Kollund
6340 Kruså
Telefon 74 67 80 67

Aut. el-installatør

p h  2 / 1  p e n d e l

www. lou i spou l sen . com

Panthella Gulv
Design: Verner Panton

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

Kloakrotten.net

74 60 85 04 ∙ 20 47 55 11

Kloak- og entreprenørarbejde udføres:

Bygaden 2 · Hønsnap · 6340 Kruså · www.kloakrotten.net

 · Separation af kloak
 · Nedsivningsanlæg
 · Minirensningsanlæg
 · Dræning
 · Belægning
 · Støbearbejde
 · Forsikringsskader

 · Udgravning af sokler
 · Sandpuder
 · Salg af muldjord

Pasning af store  og små arealer:  Græsslåning og  ukrudtssprøjtning

Quorp’s Busser arrangerer bustur til Bornholm, som er Danmarks dejligste 
ferieø. Østersøens perle er en af de mest eftertragtede feriesteder. Vi skal 

opleve Bornholms perlerække af attraktioner. Vi skal se den største og fl otteste 
af Bornholms 4 rundkirker. Vi skal se Gudhjem, som er en af Danmarks 

fl otteste byer. Vi skal besøge Nordeuropas største borgruin, Hammershus, 
som rummer et spændende stykke Danmarkshistorie. Vi skal opleve 

Bornholm med de stejle klipper, afvekslende landskaber og hvide sandstrande 
og besøge Rønne og de små idylliske byer, som oser af atmosfære.

Vi skal bo på Hotel Balka i den skønne
østbornholmske by Nexø.

Pris 3450 kr
som incl. person i dobbeltværelse, 

halvpension, bus, færge fra Sassnitz 
på Rügen til Rønne t/r, guidede ture, 

men ikke entre.
Tillæg for enkeltværelse 400 kr.

Yderligere oplysninger og tilmelding til

Tilmelding til Herman Quorp tlf. 7465 0850 eller email: quorpsbusser@email.dk

Busrejse til

Bornholm
Mandag den 20. juni

til Fredag den 24. juni

Dyrlægen 
fortalte
Gråsten Ældreklub slutte-
de sæsonen med fuldt hus 
til foredraget med dyrlæge 
Gregers Høilund Carlsen 
fra Broager.

- Det var rigtig dejligt at 
slutte med så mange tilhø-
rere, bordene var fint for-
årspyntet med indsamlede 
grene og blomster fra na-
turen, fortæller formanden 
Dorthe Sørensen.

Gregers Højlund Carlsen 
fortalte om sin studietid 
på Landbohøjskolen. Han 
havde lovet sig selv, at han 
på et tidspunkt ville til 
afrika, og det kom han.
Han fortalte om de 5 år, 
han var i afrika, det arbej-
de han udførte og de spæn-
dende oplevelser han havde 
i forbindelse med det..

Han skulle til Danmark 
igen for at overtage sin fars 
dyrlægepraksis i Broager, 
så det blev kun til de 5 
år. 

200 så lokalbrag mellem Gråsten og Lundtoft

Gråsten Boldklub har ta-
get hul på den nye sæson i 
serie 3. Programmet lød på 
hele 3 kampe i den første 
uge. Mandag var opgaven 
en svær udekamp imod 
Løgum IF, som er en af fa-
voritterne i puljen. Gråsten 
fightede sig flot igennem 
kampen, og fik lidt heldigt 
hevet en uafgjort 1-1 med 
hjem efter mål af Torben 

Petersen. Kampens bed-
ste spiller var målmand 
Christian Schøning.

anden kamp var på 
hjemmebane imod Starup. 
Gråsten lagde sig fra start 
på kampen og på 2 mål af 
Torben Petersen fik Gråsten 
sat 3 point på kontoen. 
Kampens bedste spiller var 

den stærke midterforsvarer 
Henrik Weidmann.

Søndag stod den så på 
lokalbraget imod Lundtoft. 
200 tilskuere var mødt op 
for at støtte enten det ene 
eller andet hold. Gråsten 
startede fint og kom efter 5 
minutter foran 1-0 ved mål 
af Jon Hansen, men deref-
ter gik alt galt for Gråsten.

Midtbanen virkede ual-
mindelig tung og sløv, 
Nicolai Jacobsen og Per 
Grohnheit havde absolut 

ingen god dag og blev gang 
på gang overløbet af et 
ivrigt Lundtoft hold. Også 
i forsvaret var der store 
problemer. En tung Jeppe 
Lund og unge Morten 
Skriver havde store vanske-
ligheder i det defensive ar-
bejde og blev gang på gang 
fanget på mellemhånd. 
Efter 10 minutter scorede 
Lundtoft til 1-1 efter hjør-
nespark, hvor både Nicolai 
Jacobsen og Per Grohnheit 
kunne have blokeret skud-
det, men begge stod og sov. 
Kun 6 minutter senere ske-
te præcis det samme igen, 
Nicolai Jacobsen glemte 
sin markering, og Lundtoft 
scorede dermed til 1-2.

Midt i første halvleg blev 
kampen reelt afgjort, da 
Jeppe Lund helt uforstå-
eligt begik et meget dumt 
straffe. resten af kampen 
dummede Gråsten sig 
gang på gang og fik en lus-
sing på hele 1-7.

- Det var en flov og pinlig 
indsats. Jeg kan kun sige 
undskyld til publikum. 

Jeg håber virkelig, at dem 
der møder op for at se os 
spille næste gang får en 
helt anden indstilling at se, 
siger en skuffet cheftræner 
rasmus ringgaard.

Næste kamp er på hjem-
mebane mod Lysabild 
mandag den 25. april kl. 
16.00. 

Gråstens 1. hold i serie 3 led 
søndag et stort nederlag til 
Lundtoft.
 Foto Jimmy Christensen
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GRÅSTEN
Slotsgade 7, 6300 Gråsten ∙ Tlf. 74 65 30 31
www.tojeksperten.dk

Forårstilbud

Spar

200,-
Spar

703,,-

Combi Habit
m/stræk

HABIT
2000,-

SKJORTE
400,-

SLIPS
300,-

SÆTPRIS

1997,-

 

Catalina
Vindjakke
eller Blazer

FRIT
VALG

500,-

Vindjakker

FRIT
VALG

1.000-
 

Bomuldsstrik
Krølfri Skjorte
eller
stræk Jeans

PR STK 400,-
2 STK

600,-
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KLINIK
ANNA-MONA

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

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

Fodpleje
Lægeeksamineret
Massage
Akupunktur 2000 • Laserterapi

Zoneterapi

Klostervang 49 - Kliplev - 6200 Aabenraa

lægeeksamineret fodplejer Ruth Svendsen
også udebehandling

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

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

300 kr pr. timeBestilling af påskekurve og buketter modtages på 
tlf. 7465 1748 eller www.slotsgadensblomster.dk

RING 74 65 17 48

Der blev ryddet op i Rinkenæs
Cigaretskodder, flasker og 
dåser i sækkevis blev forle-
den samlet ind i rinkenæs, 
da rinkenæs Borger- og 
Familieforening havde 
affaldsindsamlingsdag. 
30 mennesker sørgede for 
oprydning på gader og 
stræder.

- I alt blev der indsamlet 
460 kg affald, oplyser for-
eningens næstformand Per 
Thorsted. 

Rinkenæs blev gjort rent af 
frivillige.
 Foto Jimmy Christensen

Service Partner

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

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

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

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

Service Partner

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

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

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

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

Service Partner

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

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

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

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

TV- lægen 
giver dit liv et 
serviceeftersyn

Temaaften ved Kollund Møbler:
Kl. 18.30: Kroppen og søvn ved 
 Fys. Lasse Johansen.
Kl. 19.00: Buffet samt tid til at kigge 
 rundt i butikken.
Kl. 19.30: Serviceeftersyn ved 
 TV-læge 
 Peter Qvortrup Geisling.

”Publikum skal først og fremmest have en 
rigtig sjov aften, når jeg kigger forbi Kollund 
Møbler. Humor skal jo være så sundt, så 
jeg har en masse sjove og tankevækkende 
historier med fra tv-konsultationen, når jeg 
besøger Kruså den 20. april”, siger tv-lægen 
Peter Qvortrup Geisling.

Hvad er et godt liv? Hvorfor ser ”Lægens 
bord” og ”Diagnose Søges” ud, som de 
gør? Hvor meget kan man vise, der midt i 
aftenkaffen? Og hvad mener tv-lægen om 
alternativ behandling? Peter fortæller om 
sundhedsprogrammer, der hver uge samler 
op mod 700.000 seere. Han har blandt an-
det også det bedste brev med, han nogen-
sinde har fået fra en seer.

Kl. 22.00: Vi slutter temaaften.Pris for dette arrangement inkl. buffet kr. 100,- pr. person.

Onsdag 20. april kl. 18.30 - 22.00
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Tunika
500,-

Bluse
500,-

Vi glæder os til at se dig

Ulsnæs Centret  6300 Gråsten  74 65 13 12

Stor tak til kunder, v
enner, k

olleger o
g forre

tningsforbindelser fo
r 

en fantastisk opmærksomhed ve
d Tøj & Tings 25 års jubilæ

um. 

Det blev en uforglemmelig dag.

og der kommer stadig nye 
� o� e varer i butikken

Foråret er lige om hjørnet
Billede:

Tekstboks 

Vi er lige i nærheden.
Velkommen hos os på     
Slotsgade 1-3
Det er en fordel at have en bank, der ligger, hvor man bor og 
færdes. Vi kender lokalområdet og er altid lige i nærheden, hvis 
du har brug for os. 
 
Hvis du vil skifte bank til os, sørger vi naturligvis for alt det 
praktiske. Begynd med at komme forbi og få en snak med en af 
vores rådgivere. 

Tekstboks 
Adr 
Logo 

Vi er lige i nærheden.
Velkommen hos os på     
Slotsgade 1-3
Det er en fordel at have en bank, der ligger, hvor man bor og 
færdes. Vi kender lokalområdet og er altid lige i nærheden, hvis 
du har brug for os. 
 
Hvis du vil skifte bank til os, sørger vi naturligvis for alt det 
praktiske. Begynd med at komme forbi og få en snak med en af 
vores rådgivere. 

Gråsten Afdeling
Telefon 45 12 32 40

N
O

R
DI

SK MILJØMÆRKN
IN

G            

            331 036

Hovedgavl 
- oven i købet!
Værdi til 7.090 kr

Kampagnen løber i perioden 7. marts til 30. april 2011. Ved køb af 2 komplette 

madraspladser (= seng + topmadras) fra bredde 160 cm til 210 cm får du 

tilhørende hovedgavl uden beregning. Tilsvarende vejledende udsalgspris 

varierer mellem kr. 5.970 til 7.090. Kampagne kan ikke 

kombineres med andre tilbud. Velkommen!

WONDERLAND 
MEDLEY 
KONTINENTAL
NU: 19.799,- 
SPAR: 5.521,- excl. ben

30% 
PÅ ALT FRA 
RINGSTED DUN

30% 
PÅ HELE SERIEN

50% 
PÅ ALLE UDSTILLINGS-
MODELLER FRA 
AUPING

NYT 
STUDIO!

Elegance hvid læder splittop 
med Oxford Sengehovedgavl.
180 x 200 cm incl. gavl og ben medium madrasser
Før: 27638,-Kr/Euro 3.546,- NU: 18.999,-

NYT 
STUDIO!

Unique 1235 
Elevationsæt 180 x 200 cm 
Før: 17.394,- 
Nu:12.176,-
Excl. ben
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Vi giver gerne et tilbud på anlægsarbejde 
og vedligeholdelsesarbejde

Selvafhentning og levering 
af sand, grus, stabil, 
skærver i mange farver, 
stenmel i fl ere farver, 
belægningsfl iser og 
granit til haven

Kom og se vores
nye udstilling

Åbent hele
Påsken

Ladegårdskov Anlæg & Transport
Felstedvej 22, Ladegårdskov, 6300 Gråsten

Telefon 74 65 28 55 / Mobil 51 74 49 46
www.ladegaardskov.dk

Vi er klar til 
foråret!

– Er du?

Vi sælger livskvalitet

Din el-scooter 

ekspert

LM-500

Lindebjergs luksus scooter til dig der ikke 
vil gå på kompromis med noget. Her får du 
en topfart på ca. 15 km/t. Som standard 
medfølger et super lækkert kaptajnsæde 
med armlæn og nakkestøtte.

LM-500

19.995,-
Inkl. moms, excl.leveringsomkostn.

Lindebjergs

luksusscooter  

LM-350
Flot city-scooter med 4 store hjul der giver 
ekstra sikkerhed og stabilitet. Både styr 
og sæde kan justeres, hvilket sikrer en 
perfekt kørestilling og dermed også en 
rigtig god kørekomfort. LM-350 kan køres 
med både højre og venstre hånd.

LM-350

14.995.-
Inkl. moms, excl.leveringsomkostninger

4 store hjul giver ekstra 

sikkerhed  

LM-200

Denne model egner sig til korte ture i 
byen, i butikker og indkøbscentre, men 
anbefales ikke til blødt underlag. Det ene 
forhjul gør det nemt at manøvrere scoo-
teren. Kan nemt adskilles uden bug af 
værktøj, hvilket gør det nemt at tage den 
med i bilens bagagerum.

Adskilles let uden
brug af værktøj

LM-200

9.995,-
Inkl. moms, excl.

leveringsomkostn.

Cykel F
Meget stabil og sikker 3-hjulet cykel. 
De to forreste hjul sikrer god balance 
ved start og stop. Stor kurv som 
er anbragt foran, så man bevarer 
overblikket og let kan komme til sine 
tasker eller varer.
Med 3 eller 7 gear.

Model F
7 gear

9.995,-
Inkl. momsexcl. lerveringsomk.

Rollator
fra

598,-
Inkl. momsexcl. lerveringsomk.
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Se hele sortimentet på www.lindebjerg.dk 

Borggade 3 - DK-6300 Gråsten- 74 65 10 31

KÆMPE FORÅRSSALG

260 S1
Ladmål: 260 x 150 x 30 cm.
Totalvægt: 750 kg.
Nyttelast: 530 kg.
Hjul: 10” - 2 akslet

2006 B-320 alu
Ladmål: 320 x 170 x 35 cm.
Totalvægt: 2.000 kg.
Nyttelast: 1.625 kg.
Hjul: 13” - 2 akslet

Alle priser er inklusiv moms. Der tages forbehold for fejl og ændringer

KUN

8.985,-
KUN

17.375,-

Inkl. kipnæsehjul og indvendige bindekroge

DANMARKS BILLIGSTE DANMARKS MEST SOLGTE

KÆMPESTOR...!!med 60 cm høje sider

511 S1 Silver
Ladmål: 200 x 110 x 32 cm.
Totalvægt: 500 kg.
Nyttelast: 390 kg.
Hjul: 13”

205 S1
Ladmål: 205 x 122 x 35 cm.
Totalvægt: 500 kg.
Nyttelast: 375 kg.
Hjul: 13”

KUN

3.485,-
KUN

4.495,-

KUN

5.695,-

205 XL
Ladmål: 205 x 122 x 60 cm.
Totalvægt: 500 kg.
Nyttelast: 355 kg.
Hjul: 13”

NYHED!

