
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

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

Gardiner Tæpper Trægulve Fliser Maling

Lad os måle 
op til din nye

markise
i marts måned

spar
20%

GARDINBUSSEN

ÅBent HeLe PÅSKen
Lørdag & Søndag kl. 12 - 17
Fiskbækvej 43 6300 gråsten • Tlf. 3053 1422 

KræmmerAageBesøg

spar op til

75%

Altid en 
oplevelse

Hver uge masser af nye eff ekter,
ting og sager, nyt og gammelt

Stort udvalg i 
hesteudstyr til stærkt 
nedsatte priser

Plæneklipning af både små og store arealer, 
Vedligeholdelse af hæk, bede og udenomsarealer, 

fræsning, omlægning og nyetablering m.v.

er din have 
forårsklar?

SMEDEGAARD HAVESERVICE
Stranderød 22 - 6300 gråsten

Telefon 40 88 65 08

 

 

De skal bare virke...  

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

PC Home ServiCe
Hokkerup Gade 3

6340 Kruså/Hokkerup
7467 5257 / 2462 8659

ProfeSSionel 
og Hurtig 
it ServiCe

De skal bare virke...  

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

PC Home ServiCe
Hokkerup Gade 3

6340 Kruså/Hokkerup
7467 5257 / 2462 8659

ProfeSSionel 
og Hurtig 
it ServiCe

De skal bare virke...  

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

PC Home ServiCe
Hokkerup Gade 3

6340 Kruså/Hokkerup
7467 5257 / 2462 8659

ProfeSSionel 
og Hurtig 
it ServiCe

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

Siden 2004

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

Smørrebrødsfestival
Torsdag den 28. april
kl. 18.00
Sild, solæg, 
smørrebrød og lune retter.
Spis alt hvad du kan for kun

kun kr. 128,-
Husk venligst at reservere bord

Skovens hvide 
tæppe
Af Søren Gülck

Anemonen er en at de mest 
populære forårsbebudere. 
Hvert forår er et betagende

syn, når den smukke hvide 
anemoneblomst dækker 
skovbunden.

Blomsten findes i flere 
varianter såsom blå, gul 
og hvid, som er den mest 
almindelige og mest ud-
bredte blomst i Danmark. 

Men uanset for almindelig 
den er, så er den en at de 
mest elskede blomster og 
det er ikke uden grund at 
Kaj Munk i sin sang skrev 
”Du lille anemone, hvor er 
din skaber stor”.

Glædelig påske. 

Kom og se vores store 
udvalg til påske

Buketter, gavekurve, sammenplantninger 
og kirkegårdspynt

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

Til
piger …

Til
damer

…fra Mary B 
Comfort

eller
drenge

Påsketilbud

Uge 16
19. april 2011
4. årgang

Telefon
21 16 06 83
29 25 95 50 

Lang Påskelørdag i Gråsten fra kl. 9-14

Tak fordi 
du handler 

lokalt

mailto:chregnskabsservice@hotmail.com
http://www.1747.dk


GRILLBUFFET 1
Rhodos steak (nakkekotelet)

Marineret kylling� let
Kebabspyd (krydret fars)

Ringriderpølse
Lækker grøn grillsalat
incl. tzatziki og � utes

Hjemmelavet
karto� elsalat

GRILLBUFFET 2
Barbeque grillben

Marineret kylling� let
Oksebøf (hakket)

Ringriderpølse
Hjemmelavet

vildtsalat
Hjemmelavet

pastasalat
incl. � utes
Bagekarto� el

med sourcream 00
Pr. kuvert

Min. 8 kuverter
 00

Pr. kuvert

Min. 8 kuverter

Tilbuddene på grillmenuerne gælder fra 
tirsdag den 19. april og sommeren ud

Gem denne seddel, så du er klar til at grille hele 
sommeren. Bestil min. 2 dage før levering. Min. 8 personer

Der tages forbehold for prisændringer

Adresse, postnr by  (vist nødvendigt)

SuperBest er klar til grill

Navn   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Telefon   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adresse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Afhentningsdato   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Grillbuffet 1  Grillbuffet 2  Antal kuverter  
Du kan også ringe og bestille på telefon 74 65 08 75

 50

Fyldt lamme 
culotte
med svampe og 
tranebær
Pr. 1/2 kg

 95

Lam Butterfly 
ovnklar
Marineret og fyldt
Indeholder ca. 1,5 kg.

 00

Skovhugger 
kotelet
5-6 stk. ca. 700 gram 
Pr. pk. 44.95
3 pakker

 00

Nakkefilet
Fersk eller 
marineret 
Pr. 1/2 kg

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 23. april 2011

ÅBNINGSTIDER >>> Se højre side  >>>

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

Tilbud i påsken
2 Lang Påskelørdag i GråstenGod Påske



 00
Blomster
muld
2 x 20 liter

 00
Plantesæk
50 liter
pr. sæk

 00

Sommer 
blomster
6 stk pr. bakke
1 bakke kr. 25,-

Ta 3 bakker 

 00

Zonale Pelagonia
Spanske margaritter
Alm. margaritter
Frit valg
Ta 3 stk.  

 00

Håndbunden
påskebuket

eller 
Påskesammenplantning

Højde 40 cm

Frit valg 

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 23. april 2011

ÅBNINGSTIDER Åbent alle påskedage 9.00-18.00

Så
 læ
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r h
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es

HUSK Hver dag friskbagt brød 
fra Rathjes Bageri

Stort udvalg i special og 
udenlandsk øl 

Håndkøbs
medicin

Frimærker og 
taletidskort

Stort udplantningsmarked 
på centerparkeringen

Åbent alle påskedage
9.00-18.00

3Kl. 9-14 God Påske
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ÅBNINGSTIDER:
Man. - ons. 8:15 - 17:30 | Tors. - fre. 8:15 - 18:00

Lør. 7:00 - 15:00 | Søn. 8:00 - 12:00

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

Skrald Let De Luxe
20 ltr. 20 stk.

Stk. pris 0,25

Champignon i skiver/
Aspargessnitter,

First Price
280 - 430 g.

Kg. pris 9,30 - 14,29

Afspændings-
middel,

First Price
500 ml.

Liter pris 10,00

Corterosso
Trilogia di
Corteviola
75 cl.

Liter pris 44,00

Afspændings-Afspændings-

Skrald Let De LuxeSkrald Let De Luxe
20 ltr. 20 stk.20 ltr. 20 stk.

Stk. pris 0,25

3 FLASKER

9900

PR. STK.

500

NY TILBUDSAVIS HVER 14. DAG

BESØG VORES HJEMMESIDE:

www.wernerclausen.dk

Wafermaster
75 g.

Normalpris pr.
stk. kr. 13,00

Kg. pris 44,40

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

4 POSER

9900
PR. RULLE

500
PR. PAKKE

1000

Kg. pris 9,30 - 14,29

5 GLAS

2000
3 PAKKER

1000

Opvasketabs 2i1,
First Price
40 stk.

Stk. pris 0,25Tingleff
Kaffe
500 g.

Kg. pris 49,50

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

Gråsten Fjernvarme skal levere til slottet
Af Søren Gülck

gråsten Fjern varme bliver 
hofleverandør. Det kunne 
formand for gråsten Fjern-
varme Bent Hylsebeck op-
lyse i sin beretning på den 
ordinære generalforsamling 
på Den gamle Kro. 

Samtidig blev det oplyst, 
at fjernvarmens tidligere 
formand Bent Jørgensen 
få timer før generalfor-
samlingen trak sig fra sin 
bestyrelsespost.

Bent Hylsebeck nævnte, 
at det var med stor tilfreds-
hed, at gråsten Fjern varme 
så tilbage på 2010. Et un-
derskud i 2008 på 8,5 mil-
lioner kroner var vendt til 

et overskud i 2010 på 5,3 
millioner kroner.

- Derfor har det været 
muligt for bestyrelse at 
sænke varmeprisen for 
2011, således at målerbi-
draget faldt fra 1250 kr. til 
950 kr. og prisen pr. kWh 
faldt fra 53 øre til 47,5 øre 
uden moms, sagde Bent 
Hylsebeck, som forudså, 
at 2011 bliver et af de mest 
begivenhedsrige år for 

fjernvarmen i gråsten med 
udvidelse af et 16.000 m2 
stort solvarmeanlæg.

- Udvidelsen betyder 
mindre afhængighed af 
naturgas og mulighed for 
i fremtiden at fastholdelse 
den nuværende varmepris. 

Ved at overgå til solvarme 
og reducere gasforbruget 
betyder, at fjernvarmebru-
gerne i langt mindre grad 
vil mærke stigningerne 
i gaspriserne, som for-
ventes i fremtiden, sagde 
fjernvarmeformanden.

Under indkomne forslag 
var der ønske om mere 
åbenhed omkring gråsten 
Fjern varme A/S. Det fik 
Ebbe Johannsen til at stille 
forslag til vedtægtsændrin-
ger i gråsten Fjern varme 
A.M.B.A, der er moder-
selskabet. Forslaget kom 
imidlertid ikke til afstem-
ning, da det ifølge dirigen-
ten poul Erik Hansen ikke 
var i overensstemmelse 
med lovgivningen. Det 
medførte en del menings-
udvekslinger omkring 
fortolkningen af vedtæg-
terne i gråsten Fjernvarme 
a.m.b.a. Dog blev der 
givet en hensigtserklæring 
fra bestyrelsen om at øge 

informationsniveauet såvel 
via hjemmesiden som i det 
trykte medie.

Valg
på valg til bestyrelsen 
var 4 bestyrelsemedlem-
mer og to suppleanter. 
genvalgt blev formanden 
Bent Hylsebeck, Mette 
Jensen og gunnar Nielsen: 
Nyvalgt blev Flemming 
Vestergaard, der indtræder 
i stedet for Bent Jørgensen. 
Morten Sommer og 
Søren gülck blev valgt 
til henholdsvis 1. og 2. 
bestyrelsessuppleant. De 
øvrige bestyrelsesmed-
lemmer er Bendt Olesen, 
Kristian Siersbæk og Finn 
Christensen. Driftsleder er 
peter Mikael Stærdahl. 

Der var livlig debat på ge-
neralforsamlingen i Gråsten 
Fjernvarme.
 Foto Søren gülck
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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

Andelskassen Sønderjylland, Gråsten
Slotsgade 11 • 6300 Gråsten

Telefon 87 99 38 38
www.andelskassen.dk

Bo Hansen
Filialdirektør

Else Marianne 
Povlsen
Ekspedition

Freddy Ruhlmann
Kunderådgiver

Jens Uwe Agerley
Kunderådgiver

Hannah Tychsen Poul Madsen
Kunderådgiver

Tilbudene gælder fra onsdag den 20. april 
til og med tirsdag den 26. april

HUSK BYGMA GRÅSTEN HOLDER ÅBENT 
PÅSKELØRDAG DEN 23. APRIL TIL KL. 13.00

Trælast
Hverdage: 7:00-17:30

Byggemarked
Hverdage: 7:00-17:30

Partner 
plænetraktor
Model P-66-875 
SMD
223 ccm
Klippebrede 
66 cm
Sideudkast 
samt bioklip

Gori 88 
heldækkende 
farver
5 ltr. / 
oliebaseret

Jumbo 
combi stige 
7,4 mBosch akku-

skruemaskine
Psr 14,4 v li 
incl. 2 akkus

Vejl. 1429,-

Universal 
gødning
15-5-14

BLIV PÅSKEKLAR 
MED BYGMA

Plast team home box
70 ltr. Klar PVC

Jumbo 
universalstige/
stillads 4x3 trin

2 X 20 KG. 

27995

PÅSKEPRIS

74995

PÅSKEPRIS

69995

PÅSKEPRIS

5999,-
PÅSKEPRIS

SPAR 500,-

29995

PÅSKEPRIS

Striker/swing 
scooter løbehjul
Sort pulverlak.

