
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

BrunCH OG 
WeLLneSS

til Mors dag den 8. maj

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

Pakken inkluderer:
Brunch i restauranten 
fra kl. 9-12
Fri entré til Wellness hele dagen
Badekåbe
en lille gave til “mor” på dagen

Pris pr. pers.: dKK 

249,-    
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

 

 

De skal bare virke...  

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

PC Home ServiCe
Hokkerup Gade 3

6340 Kruså/Hokkerup
7467 5257 / 2462 8659

ProfeSSionel 
og Hurtig 
it ServiCe
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• Eget værksted eller udkørende
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• Trådløs netværk
• Reparation

Siden 2004

HUSK! HUSK!
Mors dag 8. maj

Vi har udvalget i

Sammenplantninger
buketter & gavekurve

i alle prisklasser
bestillinger modtages på tlf. 74 65 17 48
eller på www.Slotsgadensblomster.dk

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

Åh, hvilken herlig festival

Foto Jimmy Christensen

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

Onsdag 9.30-17.30
Torsdag 9.30-17.30
Fredag 9.30-18.00
Lørdag 9.30-13.00

på alle Habitter, på alle Jakker 
på alt 
på alt 
på alt  

Fratrækkes ved kassen

KÆMPE
TØJKUP
SPAR 20%

 

Uge 18
3. maj 2011
4. årgang

Telefon
21 16 06 83
29 25 95 50 

Husk Mors Dag søndag den 8. maj

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


Gudstjenesteliste
Maj
Gråsten
Søndag, den 1. maj – kl. 11.00 – Jan Unold
Søndag, den 8. maj – kl. 11.00 – Jan Unold
Søndag, den 15. maj – kl. 11.00 (Kon� rmation) – Birgitte Christensen
Fredag, den 20. maj – kl. 11.00 (Kon� rmation) – Jan Unold
Søndag, den 22. maj – kl. 11.00 (Kon� rmation) – Jan Unold
Søndag, den 29. maj – kl. 11.00 – Birgitte Christensen

Adsbøl
Søndag, den 1. maj – kl. 9.30 – Jan Unold
Søndag, den 29. maj – kl. 9.30 – Birgitte Christensen

Kværs
Søndag, den 1. maj – kl. 10.00 (Kon� rmation) – Birgitte Christensen
Søndag, den 8. maj – kl. 9.30 – Jan Unold
Søndag, den 29. maj – kl. 19.30 – Birgitte Christensen

Om at tage ansvar 
for sin kirke
Folkekirke uden folk
Folkekirken er under pres i disse år. Presset kommer fra mange 
forskellige kanter. Ateister og sekularister har sammen med politikere 
travlt med at rense det offentlige rum for religion. Fadervor skal 
forbydes i skolen, kon� rmandundervisningen � yttes uden for 
skoletiden, lyder nogle af de konkrete krav. Andre religioner byder 
sig sideløbende hermed aggressivt til med klare budskaber og 
en moderne indpakning. Alligevel skal det være min påstand, at folke-
kirkens største problem ikke er alle disse ydre modstandere. Nej, det 
egentlige problem er, at det folk som folkekirken bygger på, har glemt 
dets medansvar eller er blevet ligeglade med det. ”Kirke vil de ha ,́ 
men menighed vil de ikke være”, som Niels Højlund engang sagde 
om danskernes forhold til kirken. Det skyldes givetvis mange ting, at 
det er sådan. Vi oplever en generel kulturel forarmelse i disse år, hvor 
historieløshed og traditionsløshed breder sig voldsomt. Vi danskere vil 
hellere i Bilka søndag formiddag end i kirke, vi vil hellere se X-factor, 

end gå til foredrag i forsamlingshuset, vi 
vil hellere stoppe 
I-pod´en i ørerne, 
end sammen synge 
efter Højskolesang-
bogen - for nu at sige 
det på den måde. 

Faktum er i hvert fald, 
at de sidste par generationer 
har glemt at videreformidle det 

kristne evangelium til deres børn. Vi 
har glemt at videregive, hvad det vil sige at leve med opstandelsens 
håb som det væsentligste perspektiv på tilværelsen. Vi har glemt at 
fortælle dem, hvilken frihed og berigelse der ligger i at være et døbt 
menneske. At formidle det til den opvoksende generation overlader 
danskerne glad og gerne til kirkens lønnede medarbejdere. Kirken 
opfattes som en del af velfærdssamfundet, hvor vi via skattebilletten 
betaler os fra vores ansvar. Måske ved danskerne slet ikke, at de 
selv er kirken. At uden dem, er der slet ikke tale om kirke, men en 
servicebutik med religiøse varer på hylderne, som hurtigt kommer til 
at virke mere og mere irrelevante og ligegyldige.