JØRGEN PETERSEN
MASKINFORRETNING

Gl. Kirkevej 3, Rinkenæs, 6300 Gråsten

TLF. 74 65 11 74

Inkl. presenning, næsehjul og lås

Inkl. presenning, næsehjul og lås

Medalje
Efter 42 års ansættelse som 
sekretær hos BHJ i Gråsten 
blev Ellen Nielsen (65) fej-
ret af kolleger på sin sidste 
arbejdsdag. Ved afskedsre-
ceptionen fik hun overrakt 
den kongelige fortjentsme-
dalje for tro tjeneste. Det 
var hendes nærmeste chef 
gennem mange år, Ove 
Hansen, som overraskede 
hende med den kongelige 
belønningsmedalje.

Dengang hun blev ansat 
hed firmaet Poul Holm. 

Duel
Sønderborg Konservative 
Vælgerforening og Social-
demokraterne i Sønderborg 
Kommune inviterer man-
dag den 2. maj til en rask 
duel på Den Gamle Kro 
mellen videnskabsminister 
Charlotte Sahl-Madsen 
(K) og folketingsmedlem 
Benny Engelbrecht (S). 

Dårligt 
regnskab
2010 blev endnu et brat år 
for rønshoved Højskole. 
Højskolen kom ud af 2010 
med et dårligt regnskab, 
hvor overskuddet var tæt 
på nul. Overskuddet blev 
kun på 42.919 kr, og det 
på baggrund af en omsæt-
ningsnedgang på næsten 
400.000 kr til en samlet 
omsætning i 2010 på 13,6 
millioner kroner.

Højskolen holder general-
forsamling torsdag den 14. 
april. 

Frivilligt 
arbejde
Gråsten Idræts- og 
Gym  na stik forening 
tjente 15.462 kr. ved fri-
villigt arbejde til Gråsten 
ring ridning.

Formanden Kirsten 
Hartmann oplyste på 
generalforsamlingen på 
Gråsten Land brugs skole, 
at medlemmerne lagde 362 
timers arbejde i afvikling 
af ringridningen. 
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STORKØB
Marinerede 
Skinkesteaks
Velegnet til grill
2 kg. kun

kg. pris 
50.00  00

Køkkenklare Retter
bl.a moussaka 1300 gr.
hakkebøf med grønt
ca. 700 gr. eller
cevapcici ca. 700 gr.
1 bakke 49.95
tà 2 bakker for

 95

Okse steaks af 
inderlår med eller 
uden peber
3-4 stk
ca. 500 gr.

 00

Slagterens 
hjemmelavede
Ringridderpølser 
20 stk
kun

 95
Græske 
frikadeller
4 stk

Rene 
Schrøder
Slagter
mester

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

HUSK! Du kan betale med alle disse kort i SuperBest

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

Tilbuddene gælder t.o.m.
lørdag den 16. april 2011

ÅBNINGSTIDER Hverdag 9-21 Lørdag og Søndag 9-18

Så
 læ

ng
e 

la
ge

r h
av

es

HUSK Hver dag friskbagt brød 
fra Rathjes Bageri

Stort udvalg i special og 
udenlandsk øl 

Håndkøbs
medicin

Frimærker og 
taletidskort

SuperBest slagteren tilbyder

KIRKENS KORSHÆR

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

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

Rotary optager to 
nye medlemmer
Gråsten rotary Klub har 
optaget to nye medlem-
mer. Det drejer sig om 

38-årige Erik Haase, 
Broager, der er konsulent 
i Sydbank i aabenraa, og 

33-årige snedkermester 
Evald Cordes, Dynt, der 
driver snedkerfirmaet 
Staugaard i ragebøl.

De to har gennem nogen 
tid været gæster ved klub-
bens ugentlige arrange-
menter på Benniksgaard 
Hotel, og havde nu beslut-
tet sig for medlemsskab. 

Præsident i Gråsten Rotary 
Klub Niels Johansen bød 
velkommen til Evald Cordes 
og Erik Haase..27 spillede skat

Gråsten Skatklub samlede 
27 spillere til klubaften i 
ahlmanns parken. Første-
pladsen gik til John D. 
Hansen, alnor, med 2.055 
point, 2. præmien gik til 
Gerd Sørensen, rinkenæs 
med 1.936 point, mens 
Christian Johannsen, 
Sønder borg, besatte 3. 
pladsen med 1.750 point.

4. pladsen gik til Chr. 
Hansen, alnor, med 1.724 
point, mens Viggo Hansen, 
Skelde, opnåede 5. pladsen 
med 1.646 point. Endelig 
besatte Harald Jørgensen, 
Gråsten, 6. pladsen med 
1.631 point.

Næste klubaften er ons-
dag den 20. april. 

Borgermøde om 
Rinkenæs Skole
Borgergruppen rinkenæs, 
som består af foreninger, 
forældrerepræsentanter fra 
rinkenæs Skole, rinkenæs 
Børnehave og borgere, er 
stadig meget aktive.

- Vi skal og vil bevare 
skolen i rinkenæs. Efter 
vi har nærlæst oplæget 
til fremtidens skole, hvor 
høringsperioden afsluttes 
den 27. maj, er vi sammen 
blevet enige om at afholde 
et borgermøde, fortæller 
Karna Hansen, rinkenæs.

Borgermødet holdes 
torsdag den 12. maj klok-
ken 19.30 i hallen ved 
rinkenæs skole.

- I borgergruppen ser vi 
en domino virkning i, hvis 
skolen skulle blive nedlagt. 
Lukker skolen, så lukkes 
måske også¨børnehaven og 
SFO'en. Dermed følger

vore velfungerende for-
eninger, rUIF og KFUM-
spejderne, som specielt 
tager sig af vore små 
poder i lokalsamfundet, 

understreger Karna 
Hansen, som tilføjer, at 
følgevirkningen kan være, 
at det ikke længere er at-
traktivt at bosætte sig i 
rinkenæs. Beboerne vil få 
problemer med køb og salg 
af huse, pointerer Karna 
Hansen, som frygter, at 
rinkenæs ender som en 
soveby, hvis skolen lukkes.

- Vi går ind for nærsam-
fundet, hvor korte ben 
får en kort vej til skole og 
fritidsaktiviteter. Vi ønsker 
en by, der blomstrer af liv, 
og hvor det stadig er skønt 
at være. For både store og 
små. Og det er vi mange, 
der vil kæmpe for, fastslår 
Karna Hansen. 
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LAGERHAL / PLADS SØGES
til opmagasinering

100 – 400 m2 i jordplan

med fornuftige tilkørselsforhold.

HENVENDELSE 30 53 14 22

Ny på 
boligmarkedet?

torsdag den 28. april 2011 
kl. 18.00–20.30

HVILKE OVER-
VEJELSER SKAL 
DU GØRE DIG?
Få nogle gode råd om, hvad 
du skal være opmærksom 
på, før boligjagten sættes 
ind.

            

HVILKE LÅNTYPER 
KAN DU VÆLGE 
IMELLEM?

Bliv introduceret til forskel-
lige boliglån, og find ud af, 
hvad du vil fokusere på, når 
du skal have finansieret din 
bolig.

HVORDAN HÆNGER 
ØKONOMIEN SAMMEN?

Få indsigt i, hvilke boligud-
gifter du skal være opmærk-
som på, så du ved, hvad du 
har råd til at bo i - også hvis 
din økonomi ændrer sig.

Gratis 

deltagelse

tilmelding senest den 27. april

•	 på	telefon	45	12	93	26	
•	 graasten1@danskebank.dk

Mødet	foregår	hos	Danske	Bank,	Slotsgade	1-3,		og	afhol-
des	i	samarbejde	med	Realkredit	Danmark	og	home.	Vi	
byder	på	lidt	at	spise	og	drikke	under	mødet		–	du	er	natur-
ligvis	velkommen	til	at	tage	familie	og	venner	med.

Med	venlig	hilsen	

Gråsten	Afdeling
Slotsgade	1-3
Telefon	45	12	32	40

Sommerhuse søges!
Er dit sommerhus
ordentlig udlejet?

Sønderhus Ferieboliger
v/ Jens S. Petersen
Tlf. 74 65 34 46 eller 25 79 75 43

E-mail: ferie@soenderhus.dk
www.soenderhus.dk

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

10
04
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MIDT I GRÅSTEN
Klub lejlighed til leje

For en rolig lejer. 
2 værelser med eget køkken og bad
Ca. 44 m2 – Leje 2900,- kr + forbrug

Dep. 3 mdr. leje 

HENV. PREBEN - 4028 4051

Forår og påske
GARTNERIET KÆR

Åben hverdage 10 – 17.30 · Lørdag, Søn og helligdage 10 – 15.00
Kær Bygade 8  Sønderborg · Tlf. 7443 3565

Stort udvalg i blomster og planter til haven, 
kummer kasser og krukker.

Stort udvalg i havetilbehør mm.
Gå en tur i vores store opvarmede drivhuse og lad dig inspirere

Råd, vejledning og 1. klasses service en selvfølge

Snyd ikke dig selv for en 

Forårsoplevelse
i vores hyggelige gartneri

Elektriske problemer?

www.lunddal-el.dk

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

Problemer Padb  25/02/11  9:37  Side 2

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

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

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

Kom ind eller ring og få et uforbindende tilbud.

Gulvafslibning
Oliering - lakering

DET ER ALDRIG FOR SENT AT

HULMURSISOLERE
Efterisolering på en nem, billig og effektiv måde

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

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

Danske Bank i Gråsten 
giver råd til boligjagten

Danske Bank i Gråsten 
åbner torsdag den 28. 
april kl. 18.00-20.30 dø-
rene til et møde for alle 
interesserede, der går med 
tanker om at træde ind på 
boligmarkedet. 

- Boligkøb og valg af 
låntype er en af de største 
privatøkonomiske beslut-
ninger, som mange af os 
kommer til at træffe. Her 
er det vigtigt at være klædt 
godt på. Derfor vil vi gerne 
invitere både kunder og 
andre interesserede til en 
aften med gode råd, inden 
boligjagten sætter ind, siger 
rené Nyholm Lassen, fili-
aldirektør i Danske Bank 
Gråsten afdeling. 

Udover Danske Bank er 

realkredit Danmark og 
home medindbydere til 
mødet, hvor de fremmødte 
bliver klædt på til, hvilke 
låntyper de kan vælge 
imellem, og hvilke boligud-
gifter de bør være opmærk-
somme på, inden de går på 
boligjagt. 

- I dag er der mange lån-
typer at vælge imellem, og 
det kan være med til at så 
tvivl blandt boligkøberne. 

Det øger naturligvis kravet 
til vores rådgivning – og 
her gør vi en forskel for 
kunderne, så de står stær-
kere i beslutningsprocessen, 
siger rené Nyholm Lassen. 

Endvidere vil Niels 
Erik Nielsen, advokat 
fra Thomassen Fischer 
advokat firma, orientere 
om de juridiske forhold, 
som nye boligejere bør 
huske på. 

Filialdirektør René Nyholm 
Lassen 

HAVEMASKINER UDLEJES
Såsom fræser, mosfjerner,
motorsav og hækkeklipper

TLF. 4161 2677
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TILSTANDS-
RAPPORTER

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

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

BO MED UDSIGT OVER 
MARK, ENG OG FJORD

Dejligt ny renoveret muremester villa på 
160 kvm + 27 kvm kælder sælges

Ejendommen ligger tæt på skole, indkøb og Gråsten by 
på den “rigtige” side af Nederbyvej med skøn udsigt, 

stor velplejet have og fl ere terrasse områder.

HENVENDELSE PÅ TELEFON 21491986

LUKSUS LEJLIGHED 
I NYGADE, GRÅSTEN 

UDLEJES
Lejligheden er indfl ytningsklar pr. 1. juli 

og indeholder følgende.

Egen lukket garage, Ca. 70 m2 solrig tagterrasse,
Stort køkken/alrum med HTH køkken 

og alt i hårde hvidevarer.

3 store værelser, dejlig entre og disp. rum, lys stue med 
franske døre og ca. 35 m2 eksklusivt bade miljø med 

stort badekar, sauna, separat bruserum, stort fl ot vask 
arrangement med indbygget vaskemaskine og tørretumbler.

Hele lejligheden er med træ eller klinke gulve og 
fremstår som en meget præsentabel bolig.

Det samlede areal udgør 180 m2 og den månedlige 
husleje vil være kr. 6900,- pr. måned + forbrug, 

samt 3 mdr. husleje i indskud.

HENVENDELSE VEDR. LEJLIGHEDEN TIL 
JAN ANDERSEN

TLF. 74651019 / 40372869

HOS OS
SKAL DU ALDRIG LEDE 
EFTER HJÆLP

FL
UG

GE
R.

DK

10 liter Objekt 05
Vaskbar vægmaling.
Kan tones i lyse nuancer. 
Rækker ca. 80 m2

49800
2,5 liter konc. Afrenser
Fjerner grønne belægninger på mure, 
træværk, sten og tage

6900

GRATIS RULLESÆT
* v/køb af 10 l. Objekt 05

så længe lager haves

Pernille, butikschef

Malermester Klaus Blaske Nielsen
Sundsnæs 6 C 6300 Gråsten Tlf. 74 65 02 42

Åbent man-tor 9-17.30, fre 9-18, lør 9-13

SAMARBEJDER MED NORDEA

DANBOLIG ØNSKER GOD PÅSKE

www.danbolig.dk
www.boligsiden.dk

FORSTAND PÅ BOLIGMARKEDET

NYHED

TØRSBØL Kløvermarken 9

SAG: 211063

HELÅRSGRUND Velbeliggende grund
i Tørsbøl ca. 9 km fra Gråsten cen-
trum. I Tørsbøl findes børnehuset og
i nabobyen Kværs er der nyere op-
ført Multihal samt skole m.v. Grun-
den er beliggende for enden af blind
vej i eksisterende parcelhuskvarter.

125.000/25.000
821/747..........................................BRT/NT

........................KNT/UDB

837...........Grund m²

0

0

NYBØL
Lærkevej 7

SAG: 200277

VILLA Flot renoveret og velholdt
ejendom beliggende i Nybøl. Ejen-
dommen har bl.a fået nye vinduer i
1999 og nyt tag i 2003.

1.145.000/60.000
7.595/6.195...................................BRT/NT

ALTERNATIVT FINANSIERINGSFORSLAG:
5.665/5.192....BRT/NTRENTETILPASNING

......................KNT/UDB

97
1/3..........Stuer/Vær

1....................Etager

............Bolig m² 1967
812...........Grund m²

9....................Udhus

...........Byggeår

0

5

BEMÆRK: NY PRIS

VEMMINGBUND
Hasselvej 9

SAG: 200314

FRITIDSBOLIG beliggende i Vem-
mingbund med udsigt til vandet. Hu-
set er på egen grund og med få
hundrede meter til dejlig badestrand.

825.000/45.000
6.147/5.241...................................BRT/NT

ALTERNATIVT FINANSIERINGSFORSLAG:
4.880/4.582....BRT/NTRENTETILPASNING

........................KNT/UDB

57
2........................Vær
1....................Etager

............Bolig m² 1968/72
343...........Grund m²
16................Carport

.....Byggeår

0

0

BROAGER
Vemmingbundvej 2

SAG: 198288

VILLA Pæn og rummelig villa med
tilhørende stort værksted beliggende
midt i Broager centrum nær indkøb,
skole, børnehave.