Vejl. 799,95

SPAR 629,05

79995

PÅSKEPRIS

1349,-
PÅSKEPRIS

Plast team home box
85 ltr. Klar PVC

Se � ere gode tilbud i 
vores tilbudsaviser 
på WWW.BYGMA.DK 

GOD PÅSKE
Plast team
easy-big bedroller
Klar PVC

FRIT VALG
SPAR OP TIL 150,-

9995

PÅSKEPRIS

Alle priser er afhentningspriser / netto incl. moms
Tager forbehold mod udsolgte varer

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

HK Egene sluttede med 
de traditionelle kåringer

Traditionen tro skulle sæ-
sonen i Håndboldklubben 
Egene gråsten afsluttes på 
behørig vis. Årets resultater 

blev fejret med en fælles fest 
for seniorspillere og be-
styrelsesmedlemmer, hvor 

diverse pokaler og kåringer 
fandt sted.

- Vi har haft et forrygende 
år med fremgang på både 

medlemstallet og på den 
sportslige side. Vi har stort 
set nået alle de mål, vi har 
sat os i år. En oprykning til 
jyllandsserien på damesi-
denen, en midterplads for 
andet holdet i serie 1, en 
femte plads for jyllandsse-
rieherrer og fine placeringer 
i toppen af Serie 2, siger 
formand gitte Thaysen.

Følgende kåringer fandt 
sted

Årets profil blev Kasper 
Sørensen

Årets spiller på damernes 
førstehold blev Tine Skat

Årets spiller på damernes 
andethold Melanie Thaysen

Årets spiller hos damernes 
tredjehold blev gitte Juhl

Årets kammerat hos da-
merne blev Hanne Holk

Årets spiller hos herrernes 
førstehold blev Torben 
petersen

Årets spiller hos herrernes 
andethold blev Bo Junker

Årets spiller hos herrer-
nes fjerdehold blev Tim 
Bentzen

Årets kammerat hos her-
rerne blev Allan Clausen

Efter denne sæson stop-
per seniorherrer-trænerne 
Claus lyngsøe og gerhard 
Jacobsen. Claus skal as-
sistere SønderjyskE’s liga-
hold, og gerhard har valgt 
at tage et års pause. 
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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?

mere
konf irmation

Gratis konf irmationsgave til a
lle 

Broager Sparekasse’ konf irmand-

kunder. Kom ind i din f ilial og 

hent en laekker musikgave!

Artist på ethjulet cykel
Af Søren Gülck

Hanna Borup fra gråsten, 
som går i 6. klasse på 
gråsten Skole, er en glad 
pige, som det bogstavelig 
talt kører for. Også når 
hun skal til og fra skole.

Turen fra Stjerneparken 
til gråsten Skole klarer 
hun som en bedre artist 
på sin ethjulede cykel med 
tasken på ryggen.

En stor del af fritiden 
bruger Hanna Borup 
sammen med sin søster i 

skoven. Ikke på gå ben, 
men på cykel, hvor de for-
nøjer sig med at kører på 
træstammer, forcere grøfter 
og klatre på skråninger på 
ethjulede cykler. 

Hanna Borup er dygtig til at cykle på sin ethjulede cykel. Foto Søren gülck
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Indstil din GPS på Æ Gårne,
– Madehusvej 14, Spang, 6400 Sønderborg –
… når du næste gang vil købe billige blomster, planter, frø og ting til haven.

– Vores priser hopper ikke op og ned!!

Hos Æ Gårne hav vi et 
kæmpe udvalg i granitsten 

og � gurer, pumper …

Pr. stk. fra 100,-
Danmarks nok største udvalg i

Læggekartofter
ca. 50 sorter

1 sæk

3995
Ta 3 sække

100,-

Mangler du billige 
skjulere eller 

� gurer, så har vi et 
stort udvalg

Fra kun 2,-
Plante 
sække

Pr. stk. fra

995

Madehusvej 14 Spang • Sønderborg • www.aegaarne.dk

Æ Gårne’sÅbningstider i Påsken
Skærtorsdag 10.00 – 16.00
Langfredag 10.00 – 16.00
Lørdag 9.00 – 16.00
Påskedag 10.00 – 16.00
2. Påskedag 10.00 – 16.00

Havefrø

50%

Danmarks største udvalg
i udplantning i krukker, altankasser 
og i haven. F.eks. Primula, Hyacint, 

Stedmoder og mange � ere

Hvorfor give fuld pris for 
blomster og urtefrø, når vi 
hele sæsonen giver 50%

uanset førpris

Rhododendron 
spagnum 300 liter

1 sæk

150,-
2 sække

250,-
10 sække

1000,-

Skal du have fest?
Vi har altid 100vis af 
forskellige buketter

7Kl. 9-14 God Påske
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Nyhed!
Nu i 5 liters
spand, kun

599,-

FL
UG

GE
R.

DK

H
3407

KAN DU FÅ OVERRASKENDE 
BILLIG TRÆBESKYTTELSE

455252

Tlf. 74 65 02 42
Sundsnæs 6 C

Malermester Klaus Blaske Nielsen

6300 Gråsten

PÅSKELØRDAG
lukkes kl. 13.00

Bemærk vi har åbent påske lørdag kl. 10 – 15.00

go 
pris

NYT NYT
®

Påskelørdag 

kl. 11-15 sælger 

vi ringriderpølser 

og fadøl i 

samarbejde med 

Cafeodora
ENZO JEANSHOUSE ∙ Borggade 8, 6300 Gråsten 
Telefon 88911410 ∙ www.enzojeanshouse.dk

®

T-shirt & 
Polo-shirt
Str. S - XXXL

Pris pr. stk. 
300,-
Tá 2 for 

500,-
Smarte farver

Flotte detaljer

Hvad skal stammen fra Freds-egen anvendes til?
Forslag  ................................................................

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

Adresse  ................................................................
Forslag kan lægges i gråsten Avis postkasse i Ulsnæscenteret 

ved hæveautomaten eller Slotsgade 8  senest 1. maj 2011

gør din indfl ydelse gældende 

Hvad skal stammen fra 
Freds-egen anvendes til?

Vi vil gerne hører borgernes 
mening, til en anvendelse.

Skriv dit forslag sammen med navn og adresse.
Forslag kan lægges i gråsten Avis postkasse 

i Ulsnæscenteret ved hæveautomaten 
eller Slotsgade 8 senest 1. maj 2011

Er der fl ere ens vinderforslag trækkes der 
lod blandt disse om 6 fl asker god rødvin.

Vi siger foreløbig tak for din interesse
GRÅSTEN HANDELSSTANDSFORENING

Birthe Appel
Optiker og indehaver

Birthe Appel
Optiker og indehaver

John Schack 
Optiker
John Schack 
Optiker

HJEMME SYNSPRØVE

RING PÅ TELEFON

74 65 01 44
   

 Gråsten & Sønderborg

RING PÅ TELEFON

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

Guldkonfirmand var præst 
ved egen guldkonfirmation

Den 9. april 1961 blev 
et hold på 41 unge men-
nesker konfirmeret i 
rinkenæs Korskirke. 

præsten var dengang 
Immanuel rommerdahl, 
og pastor rommerdahls 

egen datter, Karen, var 
blandt konfirmanderne. 

Forleden fejrede hol-
det guldkonfirmation i 
rinkenæs Korskirke, og 
da sognepræst Marianne 
Østergaard netop den 
weekend havde fri, fik 
guldkonfirmanderne 
lov til at spørge Karen 
rommerdahl, som til dag-
lig er præst i Skt. Markus 
Kirke på Frederiksberg, 
om hun vil overtage guds-
tjenesten. Det lovede hun 
at gøre, så det blev en 
speciel oplevelse både for 
guldkonfirmanderne og 
for mange af sognets bebo-
ere, som har kendt Karen 
rommerdahl, som barn. 

Guldkonfirmander samlet i 
Rinkenæs Korskirke.
 Foto Jimmy Christensen
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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

Niels Jessens Eftf.
Sand Sten Grus Skærver Muldjord Container

Selvafhentning med trailer, til absolut 
konkurrencedygtige priser 

Lagerpladser på Egenæs i Gråsten, 
samt på Sølvtoft i Avnbøl

Alt indenfor entreprenør 
arbejde udføres

Gravemaskine med forlænget arm 
14 m til de krævende opgaver

Transporter og div. udføres

Vi er ikke længere væk end telefonen
Kontakt Claus 2019 8158 eller Kjeld 2019 8159

Kongelig barnedåb 
fejret i Gråsten

En dagplejegruppe i 
gråsten Øst med 12 børn 
og fem voksne fejrede den 
kongelige tvillingebarne-
dåb. De havde lavet fyr-
fadsglas i lyserøde og lyse-
blå farver og spiste kager 
med prinsesse- og prinse 

kroner og klippet kroner 
ud i pap.

Dagplejens bud på navne 
var inden de rigtige blev 
afslørret, William og 
Victoria, men prinsen og 
prinsessen kom som be-
kendt til at hedde Vincent 
og Josephine. 

Dagplejebørnene fejrede 
den kongelige barnedåb 
med prinsesse-krone og 
prinse-krone.

Boligbyggeri skyder op Af Søren Gülck

gråsten Andelsboligbyggeri 
nye boligbyggeri på Nygade 
/ ringgade i gråsten sky-
der nu for alvor i vejret.

Forleden begyndte place-
ringen af de første beton-
elementer, der styk for styk 
blev løftet på plads af de 
store BMS kraner.

Mens dette arbejde står 
på, vil der være en del 
uundgåelige trafikale pro-
blemer ved krydset Nygade 
Kongevej, som bilisterne 
må leve med.

Det var planen, at Nygade 
skulle spærres under dette 
arbejde, men man forsøger 
alligevel med at holde åbent 
trods de gener det i en pe-
riode vil give. 

Store BMS kraner løfter betonelementer på plads. Foto Søren gülck

Razzia
politiet foretog forleden 
en razzia på Sildekulen 
i gråsten. Biler i begge 
retninger fik kontrolleret 
både kørekort og seler. 
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TILSTANDS-
RAPPORTER

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

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

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

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

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

VÆRELSE MED KØKKEN
CA. 40 M2

Måmedlig leje kr. 2.650,- alt inkl.

HENVENDELSE TLF. 74 46 76 10

edc.dkEDC Vesterholm & Co.
Meget velholdt original familievilla! Tæt på kirken, plejehjemmet og Flensborg Fjord!