Fem måder at tage ansvar
Men hvordan kommer man så i gang? Hvordan tager man sit ansvar 
på sig og er med til at sørge for kirkens overlevelse? Her er fem 
konkrete bud: 1)Forældre må med deres eget eksempel vise den 
opvoksende generation, at kirken og kristendommen er vigtig, så 
gå dog alle sammen i kirke en gang i mellem, bare 4-5 gange om 
året ville gøre en stor forskel! Betragt gudstjenesten som et stykke 
åndeligt, mentalt arbejde der kræver din deltagelse! Du er ikke 
tilskuer, men deltager. Hiv også gerne din nabo med til gudstjeneste, 
mange tror stadig, at kirken kun er for ”de hellige”, det kan du 
være med til at modbevise! 2) Syng et bordvers før aftensmaden om 
søndagen, � nd et vers fra salmebogen på nettet og print en kopi ud. 
Børnene elsker det, og er ikke så generte over for det som vi voksne. 
3) Tag med kon� rmanden i kirke, de obligatoriske 10 gange. Jeg ved 
godt, at kon� rmanderne ikke gider have jer forældre med, og hellere 
vil sidde sammen med kammeraterne, men så sæt dig roligt et andet 
sted i kirken. 4)Tag til et foredrag i præstegården, eller deltag i en 
studiekreds. De folk der kommer, er ganske ”almindelige” mennesker, 
og ikke en hallelulja-syngende � ok mørkemænd. Jeg lover dig, at det 
åndelige og intellektuelle ”rugbrød”, du her får med hjem, mætter 
noget mere end X-faktor. 5) Tag et ansvar i menighedsrådet, der er 
brug for alle slags talenter, lige fra kaffebryggere til folk med forstand 
på overenskomster og økonomi. At være med til at skabe gode ydre 
rammer for kirken er værdifuldt.

Det er på tide, at kirken (hele kirken, dens medlemmer) igen tager 
medansvar for den arv vi med kristendommen er blevet givet. Vil vi 
ikke selv være med til at forvalte arven, vil der ikke være nogen arv til 
de næste generationer. Det er en illusion at tro, at vi præster og andre 
ansatte i kirken selv kan løfte opgaven. Og jeg vil gerne understrege, 
at I ikke skal tage opgaven på jer, for de ansattes skyld, men for jeres 
egen.

Jan Unold

Frihedsgudstjeneste 
4. maj
I forbindelse med 66 - årsdagen for Danmarks befrielse er der 
planlagt følgende arrangement:

Kl. 19.30 Kransenedlæggelse ved Palludan-Müllers mindemur på 
Slotsbakken.

Kl. 20.00 Gudstjeneste i Slotskirken 
Kl. 21.00 Mindehøjtidelighed ved frihedsstatuen (Ved rundkørslen).
Alle er naturligvis velkomne!

Sogneud� ugt 
til Løjtland
Tirsdag den 24. maj 
Program annonceres senere,
men reservér dagen allerede nu!

Ud� ugt til Kliplev kirke og 
lokalhistorisk museum
Onsdag den 18. maj kl 18.30 er der afgang i 
private biler fra Ahlmannsparkens parkeringsplads.
Vi kører først til Kliplev kirke, hvor den lokale ekspert Jørgen 
Hansen står klar til at vise os rundt. Derefter kører vi til Kliplevs 

� ne lokalhistoriske museum, hvor vi også får en rundvisning.
Som afslutning serverer foreningen kaffe og kage.

Arrangør: Dansk-Tysk venskabsforening for kirkeligt 
samarbejde.

Filmstudiekreds
Filmstudiekredsen har sidste arrangement før 
sommerferien den 10. maj kl. 18.30.

Reglerne siger, at vi ikke må offentliggøre titlen på aftenens 
� lm, men man kan orientere sig på kirkens hjemmesides kalender: 

www.graastenadsboelkirker.dk/
Afsløres kan det dog, at der er tale om en 

nyere tysk � lm.
Det er sognepræst Jan Unold, som præsente-

rer aftenens � lm. 
Alle er velkomne.

Kon� rmation den 
15. maj kl. 11.00
Der er kommet � ere kon� rmander, der skal kon� rmeres i 
Gråsten den 15. maj, kl. 11. Derfor følger her en opdateret liste:
Navn Adresse

Sarina Asmussen Stjernevej 49

Signe Wolf Børm Bocks Bjerg 13E

Søren Kosmos Gram Vandtårnsvej 6

Anders Thielfoldt Groening Egernvej 4

Anja Hansen Kongevej 25

Martin Hjerrild Hansen Dyrhøj 49

Maria Catalina Ejlskov Jensen Møllebakken 38,1

Niklas Kaack Larsen Toftvej 8

Anne Sophie Lindinger Stjernevej 43

Simon Anton Femtegjeld Madsbøll Kongevej 73,1

Karen Orris Maschoreck Stengeroddevej 7

Kasper Rasmussen Kløvermarken 5

Dennis Rüschen Stjernevej 22

Morten Milton Schou Teglkrogen 13A

Nikolaj Kaack Schou Elleygade 12

Tobias Jahns Schütt Slotsbakken 33,1

Maja Skafsgaard Sønderborg Landevej 88

Anders Jørgensen Skursch Stjernevej 15

Emma Louise Buhl Sørensen Gl. Aabenraavej 16

GRÅSTEN SLOTSKIRKE

ADSBØL KIRKE

Adresser:
Sognepræst: Jan Unold
Slotsbakken 1, 6300 Gråsten
Tlf 74 65 12 70
ju@mail.dk