1.495.000/75.000
9.786/8.211...................................BRT/NT

ALTERNATIVT FINANSIERINGSFORSLAG:
7.290/6.919....BRT/NTRENTETILPASNING

......................KNT/UDB

184
2/5..........Stuer/Vær

2....................Etager

............Bolig m² 1975
1.395......Grund m²

132................Udhus

...........Byggeår

0

7

BROAGER
Mølmark 20

SAG: 211025

VILLA Idyllisk og harmonisk liebha-
verbolig med enestående udsigt over
åbne marker, skov og smuk udsigt til
Flensborg Fjord.

2.575.000/130.000
15.812/11.964...............................BRT/NT

ALTERNATIVT FINANSIERINGSFORSLAG:
11.494/9.724..BRT/NTRENTETILPASNING

....................KNT/UDB

148
2/2..........Stuer/Vær

2....................Etager

............Bolig m² 1850/66
1.540......Grund m²

45..................Udhus

.....Byggeår

0

4

STENDERUP
Stenderup 7

SAG: 200197

VILLA I Stenderup med udsigt til
marker, tæt ved Nybøl skole, indkøb
m.m., har vi denne ejendom til salg.

820.000/45.000
5.029/4.581...................................BRT/NT

........................KNT/UDB

161
2/3..........Stuer/Vær

2....................Etager

............Bolig m² 1987
1.500......Grund m²

33................Garage

...........Byggeår

1

SOLGT
dfdfPÅ 4 UGER 

5

BLANS
Blans Østermark 1

SAG: 200123

VILLA Naturskønt beliggende ejen-
dom sælges lige udenfor Blans, med
ca. (1,4 km) til Eckersberg Børneuni-
vers med Friskole og børnehave.

1.550.000/80.000
9.288/7.816...................................BRT/NT

......................KNT/UDB

187
1/4..........Stuer/Vær

2....................Etager

............Bolig m² 1980
1.137......Grund m²

48................Garage

...........Byggeår

1

SOLGT
dfdf
dfd
PÅ 1

MÅNED 

5

VESTER SOTTRUP
Lerløkke 6

SAG: 200265

VILLA Ejendommen er godt indrettet
med: Entre/bryggers, 2 værelser,
soveværelse, fint spisekøkken, viktuali-
erum, stue med brændeovn.

1.150.000/60.000
8.125/6.833...................................BRT/NT

......................KNT/UDB

112
1/3..........Stuer/Vær

1....................Etager

............Bolig m² 1969
1.177......Grund m²

32................Garage

...........Byggeår

1

SOLGT
TIL

KØBERKART.

5

BROAGER
Brovej 83

SAG: 198095

VILLA 1 plansvilla opført af murer-
mester i 1962 med dobbelt garage på
75 m². Villaen har stor, velplejet have
med udsigt til Flensbog Fjord.

999.000/50.000
6.594/5.502...................................BRT/NT

........................KNT/UDB

138
2/3..........Stuer/Vær

1....................Etager

............Bolig m² 1962
1.813......Grund m²

75................Garage

...........Byggeår

1

SOLGT

4

RAGEBØL
Ragebølskovvej 2

SAG: 198060

VILLA Rummelig ejendom beliggende
i Ragebøl, 5 km fra Sønderborg cen-
trum og 4 km fra V. Sottrup, hvor
der ligeledes er indkøbsmuligheder.

1.795.000/90.000
11.370/9.843................................BRT/NT

......................KNT/UDB

226
3/6..........Stuer/Vær

2....................Etager

............Bolig m² 1911
1.656......Grund m²

234................Udhus

...........Byggeår

1

SOLGT

6

NYBØL
Ladegaardsvej 10

SAG: 199207

VILLA Enfamiliehus med god indret-
ning og fin brugbar kælder.  Belig-
gende i Nybøl, hvor der er indkøb,
gode sportsfaciliteter, skole m.m.

860.000/45.000
5.920/5.123...................................BRT/NT

........................KNT/UDB

127
1/3..........Stuer/Vær

2....................Etager

............Bolig m² 1960/68
823...........Grund m²
60.................Kælder

.....Byggeår

1

SOLGT

6

DanBolig Lis Petersen A/S
STATSAUTORISERET EJENDOMSMÆGLER, MDE

MAIL: SOENDERBORG@DANBOLIG.DK

Sønderborg

Kongevej 72

RING: 74 42 60 55

GRÅSTEN
LEJLIGHED 
TIL LEJE

Ca. 80 m2 midt i centrum, 
2. sal, nyistandsat overalt.
Stue, køkken, vaskerum, 

bad, 2 stk. værelser.
Husleje 4450 kr + forbrug

HENVENDELSE
TLF. 7465 0986 

ELLER 7465 2451

Tak fordi du 
handler lokalt
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Hannah Tychsen og Else Povlsen kommer til os fra andre af Andelskassens afdelinger, 

og de glæder sig til at gøre en forskel for din økonomi – og en forskel for lokalsam-

fundet. Vi fra Andelskassen sponserer nemlig både de små og de meget små. For 

eksempel sponserer vi Graasten Rideklub og Kværs Ungdoms- og Idrætsforening.

Kom ind og hør mere om, hvordan Hannah og Else kan være en støtte for din økonomi. 

Og vær med til at støtte dit lokalsamfund.

Andelskassen Sønderjylland, Gråsten
Slotsgade 11 • 6300 Gråsten • Telefon 87 99 38 38 • www.andelskassen.dk

Velkommen til Hannah og Else. 
Sammen kan I mere.

Hannah Tychsen
87 99 36 50
hst@andelskassen.dk

Else Povlsen
87 99 38 37
emp@andelskassen.dk

Vores nyindrettede børneafdeling 
skal have et navn.

Derfor udskriver vi en konkurrence 
om at fi nde det bedste.

Forslag  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

Adresse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tlf. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kuponen afl everes hos Conni. Vinderen modtager et 
gavekort på kr. 500,- til køb af tøj i børneafdelingen.

Konkurrence

Vi glæder os til at se dig
På gensyn

www.connixlmode.dk
Nygade 16 · 6300 Gråsten · Telefon 74 65 32 32
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nyhed til alle 
flerstyrke-

BruGere!

almindeliGe 
flerstyrkeGlas

OPTIKER MØLLER
SLOTSGADE 4 ∙ 6300 GRÅSTEN 

TLF. 74 65 25 16 ∙ WWW.PROFILOPTIK.DK

Optiker
Elsebeth Christmas
Møller

Optiker
Laila Hartvig

*Gælder sammenligningen med tidligere generationer af Essilor-glas.
Ref. Manhattan Vision Associates, Institute for Vision Research, New York.

Tilbuddet gælder individuelt tilpassede topglas fra Essilor – physio 2,0, physio 2,0 360, ipseo 4.
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*Gælder sammenligningen med tidligere generationer af Essilor-glas. Ref. Manhattan 
Vision Associates, Institute for Vision Research, New York. Tilbuddet gælder individuelt 

tilpassede topglas fra Essilor – physio 2,0, physio 2,0 360, ipseo 4.

Har du flerstyrkeglas i dine briller? Så kan du nu få op 

til 30 % større synsfelt, bedre kontrast og se mange 

flere detaljer. Alt dette skyldes den nye generation af 

flerstyrkeglas fra Essilor, som kan tilpasses dine øjne 

og dit syn mere præcist end nogensinde før. Lige nu 

får du 25% rabat på de nye højteknologiske Essilor 
glas. Spar op til 2.500 kr.
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BruGere!

essilor Glas 
– oP til 30% 

større synsfelt*

almindeliGe 
flerstyrkeGlas

sPar 
oP til

2.500,-

PÅSKE
TILBUD
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Barnedåb – Kon� rmation – Bryllup – Fødselsdage

KVÆRS KRO
En ideel løsning til din fest

Kig ind på vor hjemmeside

www.godbuffet.dkTlf. 74 65 92 06

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

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

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

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

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

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

rejer, asparges og citron

VÆLG STEGERET:
1. Helstegt specialkrydret skinke med

flødeporrekartofler, broccoli, 
mixed salat og skysauce

2. Kalvesteg stegt som vildt, waldorfsalat, 
tyttebær, bønner, hvide kartofler og
flødevildtsauce

3. Flæskesteg med blandede grønsager, hvide kartofler og 
flødesauce

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

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

NATMAD UD AF HUSET
* Valgfri suppe, frikadeller med kartoffelsalat

eller biksemad med rødbeder  ................................  kr. 20,00

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

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

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

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

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

VÆLG DESSERT
1. Frisk frugt med råcreme og hakkede nødder 
2. Islagkage (til 7 personer, sælges kun hele) 
3. Isrand med pærer og chokoladesauce.
4. Jordbærtærte
Med forret eller dessert  ............................................ kr. 119,50 
Med forret og dessert  ............................................... kr. 134,50
* ved laks, tillægspris  ................................................ kr. 5,00
Flutes .......................................................................... kr. 3,00

2 RETTER

125,00
3 RETTER

135,00

BESTIL TID TIL
GRATIS
HØRETEST
VI TILBYDER
HØREAPPARATER 

 FRA 0 KR.
med off. tilskud på kr. 5.607 pr. apparat

1:1

Vores erfarne  
audiologister og 
ørelæger står klar 
til at hjælpe dig. 

 ring og bestil tid nu på

74 650 047 
www.audionova.dk

Bomhusvej 1 · 6300 gråsten · 74 650 047

Ny forhandler af elscootere
Små eldrevne scootere og 
kørestole giver ældre, gang-
besværede og kørestolsbru-
gere øget bevægelsesfrihed 
og livsglæde. alligevel er 
der mange, som holder sig 
tilbage på grund af prisen. 
Men nu er der nye toner på 
vej. Lindebjerg elscootere 
koster nemlig cirka det 
samme som en knallert.

Fri Cykler Gråsten i 
Gråsten er blevet forhand-
ler af Linde bjergs senior-
produkter, der ud over 
elscootere også omfatter 

trehjulede cykler og rollato-
rer. Torben Nielsen glæder 
sig til at betjene kunderne.

- Mange af vores ældre 
medborgere vil i dag gerne 
have den bevægelsesfrihed, 
som fx en elscooter giver. 
Det giver en kæmpe fri-
hed at kunne tage af sted, 
når det passer en. Med en 
elscooter er det slut med 
at vente på bussen eller 
bede andre om hjælp til at 
komme til byen og handle. 
Vores scootere kører helt 
op til 60 km på en enkelt 
opladning, og med en top-
fart på op til 15 km/timen 
kan man hurtigt komme 
omkring, fortæller Torben 
Nielsen. 

Torben Nielsen, Fri Cykler i 
Gråsten, er blevet forhand-
ler af elscootere.
 Foto Søren Gülck
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Kværs Autoophug ApS
Tlf. 74659590 - 21299590

Salg af nye og brugte reservedele
Afhentning af skrot med kranbil

Reparationer udføres i nyt værksted

ALT INDENFOR HÅRDE HVIDEVARER
Salg-Service-Reparationer Såvel store som småt

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

ALT I 

SERVICE/SALG

Aut. El-installatør og Stærkstrømstekniker

Flemming-Mikael Jensen
Vandtårnsvej 15
6300 Gråsten

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

Jens T.  21 47 95 90

alt el-arbejde til 
konkurrencedygtige priser

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

Erik H. Hansen
Frudam 4, Gl. Skovbøl

6200 Åbenrå · tlf. 2424 0451

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

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

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

SVEND AAGE THOMSENS

MALERFORRETNING
Varnæs • Telefon 74 68 03 23

Biltelefon 23 39 10 90

Kliplev Service Center
Vestermarksvej 10, Kliplev

6200 Aabenraa
74 68 74 55

FELSTED 
FORSAMLINGSHUS

Henvendelse 
vedr. udlejning:

Telefon 74 68 59 29

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

Velkær 11 - Gammel Skovbøl - 6200 Aabenraa

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

mail@kalvoebadehotel.dk
www.kalvoebadehotel.dk

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

Mail: chregnskabsservice@hotmail.com

Køl – Frost -
Varmepumper

FRI-KØL
aut.kølefirma
v/Dion Jensen

dj@fri-koel.dk /tlf30516434

Bent Christensen
Tømrer- & snedkerforretning ApS

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

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

VinduesMester

Benzin- og kiosksalg
Vi har fået forhandling af Danske Spil

Køb og salg af nye og brugte biler

AUTO
REPARATIONER

• Serviceeftersyn

• Motortest

• Bremser

• Dæk

• Ruder

• Syn

• Rust

• Trafi kskader m.m.

• Opel Service

Gisselmann
Kongevej 85

6300 Gråsten
74 65 01 70

VISITKORT LAVES
Pr-Foto

TLF. 29 25 95 50

Egernsund Malerforretning
v/Verner Bentzen

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

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

Holbøl VVS v/ Kim Hou Telefon 2969 3746

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

Varme, Sanitet, Ventilation
reparation af rørskader

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

mobil nr.: 2533 2182

e-mail: macjoy@bbsyd.dk

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

Godt håndværk 
der er omfattet af

VinduesMester

Tømrer 
Gården
v/ Peter Veng

Tømrer Gården
v/ Peter Veng

KØB DINE SØM OG 
KLAMMER LOKALT

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

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

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

Aut. Installatør

R.Pedersen VVS

Gasservice

Vand, varme og sanitetsarbejde

Blikkenslagerarbejde

Smedearbejde

Sundnæs 21
6300 Gråsten
Tlf. 74 65 18 65

Quorps Busser
tilbyder kørsel med busser fra 12 til 53 personer.
I både ind- og udland, samt kørsel med liftbusser.

Vi har busser både med køkken, toilet, klima anlæg, 
DVD, kørestolslift m.m. Kontakt os for at få et godt 

tilbud på rejser, ud� ugter osv. 

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

Quorp Busser
Stenvej 8 - 6300 Gråsten

Tlf: 74650850 - Fax: 74650851
Quorpsbusser@email.dk

 & 

Padborg  
Glarmesterforretning

Oksevej 4 • 6330 Padborg • goglas.dk

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

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

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

Glas Rammer
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indkalder hermed til

Ordinær 
generalforsamling
Torsdag den 28. april kl. 19.30
Generalforsamlingen afholdes på skydebanen, 

Ravnsbjergvej 4, Gråsten

Dagsorden i� g. vedtægterne

Bestyrelsen
Graasten Skytteforening

Så starter sommersæsonen
på 50 m- skydebanen

Hver onsdag aften fra kl. 18.30
Første gang onsdag den 27. april

Vel mødt!

GRAASTEN 
SKYTTEFORENING
VANDTÅRNSVEJ 3, 6300 GRÅSTEN
TELEFON 7465 2232 / 2166 9599

WWW.GRAASTEN-SKYTTEFORENING.DK

Virksomhedsbesøg

Besøg på 
Mejeriet Naturmælk

Onsdag den 27. april kl. 19.30
på Mejeriet Naturmælk, Gerrebækvej 24, 

Broderup syd for Tinglev.

Virksomhedsbesøget starter med kaffe 
og smagsprøver og fremvisning af dias, 

mens der fortælles om mejeriet. Derefter 
er der rundvisning på mejeriet.