Dalsmark 16, Rinkenæs, 6300 Gråsten 
Beliggende i Rinkenæs finder du
denne gulstensvilla, som fremstår
original og yderst velholdt, da den har
haft samme ejer siden den er opført.
Dejlig stue med brændeovn. Køkken
der er renoveret med lyse skabslåger
og bordplade. Garage på 31 kvm. 

795.000/40.000Pris/Udb.
5.766/5.044Brt./Nt.

Alternativt finansieringsforslag:
4.446/4.384 RentetilpasningBrt./Nt.

113 m²Bolig
739 m²Grund

4/3Rum/Vær.
1972Opf.

74644514Kontakt
63601127Sag

ÅBENT HUS
Søn 24-04-11

kl. 14.00.-15.00

7

Hyggelig og velindrettet villa i Søgård! Vinduer fra 2010, sovevær. og 3 vær.

Ahlefeldtvej 16, Søgård, 6200 Aabenraa
Søger du en villa med mange
værelser, en stor og dejlig lukket have
og flere udenomsbygninger, udbydes
den her! Boligen fremstår indvendigt
tæt møbleret, således at ordet "hygge
og hjemlighed" vil falde dig naturligt,
når du ser dig omkring. 

850.000/45.000Pris/Udb.
6.019/5.089Brt./Nt.

Alternativt finansieringsforslag:
4.555/4.350 RentetilpasningBrt./Nt.

132 m²Bolig
1172 m²Grund

5/4Rum/Vær.
1974Opf.

74644514Kontakt
63601133Sag

ÅBENT HUS
Søn 24-04-11

kl. 16.00.-17.00.

6

Stationsvej 2
6360 Tinglev
74644514/40463040

LEJLIGHED I SKODSBØL
3½ værelses på 105 m2 udlejes 

Husleje 4000 kr + forbrug ca. 1200 kr

Ingen husdyr. Indskud 12.000 kr

HENVENDELSE FOR BESIGTIGELSE 
OG UDLEJNING TLF. 7465 0020

LEJLIGHED I GRÅSTEN
2. sal, skøn udsigt ud over slottet og søen, 110 m2, nyistandsat, 

dejlig stue, spisekøkken, værelse med skabe, 1 værelse, 
bad med bruser og plads til vaskemakine. Ingen husdyr.

Husleje 4150 kr + forbrug.

HENVENDELSE TLF. 7465 1746
LEJLIGHED TIL LEJE

Mellem Gråsten og Rinkenæs. Stor 1. sal´s lejlighed 
med udsigt over Flensborg Fjord, 128 kvm

Stor stue og 2 store værelser.
Stor delvis overdækket terasse med udsigt over Fjorden.

Ledig pr. 1 Juni eller efter aftale.

Husleje incl. varme kr. 5400,- + el

HENVENDELSE 40362270

Nyvalg i Centerforening
Frisør Bente Kraag, 
Haartotten, er blevet ny-
valgt til bestyrelsen for 
Centerforeningen i Ulsnæs 
Centret. på generalforsam-
lingen omtalte formanden 
gurli Nielsen, gråsten 
Boghandel, de øgede 

udgifter til snerydning, 
som de butiksdrivende har 
fået gennem de seneste to 
år.

Ny kasserer blev uddeler 
Jesper Thomsen, der afløser 
Svend Nielsen. I bestyrelsen 
sidder desuden lis Bredahl, 

Tøj & Ting, og direktør 
Torben Nielsen, Bygma.

Ny 1. suppleant blev bu-
tikschef peter Nielsen. 
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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

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

Nova Data  I  Perlegade 74 I 6400 Sønderborg I 73 42 05 55 I www.novadata.dk  

15.6” HD panel 1366 x 768
Intel 2.2 GHz
2 GB DDR-III RAM
Intel 4500M grafikkort
DVD brænder Dual Layer
250 GB SATA-II harddisk
3 stk. USB 2.0 Highspeed
Trådløst netkort

10 /100 Mbit netkort
VGA udgang
HDMI udgang til TV
3 i 1 kortlæser
MS Office Starter 2010
Windows 7 Home Premium
+  Mulighed for opgradering
+  Service på eget værksted

Nova Book Starter

Tilbuddet gælder til lørdag den 23. april 2011

Mega Påske tilbud!

2.499,-
12 måneders rentefrit 

lån fra kr. 257,-

Hjemmekampe spilles på Årsbjerg
Alle Gråsten Boldklubs hjemmekampe 
spilles i den nye sæson på det 
flotte anlæg på Årsbjerg.
- Det gør vi, fordi den nye 
kampbane ser ud til at have 
overlevet efterårets svam-
peangreb, men også fordi 
klubhuset ved gråsten 
Stadion er ved at blive la-
vet om til ”Dansens hus”. 
Derved forsvinder om-
klædningsmulighederne. 
Men ikke mindst fordi det 
giver en bedre klub ved at 
have alle aktiviteter samlet 
et sted, siger boldklubbens 
formand Mogens Hansen, 
som glæder sig over, at 
den daværende gråsten 
Kommune etablerede cy-
kelsti hele vejen op til Års-
bjerg, så alle unge spillere 
uden trafikale problemer 
kan cykle frem og tilbage 
til træning og kamp.
Mogens Hansen noterer 
med tilfredshed, at flere og 
flere spiller fodbold.

- Den megen tilgang 
klubben oplever på både 

senior såvel som blandt de 
ældste ungdomsspillere gør, 
at klubben i år har flere 
11-mandshold tilmeldt 
end i mange år. Vi har to 
hold i både U-14 såvel som 
U-13 drenge, og i U-17 
drenge har vi et 11- mands 
samt et 7- mandshold til-
meldt, lyder det fra en glad 
formand.

- U-14 har spillede sig 
efter et suverænt efterår 
op i forårets Mester række, 
så det bliver spændende at 
følge dette hold. Opryk-
ningen har gjort, at trup-
pen har fået tilgang af 3 
fysisk stærke samt gode 
fodboldspillere fra Broager. 
Det har gjort, at holdet 
vil kunne matche deres 
kommende modstandere. 
Det har træningskampene 
i hvert fald vist. Opryk-
ningen betyder bl.a. at vi 
skal møde hold fra både 

Kolding og Vejle. Den til-
gang afdelingen oplevede i 
efteråret har gjort, at vi kan 
melde to 11-mandshold 
til turneringen, og de er 
meget fornemt, når man 
tænker på, at alle spillerne 
er født samme år, og ikke 
som tidligere kommer fra 2 
årgange, fortæller Mogens 
Hansen.

Større udfordring
- I U-13 rækken har vi også 
to 11- mandhold med, men 
det er fordi, vi har valgt at 

give ½ af vores U – 12 spil-
lere muligheden for at spille 
11-mandsbold allerede nu. 
Det har vi gjort, fordi disse 
spillere er den årgang, der 
har spillet 7-mandsbold i 
flest år, men også fordi, de 
godt kan klare den større 
udfordring, det er at spille 
11-mandsbold frem for 
7- mands, og også fordi de 
i efteråret skulle køre helt 
til ribe og Haderslev da 
de andre klubber i nær-
området ikke havde hold i 

A – rækken, siger Morgens 
Hansen.

Samarbejde 
med Broager

De øvrige børne- og ung-
domshold starter først deres 
turnering sidst i april.

- på pige-damesiden har 
vi desværre måttet konsta-
tere en mindre nedgang 
i spillerantallet, men vi 
kan dog stadig mønstre 
11-personhold i både U-15 
og U-18, medens dame-
afdelingen i foråret spiller 
7- personhold. I den afde-
ling arbejder vi på at få et 

samarbejde med Broager 
efter sommerferien, så vi 
også kan tilbyde 11 -per-
soners seniordame hold. 
Seniordamefodbolden har 
det nemlig rigtig dårligt i 
vores område. Efter Team 
Als har lukket deres se-
niordameafdeling, er der 
kun et hold tilbage i hele 
Sønderborg Kommune, og 
det er alt for lidt. Ved det 
påtænkte samarbejde vil 
vi kunne stille et ungt og 
stærkt hold på benene, som 
uden problemer vil kunne 
klare sig i serie 2, forudser 
Mogens Hansen. 

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

RING 74 65 17 48
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HUSK
Fra kl. 20.00 er 
der bal i teltet 

hvor der sælges 
drikkevarer til 
rimelige priser

Åbent telt
Da jeg har rundet de 40 år
holder jeg åbent telt 
på ringriderpladsen

Fredag den 29. april
kl. 18.00-20.00
i forbindelse med
Gråsten Marked &
Musikfestival
Der serveres lidt godt
at spise og drikke
Med venlig hilsen
Morten Latter

OPTIKER MØLLER
SLOTSGADE 4 ∙ 6300 GRÅSTEN 

TLF. 74 65 25 16 ∙ WWW.PROFILOPTIK.DK

Optiker
Elsebeth Christmas
Møller

Optiker
Laila Hartvig

nyhed til alle flerstyrkebrugere!

*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 genera-
tion 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 højteknolo-
giske Essilor glas. Spar op til 2.500 kr.

køb nu og få 25% rabat

*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.

PÅSKE
TILBUD

ALMINDELIGE 
FLERSTYRKEGLAS

uGenS tILBud
 fra Gråsten Tæppemontering

Boucletæppe inkl. montering
kun kr. 78,- pr. m2

Afslibning og lakering af 
alle typer trægulve udføres

”Er gulvet ridset og mat, 
kommer vi og sliber det glat” HuSK

Gråsten Tæppemontering
v/ Allan Th omsen Telefon 4046 3009

En epoke er slut i Kværs

Efter 121 år lukkede 
Kværs-Tørsbøl Frivillige 
Brand værn. Det skete 
lørdag ved en sammen-
komst på brandstationen. 
Nutidens krav til effektiv 
og hurtig udrykning tog 

livet af det lokale brand-
værn. Fremover skal 
gråsten Frivillige Brand-
værn slukke brande i 
Kværs og Tørsbøl.

Fredag aften holdt de 
14 aktive brandmænd 
og æresmedlemmer med 

ægtefæller afslutningsfest 
på Kværs Kro

- Det er meget vemodigt, 
siger den sidste brandkap-
tajn Ervin Christensen.

10 af brandmændene har 
afleveret deres nøgler, bip-
pere og andet udstyr, mens 
fire af brandfolkene fort-
sætter i gråsten Frivillige 
Brandværn. 

Hartvig og Ervin 
Christensen tager afsked 
med Kværs-Tørsbøl Frivillige 
Brandværn, hvor de i mange 
år har været aktive sammen.
 Fotos Jimmy Christensen

Der var en personlig 
erindringsgave til 
brandmændene.

HAVEMASKINER UDLEJES
Såsom fræser, mosfjerner,
motorsav og hækkeklipper

TLF. 4161 2677

65 år efter konfirmationen

De syv fremmødte kron-
diamant konfirmander 
kunne tydeligt huske, da 
de blev konfirmeret i 1946 
i Adsbøl Kirke. Efter delta-
gelse i gudstjenesten drog 
de til Den gamle Kro i 
gråsten, hvor stemningen 
var opløftet og gemytlig 
rundt om bordet.

For 65 år siden var de 12, 
som blev konfirmeret. Tre 
var forhindret i at deltage 
og to er døde. 

Bageste ses Henning 
Rasmussen, Peter 
Christensen, Jacob Witte, 
Aage Frank og sognepræst 
Birgitte Christensen.
Forrest ses Kristine Kaad, 
Ruth Dahl og Christine 
Hinrichsen. privat foto
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Knickers,
Polo T-shirt 
eller skjorte

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

Påsketilbud
Spar

500,,-

Combi
Habit

Polo
T-shirt

PR. STK.
300,-

2 STK.

500,-

PR. STK.
200,-

2 STK.

300,-

PR. STK.
300,-

2 STK.

400,-
SÆTPRIS

1500,-

Polo eller 
skjorte

Åbningstider i påsken Tirsdag 9.30-17.30, Onsdag 9.30-17.30, Skærtorsdag LUKKET, Langfredag LUKKET, Påskelørdag 9.00-14.00

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

Dagligvarebutik klar til Påske
Af Søren Gülck

påsken står for døren og 
traditionen tro er det en 
højtid, hvor den gode mad 
nydes sammen med fami-
lie og venner. påsken med 
dens mange helligdage 
giver modsat julen mulig-
hed for udfoldelse såvel ved 
middagsbordet som ude i 
den friske forårsluft. 

Det betyder mere ap-
petit. Derfor har man hos 
SuperBest i gråsten åbent 
alle dage i påsken og fyldt 
ekstra op på hylderne, 
så kunderne ikke skal gå 
forgæves. 

Kunderne kan finde alt til påskebordet hos SuperBest, og naturligvis et kæmpe udvalg i sild, 
der som æg i stor stil hører til frokostbordet. Foto Søren gülck

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,  Tæ pper,  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

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

13Kl. 9-14 God Påske

http://www.tojeksperten.dk


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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UDSALG
3 raske påskedage

Tirsdag den 19. april

Onsdag den 20. april

Lørdag den 23. april

fra tirsdag 
den 19. april 

kl. 10

Spar op til

70%Prisgruppe 1

fra kr. 39,-
 pr. m2

Prisgruppe 2

fra kr. 59,-
 pr. m2

Prisgruppe 3

fra kr. 79,-
 pr. m2

Sønderjyllands største udvalg af kvalitets� iser og -klinker. KFN-Keramik Gråsten ApS · Ulsnæs · Tlf. 7465 0316 · Hvis du skal ha’ noget klinket

HUSK 
Lang lørdag 
den 23. april

Stort lottospil
Søndag den 1. maj kl. 14.00

på ringriderpladsen i Gråsten
gråsten pensionistforening, gråsten Avis og gråsten Handelsstandsforening 

afholder stort lottospil søndag den 1. maj kl. 14.00 på ringriderpladsen 
i forbindelse med gråsten marked & musikfestival

gevinster er sponsoreret af butikker og fi rmaer i gråsten og omegn

Alt overskud af lottospillet går til vores gamle Freds Eg, 
så vi kan få lavet noget rigtigt fl ot ud af den

Kom og støt op om det gamle Eg

Förde-Schule 
rydder op i Alnor

Förde-Schules elever deltog 
i Danmarks Natur fred-
nings forenings årlige af-
faldsindsamling. Eleverne 
startede med at tale om af-
fald og genbrug i klasserne, 
hvorefter skolens område, 

stranden, strandparken og 
dele af Alnor blev fordelt 
på forskellige klasser, som 
herefter gik i gang med 
arbejdshandsker og store 
sække.

Der var sat ekstra 

fokus på dåser og i alt 
blev det til 339 dåser og 
20 store affaldssække, 
som efterfølgende blev 
sorteret og afleveret på 
containerpladsen. 

Eleverne på Förde-Schule samlede 20 store sække med affald.
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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. time

70
10

57

www.kjems.dk
kjems@kjems.dk

74 65 11 40

Palæet · Ahlefeldvej 5 · Gråsten

80
60

59

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

12

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

100 hørte om far, mor og børn
Interessen for at høre 
Danmarks familieekspert, 
lola Jensen, var stor da hun 
talte ved et møde i lOF 
Als sund på Benniks gaard 
Hotel. latter musklerne 
blev flittigt brugt hos de 
100 tilhørere.

lola Jensen behandlede 
en række temaer, der går på 
tværs af børnenes alder.

- Børn står ikke alene, 
men indgår i familie og 
venskaber, der betyder en 
masse for deres trivsel og 
udvikling, sagde den popu-
lære foredragsholder. 

Tilhørerne fik gode råd med 
i bagagen hjem.
 Foto Jimmy Christensen
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På dagene kan der opleves kræmmermarked, lotto, øl telt, tivoli, festival, musikbørne underholdningog meget mere...

På Ringrider Pladseni GRÅSTEN

Se mere på www.alnormarked.dk

GRÅSTEN MARKED
 

MUSIKFESTIVAL
&

 28/04 - 01/05 - 2011

Torsdag d. 28/04
Kl. 19.00-24.00 Pladsen åben
Kl. 19.00-24.00 Karaoke Show med Jack Hansen

Fredag d. 29/04
Kl. 17.00-01.00 Pladsen åben
Kl. 17.00-22.00 De første kræmmer har åben.
Kl. 18.00-20.00 Reception. Morten har rundet de 40 år, han er værtKl. 18.00-20.00 Reception. Morten har rundet de 40 år, han er vært
Med lidt at spise og drikke
Kl. 19.00-22.00 Spiller C&B Duo
Kl. 22.00-01.00 Spiller gruppen Apple Pie

Program for lørdag d. 30/04
Kl. 10.00-01.30 pladsen åben
Kl. 10:00 - 22:00 Kræmmermarked
Kl. 12.00 Åbning af festivalKl. 12.00 Åbning af festival
Kl. 12.05 DownTown Dynt
kl. 13.40 Zumba/Latin  tness opvisning ved Hanne Riis Lassen 
Kl. 13.55 Stærk Tobak
kl. 15.30 Zumba/Latin  tness opvisning ved Hanne Riis Lassen 
Kl. 15.45 Perfect Strangers
Kl. 17.15-18.30 Spisning
Kl. 17.30 Gitte & StephanKl. 17.30 Gitte & Stephan
Kl. 18.30 Troubleband
Kl. 20.20 Stella Nova
Kl. 22.10 The Noodles
Kl. 24.00 Keinstein
Kl. 01.30 Tak for i dag
Konferencier: Torben Nyby Larsen

Menu 2011Menu 2011
Svinemørbrad, Kyllingbryst, Glaseret skinke, 
Pastasalat, Mix salat, Dressing, 
Flutes og Flødeporrekartooer.
Pris kun kr. 110, - spisebilleter købes senest d. 23/04 på Center Pub

Søndag d. 01/05
Kl. 10.00-18.00 Pladsen åben
Kl. 10.00-18.00 KræmmermarkedKl. 10.00-18.00 Kræmmermarked
Kl. 14.00 Stort bankospil i teltet
Kl. 18.00 Tak for i år

Husk Nibes Tivoli er på pladsen

PROGRAM:

Se mere på www.graastenmusikfestival.dk
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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 
Skærtorsdag den 21. kl. 11.00 

ved Birgitte Christensen. 
Langfredag den 22. kl. 19.30 ved Jan Unold 

Påskedag den 4. kl. 11.00 ved Jan Unold
2. Påskedag den 25. kl. 11.00 

ved Birgitte Christensen

Adsbøl kirke
Skærtorsdag den 21. kl. 09.30 

ved Birgitte Christensen 
Langfredag. den 22. kl. 09.30 ved Jan Unold

Påskedag den 24. kl. 09.30 ved Jan Unold

kværs kirke 
Skærtorsdag, den 21. april, kl. 19.30 

ved Birgitte Christensen – med altergang
Langfredag, den 22. april, kl. 11.00 

ved Birgitte Christensen
Påskedag, den 24. april, kl. 9.30 

ved Birgitte Christensen – med altergang

broAGer kirke
Skærtorsdag den 21. kl. 11.00 
ved Stefan Klit Søndergaard
Langfredag den 22. kl. 19.30 
ved Stefan Klit Søndergaard

Påskedag den 24. kl. 11.00 ved Karin Kofod
2. Påskedag den 25. kl. 11.00 ved Karin Kofod

Felsted kirke
Skærtorsdag den 21. april kl 19:30 ved Oliver Karst
Langfredag den 22. april kl 10:00 ved Oliver Karst

Påskedag Søndag den 24. april kl 10;00 
ved Oliver Karst - Kirkekaffe: 

Mandag den 25. april kl 10:00 ved Oliver Karst

eGernsund kirke 
Skærtorsdag den 21. april kl. 19.00 
ved Mai-Britt Josephsen Knudsen
Langfredag den 22. april kl. 10.30 
ved Mai-Britt Josephsen Knudsen 

Påskedag den 24. april kl. 10.30 : MJK 
ved Mai-Britt Josephsen Knudsen

rinkenæs kirke
Skærtorsdag 21. kl. 10.30 i Korskirken 

ved Vibeke F. von Oldenburg
Langfedag den 22. kl. 10.30 Liturgisk gudstjeneste 

i Korskirken ved Marianne Østergård. 
Påskedag den 24. kl. 10.30 i Korskirken 

ved Marianne Østergård. 
2. Påskedag den 25. kl. 10.30 i Rinkenæs gl. kirke 

ved Marianne Østergård. (Fælles med Sottrup)

kliplev kirke
Skærtorsdag den 21. kl. 19,30

ved Eva Wiwe Løbner.
 Gudstjeneste med måltidsfællesskab

Langfredag den 22. kl. 10,30 
ved Eva Wiwe Løbner. Liturgisk gudstjeneste

Påskedag den 24. kl. 10.30 ved Eva Wiwe Løbner
2. Påskedag den 25. kl. 10.30 Eva Wiwe Løbner

vArnæs kirke
Skærtorsdag den 21. april 

kl. 19.00 ved Poul Callesen
Langfredag den 22. april kl. 10:00 ved Poul Callesen
Påskedag den 24. april kl. 10:00 ved Poul Callesen
2. påskedag 25. april kl. 10:00 ved Poul Callesen 

nybøl kirke
Skærtorsdag den 21. april kl. 19.30 

ved Henrik Nygaard Andersen
Langfredag den 22. april kl. 10.00 

Liturgisk Gudstjeneste 
ved Henrik Nygaard Andersen
Påskedag den 24. april kl. 10.00 
ved Henrik Nygaard Andersen

2. Påskedag den 25. april 
Der henvises til Ullerup kl. 10.00

vester sottrup
Skærtorsdag den 21. april kl. 19.30 

ved Vibeke von Oldenburg 
Festbordet i kirken dækkes til den sidste nadver

Langfredag den 22. april: kl. 10.30 
Prædiken ved Vibeke von Oldenburg. 