Tilmeding senest den 20. april til 
formanden Peter Brodersen tlf. 7465 2929 

eller på email: pfb@bbsyd.dk

 I GRÅSTEN

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

KVALITET TIL KONKURRENCEDYGTIGE PRISER
– med garanti –

LEVERING FRA LAGERALLE UGENS 7 DAGE
af sand, stabil,

grus, muldjord m.m.

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

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. 

Alle former for 
belægningsarbejde udføres

Klip og vedligeholdelse 
af plæner i alle størrelser

Passion for blomster

Af Søren Gülck

anette Sørensen har en 
stor passion for blomster. 

Passionen er faktisk blevet 
hendes levevej. I landsbyen 
Kær ved Sønder borg har 
hun eget gartneri. Gennem 

årene har anette Sørensen 
oparbejdet en kundekreds, 
der sætter pris på høj 
kvalitet og service. Det er 
to af gartneriets vigtigste 
varemærker.

I Gartneriet Kær sætter vi 
en ære i, at vores blomster 
præsenterer sig. Kunden 
får et kvalitetsprodukt, en 
god oplevelse og gode råd 

med hjem, fortæller anette 
Sørensen.

Det er næsten udeluk-
kende sommerplanter og 
blomster, vi beskæftiger os 
med, så vores sæson ligger i 
perioden 1. april til 1. juli. 
Men vi er i gang før. For 
allerede i februar starter 
vi op med at så og prikle, 
da vi selv har en stor egen-
produktion i vores væks-
thuse. Derfor er mange af 
vores planter og blomster 
akklimatiseret, når de 
sælges, fortæller den travle 
gartneriejer. 

Anette Sørensen er klar til 
højsæsonen for blomster.
 Foto Søren Gülck

FRISØRSALONEN 
ER LUKKET 

PÅSKELØRDAG
FRISØR GERT ØSTERGAARD JENSEN

Nygade 3 6300 Gråsten Tlf. 7465 0498

Meditation er at vende opmærksomheden indad og lukke 
af for omverdenen. Kontrolleret vejrtrækning og skabe 

distance til dine tanker. Det vil give dig indre ro, 
balance og harmoni, som garanteret resultat

Meditation i lige uger, mandag og onsdag. kl 19 - 21.30
Der er 3 pladser tilbage om mandagen og 2 onsdag

Pris pr. aften kr. 50,- incl. kaff e, the og kage i pausen
KLINIK OG KUrSUSaDr.:

Solhøj 4, rinkenæs, 6300 Graasten
anders Hede Mortensen tlf. 2336 7102

MedItAtIOns
Kursus
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tilbyder
DELIKATESSENtilbyder

PØLSEMAGERIET

Lavet efter de

originale
Kurzke
opskrifter

Pr. stk

500

Broccoli
Spanien
kl. 1

6995

En hel fersk 
Kylling fra 
De 5 Gårde

1300 gr

4995

Ferske 
Svinemørbrad
1000 -1300 gr

Piske
fl øde

Økologisk 
Danbo Ost
Mellemlagret 
45%

3 stk

10000
½ liter

795
½ kg

2495

Pr. 100 gr

750
Kun

2000

Fyld dit eget Pitabrød 
med Salater fra 
vores salatbar
fra kl. 11
hver dag

Frokost
salat

 Rundstykker 
eller fl utes
DYBFROST Løgumkloster 

Rugbrød
Flydende
Becel

Pose 600/720 gr

1000
2 stk

2500
2 stk

2000

Andebryst
DYBFROST
2 stk

2 x 250 gr

5995

½ kg

2995
2 kg

10000

En halv
Okseklump

Svinekoteletter
STORKØB

50 stk

27500

KUN I 
SUPERBRUGSEN

Ringriderpølser
8 stk
49.95

Begrænset Parti 

Pølsesampak
Fra Als
Indeholder
½ Kogt Sardel 
½ Kartoffelspegepølse
½ Knold og Tot eller
½ Thepølse

Hakket 
svinekød
12-16%

Mager Hakket 
oksekød
3-7%

700
gram

2500

2 pakker
a 450 gram

6000

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

SLAGTEREN tilbyder
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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 a� everes i Gråsten Avis postkasse i 
Ulsnæs Centret.

TILLYKKE Kværs Kro · Kværsgade 9-11 · Kværs 
WWW.KVAERS-KRO.DK 

Gråsten slotskirke 
Søndag den 17. april kl. 9:00 ved Jan Unold

Adsbøl kirke
Søndag den 17. april Ingen Gudstjeneste

kværs kirke 
Søndag, den 17. april kl. 11:00 ved Jan Unold

broAGer kirke
Søndag den 17. april kl. 10.30 
ved Stefan Klit Søndergaard,

Felsted kirke
Søndag den 17. april kl. 10:00 

ved Oliver Karst Konfirmation

eGernsund kirke 
Søndag den 17. april kl.14:00 

ved Mai-Britt Josephsen Knudsen

rinkenæs kirke
Søndag den 17. april, 10:30 Korskirken 

ved Marianne Østergård

kliplev kirke
Søndag den 17. april kl. 9:00 

ved Anne-Mette Damkjær Larsen

vArnæs kirke
Søndag den 17. april kl. 10:00 ved Poul Callesen 

nybøl kirke
Søndag den 17. april kl. 10.00 

ved Henrik Nygaard Andersen Børnegudstjeneste

vester sottrup
Søndag den 17. april kl. 15:00 

Gospelgudstjeneste ved Vibeke von Oldenburg: 

ullerup kirke
Søndag den 17. april kl. 10:00 ved Kingo

nordschleswiGsche Gemeinde
(Den tyske frimenighed)

Søndag den 17. april kl. 10.30 
Gråsten slotskirke: konfirmation

Gudstjenester

Hejsa Alle sammen
I anledning af min konfi rmation,

holder vi åben hus/efter konfi rmationen
Tirsdag den 19. april kl. 19.30
på Keldbjergvej 2, Hokkerup

alle er velkommen venner, 
naboer og farmilie

Hilsen Jimmy

Hejsa Jimmy
Tillykke med konfi rmationen 

søndag den 17. april
Håber vi får en rigtig god fest 

sammen med familien.
Knus fra Paw, mor og dine søskende

Hej Anna-Julia!
Vi ønsker dig hjertelig tillykke 

med din 10 års fødselsdag den 14. april
Stort knus og kram fra din

Bedstefar og Bedste

Hjertelig tak for al opmærksomhed 
ved vort guldbryllup

Ester og Jørgen Schmidt
Vester Sottrup

Kære mor 
og far!

Hjertelig tillykke 
med jeres 50 år 

den 15. april og den 6. maj
Kærlig hilsen Anja og Th omas inviterer på

Planteskole
ud� ugt

til 3 forskellige planteskoler i Tyskland
Lørdag den 28. maj.

Afgang kl. 7.00 fra Ahlmannsparken i Gråsten

Vi har på denne tur chancen for at købe mange 
spændende planter til haven. Vi begynder i Bramsted 

hos Hachmann og derefter et staudegartneri i 
Uetersen og tilsidst Clematisplanteskolen i Prisdorf. 

Indimellem er der middagsmad på en lokal kro. 
Maden og en øl eller vand er indholdt i prisen.

Turen køres i Quorps nye moderne bus og prisen er 
265,- kr for medlemmer og 285,- kr for ikke medlemmer.

Tilmelding og yderligere information hos:
Per Bangsgaard tlf. 74650901 mail: alnor@mail.tele.dk

Lis Kardyb Jessen tlf. 74652050 
mail: liskardyb@gmail.com

GRÅSTEN OG OMEGNS 
HAVEKREDS

Hej Laura!
Så kom dagen endelig.
Et kæmpe stort tillykke
på din 10 års fødselsdag,

pusling!
Mange knus fra 

Mormor og morfar

Kære Laura!
Du ønskes rigtig hjertelig 

tillykke med de 10 år.
Vi håber du får

et par dejlige dage!
Knus fra mor, far

og Kasper

Kære Cecilie!
Tillykke med konfi rmationen

den 16. april
Vi glæder os til at fejre dig

Knus fra familie
Bonnichsen Uldall

Vores dejlige
mormor

Fylder 50 år
Stort tillykke

Jonas & Nicklas

Hjertelig tak
til alle der var med til at gøre min Jubilæumsdag den 1. april 

til en festlig og uforglemmelig dag for mig.
Tak for gaver, blomster og kort.

En stor tak til Gråsten Plejecenter og Bente Kaehne for den fl otte 
reception, ligeledes en stor tak til mine kolega i køkkenet.

Venlig hilsen
ElsBeth Mathisen

Hej Kasper!
Du ønskes hjertelig tillykke

med din konfi rmation
den 17. april
Kærlig hilsen

mormor og farfar

Hej Kasper!
Hjertelig tillykke med din 
konfi rmation på søndag

håber du får en rigtig god dag.
Mange knus fra mor, far, 

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

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

Broager-Sundeved 
Begravelsesforretning

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

Mørk blå = pantone 281
Lys blå =  pantone 5435

Faguddannet 
eksam. bedemænd

Deres garanti
Anno 
1888

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

Bedemand 
Steen Kristensen

Døgnåbent
Byensbegravelsesforretning.dk

Inga Jørgensen

Byens Begravelsesforretning
Aabenraa og omegn

TELEFON 74 63 13 12

Hjertelig tak
for venlig deltagelse ved 

Gerda Wortmanns

bisættelse.

Med venlig hilsen

Sonja og Bjørn

Døgnåbent
Byensbegravelsesforretning.dk

Inga Jørgensen

Byens Begravelsesforretning
Aabenraa og omegn

TELEFON 74 63 13 12

Hjertelig tak
for venlig deltagelse ved 

Gerda Wortmanns

bisættelse.

Med venlig hilsen

Sonja og Bjørn

Døgnåbent
Byensbegravelsesforretning.dk

Inga Jørgensen

Byens Begravelsesforretning
Aabenraa og omegn

TELEFON 74 63 13 12

Hjertelig tak
for venlig deltagelse ved 

Gerda Wortmanns

bisættelse.

Med venlig hilsen

Sonja og Bjørn

Exam. Bedemand og Stenhugger

Lars Jensen

Tlf. 74470700
Sønderborg
Alsgade 33

Nordborg
Ridepladsen 8

Gråsten
Feldstedvej 22

Åbenrå
Bjerggade 4

www.bedemandlarsjensen.dk   www.soenderjyskegravsten.dk

Bisættelse

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

I alt inkl. Moms

Pris

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

kr.   9.960

Begravelse

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

I alt inkl. Moms

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

Pris

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

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

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

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

Tryghed i en svær tid

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

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

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

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

Åbningstider i Alsgade 33 
Danmarks største indendørs
Gravstensudstilling.

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

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

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

 Organiseret bedemand, tilknyttet garantiordning

Begravelser Bisættelser

Slotsgade 26 Gråsten  Altid et besøg værd

RING 74 65 17 48

Svend Hedegaard
Bedemand   

Rie Rabøl Jørgensen
Bedemand  

Tonny Rabøl Jørgensen
Konsulent

Rabøl Jørgensens 
Begravelsesforretning

Bedemændenes Landsforenings Grundkursus 1986
Brancheforeningen Danske Bedemænd- Eksamineret 2002

Ikke medlem af Folkekirken
hvad så?

Borgerlig begravelse – også for andre trosamfund

Ceremoni efter eget ønske

Få gratis udleveret folderen “Min sidste vilje”

Gratis opbevaring af Min sidste vilje

Gråsten Bedemandsforretning

70 12 20 12
Mågevej 12, Gråsten

Bedemand Svend Hedegaard mobil: 6155 4780

Alt i begravelser
Kistedekorationer

kranse bånd bårebuketter binderi

Gratis levering til omegnskirkerne

Gråsten blomster
Sundsnæs 2 - 6300 Gråsten

Telefon 74 65 03 03

Hjertelig tak
for al opmærksomhed ved Mathias Sørensens begravelse.

En særlig tak til sognepræst Birgitte Christensen 
og bedemand Steff en Jensen

Helen og Renate Sørensen
Gråsten

Udflugt
Bussen er fyldt, når 
Gråsten Ældreklub den 
27. april drager på udflugt 
til Danmarks ældste by 
ribe. 

Dødsfald
Ingeborg Cathrine Lassen, 
Meyerstoft 7, Kværs, er 
død, 98 år. 

Lyskryds får grønt lys
Endelig ser det ud til 
at krydset Nygade-

Kongevej i Gråsten kan 
åbnes. Mandag formid-

dag blev de sidste tråde 
samlet, og går alt efter 
planen bliver krydset 
åbnet i dag tirsdag. 

Foto Søren Gülck

Ny chef
Thue Boye Hvorslev til-
træder den 1. maj som 
ny hospitalchef for Kong 
Chr. X’s Gigthospital i 
Gråsten. Han kommer fra 
en stilling som administra-
tionschef i Forvaltningen 
Sundhed og Handicap i 
Sønderborg Kommune.

Gigt hospitalet i Gråsten 
er en af landets største 
reumatologiske afdelin-
ger. Det er i dag centrum 
for højt specialiseret 
diagnosticering og be-
handling af en lang række 
gigtsygdomme. 

HAVEMAND 
SØGES

Vi søger en havemand til 
at passe vores have. 

Vi bor i Graasten.

RING PÅ TLF. 27978630
EFTER KL 14.

Populært 
sjal
Connie Weng har fået flere 
henvendelser om at strikke 
en kopi af det sjal, som 
hun strikkede til den ene 
af de kongelige tvillinger. 
Det tog hende 43 timer at 
strikke det første. 
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B r o a g e r

Aut. Kloakmester og Anlægsstruktør
Søren Hansen ApS
Egernsund

24 43 97 62
Aut. Kloakmester
Tv-inspektion
Separering regn / spildevand
Nyt anlæg / Reparationer
Kortstrømpeforringer/pointliner
Rotte Stop Propper
Omfangsdræn

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

Aut. Kloakmester og Anlægsstruktør 

                   Søren Hansen ApS 
                   Egernsund 
                   24 43 97 62 
                    
 

 Aut. Kloakmester.                                                                        Anlægsstruktør.                 

                  Tv-inspektion                                                                              Belægningsarbejde 
                  Separering regn/spildevand                                                     Jordarbejde 
                  Nyt anlæg /Reparationer                                                          Fundamenter /Betonarbejde 
                  Kortstrømpeforringer/pointliner                                             Asfalt reparationer  
                  Rotte Stop Propper                                                                    Snerydning  
                  Omfangsdræn                                                                             Kørsel  minigraver, rendegraver.                   

Døgnvagt 4 + 6 pers. vogne

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

Broager
v/ Helge Jørgensen

Tlf. 20 83 63 10

BILSYN I
BROAGER
Bestil tid på telefon

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

www.bbsyn.dk CJ@broagerbilsyn.dk

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

Broager

VVS ApS

Arne Hadberg Møllegade 98, Broager ∙ Tlf. 74 44 24 04

CERTIFICERET FORHANDLER AF 

Varmepumper

Varmepumper til 
helårsboliger og 
sommerhuse

Udskift oliefyret 
med jordvarme

UDFØRER AL VVS ARBEJDE

afholder

ORDINÆR
GENERALFORSAMLING

Onsdag den 25. maj 2011 kl. 19.00 
i Ahlmannsparkens Cafeteria

Dagsorden:
0. Velkomst
1. Valg af dirigent
2. A� æggelse af bestyrelsens beretning
3. Godkendelse af regnskab 2010 med tilhørende 

revisionsberetning, samt forelæggelse af budget 
2012

4. Eksklusion af medlemmer
5. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer – på valg er: 
 Lis Rasmussen / afd. 40 - (modtager genvalg)
 Lejf Hedegaard / afd. 1 - (modtager genvalg)
6. Valg af 2 suppleanter:

Gunnar Nielsen / afd. 40 - (modtager genvalg)
Vakant

10. Valg af revisor.
11. Behandling af eventuelt indkomne forslag 
12. Evt.

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være 
Gråsten Andelsbolig-forenings kontor i hænde senest 
onsdag, den 27. april 2011.