Legenden om Rødhalsen, der hjalp Jesus 
i den sidste stund, genfortælles

Påskedag den 24. april: kl. 10.30 
ved Vibeke von Oldenburg. Festbuen står pyntet

2. påskedag den 25. april: kl. 10.30 i 
Gl. Rinkenæs Kirke. Vi tager på besøg i 

Rinkenæs Gl. Kirke. Bussen kører fra kirkens 
parkeringsplads. Tilmelding til bus. Se kirkebladet

ullerup kirke
Skærtorsdag den 21. april kl. 19:30 ved Kingo
Langfredag den 22. april kl. 10:00 ved Kingo

Påskedag den 24. april kl. 10:00 ved Sophus Boas
2. påskedag 25. april kl. 10:00 ved Kingo

nordschleswiGsche Gemeinde
(Den tyske frimenighed)

Langfredag den 22. april kl. 10.30 Gråsten slotskirke
Påskedag den 24. april kl. 05.00 Broager

2. påskedag 25. april kl. 10:00 Bov: konfirmation 

GudStjeneSter

Kære Cecilie!
Hjertelig tillykke 
med dit første nul
Vi ses på søndag

Knus farfar og farmor

tillykke
Christine fylder 7 år

den 19. april
Stort tillykke
fra mor og far

Hej Kristina
rigtig hjertelig tillykke med 
konfi rmationen den 1 maj

Ønsker
mormor og morfar

tak for venlig opmærksomhed
ved min 70 års fødselsdag

Mary Hansen
Skodsbøl

Konfirmation i Felsted Kirke

Søndag var en festdag i 
Felsted. 18 konfirmander 
blev konfirmeret af sogne-
præst Oliver Karst.
 Foto Jimmy Christensen

Tysk 
konfirmation
Der var søndag tysk konfirmation i gråsten Slotskirke 
med pastor Sylvia laue.

Følgende blev konfirmeret: 
Mie Gade Gerber, Hvedemarken 53, Rinkenæs
Christian Grau Hansen, Kongevej 39, Gråsten
Chris-Lennard Henschel, Dyrkobbel 7 d, Gråsten
Hans Aaron Mensing, Hvedemarken 101, Rinkenæs 
Hanna Margrethe Schrader, Højtoft 6, Kværs
Paul Fuglsang-Damgaard Sina, Avntoftvej 56, 

Søgårdsmark
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Din lokale stenhugger 
har til huse i Holbøl

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

Svend Hedegaard
Bedemand   

Rie Rabøl Jørgensen
Bedemand  

Tonny Rabøl Jørgensen
Konsulent

Rabøl Jørgensens 
Begravelsesforretning

Bedemændenes Landsforenings Grundkursus 1986
Brancheforeningen Danske Bedemænd- Eksamineret 2002

Min sidste vilje
“Min sidste vilje” er et rådgivende dokument,

hvor du kan nedskrive tanker og 
ønsker for din egen begravelse

Værdifuld information for dine nærmeste

Gratis opbevaring af Min sidste vilje

Gråsten Bedemandsforretning

70 12 20 12
Mågevej 12, Gråsten

Bedemand Svend Hedegaard mobil: 6155 4780

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

Hjertelig tak
for venlig deltagelse ved Lydia Fromm’s bisættelse.
En særlig tak til Nybøl Ældrecenter for kærlig og 
omsorgfuld pleje, og til præst Majbrit J. Knudsen 

for en varm og personlig tale i kirken.
På familiens vegne

Marie og Werner Fromm

tak
- For al opmærksomhed ved vort guldbryllup

- Til børn, familie og venner
- Til naboer for den fl otte blomsterespalier

- Til Finn på Holbøl landbohjem for dejlig mad og god betjening
- For jeres indslag under festen

- For den fl otte fakkelallé, lys på Kampen og champagne
Det var en uforglemmelig dag

Lene og Arne Buhrkall
Rinkenæs

Sidste 
dommer
gråstens sidste dommer, 
lillian Hindborg, har sid-
ste arbejdsdag i retten i 
Sønder borg den 26. april, 
hvor der mellem kl. 13 
og 15 er reception. Hun 
blev dommer i gråsten i 
1990. Mandag var hun 
i afskedsaudiens hos 
Dronning Margrethe på 
Christians borg Slot.

Efter pensioneringen vil 
hun holde foredrag, skrive 
bøger og holde kurser. 

Mekanisk 
Museum
Efter en lang og koldt vin-
ter har Mekanisk Museum 
Sønder jylland på lundtoft-
vej 6A i Hokkerup åbnet 
dørene for publikum.

Der er kommet mange 

nye spændende genstande 
i udstillingen, og museet 
opfordrer folk til at kigge 
forbi for at opleve et par 
hyggelige timer. 

Mogens Hansen 
genvalgt
Mogens Hansen blev på 
generalforsamlingen i 
gråsten Boldklub genvalgt 
som formand af de 32 
fremmødte deltagere.

Til bestyrelsen gen-
valgtes Kenn Merrild, 
Klaus Schou og Torben 
groening ligesom Michael 

Schlüter og Daniel 
Stokbæk blev genvalgt som 
suppleanter. 

Ny ansat

Konsulenthuset 
STrONgIT ApS i gråsten 
har ansat peter Mollerup 
som hardware senior ud-
vikler. peter Mollerup har 
mere end 20 års erfaring 
med elektronik udvikling. 
Han skal primært arbejde 
på et stor kundeprojekt, der 
løber frem til marts 2012. 

Peter Mollerup
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Herved indkaldes til

Ordinær
Generalforsamling
Tirsdag den 3. maj 2011 kl. 19.00
i klublokalet i Badmintonhallen

DAGSORDEN:
1. Valg af dirigent
2. A� æggelse af beretning
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab
4. Behandling af forslag
5. Valg af:

a. Formand
b. Bestyrelsesmedlem
c. Suppleanter (2)
d. Revisorer (2)

6. Eventuelt – herunder forslag til ændring af 
vedtægter

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen 
skal være formanden i hænde senest 8 dage før 
generalforsamlingen.

Bestyrelsen

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

Bustur til Flensborg 
Bryggeri

Onsdag den 4. maj kl. 9.15-16.30
Vi får en rundvisning på Flensborg Bryggeri, 
derefter byvandring i Flensborg med guide.

Kun få pladser tilbage.
Kr. 230,- inkl. en let frokost.
Afgang fra Ahlmannsparken

kl. 9.15. Sædvanlig opsamling.

Tilmelding til Ulla Gerber tlf. 74 65 01 20 
eller Anne Køcks tlf. 23 34 09 05

Ældre Sags jubilæumsfest 
Reserver onsdag den 29. juni 

til at komme til fest.
Vi planlægger en Ældre Sags jubilæumsfest 
om aftenen med middag, musik og dans.

Gråsten

 
 

Förde-Schule, Bomhusvej 4, Graasten – Tlf. 74 65 19 35 
 
 

Ønsker du at forberede dit barn til et flersproget  
liv  i grænselandet ? 

 
Så er vi måske den rigtige skole for netop dit barn! 

 
Vi tilbyder: 

 
- Modersmålsundervisning i fagene tysk og dansk  
- Undervisning efter tysk-danske læseplaner, som fører eleverne frem til både 

den tyske og den danske skoles statsanerkendte prøver og eksaminer. 
- Et lille, overskueligt fællesskab med ca. 100 børn og 12 lærere, som muliggør 

nær kontakt mellem skole og hjem 
- En skolefritidsordning samt en kørselsordning 
- Et skoleforløb til og med 7. klasse 
- Mulighed for at fortsætte på en af mindretallets centralskoler (fx Sønderborg 

eller Aabenraa) samt det tyske gymnasium i Aabenraa 
 

Vore elever kommer fra både Sønderborg Kommune og Aabenraa Kommune. 
 

Tilmelding onsdag, 19. januar 2011 kl. 16.00-18.00 
 

Orientering og rundvisning kan ske løbende.  
Ring til 74651935 eller til skolens souschef Niels Westergaard 74653344. 

Ehemaligentreffen
der Förde-Schule

Alle ehemaligen Schüler sind am 20.5. um 19.00 Uhr 
zu einem gemütlichen Abend mit viel Schnack, Musik, 

Grillbuffet, Spaß… in der Kaminhalle eingeladen
Eintritt (incl. Essen): 150,- Kr 

Verbindliche Anmeldung bis zum 15.04.11 
Anmeldung: foerde.schule@skolekom.dk

Tel.: 74 65 19 35

Minikrydstogt på 
Kielerkanalen

 2. påskedag
Mandag den 25. april

Afgang
Broager Kirke kl. 7.45
Ahlmannsparken gråsten 8.00
Bageren rinkenæs 8.05
p-pladsen ved Bankocenter i Kruså 8.15

Vi kører over den dansk-tyske grænse og videre til rendsborg, 
hvor vi stiger ombord på Adlon princess. Sejlturen på 

Kielerkanalen varer 4 timer. Ombord byder vi på en lækker 
tag-selv-buff et. Ved 14-tiden ankommer vi til Kiel, hvor der bliver 
mulighed for at slendre en tur på byens 1,5 km lange hovedstrøg.

Vi er hjemme ved 19-tiden.

Pris 495 kr

Tilmeding til Gråsten Avis tlf. 2116 0683

Sejlbåd udbrændte 
i Flensborg Fjord
politi og gråsten Frivillige 
Brandværn rykkede ud, ef-
ter at en dansk sejler lørdag 
havde ringet om en bræn-
dende sejlbåd på Flensborg 
Fjord ud for Nybøl Nor.

De fem personer om bord 
nåede at blive reddet over 
på en hollandsk sejlbåd i 
Flensborg Fjord. Mens de 
danske redningsfolk stod 
på bredden ved Dalsgård, 

indløb desuden en melding 
om, at forliset var sket i 
den tyske del af fjorden. 
Så brandfolkene var nødt 

til at pakke sammen og 
overlade udredningen til 
tyskerne.

Forliset skete omtrent 
100 meter ud for havnen i 
langballigau på den tyske 
side, og det er fortsat uvist, 
hvordan ilden opstod. 

FODBOLD
2. Påskedag

Mandag den 25. april kl. 16.00

SERIE 3 – Lysabild SG
på Årsbjerg Idrætsanlæg

Øvrige kampe:
Skærtorsdag kl. 12.00: U – 13 dr. B 1 - Åbenrå BK
2. Påskedag kl. 12.00: U – 15 pi. B - Vojens
2. Påskedag kl. 14.15: Serie 5 - Ulkebøl
Tirsdag den 26. april kl. 18.00: U – 13 dr.B 2 - Notmark
Onsdag den 27. april kl. 19.00: Supervet. 2 - SUB, Sønderb.
Torsdag den 28. april kl. 18.30: U – 17 dr. B - Vojens Ungdomssk.
Fredag den 29. april kl. 18.30: U -14 dr. mester - Åbenrå BK
Fredag den 29. april kl. 18.30: U – 14 dr. B - Svenstrup
Lørdag den 30. april kl. 13.00: U – 15 pi B - Rødding
Tirsdag den 3. maj kl. 19.00: U – 17 dr.B - Toftlund
Onsdag den 4. maj kl. 19.00: U – 18 pi B - Vojens Ungdomssk.

Alle kampe spilles på Årsbjerg Idrætsanlæg
OG DER ER GRATIS ADGANG

Målaktionærerne nr. 72 har vundet.
På gensyn

– live
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Døgnvagt 4 + 6 pers. vogne

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

Broager
v/ Helge Jørgensen

Tlf. 20 83 63 10

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

Børnehave hørte om påsken

Af Leif Møller Jensen

Børnehaven ”Tusindfryd” 
fra Egernsund 
Børneunivers besøgte for-
leden Egernsund Kirke, 

hvor sognepræst Mai-Britt 
J. Knudsen fortalte bibel-
historie i børnehøjde om, 
hvordan Jesus døde og om 
Opstandelsen.