P.b.v.
Bente Damkjær

formand

Rinkenæs  Andelsboligforening

Sydbank: 8060-130740-0 

                                                                    

RINKENÆS ANDELSBOLIGFORENING 

afholder

ORDINÆR GENERALFORSAMLING
torsdag, den 27.maj 2010 kl. 19.00 i Fælleshuset på Højløkke

Dagsorden:

0. Velkomst

1. Valg af dirigent

2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

3. Godkendelse af regnskab 2009 med tilhørende revisionsberetning, samt

forelæggelse af budget 2011.

4. Vedtægtsændringer.

5. Afstemning om fusion med Gråsten Andelsboligforening

6. Valg af bestyrelsesformand –  på valg er:

                                    Erik Nielsen – afd. 1 (modtager genvalg)

                7.   Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer – på valg er:

                              Gerd Sørensen – afd. 2 (modtager genvalg)

                              Rudolf Thomsen – afd. 1 (modtager genvalg)

                8.   Valg af 2 suppleanter – på valg er:

                                     Klaus Richard – afd. 2 (modtager genvalg)

                                     Lissi Berling – afd. 2 (fraflyttet)

9.   Valg af revisor

               10.  Behandling af eventuelt indkomne forslag

               11.  Eventuelt

  

                Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være Gråsten Andelsbolig-

                forenings kontor i hænde senest onsdag, den 19.maj 2010. 

P.b.v.

Erik Nielsen

formand

Slotsgade 16 Kontortid:   mandag til fredag kl. 9 – 12                       

6300 Gråsten samt torsdag kl. 15 - 17
Tlf. 74-653010    Fax. 74-653191

Hjemmeside:   www.graasten-bolig.dk

Rinkenæs 
Andelsboligforening

Dagsorden:
0. Velkomst
1. Valg af dirigent
2. afl æggelse af bestyrelsens beretning
3. Godkendelse af regnskab 2010 med tilhørende 

revisionsberetning, samt forelæggelse af budget 2012.
4. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer – på valg er:
 Ole Ernst Petersen / afd. 2 - (modtager genvalg)

Konrad Kalk / afd. 1 - (modtager genvalg)
5. Valg af 2 suppleanter – på valg er:

Klaus richard / afd. 2 -  (modtager genvalg)
Lars Sørensen / afd. 1 – (modtager genvalg)

6. Valg af revisor
7. Behandling af eventuelt indkomne forslag
8. Eventuelt

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være 
Gråsten andelsboligforenings kontor i hænde senest torsdag, 
den 28.april 2011.

P.b.v.
Erik Nielsen

formand

afholder 

ORDINÆR 
GENERALFORSAMLING

Torsdag den 26. maj 2011 kl. 19.00
i Fælleshuset på Højløkke

62.000 km. på cykel!
Fra 2006 til 2010 rejste antropolog og eventyrer 
Nicolai Bangsgaard jorden rundt på cykel
– 1.413 dage, 53 lande. 
Det er de helt korte facts, og der 
er virkelig kommet en fascinerende 
beretning ud af denne fantastiske 
tur. Nicolai Bangsgaard holder 
foredrag og viser billeder og � lm 
fra turen 

Onsdag den 20. april
kl. 14.30 - ca. 17.00 
i Ahlmannsparken
Kr. 50,- inkl. kaffe og kage.

Mød op og få en stor oplevelse.

Har du lyst til at 
spille petanque?

Det foregår på banerne ved Ahlmannsparken.

Mandag efter aftale og torsdag kl. 9.30
Tilmelding leder Mathilde Hansen tlf. 74650530

eller Marianne Nielsen tlf. 74449070.

Gråsten afdeling

Gråsten

Indsamlere blev 
godt modtaget
Egernsund og Broager hav-
de flittige indsamlere søn-
dag den 3. april til fordel 
for Kræftens Bekæmpelse.

De 50 indsamlere ind-
samlede i alt kr. 45.597,75 
kroner.

Helene Jørgensen fra 
lokalkomiteen er særdeles 
godt tilfreds med resulta-
tet, og retter en tak til de 
ihærdige indsamlere. 

Dækstikker i 
Egernsund
En borger på Lågmajvej i 
Egernsund opdagede forle-
den, at hans to biler havde 
været udsat for hærværk. 

En ukendt gerningsmand 
havde skåret alle otte dæk i 
stykker på de to biler. 

Hyldest

Broager Badminton klub 
tog lørdag afsked med sin 
populære formand gennem 
28 år, Kaj Jensen. Om no-
gen har han æren for klub-
bens store succes. Under en 
pause i klubmesterskaberne 

i Broager Hallen blev han 
hyldet for sin store indsats i 
klubben og om aftenen var 
der fest.

Kaj Jensen blev samtidig 
udnævnt til klubbens første 
æresmedlem. 

Badmintonspillerne hyldede Kaj Jensen.
 Foto Jimmy Christensen
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 PølserUGENS COOP
1795, Kaiserdom 
eller Everards

3 x 1,5 ltr.

3000

Coca Cola
Fanta
Sprite

Rosinboller Muffi ns

Riberhus Ost
1 stk skæreost
eller 2 stk
skiveost

Anthon Berg
Islagkage

4995

Flere 
varianter Spar 

10.00Spar
op til 
17.90

Spar 
184.70

Under 
½ pris

Spar 
25.00

Spar 
40.00

Spar 
28.95

Spar 
20.00

Frit
valg

375 gr.

995
4 stk

1200
4 stk

2500

Bay View
Fra Sydafrika

6 fl .

13900

Glyngøre Sild

2 glas

3995

Graasten Salater
Italiensk og Karry
350 g bøtte

2 stk

3000
2 stk

1000

Marineret 
Nakkekoteletter
Ca. 800 gr.
Velegnet til grill

5995

Merrild
Kaffe

Stor spand rejer
i lage

Brøndum
Snaps

2 x 500 gr.

7495

900 gr.

7995
70 cl.

7995

Becel 
Oma
Lätta

2 stk.

2000

1500 gr.

6000

KUN MANDAG
Blandet fars
1 kg 35.00

KUN TIRSDAG
Mælk

Mini eller Letmælk
3 x 1 ltr 10.95

KUN ONSDAG
2,5 kg Kartofl er 10.00

KUN TORSDAG
Franskbrød 12.00

KUN FREDAG
Løs vægt slik
Pr 100 gr 7.95

KUN LØRDAG
10 store morgen Danæg
Ta’ 2 x 10 stk.
Spar 25.90 30.00

Endagstilbud
april

+ embl.
Max 6 fl . pr kunde

+ pant

SuperBrugsen Broager . tlf. 73441500

Broager

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

Tilbud til påske
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Kørekort til brandbil

Af Leif Møller Jensen

For at sikre hurtigere ud-
rykning har Egernsund 
Frivillige Brandværn 
taget initiativ til et kur-
sus, der henvender sig til 
alle brandmænd under 

Sønderborg Brand & 
redning, som ønsker at få 
kørekort til lastbil.

Man behøver ikke være 
brandmand for at del-
tage, men det kunne jo 
være, at interessen for at 
blive brandmand kommer 

sammen med kurset, siger 
Frank Eskildsen, der har 
taget initiativ til kurset.

alle brandbiler kræver 
efterhånden det store 
kørekort.

- Jo flere der har det, jo 
hurtigere kan man rykke 
ud, siger Frank Eskildsen.

Den teoretiske del fore-
går fra den 26. april på 
Egernsund Skole og den 
praktiske del foregår på 
landevejene omkring 
Egernsund. Spørgsmål 
og tilmelding kan rettes 
til Frank Eskildsen på 
20 70 27 30. 

Frank Eskildsen tilbyder 
kørekort til brandbil.

Vemmingbund
Café - Restaurant - Minigolf

v/Jette Valentin
Vemmingbund Strandvej 62 · Broager · Tlf. 74 44 29 85

Påsken 2011 er på vej
Kom til Vemmingbund og oplev den smukke harmoni med hav - sand og natur. 

Kom og nyd et dejligt måltid mad, eller en god kop kaffe med hjemmebagte specialiteter.

Skærtorsdag fra kl. 17-21:
Stor buffettallerken med 
3 slags kød og lækker 
garniture
 kr. 16800

Påskelørdag - søndag 1. Påskedag:
Husets hjemmelavede hønsesalat på frisk ananas, 
krondyrvildt, softice i chokoladeskål

2 retter kr. 19800
 3 retter kr. 22800

Langfredag: Rejesymphoni i Hoppers Skål, 
Okse Tournedos med dejligt tilbehør, Abrikosdrøm

2 retter kr. 19800
 3 retter kr. 22800

Skærtorsdag - Påskelørdag serverer vi fra kl. 14-17

Det Store Sønderjydske Kaffebord
med alt i kager og søde sager kr. 8500

Langfredag / 1. Påskedag fra kl. 14-17 tilbyder vi en

Lækker Kaffesymphoni
”Bolle/lagkage- kaffe/the ad libitum” kr. 6900

Påskelørdag kl. 11.30-14.00

Husets Store Frokostbuffet Platte
med masser af lækre påskeoplevelser og hjemmebagt brød kr. 14800

2. Påskedag har vi selskab 
og åbner først dørene op 
i restauranten efter kl. 18

Ny næstformand 
i Slesvigsk Parti
Slesvigsk Parti i Sønder-
jylland har på sit årsmøde 
valgt 55-årige rainer 

Naujeck, Egernsund, til 
ny næstformand. Han af-
løserMarit-Jessen rüdiger, 

der blev valgt til Slesvigsk 
Partis formand i november 
2010.

rainer Naujeck har 
siden 2006 været for-
mand for Slesvigsk Parti i 

Sønderborg og medlem af 
partiets hovedbestyrelse.

rainer Naujeck er til 
daglig viceskoleinspektør 
på Deutsche Privatschule 
apenrade. 

Travlt år i Dansk 
Røde Kors Broager
Dansk røde Kors’ gen-
brugsbutik i Broager gav et 
pænt overskud på 145.350 
kr.

- Butikken går rigtig godt, 
konstaterede formanden for 
Dansk røde Kors Broager, 
Inger Prüsse, på forenin-
gens generalforsamling. 

- Der er sket en større 
omrokering, som gør, at 
alle hjælper hinanden på 
en positiv måde, sagde 
Inger Prüsse, som pegede 
på, at det går fint med 
lørdagsåbent af butikken. 
Nørklerne bidrog med 
6.450 kroner.

- Inger Prüsse omtalte, 
at en ekstra indsamling til 
Haiti gav 2.031 kr.

Der har været afholdt 
4 bestyrelsesmøder og 4 
butiksmøder.

Personalets sommerud-
flugt gik til Geografisk 
Have i Kolding med 
middag på Den gamle 
Grænsekro i Christiansfeld. 

Nogle deltog også i frivillig-
hedsdagen i Nordborg.

Ungdommens røde 
Kors sendte igen 8 børn på 
sommerlejr og 20 børn på 
endagstur til Sommerland 
Syd.

- Landsindsamlingen gik 
godt. Vi samlede 21.405. 
kr. hvilket er 3000 kr. 
mere end sidste år. Det 
betød meget, at så mange 
skoleelever deltog, nævnte 
formanden.

afdelingen har givet 
6.000 kr. til NaNU bør-
nehjemmet i Grønland. 
Ungdommens røde Kors 
i Broager modtog 10.000 
kr. fra Den Nordslesvigske 
Kvindeforening ved et ar-
rangement på Folkehjem i 
Åbenrå.

Broager afdelingens 
virke vil fortsat være bu-
tikken, landsindsamlin-
gen, Ungdommens røde 
Kors, nørkleklubben og 
besøgstjenesten.

Ved valg til bestyrel-
sen blev Jette Jönsson og 
Gunnar andsager genvalgt. 
Lise Christensen ønskede 
at stoppe, og fik en stor tak 
for sin indsats. Nyvalgt blev 
1.suppleant Else Schmidt. 
Nye suppleanter blev Birgit 
Hvid og anne Margrethe 
Jensen. Inger Prüsse fort-
sætter som formand og Ulla 
abrahamsen som kasserer.

Under eventuelt oplyste 
formanden, at røde Kors 
havde åbnet butik nr. 200 
i Hurup i Thy, og at butik-
kerne i sig selv indbringer 
23 millioner kroner. Der 
arbejder i dag 3.500 frivilli-
ge i butikker landet over. 

20



BROUE KIRKE TIDENDE
GUDSTJENESTER

Søndag den 17. april kl. 10.30
Palmesøndag Matt 21,1-9:
Indtoget i Jerusalem S.K.S.

Torsdag den 21. april kl. 19.30
Skærtorsdag Matt 26,17-30:
Nadverens indstiftelse S.K.S.

Fredag den 22. april kl. 19.30
Langfredag Matt 27,31-56:
Korsfæstelsen S.K.S.

Søndag den 24. april kl. 10.30
Påskedag Mark 16,1-8:
Kvinderne ved den tomme grav K.K.

Mandag den 25. april kl. 10.30
2. påskedag Luk 24,13-35:
Vandringen til Emmaus K.K.

Søndag den 1. maj kl. 10.30
Børnegudstjeneste, uddeling af 
børnebibler til 4-årige.
1. søndag efter påske Joh 20,19-31:
Den tvivlende Thomas S.K.S.

Søndag den 8. maj kl. 9.30
2. søndag efter påske Joh 10,11-16:
”Jeg er den gode hyrde” S.K.S.

Søndag den 15. maj kl. 10.30
3. søndag efter påske Joh 16,16-22:
Jesus taler om en kort tid K.K.

Fredag den 20. maj kl. 9.00 & 11.00
Kon� rmation, 7a & 7b S.K.S.

Lørdag den 21. maj kl. 10.30
Kon� rmation 7c K.K.

Søndag den 29. maj kl.10.30
5. søndag efter påske Joh 
16,23b-28:
Bed, og I skal få K.K.

Torsdag den 2. juni kl. 10.30
Kristi himmelfarts dag Mark 
16,14-20:
Missionsbefaling og himmelfart
 S.K.S.

Søndag den 5. juni kl. 10.30
6. søndag efter påske Joh 
15,26-16,4:
Jesus taler om Talsmanden

Søndag den 12. juni kl. 10.30
Pinsedag Joh 14,22-31:
Jesus giver os sin fred S.K.S.

Mandag den 12. juni kl. 10.30
2. pinsedag Joh 3,16-21:
Således elskede Gud verden... S.K.S.

Søndag den 19. juni kl. 10.30
Trinitatis søndag Joh 3,1-15:
Nikodemus kommer til Jesus S.K.S.

Søndag den 26. juni kl. 10.30
1. s.e. trinitatis Luk 16,19-31:
Lazarus i Abrahams skød K.K.

Søndag den 3. juli kl. 10.30
2. s.e. trinitatis Luk 14,16-24:
Det store gæstebud K.K

Søndag den 10. juli kl. 10.30 
3. s.e. trinitatis Luk 15,1-10:
Det fortabte får og den mistede mønt
 K.K.

Søndag den 17. juli kl. 10.30
4. s.e. trinitatis Luk 6,36-42:
Kan en blind lede en blind K.K.

Søndag den 24. juli kl. 9.00
5. s.e. trinitatis Luk 5,1-11:
Simon Peter bliver menneske� sker
 S.K.S.

Søndag den 31. juli kl. 10.30
6. s.e. trinitatis Matt 5,20-26:
Forlig dig, før du går til alteret S.K.S.

Søndag den 7. august kl. 10.30
7. s.e. trinitatis Luk 19,1-10:
Zakæus betaler tilbage S.K.S.

Søndag den 14. august kl. 10.30
8. s.e. trinitatis Matt 7,15-21:
Gode og dørlige frugter S.K.S.

Søndag den 21. august kl. 10.30
9. s.e. trinitatis Luk 16,1-9:
Den utro godsforvalter S.K.S.

Adresser

Det er ikke til at se det, hvis 
man ikke lige ved det 

I Broager Kirke er det ældste 
kalkmaleri kun delvis bevaret. 
Man skal være ekspert for at 
sige noget om det, men så kan 
man sige meget: ”Gudfader 
sidder på en tronstol under 
en baldakin med pinakler; 
bag ham er ophængt et tekstil 
med granatæblemønster. Hans 
ansigt er meget udvisket, men 
han synes at have kraftigt hår 
og fuldskæg; han bærer krone. 
Han synes iklædt skjorte og 
kappe, der er lukket over bry-
stet, kappen har brede borter. 
Venstre hånds � ngre anes. På 
hver side af tronstolen står en 
engel med strygeinstrument.”

I mange menneskers sind 
er billedet af Gud også kun 
delvist bevaret. Men man 
skal ikke være ekspert for at 
tro på Gud. Og billedet af 
Gud lader sig fremkalde, når 
man kommer i kirke og hører 
evangeliet prædiket. I stedet for 
engle med strygeinstrumenter, 
har vi en dygtig organist og et 
godt kor. Kom og se og hør!

Sognecafe
Sidste fredag i måneden kl. 14.30-16.30 i Sognegården
29. april ”Kan du huske” – mødedeltagerne i Sognecafeen 

fortæller.
- jul, ferier, skoletid, kon� rmation, 
bryllup, mit hjem, - m.v.

26. maj Afslutning i præstegården
Ingeborg Pedersen slår tonen an til 
hyggeligt samvær i sognegården. 

Alle er velkomne. Kaffe og kage 20 kr.

SOGNEPRÆSTER
Stefan Klit Søndergaard
Vestergade 36, Broager
Tlf. 22 19 33 28
 74 44 13 33
sks@broagerkirke.dk 

Karin Kofod 
Fjordvejen 10, 6340 Kollund
Tlf. 2143 5113
kk@km.dk

ORGANIST
Jørgen Kaad
Nejs Møllevej 5, Skodsbøl
Tlf. 2873 6181
organist@broagerkirke.dk

KIRKEKONTOR
Rosa S. Dall
Storegade 1, 6310 Broager
Telefon 74 44 07 55
kontor@broagerkirke.dk
tirsdag-fredag kl. 11-13
torsdag tillige 15-17

Her bestilles dåb og ordnes papirer, 
samt bryllup og gravstedslegater.

KIRKEGÅRDSLEDER
Jan Hjortshøj
Kirkegårds tlf.: 74 44 06 00
daglig 9.00-9.30 og 12.00-12.30
Mobil: 60 64 08 34
kirkegaard@broagerkirke.dk

KIRKETJENER
Helle Blaudzun
Toldbodgade 8, Gråsten
Tlf. 42 44 07 55
kirketjener@broagerkirke.dk 

KIRKEVÆRGE
Frede Tychsen tlf: 74 44 27 40
kogftychsen@dlgtele.dk

MENIGHEDSRÅDS-
FORMAND
Erik Breum,
Drosselvænget 14
tlf: 74 44 19 75
breume@yahoo.com

HJEMMESIDE
www.broagerkirke.dk

Benyt gerne kirkebilen til alle 
gudstjenester og arrangementer i 
sogne gården: Ring til en af byens 
taxier. 5 kr. pr. vej.

Mød Korshærens 
vandrere
på Adventure efterskolen i Skelde
Onsdag den 15. juni kl. 19.30

Kirkens Korshær har i 2009 og 2010 vandret to steder i det 
midtjyske. Kirkens Korshær vandrer igen i år, denne gang på 
Gendarmstien og lidt længere endnu, startende i Bov kirke 
og sluttende i Havnbjerg på Nordals.

Hvorfor vandrer Korshæren? 
For at gøre opmærksom på, at der er mange mennesker, 

også i Danmark, hvis liv er en hård og barsk vandring. De har 
brug for, at der er opmærksomhed omkring deres situation. 
Blandt andet det vil vi gerne fortælle om, når vi mødes 

I vores vandresang står der bl. a.:
De går på gader, de går i stræder
Og dagens vandring er oftest hård.
Så mange liv mangler livets glæder
Og kender bedst livets barske kår.
Kirkens Korshær ønsker at møde mennesker med nærhed, 

varme og omsorg.

ANDAGTER PÅ 
VESTERDALEN

Hver anden torsdag kl. 14.30 i ulige uger holder 
præsterne korte andagter på Vesterdalen. Beboerne på 
Vesterdalen og præsterne synes, at det vil være festligt, 
hvis venner, slægtninge og andre interesserede deltog 

i disse andagter; det er man meget velkomne til.
Den nøjagtige plan for andagterne � ndes i 

kalenderen på www.broagerkirke.dk 

GUDSTJENESTE FOR 
PLEJEHJEM OG PENSIONISTER 

onsdag den 13. april kl. 14.30. 
Efterfølgende kaffe i Sognegården

onsdag den 8. juni kl. 14.30.
Efterfølgende kaffe i Degnegården

Spaghetti gudstjeneste
Torsdag den 12. maj kl. 17.00-19.00

For børn i alderen 3-9 år. Tag jeres forældre og søskende med! Vi 
mødes i kirken til en kort gudstjeneste i ”børnehøjde”. Derefter 

fællesspisning og hyggeligt samvær i sognegården. 
Maden koster 25 kr. for voksne, 10 kr. for børn.

Tilmelding ikke nødvendig.

Sankt Hans Aften 
i præstegårdshaven 

Onsdag den 23. juni kl. 17.00

For ”spaghettibørn” og andre, som er for trætte til at 
være længe oppe. Vi mødes i præstegårdshaven og leger 

sanglege, synger, spiser og får en kort sankthanstale.

Bålet tændes tidligt. Vi stiller grill op og har pølser, snobrødsdej 
og drikkevarer, som man kan købe. Det of� cielle program slutter 

kl. 19.30, men man er velkommen til at blive og hygge længere.
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Generalforsamling
i Broager Antennelaug

Tirsdag den 26. april kl. 19.30
i Broager hallen – mødelokalet

Vedtægter kan fi ndes på www.broager-antennelaug.dk
Bestyrelsen

Frem Egernsund og HK 71

HUSK

Lottospil
i Egernsund Skoleaula

Mandag den 18. april kl. 19.00
Puljespil ved 50 nr. kr. 300,-

Pulje ved 45 nr. er en cykel mærke 
Mustang + ekstra spil kr. 500,-

Vi glæder os til at se dig
Frem Fodbold Egernsund HK 71

Kirkeorgel renoveres 
i Egernsund

Af Leif Møller Jensen

Orgelbygger Uve Oltmann 
fra Marcussen & Søn 
i aabenraa, arbejder i 
øjeblikket på at renovere 
Egernsund Kirkes orgel.

Orglet er fra 1966, og det 
er første gang, orglet får en 
komplet renovering.

Det er et stort arbejde og 
tager 14 dage. Samtlige 
600 piber tages ud, støv-
suges, vaskes og rengøres 
med desinficerende midler.

Når hele orglet er ren-
gjort, skal alle piberne 
sættes på plads igen og 
orglet skal derefter stem-
mes. Menighedsrådet i 

Egernsund besluttede al-
lerede før det gik i opløs-
ning, at så snart renovering 
af gavlen var overstået, og 
dermed støvproblemet løst, 
så skulle orglet renoveres.

Orgelet tages i brug igen 
Palmesøndag den 17. april 
kl. 14.00, hvor kirkens or-
ganist Otto andersen igen 
tager plads ved tangenterne 
ved en festlig musikguds-
tjeneste. Otto andersen 
har været Egernsund kir-
kes organist siden 2003. 

For første gang i 45 år bliver 
orglet renoveret.mere

forbrug

Investér i  Globalt Forbrug 11:14
· Ingen kursrisiko uanset aktiekursernes udvikling
· Mulighed for højt afkast
· Ved større aktiekursfald får du intet afkast

For yderligere information se www.broagersparekasse.dk/1114 eller kontakt
formuecenterdirektør Leif Thomassen i vores Formuecenter på tlf. 74 18 38 44

Efter en gennemgang af produktet indsættes et beløb på kontoen i sparekassen. Beløbet 
bliver låst på kontoen i tre år og kan derefter frit hæves. Tegningsperioden løber fra den 
27. april til den 18. maj 2011. Afkastet beregnes på baggrund af udviklingen i 15 udvalgte 
forbrugsaktier.

Scan koden med din smartphone og laes mere!

Åben have i Brunsnæs
Der er åben have hos 
Birthe og Knud Jørgensen, 
Illervej 43 i Brunsnæs 

lørdag den 7. maj og søn-
dag den 8. maj kl. 10-17. 
I haven er der et utal af 

juleroser og en del rodo-
dendron i blomst. 

Indbrud i Vemmingbund
En indbrudstyv ødelagde 
skydedøren ind til ca-
feen ved Vemmingbund 
Strandcafé og Minigolf.

Tyven kastede en sten 
gennem døren, og derefter 
gennemrodede han cafeén.

Umiddelbart ser det 

ikke ud til, at han har 
fået noget udbytte af sine 
anstrengelser. 

Loppe 
marked
Der er loppemarked i 
Dynthuset, Gratelund 2, 
Dynt, søndag den 17. april 
kl. 10-16. Overskuddet går 
til Dynthuset.

Initiativtager er 
Foreningen Dynthuset. 

Flyttet til 
Vammen
Hans Jørgen Mathiesen, 
murer og udlært i Broager, 
har startet murerforret-
ning op i Vammen mel-
lem Viborg og Hobro. I 
13 år drev han Velkær 
Murerforretning. I årenes 
løb beskæftigede han sig 
med alt inden for murerar-
bejde og han har også ar-
bejdet med murstenskon-
trol ved Egernsund Tegl. 
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KLIPLEV AUTO-
& TRAKTORSERVICE
Karsten Iwersen
Søgårdvej 15, Kliplev
6200 Aabenraa
Telefon 7468 8324
Mobil 2140 8332

Bovrup Gæstgivergård 
reddet på målstregen

Af Søren Gülck

Bovrup Gæstegivergård 
er solgt til den 70-årige 
Claus Müller, der i mange 
år drev kobberfabrikken i 
Vester Sottrup.

Han udelukker ikke, at 
kroens stolte tradition som 
kongelig privilegeret lands-
bykro kan videreføres. 
Bovrup Gæstgivergård blev 
frem til sommeren 2009 
drevet som kro. Siden har 
bygningerne stået tom, og 
ude som inde været i et 
stærkt forfald.

Flere steder fra lokal side 
har man forsøgt at skaffe 
midler for at kunne bevare 
bygningerne som et aktiv i 
lokalsamfundet. 

Også for Claus Müller 
var kroens forfald en torn 
i øjet. Derfor valgte han at 

købe den, da muligheden 
bød sig. 

Jeg kan se, der ligger mu-
ligheder i stedet. Lige nu 
bruger jeg min tid på op-
rydning ude og inde, men 
må sige, det er en stor op-
gave, jeg har påtaget mig, 
fortæller Claus Müller. 

Samtlige rør og instal-
lationer er frostsprængte, 
så alt skal ud. Men kroen 
indeholder faktisk spæn-
dende og brugbare ting, 
som sælges på kæmpe lop-
pemarked den kommende 
weekend, hvor folk kan 
byde på alle de gode ting 
og sager, kroen indeholder.

Naturligvis ser jeg flere 
muligheder i huset. Derfor 
har jeg heller ikke lagt mig 
fast på, hvad bygningerne 
skal bruges til. Flere har 
henvendt sig for at høre om 
den fremtidige anvendelse, 

så jeg lader alle muligheder 
stå åbne. Kroen indeholder 
10 flotte værelser med alt 
og en stor lejlighed. Dem 
vil jeg bibeholde til en eller 
anden form for udlejning. 
Det er mere et spørgsmål 
om sal og krostuer, jeg skal 
finde anvendelse til, siger 
Claus Müller, som tilføjer, 
at det er lyst og spænding 
som får ham at kaste sig 
ud i projektet.

- Jeg føler mig stadig som 
en på 25, så hvorfor sætte 
sig hen. Jeg dør, hvis jeg 
ikke har noget at rive i, 
siger Claus Müller, som i 
mange år drev kobbervare-
fabrikken i Vester Sottrup.

- Jeg har i min tid 
banket så mange kob-
berspande op, at stillede 
man dem ved siden af 
hinanden, kunne de nå fra 
Sønderborg til Skagen og 
tilbage igen. Så arbejde er 
en del at mit liv, og heldig-
vis kan jeg se en fremtid 
i Bovrup Gæstgivergård, 
siger Claus Müller. 

Vlaud Müller har overtaget 
Bovrup Gæstgivergård. I 
weekenden er der loppemar-
ked på stedet.
 Foto Søren Gülck

50 år efter 
konfirmationen

Konfirmationsholdet fra 
1961 var søndag til guds-
tjeneste i Varnæs Kirke 
med sognepræst Povl 
Callesen. Der var mange 
glade gensynsknus og ture 
tilbage i tiden, da de 17 
guldkonfirmander mødtes 
igen. 

Guldkonfirmanderne 
mødtes med sognepræst Povl 
Callesen i Varnæs Kirke.
 Foto Jimmy Christensen

Mangler formand
Lokalforeningen for 
Kræftens Bekæmpelse 
i aabenraa Kommune 
mangler en ny formand. 

I bestyrelsen sidder 
blandt andre Sonja Dam, 
Felsted. Suppleant er Else 
Damkjær, Felsted.

Foreningen vil bruge det 
næste år på blandt andet at 
finde en ny formand. 

Optimisme hos 
håndværkere
Af Jens Jaenicke

Der er ved at komme 
mere gang i hjulene, selv 
om krisen endnu ikke er 
overstået. Det sagde for-
manden for Foreningen af 
Håndværkere og Nærings-
drivende for Kliplev 
og Omegn, Flemming 
Johannsen, i sin beretning 

på generalforsamlingen i 
Kliplevhallen.