Kirken var pyntet med 

påskeliljer og til stor glæde 
for børnene, var der i et 
bur oppe ved alteret ægte 
påskekyllinger, der kun 
var en uge gamle. Børnene 
havde tegnet flotte 

påskeæg, som de hængte 
på grene. Det blev til et 
flot påsketræ, som bliver 
stående til efter påske, så 
alle der kommer i kirken, 
kan se det.

Derefter gik børnene 
på jagt efter påskeæg, 
som var gemt i kirken. 
Der var påskeæg til alle. 
Børnehaven fik også en 
gave, som dog først måtte 
åbnes, når de kom tilbage 
til børnehaven. på vej ud 
af kirken fik alle børnene 
en påskelilje. 

Børnehavebørnene besøgte 
Egernsund Kirke.

Kaj Jensen blev 
æresmedlem

Det var en synligt rørt Kaj Jensen, der forleden blev det før-
ste æresmedlem af Broager Badmintonklub. Hæderen blev 
overrakt den afgående formand ved klubmesterskaberne i 
Broager Hallen. Foto Jimmy Christensen

Frem Egernsund og HK 71

HUSK

Påskelottospil
i Egernsund Skoleaula

2. Påskedag
Mandag den 25. 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

Aktivitets & Kulturhus Skelde
Tlf. 60619175 nette@nette-jensen.dk

Sporadisk Ansættelse/ Efter Behov

Opvasker Søges: Under 18 år
Køkkenhjælp/Servering: Ca. 40-68 år

Rengøringshjælp: Erfaren

Strikketøj i 
Broager

Mange steder i Broager hænger der strikketøj. Det er de 20 
medlemmer af Strikcafeen i Broager, der har lavet lidt sjov 
i gaden. Joan Petersen håber, at strikketøjet får lov til at 
hænge påsken over. Foto Jimmy Christensen

BUI uden 
formand
For andet år i træk fungerer 
Broagerlands Ungdoms- og 
Idrætsforening (BUI) uden 
formand. Men det kører 
ganske udmærket. For alle 
afdelinger kører fint med 
deres egne bestyrelser og 
økonomi.

på den ordinære gene-
ralforsamling ønskede tre 
bestyrelsesmedlemmer ikke 
at modtage genvalg.

Det var Ulla Westermann, 
Torben Schrøder Jørgensen 
og Ole Agergaard Jensen. 
Det lykkedes ikke at finde 
nogle nye bestyrelsesmed-
lemmer, men bestyrelsen 

blev bemyndiget til at finde 
at finde ny formand og nye 
bestyrelsesmedlemmer. 

En formands skal samle 
trådene i forhold til fælles 
arrangementer, som hjæl-
pere til ringridning, garant-
spisning og lignende.

Foreløbig er det sekre-
tæren lone Olsen, som 
indkalder til hovedbesty-
relsesmøder, mens Henrik 
poulsen sidder på kasserer-
posten. Kenneth Jørgensen 
er også med i bestyrelsen.

BUI har omkring 1.200 
medlemmer. 

Præmieskat
Skelde gymnastikforening 
har afholdt afsluttende 
præmieskat for vinter-
halvåret med følgende 
præmietagere:

nr.1: Viggo Hansen 2065 
point

nr. 2: Hans Thomsen 
2047 point

nr. 3: Flemming 
Marschall 1917 point 
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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

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

Kim's Cykelservice
v/ Kim Gottlieb

Salg af cykler og tilbehør 
Alt i cykelreparationer 
Service af scootere 

ÅBNINGSTIDER
MANDAG-FREDAG KL. 9.30-18.00
LØRDAG KL. 9.00-12.00

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

Kør ad Mølmark 
1,5 km udenfor

Broager

Dødsfald
Christian Brylle, 
Skodsbølvej 27, Skodsbøl, 
er død, 88 år. 

1600 besøgte øko-gård

1600 mennesker kiggede 
søndag forbi Stensigmose 
på Broagerland, hvor gitte 

og Frode lehmann bød 
velkommen til slægtsgår-
den med udsigt ud over 

Flensborg Fjord. 
Klokken 12 sprang 150 

sortbrogede køer ud og 
dansede i marken.

Den 150 hektar store gård 
har været i slægtens eje 
siden 1819. Der hører også 
35 kalve, 70 kvier, høns og 
en flok katte til gården.

Mange benyttede sig 
af muligheden for at få 
en rundvisning på går-
den og få en gåtur i den 
blomstrende frugthave. 

Børnene havde mulighed 
for at komme helt tæt på 
gårdens små kalve, og der 
var opstillet en halmhop-
peborg. Desuden blev der 
serveret smagsprøver fra 
Naturmælk, og mange 
havde medbragt deres 
madpakke og nød den 
med udsigt til Sønderborg 
bugt. 

Løbende køer første gang på 
græs.

Øko-dagen blev et tilløbsstykke.

Pæle 
fjernet
Nogle fyre har tilsynela-
dende fundet det sjovt at 
fjerne kantpæle på vejen 
mellem Egernsund og 
rendbjerg. 

Udstiller
Kunstneren Omesh Cain 
fra Broager udstiller i på-
sken på Agersbøl gods ved 
Tørring-Uldum vest for 
Vejle.

Han er født på den 
caribiske ø, Tobango, 

opvokset i Cambridge og i 
dag bosat i Broager. Hans 
udstillinger i blandt andet 
Tyskland og Schweiz har 
henrykket publikum, der 
forelsker sig i hans levende 
og farverige udtryk. 
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Mejlmark
Æg

15 stk.

1995
½ ltr. 

695
950 gr.

995

Piske
fl øde

Schulstadt
Solsikker
Rugbrød

ca. 700 gr.

5995
4 x ½

10000

Farmer 
Bøf
4 stk.

Hørup 
Pålægspakke

Spar 
20.00

Spar 
10.00

Under 
½ pris

Grillbakke
4 Nakkekoteletter
4 Grillpølser
4 Formbøffer

Kun

4995

Max 3 pr kunde Åbningstider
til påske

Onsdag den 20. april 9.00-19.00
Skærtorsdag LUKKET
Langfredag LUKKET

Påskelørdag 8.30-17.00
1. Påskedag LUKKET
2. Påskedag LUKKET

Tirsdag den 26. april 9.00-19.00
Se også vores udsendte avis

SuperBrugsen Broager . tlf. 73441500

Broager

Vi ønsker alle en god påske

GENBRUGSMARKED 
I EGERNSUND

SUNDGADE 32. Gundesens gamle forretning.

LØRDAG DEN 2. APRIL KL. 10 - 16
Vi glæder os til dit besøg

Vibeke og Bent

Åbent Galleri i Påsken

Galleri Nicki
v/Ingelise Hansen ∙ Mejerivej 7C

Broager

Fra 13.00 til 17.00 
Se mere på www.gallerinicki.dk

Alle er velkommen

Ny leder af loge
Knud Hiid, Egernsund, 
er blevet indsat som ny 
leder af den 101-årige 
Odd Fellow loge, Hertha 

i Sønderborg. Han af-
løser Walter Brüning, 
rinkenæs.

Ny sekretær blev poul 

Werge, Vester Sottrup., 
og ny skatmester blev 
per Hviid Michaelsen, 
Broager. 

Musikdag
Omkring 100 elever fra 
Sønderborg Kommunes 
lilleskoler var forleden 
samlet på Egernsund Skole 
til en fælles musikdag. 

Temaet var indianere og 
idianersange. Det var 
anden gang det fælles 
sang-arrangement foregik i 
Egernsund. 

Nye trøjer til FremPåsketur på racercykel

Forleden mødte Svend 
Søllsnes fra gråsten op hos 
Kims Cykler i Broager for 
at købe en racercykel. Efter 

kort betænkningstid faldt 
den 56-årige cyklist valg på 
en Bottecchia racercykel, 

som kostede 37.000 kr og 
kun vejer 7,2 kg. 

Svend Søllsnes får overdraget en racercykel til 37.000 af cykelforhandler Kim Gottlieb.
 Foto Jimmy Christensen

Seniorerne i Frem 
Egernsund har fået nye 
spillertrøjer sponsoreret af 
Sydbank Gråsten.

 Foto Søren gåülck
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LOPPEMARKED 
I RØLLUM

Loppemarked på Røllum Bygade 20 i Røllum

Lørdag den 23. april og
Søndag den 24. april kl. 10-16

Stort udvalg i Bing & Grøndal, møbler og havemøbler

Mand & Bil
Selvkørende arbejdskraft

Martin Mætzke
Varnæs Tlf. 20454938

mandogbil.dk

Mand&bil leverer arbejdskraft til 
håndværkere, private og virksomheder

ÆG SÆLGES
Så er der igen opstarts æg
i en periode

Æggene sælges fra
Blansvej 22
i Bovrup

TELEFON 4045 5808

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

Nummerplader 
stjålet
En tyveknægt med hang 
til et sæt gule plader har 
været på spil i Kliplev 
Erhvervspark, hvor en 

varebil holdt parkeret. De 
stjålne nummerplader har 
indregistreringsnummer 
Ag 93467. 

Bestyrelse
Bestyrelsen for Foreningen 
af Håndværkere og 
Næringsdrivende for 
Kliplev og Omegn har 
konstitueret sig med 
Flemming Johannsen som 
formand, Carsten Iversen 

som næstformand, Anders 
Jessen som kasserer og 
Dion Jensen som sekretær. 
De øvrige bestyrelses-
medlemmer er Andreas 
Nielsen, Uwe Jensen og 
per Nielsen. 

Forsamlingsgaarden i 
Kliplev bliver nøglehus
Af Jens Jaenicke

Kliplev Forsamlingsgaard 
bliver et nøglehus. Det 
oplyste bestyrelse for 
Forsamlingsgården i 
Kliplev på et møde med 
Forsamlingsgaardens 
Vennekreds og Kliplev 
Husmoderforening.

Forsamlingsgaardens 
nyvalgte formand, Nis 
Hye håber, det kommende 
samarbejde med lokale 
foreninger vil blive en po-
sitiv hjælp til at få skabt liv 
i Forsamlingsgaarden igen.

på mødet var der mange, 
der kom med tanker og 
ideer, som bestyrelsen 

vil gennemgå. Der lig-
ger foran bestyrelsen et 
godt og frugtbart arbejde 
med at få genoprettet 
Forsamlingsgaarden, som 
gennem et stykke tid har 
kørt på nulpunktet. Al 
aktivitet var indstillet og 
bestilte arrangementer 
stoppet.

Både Nis Hye, og for-
manden for Vennekredsen, 
Inger Marie lausen, ser 
absolut positivt på frem-
tiden, men er klar over, at 
det kommer til at koste 
kamp.