- Nogle har trappet 
deres virksomheder ned 
og nogle har lukket helt, 
nemlig Kliplev Tømrer- 
og Snedker forretning, 
KlipTag og Toll Service, 
nævnte Flemming 
Johannsen.

anders Jessen aflagde 

regnskabet, der balan-
cerede med 35,631 kr. 
Kontingentet fastsattes 
uændret til 500 kr. for ak-
tive og 100 kr. for passive 
medlemmer.

Flemming Johannsen, Per 
Nielsen og Dion Jensen 
blev genvalgt til bestyrel-
sen. Som suppleant valgtes 
august Hansen. Som revi-
sorer blev Børge Nielsen og 
J.P.Johannsen genvalgt. 

Konfirmation i 
Felsted Kirke
ved sognepræst 
Oliver Karst 

17 april:
Christopher Lydiksen Callesen
Mads Christensen
Jim Christensen Orbesen
Mads Knudsen Blom
Meik Michel Friis
Martin Riemer Hansen
Line Greisen Jessen

Kresten Bonefeld Møller
Mads Gjerlevsen
Charlotte Broch Nielsen
Kasper Paulsen
Niklas Rosendahl
Daniel Feldthaus Christensen
Sidse Schnack Eg Gadegaard
Emil Vigen Hansen
Katja Arndt Vyff Nicolaisen
Bastian Bunde Träger
Stine Lydia Hansen

1 maj:
Søren Greisen Greve
Nadia Lærke Hansen
Tobias Jensen
Karina Anna Jochimsen
Mads Jørgensen
Adam Krog
Gabriel Nielsen
Line Elvine Todsen
Martin Jes Todsen
Kira Bonde Andersen
Kevin Riis Lassen
Thomas Degn Mørk-Jensen
Malene Wildenschild 

Ny løbeklub i Felsted
Mange snørede søndag 
løbeskoene for at del-
tage i sæsonstart i den 
nye løbeklub i Felsted. 
Løbeklubben hører 
under Lundtoft IF's 
gymnastikafdeling.

Klubben lægger vægt 
på, at folk får sig rørt. Og 
nøgleordene er motion, 
sundhed og trivsel. 

Mange mødte op i Moselunden i Felsted til sæsonstart i 
Felsted Løbeklub. Foto Jimmy Christensen
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Mand & Bil
Selvkørende arbejdskraft

Martin Mætzke
Varnæs Tlf. 20454938

mandogbil.dk

Mand&bil leverer arbejdskraft til 
håndværkere, private og virksomheder

SØGÅRD MASKINSTATION
• ALT MASKINSTATIONSARBEJDE

& ENTREPRENØR
AUT. KLOAKMESTER

• ALT I NEDSIVNINGSANLÆG OG KLOAK

Tlf. 74 68 82 52 • Mobil 20 29 92 52

Vi udfører reparation af kloak, 
separering af kloak og etablering 

af minirensningsanlæg

Spar – der hvor du kan

Bovrup
Bovrup Købmandsgård ApS
Bovrup Storegade 20, Bovrup
6200 Aabenraa
Telefon 7468 0109

Åbningstider
Skærtorsdag 7.30–12.00
Langfredag lukket
Påske lørdag 7.30–12.00
Påskedag 7.30–12.00
2. Påskedag 7.30–12.00

Påsketilbud

Fiskemandens 
sild
550/600 gr
Frit valg

Kæmpe udvalg 
fra Toms
Normalpris 
24,95

Vind et gavekort
fra Toms
værdi kr 500,-

TA´ 2 GLAS

2500

Royal 
Greenland 
Rejer
150 gr

1500

Mjelsmark 
skrabeæg
Str. M
15 stk. i bakke

Tilbuddene gælder fra 14.–23. april

KUN

1500

FRA

8500

PÅSKETILBUD

1000
SPAR 14,95

Bestilling af 
bårebuketter
Gratis udbringning til 
Varnæs, Felsted og 
Ullerup Kirker

Stort udvalg i blomsterbuketter
og dekorationer til påsken

40 år i Kliplev Brandværn

Thorvald Jensen fejrede 
forleden 40 års jubilæum 
i Kliplev Frivillige Brand-
værn. Thorvald Jensen 
har gennem de mange år 
ydet en kæmpe indsats. 
Han var i mange år med i 
bestyrelsen, hvor han i en 
lang årrække var kasserer 

og administrerede de spar-
somme penge på fortrinlig 
vis. Også når der skulle 
arrangeres fester eller der 
kom gæster på stationen 
stod Thorvald Jensen i 
første række.

Han inddrog også 
gerne sin familie til at 

hjælpe ved dette. Thorvald 
Jensen kommer stadig 
på stationen og hjæl-
per altid, når der bliver 
spurgt om hans hjælp. 
Dagen blev fejret med 
morgenkaffe på stationen 
sammen med familie og 
brandværnskammerater. 

Thorvald Jensen ankommer til brandstationen i Kliplev efter at være blevet afhentet i 
hjemmet. Foto Mogens Lausen

Seniorboliger 
på vej i Bovrup
Af Søren Gülck

I længere tid har en borger-
gruppe i Bovrup sammen 
med Dalbo samarbejdet om 
at få opført 10 seniorboliger 
i landsbyen. Det ser nu ud 
til at lykkedes. Efter pla-
nen skal boligerne opføres 

som almennyttige boliger 
i området ved Bovrup 
Plejecenter.

Boligprojektet har væ-
ret forelagt aabenraa 
Kommune, som har 
forhåndsgodkendt det. 
Det betyder, der nu kan 

udarbejdes lokalplan for 
området.

Hvis alt går efter planen, 
vil man kunne påbegynde 
en opførsel i 2012. Det er 
vigtigt for Bovrup-Varnæs, 
at der opføres nye tidssva-
rende boliger for at kunne 
fastholde det nuværende 
befolkningstal. Som det ser 
ud i dag, er man næsten 
tvunget til at søge til de 
større nabobyer. 

Spærring af 
Potterhusvej
Kliplev Motorway Group 
a/S, KMG, oplyser, at 
Potterhusvej i Kliplev bli-
ver spærret for al trafik i 
19 dage fra den 12. april 
til den 1. maj. Genbrugs-
pladsen er tilgængeligt 
kommende sydfra.

På grund af realiseringen 

af den nye vej hen over den 
nye bro på Potterhusvej, 
vil denne fra tirsdag, den 
12. april indtil tirsdag, den 
26. april være spærret for 
fra nord kommende trafik. 
Dog er genbrugspladsen 
ved Potterhusvej tilgæn-
gelig under udførelsen af 

arbejderne. Fra den 26. 
april indtil søndag, den 1. 
maj vil den være spærret for 
alt trafik i begge retninger.

Under anlægsarbejdets 
udførelse bliver trafikken 
omdirigeret via den søn-
derjyske motorvej E45 og 
Flensborg Landevej.

- KMG beklager eventuel-
le ulejligheder og beder om 
forståelse for spærringen, 
der desværre ikke kan und-
gås, siger informationschef 
Jan Hundsdörfer. 
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Kliplev

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

Flydende 
original Becel
500 ml

Hakket 
svinekød 
12-16%
700 gram

10 Store 
Morgenæg

Påskedekorationer 
& buke� er
- Gerne forudbestilling

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

2 stk.

2000

2500
 

1995

Coop Pizza
fl ere varianter

Tilbudene gælder fra onsdag den 13. april
til lørdag den 16. april 
Der tages forbehold
mod trykfejl og udsolgte varer.

frit valg pr. stk

1000

Kliple’ Mærkens Støttefond
Ansøgning om beløb fra Kliple’ Mærkens 

Støttefond skal være formanden 
Uve Jensen, Nydam 9, Kliplev

I hænde senest den 29. april 2011

NB: Kun ansøgninger med tilknytning til 
Kliplev gl. Sogn vil kunne støttes.

www.kliplemaerken.dk 

ÆG SÆLGES
Så er der igen opstarts æg
i en periode

Æggene sælges fra
Blansvej 22
i Bovrup

TELEFON 4045 5808

&
KÆMPE  LOPPE

KRÆMMER
MARKED

Lørdag og søndag den 16. og 17. april
i Bovrup gl. Gæstgivergård,

Bovrup Storegade 14 Bovrup

Vi har ryddet totalt op og sætter hundredvis af eff ekter 
fra den gamle Gæstgivergård til salg til rene spotpriser.

Få en oplevelse og gør en god handel, lørdag og søndag

Indbringende aften i Kliplev
Onsdag aften drog 50 
frivillige idrætsfolk rundt 
i Bjerndrup, Kliplev og 
Søgård for at sælge støtte-
beviser til Kliplev Hallens 
nye tilbygning. Det blev 
en indbringende aften, der 
gav 25.000 kroner til mur-
sten og lecablokke. 

Indsamlingen fik en 
særdeles god start, da fili-
alchef Conny Feddersen 
fra Sydbank mødte op 
umiddelbart før start og 
overrakte hallens bestyrelse 

en check på 50.000 kr. fra 
Sydbank Fonden. 

- Status for byggeriet 
er, at vi regner med at få 
gulvet støbt inden påske, 
for derefter at påbegynde 
murerarbejdet. Den op-
rindelige plan med at 
bygningen skulle være 
lukket inden årets kliple' 
Mærken er opgivet. Det 
bliver nok først engang i 
løbet af sommeren, fortæl-
ler Kliplev Hallens kasserer 
Severin Sivesgaard. 

Conny Feddersen med en check på 50.000 kr stående foran 
tilbygningen og flankeret af hallens formand, Jens Veng og 
kassereren, Severin Sivesgaard.

Tæt på fiasko
Af Jens Jaenicke

Ældre Sagen Lundtofts 
søndagscafé var nær endt 
som en fiasko. Foreningen 
havde aftalt med en re-
præsentant for Tvinds 
Husholdningsskole i 
Søgård, at de skulle møde 
op og fortælle om skoles 
virke.

30 interesserede cafégæ-
ster ventede og ventede, 
men ingen viste sig.

Et telefonisk opkald blev 
ikke besvaret,og frustratio-
nen bredte sig hos arran-
gørerne. Men situationen 
blev reddet af sangbogen. 
Den ene forårssang efter 
den anden blev foreslået og 
sunget.

Helga havde et pår gode 
oplevelser, som hun for-
talte om, og inden man så 
sig om, havde alle haft en 
god eftermiddag. 
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Niels Jessens Eftf.
 Alt i vognmandskørsel samt 

jordarbejde udføres

Kontakt Claus 2019 8158 
eller Kjeld 2019 8159

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

Foreningen for
Forsamlingsgården

Sundeved

LARS 
CHRISTIANSEN
“EN AFTEN MED 
HÅNDBOLDSPILLEREN”

Torsdag den 14. april kl. 19.00
på Forsamlingsgården Sundeved, Vester Sottrup.

Entre 150 kr. Ungdomspris 100 kr.

Billetter kan købes på Biblioteket i 
Vester Sottrup eller på Sønderborgbilletten 

(dog ikke ungdomsbilletter)

Restbilletter sælges ved indgangen.

Gospelgudstjeneste
for hele familien

Palmesøndag den 17. april 
kl. 15.00 i Sottrup Kirke

”Young Gospel Singers” under 
ledelse af Vibeke Fuchs, Avnbøl, vil 
synge gospel til gudstjenesten, som 
også består af en fortælleprædiken 

om Palmesøndag, fernisering af 
kon� rmandernes påskebilleder, 

dåbsjubilæum for 1. klasse, og til 
sidst påskeægsjagt på kirkegården.

Vel mødt!

GENERAL 
FORSAMLING

Badmintonklubben Blans-Sundeved 
indkalder til ordinær generalforsamling

Tirsdag den 3. maj 2011 kl. 19.00
i Sundeved hallernes cafeteria, Vester Sottrup

Dagsorden (på www.bbs-badminton.dk) ifølge vedtægterne. 
Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 

fredag den 22. april 2011 (sendes til formand Susanne Bagge, 
Nydamvej 58, Øster Sottrup, 6400 Sønderborg)

Vel mødt Bestyrelsen

Lars Christiansen 
taler i Vester Sottrup
Ingen dansk håndboldspil-
ler har oplevet så meget 
som Lars Christiansen, 
landsholdets showmand 
og veteran, der siden debu-
ten i 1992 har spillet 305 
landskampe og scoret im-
ponerende 1411 mål.

Lars Christiansen kom-
mer torsdag den 14. april 

kl. 19.00 til Forsamlings-
gaarden Sundeved i Vester 
Sottrup og fortæller om sit 
håndboldliv. Han har net-
op afsluttet sin 14. sæson i 
SG Flensburg-Handewitt, 
hvor han har scoret 3996 
mål i sine 626 kampe. Der 
er allerede solgt over 100 
billetter til foredraget.  Lars Christiansen

Glad vinder i Nybøl

Af Søren Gülck

Solveig Jessen fra Nybøl 
blev den heldige vinder 

af Broager Sparekasses 
konkurrence på Nybøl 
Messen.

Hun vandt et gavekort på 

1.000 kroner, som frit kan 
bruges til indkøb i den 
lokale brugs.

Solveig Jessen var den, 
der kom tættest på med et 
gæt på 450 gram græsfrø, 
hvor de rigtige tal var 458 
gram græsfrø. 

En glad Solveig Jessen 
fra Nybøl får overrakt et 
gavekort på 1.000 kr. af 
ekspeditionschef i Broager 
Sparekasse Henning 
Kristensen.
 Foto Søren Gülck

Bestyrelse på plads
Marie Carstensen er blevet 
genvalgt som formand 
for Nybøl og Omegns 
Pensionist forening. Det 
skete på et konstitu-
erende bestyrelsesmøde. 
Næst formand blev Tove 
Jacobsen, mens andrea 

ritter genvalgtes som 
kasserer. Nyvalgt som 
sekretær blev Esther 
Petersen, der er ny i besty-
relsen. Desuden er Christa 
Hoffmann nyvalgt til 
bestyrelsen.

1. suppleant er anne 

Fogh, der tidligere har 
været bestyrelsesmedlem.

Næste arrangement er en 
grill- og hyggeeftermid-
dag den 28. juni i Nybøl 
Klubhus.

Pensionistforeningen har 
146 medlemmer. 

Dødsfald
Katrine Petersen, 
Sundeved Pleje center, 
er død, 100 år. Hun var 
født og opvokset i Vester 
Sottrup. Hun var nummer 
tre ud af en børneflok på 
syv. Det ældste barn var 
kun seks år, og Katrine 
kun 4 år, da deres far måt-
te drage i 1. Verdenskrig 
på tysk side væk fra kone 
og børn. Disse svære år 
var bestemt med til at give 
hende de mange kræfter, 
hun havde til det sidste.

Katrine Petersen blev 
gift med Mads Petersen i 

1935 og sammen overtog 
de i 1937 gården Baskær i 
Stenderup.

I ægteskabet opvoksede 
tre drenge, og Katrine var 
en elsket mor, svigermor, 
farmor og oldemor. I 1976 
overdrog de Baskær til 
Edith og Poul Petersen, og 
købte et parcelhus i Vester 
Sottrup, hvor de havde 
mange dejlige år sammen. 
De oplevede både et stort 
guldbryllup og endda et 
diamantbryllup. Katrine 
Petersen mistede sin mand 
i 2000. Det var et stort 
savn for hende, men også 
denne udfordring tog hun 
op.