Fremover skal 
Forsamlingsgaarden fun-
gere som et "Nøglehus", 

hvor der kan lejes enkelte 
lokaler eller hele huset. 
Man vil søge at danne en 
gruppe af frivillige, der 
kan tage sig af driften. 
ligeledes vil man prøve at 
finde en person, der kan 
tage sig af madlavning for 
mindre selskaber. En pris-
liste for udlejning vil blive 
vil blive opstillet. Desuden 
vil der blive arbejdet på at 
skaffe populære arrange-
menter og et stort lottospil 
bliver afholdt i den nær-
meste fremtid.

Der vil allerede nu kunne 
bestilles plads til møder, 
begravelseskaffe og fester. 

Andelsselskabet
Kliplev Forsamlingsgaard

er klar med

Lokaler og køkken til 
udlejning til alle slags fester

Henvendelse til Hans Chr Koch, telefon 20227578

Ved mindre arrangementer kan der bestilles ka� e ved 
henvendelse til kontaktperson Hans Chr Kock, telefon 20227578

Store sal + Køkken med dens faciliteter kr. 1800,-
+ kr. 400,- for rengøring

Kro og ka� estue + køkken kr. 800,- + rengøring

Håndværkersal + køkken kr. 800,- + rengøring

Møder og mindre arrangementer i ka� estue
og håndværkersaI kr. 300,-
Møder i store saI kr. 500,-

Frivillige hjælpere søges til at lave ka� e 
ved mindre arrangementer

Henvendelse til Inge Marie Lansen tIf. 40777928 
eller Nis Hye tIf 21453902

Støt op om Forsamlingsgården

Forårsmesse i Kliplev
Traditionen tro bliver 
der afholdt forårsmesse 
i Kliplev i samarbejde 
mellem SuperBrugsen 
Kliplev og Handels- og 
Håndværkerforeningen i 
Kliplev. 

Forårsmessen holdes 
lørdag den 14. maj på 
parkeringspladsen foran 
Brugsen. Der bliver 

opstillet telte og afholdt 
arrangementer i løbet af 
dagen, såvel som Brugsen 
vil tilbyde gode tilbud i 
løbet af dagen. 

- Vi håber, at sidste års 
positive erfaringer vil give 
endnu flere erhvervsdri-
vende i byen lyst til 

at deltage, og være med 
til at opbygge en tradition 

i Kliplev, der kan være 
med til at gøre byen 

attraktiv for vores 
medlemmer og byens 
borgere, fortæller Søren 
Frederiksen. 

Virksomhederne vil kun-
ne deltage med en stand på 
messen enten i teltet eller 
udendørs. 

70 år
Marie Damm, 
præstevænget 3, Kliplev 
fylder onsdag den 20. april 
70 år. 

90 år
Bertha Jacobsen, 
Kirkegårdsvej 7, Kliplev, 
fylder lørdag den 24. april 
90 år. 

Næstformand
Bestyrelsen for 
grænseforeningen 
Aabenraa har konstitu-
eret sig med Kaj lassen, 
Kliplev, som næstformand. 

Foreningens formand er 
Andreas Brandenhoff, 
rebbøl. 

I fængsel
En 72-årig mand fra 
Kliplev blev idømt 9 må-
neders fængsel for seksuel 
misbrug af sit barnebarn. 
Han pillede intime steder 
på sit barnebarn, da hun 
var mellem 6 og 10 år. 
Hun har også rørt ved 
hans erigerede lem, lige-
som han har tungekysset 
med den lille pige. At 
sammen forklarede han i 
retten i Sønderborg. Han 

mente, at det var sket 5-6 
gange, når barnebarnet 
sov hos bedsteforældrene i 
ferier og weekender.

Barnebarnet, der i dag er 
15 år, forklarede derimod 
for lukkede døre, at det var 
sket hen ved 40 gange.

Bedstefaderen blev idømt 
9 måneders fængsel for 

blufærdighedskrænkelse, 
men han blev ikke dømt 
for anden seksuel omgang 
end samleje, som han var 
tiltalt for - og som ville 
have givet en strengere 
straf.

Han skal kun afsone de 
tre måneder, da resten blev 
gjort betinget på grund af 
hans alder. 

Bronze til Kidsspillere

lundtoft IF's gymnastik-
afdeling har haft en flok 
unge kidsvolleyspillere 
i Vejle, hvor de deltog i 
Dansk Volleyball forbunds 

Sydjyske mesterskaber i 
Kidsvolley. De unge men-
nesker levede fint op til 
deres bronzemedaljer fra 
DgI's landsmesterskaber 

og kunne efter omkamp 
stille sig op på podiet og 
modtage et nyt sæt bron-
zemedaljer. Det var tredje 
gang i denne sæson de prø-
vede det. 

Medaljetagerne var: Signe 
Nielsen, Karoline Bojsen, 
Alex Knudsen, Ditte 
Hansen, Emilia Korsgaard 
og Camilla Hansen, flanke-
ret af deres trænere Birgitte 
Moldt og Dorte Hansen 
samt deres medspillere i level 
2 Louise Jensen, Cecilie 
Moldt, Julie Mørk og Tea 
Filskov.
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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

Påskens åbningstider
Skærtorsdag ............10.00 - 16.00
Langfredag ...............10.00 - 16.00
Bageren lukket begge dage

Lørdag ........................8.30 - 16.00
Søndag .....................10.00 - 16.00
Bageren åbent begge dage fra. kl. 7.00

2. påskedag .............. 10.00 - 16.00 Bageren LUKKET

Hakket oksekød eller 
kalv & fl æsk
8-12%

Briketter
10 kg.

Karolines 
piskefl øde
½ liter

Beauvais 
tarteletfyld
m. 550 gram

Karen Volf 
festtarteletter
10 stk.

Lurpak smør

Frosne BakeOff 
rundstykker 
8 stk.

Hjemmelavede 
Ringriddere
8 stk
50 kr

Onsdag 
kl. 15-18 er der 

demonstration på
tarteletter m. 
fyld, kom og 

smag !! :-)

4 x 500 gram

10000

3 pk

13500

 

4900

900

2000

2 pk

2500

250 gram

800

2500

Hel svinekam
pr. ½ kg

Tilbudene gælder fra onsdag den 20. april
til lørdag den 23. april 
Der tages forbehold
mod trykfejl og udsolgte varer.

1495

max 3 pk. pr. kunde.

Tilbudet gælder kun er 
tirsdag og onsdag

Kom ind og se det � o� e udvalg 
af Buke� er og 
dekorationer 
hele påsken

Åbent
HELE

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

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

Stenderup

Besøg genbrugsbutikken med

MØBLER – TING – TØJ
og gør et godt køb

 Stationsgade 3, Vester Sottrup, 6400 Sønderborg · Tlf. 40 76 22 36
Åbningstider: Man.-tirs.-ons.-tors. kl. 15-17.30, lørdag kl. 10-13

VI MODTAGER GERNE BRUGBARE MØBLER OG ANDRE TING
DØDSBOER AFHENTES EFTER AFTALE

Får 12.000 kr i 
erstatning for vand
gennem tre år har Villiam 
B. grønbæk, Kobberholm, 
ikke haft rindende vand i 
hanerne.

Men det var ulovligt, at 
Avnbøl-Ullerup Vandværk 
lukkede for vandet, og nu 
får forbrugeren 12.000 
kroner i erstatning. Det 
har byretten i Sønder borg 
afgjort.

Manden havde ellers an-
ket til landsretten for at få 
en større erstatning, men 
da han ikke mødte op, blev 
hele ankesagen afvist.

Villiam B. grøbæk købte 

ejendommen i Kobber-
holm i 2002 og skulle 
aftage vand fra Avnbøl-
Ullerup Vandværk. Han 
betalte dog sjældent til 
tiden, og aflæste heller ikke 
sit forbrug.

Og siden 2009 har han 
altså ikke haft vand i 
hanerne.

Vandværket lukkede to 
gange for vandet på grund 
af restancer, og i 2006 
tabte man tålmodigheden. 
Han mente i øvrigt ikke, 
at bestyrelsen for vand-
værket havde hjemmel til 

at lukke for vandet, og det 
var retten i Sønderborg 
enig med forbrugeren i.

retten vurderede, at 
han kun skyldte 300 kr 
i gebyrer, og derfor var 
vandværket ikke berettiget 
til at lukke for vandet. By-
retten siger, at vandværket 
ikke havde varslet for-
brugeren om risikoen for 
afbrydelse af forsyningen, 
ligesom man heller ikke 
har givet ham en præcis 
opgørelse over det skyldige 
driftsbidrag. 

Unge og påsken

påskeæg og gækkebreve, 
lammesteg og påskeferie. 
Det er nogle af de faste tra-
ditioner, mange forbinder 
med påske.

Men hvorfor er det nu, at 
vi i det hele taget markerer 
påsken? Og hvad er det nu, 
der er så specielt ved denne 
højtid, at dagene ligefrem 
har fået særlige navne - 
Skærtorsdag, langfredag 
og påskedag.

Konfirmanderne i Vester 
Sottrup ved besked. De har 

netop under kyndig ledelse 
af sognepræst Vibeke von 
Oldenburg gjort deres bil-
leder af den kirkelige påske 
færdig. Billederne står 
udenfor på kirkens sydmur 
og fortæller kirkegængere 
og kirkegårdsbesøgende om 
påskens begivenheder.

Billederne forestiller 
Jesu indtog i Jerusalem 
palme søndag, nadveren 
Skær torsdag, Judas-kysset, 
korsfæstelsen, opstandel-
sen og den tomme grav og 

vandringen til Emmaus, 
hvor to disciple møder Jesus 
efter opstandelsen. 

Konfirmander foran Sottrup Kirke med billeder af den kirkelige påske. Foto grete Mandrup

Diamantbryllup
Mery og Jørgen Iver 
Zachariassen, ridderløkke 
8, Vester Sottrup, 

fejrer torsdag den 21. april 
diamantbryllup. 

Lars C fra spids vinkel
Det var en veloplagt 
håndboldspiller lars 
Christiansen, som i For-
sam lings gaarden Sundeved 
i Vester Sottrup over for 
120 mennesker fortalte 
om sin håndboldkarriere. 
Vidunder drengen fra Vidar 
i Sønder borg har siden 
debuten i 1992 spillet 305 
landskampe og scoret im-
ponerende 1411 mål.

lars Christiansen blev 
interviewet af en TV2 
journalist og tilhørerne så 
billeder fra nogle af karri-
erens højdepunkter. 

Lars Christiansen fortalte om sjove episoder på håndbold-
landsholdet. Mange unge var vilde med at få hans autograf.
 Foto Jimmy Christensen

113 skoleelever sang 
for hele Ullerup

Ullerup genlød af sang, 
da der fredag var Sangens 
Dag landet over. De 113 
skoleelever på Bakkensbro 
Skole sang adskillige steder 
i landsbyen. på græsplænen 

bag børnehaven og det 
gamle kommunekontor. 
Der blev sunget rundt 
ved byens firmaer og ved 
fhv. pedel Hans Jørgen 
Callesens bopæl, hvor en 

flok elever gav ham en 
sang. Det er ellers et halvt 
år siden, han stoppede 
efter 39 år som pedel på 
Bakkensbro Skole. 

2. og 3. klasserne på Bakkensbro Skole sang for de ansatte foran det gamle kommunekontor 
i Ullerup. Foto Jimmy Christensen

400 til skolefest
Traditionen tro holdt 
Nydamsskolen i Vester 
Sottrup skolefest med 
400 skoleelever, lærere og 

forældre. Der blev opført 
teater, lyttet til musik og 
hyggesnakket før elever og 
lærere tog på påskeferie. 
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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
Mogens p.C. Jacobsen 
har en stor historisk vi-
den. Den brillerede han 
på fornem vis med, da 
han i fredag vandt ugens 
Danmarksmesterskab i 
radioprogrammet i Dr 
p4. Spørgsmålene om-
handlede krigen i 1864. 
1. præmieren var et week-
endophold for 2 personer.

Claus levinsen i Alnor 
har fået nyt job som 
webmaster hos fir-
maet Darimet.com i 
Sønderborg.

En 44-årig kvinde fra 
gråsten var forleden im-
pliceret i et sammenstød 
på Sønderhavvej ved 
genner. To kvinder kom 
kørende hver sin vej. Da 
de tilsyneladende begge 
kørte for langt ude på 
vejen snittede deres biler 
hinanden, da de passe-
rede hinanden. De kom 
ikke noget til, og der 
skete kun små skader på 
bilerne.

18-årige Magnus 
Hanqvist vandt forle-
den 60 kasser cocio i 
en konkurrence på ra-
diokanalen Nova FM. 
Kakao mælkene står nu i 
garagen.

39-årige Hanne 
Christensen, gråsten, er 
meget glad for sit nye job 
hos Matas i Nordborg.

Den kongelige barnedåb 
blev fejret hos guld-
bageren, som havde bagt 
royale tvillingekager.

gråsten FDF har fået 
overrakt et terrængående 
digitalt kamera af Alsund 
y's Men's Club.

Ansatte fra Sønderborg 
Forsyning var forleden på 
jagt efter rotter i kloaksy-
stemet under Kongevej i 
gråsten. Det foregik med 
kamera, så man kunne se 
de huller i rørsystemet, 
hvor rotterne har fået 
adgang til. 

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

ÅBNINGSTIDER
VI HAR ÅBENT ALLE PÅSKEDAGE 

KL. 11.30-22.00
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

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

Sønderjysk
Ka� ebord
Langfredag den 22. april
kl. 14.30

kr. 95,-
Reserver venligst bord

÷10%

D’ORO Pizzaria
Telefon 7465 4240 . Mobil 2799 1187

ÅBNINGSTIDER Mandag til søndag kl. 16.00-22.00

God Påske

hvis du bestiller din mad online på
WWW.DORO-PIZZA.DK

Ny bog om Gråsten

Historisk Forening for 
graasten By og Egn plan-
lægger om et par år at 
udgive en ny lokalhistorisk 
bog om gråsten, Alnor, 
rinkenæs, Adsbøl og 
Kværs.

Det oplyste foreningens 
formand Bodil gregersen 
på foreningens general-
forsamling på rinkenæs 
Efterskole.

Der er dannet et redak-
tionsudvalg, der består 
af Knud petersen, gerd 
Conradsen, Frede Ihle, 

Filt Jensen, Ulla Brusch, 
Hanne Næsborg Andersen, 
Anne Marie Brodersen og 
Bodil gregersen.

Det er menigen bogen 
skal være en opdatering på 
poul Andersens bog om 
gråsten fra 1986. 

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

Bodil Gregersen og forstander på Rinkenæs Efterskole John Østergaard taler med hinanden.
 Foto Jimmy Christensen

Dansehus
Der har været rejsegilde 
på det gamle klubhus på 
gråsten Stadion, som 
er under ombygning til 
"Dansehus" for linedanse 
klubberne. 

ERFAREN 
RENGØRINGSHJÆLP

tilbydes til private 
i Gråsten, Broager, 

Egernsund og omegn.

Billetmærke 181

GRÅSTEN AVIS SLOTSGADE 8, 
6300 GRÅSTEN

27Kl. 9-14 God Påske

http://www.1747.dk
http://www.1747.dk
http://www.1747.dk
http://www.pizzasteak6300.just-eat.dk
http://www.1747.dk
mailto:pfb@bbsyd.dk


Estate Gråsten ønsker alle en god påske!  

www.estate.dk

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

Tlf. 74 65 09 33

Estate Kjeld Faaborg
STATSAUT.  E JENDOMSMÆGLER &  VALUAR MDE

GRÅSTEN - TREKANTEN 14
Stort parcelhus med mange muligheder

I roligt og børnevenligt kvarter sælges dette parcelhus. Huset er
beliggende på en 1.774 m2. stor grund og har et boligareal på 297
m2 fordelt på 2 plan. Huset er pt. indrettet til erhverv, men der er
god mulighed for at indrette det til bolig eller evt. blandet bolig og
erhverv. Der er god mulighed for, at sætte sit eget præg på boligen.

1.350.000Kontantpris:
70.000Udbetaling:
9.154Brutto:
8.256Netto:

297 / 1774Bolig / grund i m²:
1971Opført:
3 / 2Stuer / vær.:

Sagsnr: 285 1- familieshus

0

RINKENÆS - SEJRSVEJ 65
Solid Rødstensvilla

Indretningen: Entré. Pæn stue. Spisestue. Stort køkken med spise-
plads. Bryggers/baggang med udgang til haven. Stort badeværelse.
Lille vikt. rum rum. 1. sal: Stort soveværelse som evt. kan opdeles i 2
mindre værelser. Badeværelse med bruser. 2 gode værelser. Til huset
hører: Garage samt stort redskabsrum. Pæn have med 2 terrasser.

795.000Kontantpris:
40.000Udbetaling:
5.350Brutto:
4.485Netto:

156 / 573Bolig / grund i m²:
1905Opført:
2 / 3Stuer / vær.:

Sagsnr: 282 1- familieshus

6

ADSBØL
Sønderborg Landevej

Her sælges et indflytningsklart
hus med en god boligindret-
ning. Huset er siden 2005 blevet
flot renoveret med bl.a. 2 bade-
vær., køkken, tag, gasfyr m.m. 

Sagsnr: 210 1- familieshus

1.290.000Kontantpris:
65.000Udbetaling:

8.314 / 6.762Brt. / net. / mdl.:
174 / 432Bolig / grund m²:

2 / 3Stuer / vær.:

3

TØRSBØL
Tørsbølgade 51

Charmerende hus med stor
garage/udhus på 46 m2. Huset
er i de senere år renoveret med
bl.a. nyt køkken, bryggers,
badeværelse, tag m.m.

Sagsnr: 237-6 1- familieshus

850.000Kontantpris:
45.000Udbetaling:

5.668 / 4.564Brt. / net. / mdl.:
120 / 801Bolig / grund m²:

1 / 3Stuer / vær.:

NY PRIS

0

GRÅSTEN
Stjernevej 35

Huset der er beliggende i
Gråsten på en rolig villavej, har
via baghaven direkte adgang til
den dejlige skov- Overstjernen. 

Sagsnr: 170 1- familieshus

1.090.000Kontantpris:
55.000Udbetaling:

7.326 / 6.281Brt. / net. / mdl.:
123 / 1324Bolig / grund m²:

1 / 3Stuer / vær.:

NY PRIS

0

GRÅSTEN
Stjerneparken 16

Stort hus med god beliggenhed
i det attraktive Stjerneparken.
Huset fremstår velholdt med 5
gode værelser, 2 stuer, 2 bade-
værelser, køkken m.m. 

Sagsnr: 228 1- familieshus

1.840.000Kontantpris:
95.000Udbetaling:

12.072 / 10.139Brt. / net. / mdl.:
229 / 808Bolig / grund m²:

2 / 5Stuer / vær.:

NY PRIS

3

Hos Estate ønsker vi alle en god påske.

Med en salgsvurdering  
fra os får du det  
store påskesmil frem!

RINKENÆS
Stenvej 11

Med en rolig beliggenhed tæt
på skole, børnehave m.m.
sælges dette hus på 278 kvm.
foruden 120 kvm udhusbyg-
ninger samt garage på 38 kvm.

Sagsnr: 192 1- familieshus

800.000Kontantpris:
40.000Udbetaling:

5.832 / 5.696Brt. / net. / mdl.:
278 / 1275Bolig / grund m²:

1 / 4Stuer / vær.:

TILBUD ØNSKES

4

RINKENÆS
Bakkegården 4

Huset der er opført i 1961 er de
seneste par år blevet modern-
iseret med bl.a. nyere pænt
HTH køkken, nyere gulve,
vinduer m.m. 

Sagsnr: 203 1- familieshus

1.175.000Kontantpris:
60.000Udbetaling:

7.822 / 6.573Brt. / net. / mdl.:
142 / 1133Bolig / grund m²:

1 / 5Stuer / vær.:

TILBUD ØNSKES

5

TRÅSBØL - TORNHØJVEJ 30
Ejendom med god udenomsplads

Søger du efter en ejendom med god udenomsplads og stort udhus
på 235 kvm? Så har vi huset her. Udhuset er indrettet med garage,
stort værksted samt fyrrum hvor træfyret står. Derudover er der et
stort grundareal på 4383 kvm. Huset der fremstår i røde sten med 5
år gl. tegltag har et velindrettet boligareal på 177 kvm.   

1.590.000Kontantpris:
80.000Udbetaling:
10.494Brutto:
8.610Netto:

177 / 4383Bolig / grund i m²:
1955Opført:
2 / 4Stuer / vær.:

Sagsnr: 243 Nedl. landb.

5

FELSTED - MØGELMOSEVEJ 15
Med god beliggenhed i Felsted

Beliggende i børnevenligt parcelhuskvarter sælges dette velholdte
hus fra 1979, der rummer et boligareal på 158 kvm. Huset er
beliggende på en 985 kvm stor hjørnegrund med pæn anlagt have.
Indeholder, bryggers, køkken med spiseplads, stor vinkelstue med
udgang til terrasse, 3 gode værelser samt badeværelse.

890.000Kontantpris:
45.000Udbetaling:
5.896Brutto:
5.169Netto:

158 / 985Bolig / grund i m²:
1979Opført:
1 / 3Stuer / vær.:

Sagsnr: 283 1- familieshus

6

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

6

HOLBØL - HAVREMARKEN 79B
Andelsbolig med en billig husleje

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

425.000Andelsbevis:
2.992Mdl. boligafgift:
1.075Mdl. forbrugsafg. a/c:

222Sagsnr:

104Bolig i m²:
1989Opført:
1 / 3Stuer / vær.:

AndelsboligBoligtype:

3

HOKKERUP - LUNDTOFTVEJ 10
Hobbylandbrug med 8,6 ha. jord

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

2.450.000Kontantpris:
125.000Udbetaling:

15.956Brutto:
12.369Netto:

212 / 86761Bolig / grund i m²:
1861Opført:
1 / 4Stuer / vær.:

Sagsnr: 205 Nedl. landb.

4

HOKKERUP - SØNDERVEJEN 16
Moderniseret villa

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

890.000Kontantpris:
45.000Udbetaling:
6.091Brutto:
4.922Netto:

133 / 977Bolig / grund i m²:
1941Opført:
3 / 2Stuer / vær.:

Sagsnr: 186 1- familieshus

6

28 Lang Påskelørdag i GråstenGod Påske

mailto:6300@estate.dk
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