Trods sin høje alder pas-
sede hun hus og have. 
Hendes have, som viste 
hendes passion for blom-
ster, var beundret af 

mange. I 2005 flyttede 
hun ind i en beskyttet 
bolig ved Sundeved Ældre-
center. Her fik hun endnu 
nogle gode år i trygge 
omgivelser.

Et lårbensbrud i 2008 
nødvendiggjorde en 
flytning til Løvebo 4 på 
Ældre centret. Her sluttede 
et langt og oplevelsesrigt 
liv for Katrine Petersen. 

Dækstikker på spil
Endnu otte dæk er blevet 
skåret op i Vester Sottrup. 
Politiet har en på 55-60 
år i kikkerten. Han er 

omkring 185 cm høj, al-
mindelig af bygning, kort 
gråt hår og med fuldskæg. 
Muligvis bærer han briller.

Hærværket foregår typisk 
mellem midnat og klokken 
fem om morgenen. 

Dødsfald
Lydia From, Nybøl, er 
død, 97 år. 
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Selskaber · Konferencer
Overnatning · Brunch

74 65 09 49

BENNIKSGAARD BED’INN
74 65 09 49

RINKENÆSHUS
74 65 18 08

Hørt i byen
De to rejseglade sø-
stre, Edith og ritha 
Sønninchsen er netop 
vendt hjem til Gråsten 
efter en oplevelsesrig tur 
til Kina. I Beiing så de 
blandt andet Den Him-
melske Freds plads, ope-
rahuset og den forbudte 
by. Turens højdepunkt 
var en spadserertur på 
Den kinesiske Mur.

Blandt tilskuerne til Lars 
Thiesgaard (52) show 
"Kalle Pet'sen fra Dynt" 
var Lene Lund Nielsen, 
alnor, som gik i Stjerne-
vejens Børnehave og 
Gråsten Skole med Lars 
Thiesgaard. Der var al-
lerede dengang en skue-
spiller i maven på ham.

ann Helene Nissen 
kunne forleden fejre 40 
års jubilæum. I 38 år har 
hun været en afholdt læ-
rer på Kværs Skole.

Efterskolelærer Kathrine 
Svane Christiansen (37) 
fra Sundeved Efterskole 
i Bovrup er blevet valgt 
som ny næstformand i 
Efterskoleforeningen.

Kristian Kjær Nielsen, 
der i mere end 10 år var 
forstander for Højskolen 
på Helnæs på Fyn, 
er gået på pension og 
vendt tilbage til huset i 
rønshoved.

Morten Falk Nielsen, 
Gråsten, er blevet ud-
lært cykelmekaniker ved 
Center for Erhvervs-
rettede Uddannelser 
Lolland Falster.

rigmor og Hans Chr. 
Lassen, rinkenæs, havde 
en fornøjelig aften, da de 
overværede åbningen af 
Folk Baltica på alsion i 
Sønderborg.

Helmuth Hansen, 
Broager, fejrer til som-
mer 60 års jubilæum 
som rytter ved Broager 
ringridning. 

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

w
w

w
.1747.dk

HVER ONSDAG HELE DAGEN

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

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

Pasfoto på 3 minutter

Tlf. 74 65 42 42

STELLA
Pizzaria

Borggade 1 - 6300 Gråsten

KUN HOS STELLA PIZZARIA
kan man betale med Dankort
ved udbringning

Vi bringer også ud
De første 5 km er gratis 

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

Marinavej 1, Rendbjerg
6320 Egernsund
Tlf. 74 44 09 10

ÅBENT ALLE PÅSKEDAGE 
kl. 18-21

Der kan betales med  

10% rabat
hvis denne kupon medbringes

Stor påskebuffet
Italiensk og international 
buffet med fem 
forskellige retter kr. 149.00

Bestil venligst bord

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

Giv mor en fridag i
PÅSKEN
Langfredag 18.00 – 20.00
Påskelørdag 18.00 – 20.00
Påskedag 12.00 – 14.00

MENU
Hjemmelavet Laksepaté med 

rejer, asparges og dressing
Lun fl utes

****
Helstegt krydret svinekam

med ristede kartofl er og lækker sauce
Ta’ selv salatbar

****

Kr. 128,00
Kun mod forudbestilling

Alt indenfor havearbejde
• Private
• Virksomheder
• Landbrug

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

græsklipning

Ring og få en uforpligtende snak med

Anlægsgartner Uwe Asmussen Vandværksvej 6, Holbøl, 6340 Kruså
Telefon 7460 8186 eller 2429 0631 mail: uwe@uwes-have.dk

www.uwes-have.dk

Uwes Haveservice
- når du har brug for en fagmand

Energidag for 
Gråstens 5-6 årige
ProjectZero og House of 
Science har tirsdag den 
12. april kl. 9.30-12.00 
inviteret de ældste bør-
nehavebørn i Gråsten til 
energidag i multisalen på 
Gråsten Skole.

Uge 15 er Europæisk 
uge for vedvarende energi. 
Det er baggrunden for at 
iværksætte en formiddag 
med energi som hovedte-
ma for kommunens yngste 
borgere.

Engparkens Børnehave, 
Børnehaven Bulderby og 
Stjernevejens Børnehave 
deltager i arrangementet 
med 50 børn i alt, og der 
bliver rig lejlighed til at 
forstå begrebet energi. 
Hvad er energi? Kan man 
mon se det?

Eventyrværkstedet viser 
teaterstykket Elpæren og 
Vandhanen - en enmands-
forestilling om, hvad 
der sker med en elpære, 
der altid står tændt. En 
vandhane der drypper så 
forfærdeligt, og en radiator 
der er ved at blive overop-
hedet. Eventyret er skrevet 
netop til de 3-7 årige, for 
at give børnene en fornem-
melse af, hvad energi er for 
en størrelse.

Efter forestillingen skal 
børnene afprøve egne 
kræfter og kreative ideer i 
små workshops omhand-
lende energi. Børnene får 
mulighed for at bygge 
fremtidsdrømme med 
legoklodser og lave energi-
forsøg. Der skal tegnes, så 
Viggo Dryptud kan holde 
på vandet og der skal byg-
ges huse. Der bliver mulig-
hed for at gå dybere ind i, 

hvorfor ilden skal bruge ilt 
fra luften til at lave varme. 
afslutningsvis fyres der en 

vandraket af fra Gråsten 
ringriderplads. 

 

 

 

 

Spejdernes 
Avisindsamling
I GrÅsten, AdsBØL, ALnOr OG rInKenÆs
LØrdAG DEN 16. APRIL
Indsamlingen foretages af Gråstenspejderne Det Danske 
Spejderkorps og KFUM - spejderne starttidspunkt kl. 9.00.

Der udover er der mulighed for selv at afl evere ved vognmand Knud 
Erik Heissel på Planetvej og i rinkenæs ved Brandstationen på 
Nederbyvej

Der må aldrig lægges aff ald imellem aviserne/ugebladene.

Borgere udenfor byområder, ældre eller gangbesværede, kan kontakte 
de ansvarlige indsamlingsledere:
For DDS i Gråsten, adsbøl, & alnor: Klaus Blaske, 
tlf. nr. 74 65 13 03, (lørdag indtil kl. 8.00).
For KFUM i rinkenæs: Ove Jensen 50987633

Indsamlingen er sponseret af:
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Vi sår frøene der sælger din bolig

www.estate.dk

Sundsnæs 19, Ulsnæscentret, 6300 Gråsten
6300@estate.dk

Tlf. 74 65 09 33

Estate Kjeld Faaborg
STATSAUT.  E JENDOMSMÆGLER &  VALUAR MDE

ALNOR - SUNDKOBBEL 25
Pænt og velholdt parcelhus

Indretningen består af: Entre/fordelergang med adgang til toilet.
Soveværelse med skabe. 3 værelser med faste skabe. Badeværelse
med bruser og kar. Køkken med lille spiseplads. Bryggers. Stor stue
med parketgulv, brændeovn og udgang til hyggelig udestue på 20
kvm. Derudover er der en dejlig stor have med terrasse til huset.

1.190.000Kontantpris:
60.000Udbetaling:
7.483Brutto:
6.617Netto:

136 / 1043Bolig / grund i m²:
1973Opført:
1 / 4Stuer / vær.:

Sagsnr: 280 1- familieshus

5

ALNOR - SUNDKOBBEL 19 A
Velindrettet hus med fuld kælder

Parcelhuset indeholder bl.a: Badeværelse med bruser og kar. Stort
soveværelse. 2 værelser. Stor vinkelstue med udgang til terrasse.
Køkken med spiseplads og udgang til terrasse. Bryggers. Kælder:
Fyrrum. Badeværelse med bruser. 3 disp. rum. Til huset hører: Muret
garage på 30 kvm., pæn forhave, lukket baghave og 2 terrasser.

1.100.000Kontantpris:
55.000Udbetaling:
7.210Brutto:
6.231Netto:

135 / 682Bolig / grund i m²:
1977Opført:
1 / 3Stuer / vær.:

Sagsnr: 289 1- familieshus

NY PRIS

5

GRÅSTEN - ØSTERSØVEJ 9, ST. TH
Skagenhus i 1. parket til vandet

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 bade-
værelse med bruser, kar samt sauna. Ferieboligen har endvidere den
fordel, at den kan anvendes til helårsbeboelse og fritidshus.

1.850.000Kontantpris:
95.000Udbetaling:
11.131Brutto:
9.040Netto:

89Bolig i m²:
2007Opført:
1 / 2Stuer / vær.:

Sagsnr: 290 Ejerlejlighed

3

GRÅSTEN - TORVET 4
Andelsbolig i centrum af Gråsten

Boligen indeholder bl.a: Stue med udgang til egen terrasse. Flot
køkken. Soveværelse med faste skabe. Badeværelse med bruser og
vaskemaskine. Boligen ligger på 1. sal og der er elevator til 1. salen.

275.000Andelsbevis:
4.227Mdl. boligafgift:

600Mdl. forbrugsafg. a/c:

272Sagsnr:

78Bolig i m²:
2005Opført:
1 / 1Stuer / vær.:

1Etage:
AndelsboligBoligtype:

NY PRIS

2

ADSBØL - SMEDEBAKKEN 4
Parcelhus på dejlig villavej

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

1.095.000Kontantpris:
55.000Udbetaling:
7.079Brutto:
5.820Netto:

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

Sagsnr: 275-4 1- familieshus

0

RINKENÆS
Nederbyvej 168

Stort hus med plads til hele
familien, roligt beliggende i
Rinkenæs. Huset består bl.a. af
3 stuer, 5 værelser, 2 badevær-
elser m.m. 

Sagsnr: 138 1- familieshus

995.000Kontantpris:
50.000Udbetaling:

5.981 / 6.302Brt. / net. / mdl.:
228 / 1378Bolig / grund m²:

3 / 5Stuer / vær.:

NY PRIS

0

RINKENÆS
Andelstværvej 4

Rødstenshus fra 1960 med et
boligareal på 85 kvm, kælder
48 kvm, beliggende på rolig vej
i Rinkenæs. Ejendommen
trænger til en kærlig hånd.

Sagsnr: 297 1- familieshus

550.000Kontantpris:
30.000Udbetaling:

3.926 / 3.429Brt. / net. / mdl.:
85 / 663Bolig / grund m²:

1 / 3Stuer / vær.:

NYHED
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GRÅSTEN - BOJSKOVVEJ 50
Nyrenoveret nedlagt landbrug

Ejendommen fremstår flot og moderne med store lyse rum og er be-
liggende 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 hest-
estald med 4 hestebokse med tilhørende sadelrum. Der er marker
rundt om huset som giver gode muligheder for heste- og dyrehold. 

2.950.000Kontantpris:
150.000Udbetaling:
18.318Brutto:
14.201Netto:

151 / 18052Bolig / grund i m²:
1925Opført:
1 / 2Stuer / vær.:

Sagsnr: 269 Nedl. landb.

5

FELSTED - BØGHOLMVEJ 1
Hus i naturskønne omgivelser

Drømmer du om et pænt hus,
med en dejlig privatsfærre og
flot udsigt over åbne marker,
men hvor der stadig er kort
afstand til byen? Så har vi huset
her. Boligarealet på 125 kvm er
yderst velindrettet.

Sagsnr: 174 1- familieshus

895.000Kontantpris:
45.000Udbetaling:
5.903Brutto:
4.762Netto:

Alternativ finansiering:
3.398 / 2.808Pauselån® F1:

125Bolig i m²:
502Grundareal i m²:

1947Opført:
1 / 3Stuer / vær.:

1Etage:

ÅBENT HUS
16 april fra 13-17

5

FELSTED
Østergade 25

Huset er centralt beliggende i
Felsted på en stor grund med
lukket baghave. Huset er under
ombygning og trænger til
renovering.

Sagsnr: 274 1- familieshus

420.000Kontantpris:
25.000Udbetaling:

3.248 / 2.846Brt. / net. / mdl.:
107 / 1494Bolig / grund m²:

2 / 2Stuer / vær.:

5

EGERNSUND
Havnevej 10

Udlejningsejendommen er
beliggende ved havnen. Ejen-
dommen indeholder i alt 3
lejemål. Fra samtlige lejligheder
af der udsigt til havneområdet.

Sagsnr: 46-10 Udlejningsejd.

880.000Kontantpris:
45.000Udbetaling:

6.648 / 6.389Brt. / net. / mdl.:
303 / 603Bolig / grund m²:

4 / 6Stuer / vær.:

0

ULLERUP
Trekanten 38

Velindrettet og renoveret
andelsbolig med et boligareal
på 84 kvm samt udestue på 13
kvm. Boligen har en billig
husleje. Skal ses!

Sagsnr: 275 Andelsbolig

350.000Kontantpris:
350.000Udbetaling:

2.507 / 2.507Brt. / net. / mdl.:
84Bolig m²:

1 / 2Stuer / vær.:

5

AVNBØL
Rufasvej 2

I Avnbøl sælges den gamle
stationsbygning som fremstår
delvist renoveret. Der er til
ejendommen stort værksted/
garage på 176 kvm. 

Sagsnr: 231 2- familieshus

999.000Kontantpris:
50.000Udbetaling:

6.649 / 5.703Brt. / net. / mdl.:
302 / 2456Bolig / grund m²:

3 / 5Stuer / vær.:

NY PRIS
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TRÅSBØL
Bøjskovvej 6

Nu har du muligheden for at
erhverve dig et hobbylandbrug
med 2,5 ha  jord, stald på 221
m2, med 5 hestebokse og
maskinhus på 155. m2. 

Sagsnr: 24-16 Nedl landb.

2.080.000Kontantpris:
105.000Udbetaling:

13.725 / 11.107Brt. / net. / mdl.:
173 / 25247Bolig / grund m²:

2 / 3Stuer / vær.:

4

SNUROM - SNUROM 9
Rødstenshus med nyere tag

Huset er beliggende på en dejlig stor grund på 1200 kvm. Der er
nyere tag fra 2009 på huset samt garage. Derudover er huset ren-
overet med nyt oliefyr og tank samt badeværelse fra 2009.Til huset
hører: Garage på 33 kvm med elport samt overdækning til trailer
m.m. Værksted på 14 kvm. Dejlig have med 2 terrasser.

760.000Kontantpris:
40.000Udbetaling:
5.261Brutto:
4.375Netto:

92 / 1200Bolig / grund i m²:
1960Opført:
1 / 2Stuer / vær.:

Sagsnr: 306 1- familieshus

NYHED
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