Sognepræst: Birgitte Christensen
Søndertoft 1, Kværs, 6300 Gråsten
tlf. 74 65 92 50
bc@km.dk

Organist: Rut Elena Boyschau, tlf. 20807173

Fællesformand for begge menighedsråd i 
Gråsten-Adsbøl sogn
Henrik Rathje, Stjernevej 5, 6300 Gråsten
Tlf. 74 65 13 51

Gråsten-Adsbøl-Kværs kirkekontor
Kirkegårdsvej 49, Gråsten. Tlf. 20 80 71 70
Mandag til fredag kl. 10.00 - 14.00.

Gråsten slotskirke og kirkegård
Kirkegårdsleder, Hans Nicolai Lorenzen, Johannes Kocksvej 
2, Gråsten. Tlf. 20 32 17 89

Adsbøl kirkegård
Graver, Leo Sørensen, Bøgevej 12, Adsbøl
Tlf. 21 27 93 78

Kværs Kirkegård
Graver Dennis Sørensen
Tlf. 23 69 62 42
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Alle veje fører til Hebru  
i Gråsten og Rødekro ...
Vi har solgt vores afdeling i Sønderborg, så husk at vælge den rigtige vej til  
Det nye Hebru!  Kom ud og se vores flotte udstilling - et kæmpe udvalg af kvalitetsvarer  
og masser af tilbehør til din bolig. Hos os får du altid det bedste tilbud... 
Vi glæder os til at se dig i Gråsten og Rødekro!

Rabatten fratrækkes på  alle vejl. priser 

Vi genta’r succes’en i Gråsten
- vi har mærket flere varer ned ...

Stefan Kristensen Allan Gade Lars Hansen Marco Larsen Morten Nissen Tommy Sørensen René Jørgensen

RødekRo

gRåsten

Tæpper 140 x 200 / 170 x 240 cm

Sofagruppe i stof / læder

Spisebord inkl. spisestole i eg / bøg

Reol / skænk i vitrine i eg / bøg

Drejestole i stof / læder

Sofaborde i eg / bøg

Otiumstole i stof

Barstole

Auping senge 

Jensen senge

Dunlopillo senge

Alle lamper i hele udstillingen 

Spar op til

50%  
på de nævnte  

varer!

Hvem 

kommer 

først?

Åbningstider:
Mandag - fredag ............ 10.00-17.30
Lørdag ........................ 10.00-14.00
1. søndag i måneden. ..... 11.00-15.00

            www.hebru.dk

Det nye

Møbler du vil hjem til ...

Gråsten I Sundsnæs 4
Telefon 7460 8351
Rødekro I Brunde Øst 14
Telefon 7460 8354

- vi glæder os til at se dig ...                                 Åbningstider: Mandag ................. 10-19.00
Tirsdag - fredag....... 10-17.30
Lørdag ................. 10-14.00
1.søndag i måneden. 11-15.00

www.smagogbehag.dk

Det nye

Møbler du vil hjem til ...

Rødekro  I Brunde Øst 14 I Telefon 7460 8354
Gråsten I Sundsnæs 4 I Telefon 7460 8351

Sønderborg I Jyllandsgade 23 I Telefon 7447 4586

HUSK 
SØNDAGSÅBENT  

1. MAJ KL. 11-15

3Torsdag den 28. april til søndag den 1. maj

http://www.smagogbehag.dk
http://www.hebru.dk


Oplag: 15.000 eks. ugentlig
Tryk: OTM avistryk a/S

Ansvarshavende 
redaktør
gunnar Hattesen
Højmark 5, rinkenæs
6300 gråsten

Telefon 21 16 06 83

redaktion@graastenavis.dk

Annonce 
chef 
Jimmy Christensen
lundtoftvej 4, kværs
6300 gråsten

Telefon 29 25 95 50

graastenavis@hotmail.dk

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

Grafisk 
tilrettelæggelse 
Hans-Ole Nielsen
graphos – grafisk 
Industriel produktion

www.graphos.dk

 

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

Regnskab
CH regnskabsservice
Conny Hansen
gråstenvej 15 a 
Felsted

Telefon 74 68 56 00

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

Fredag kl. 13-15 eller efter aftale

Redaktionel 
medarbejder
Helle gyrn

hellegyrn@gmail.com

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

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

Udflugt til 
Kobbermølle
I kobbermølle lige på 
den anden side af den 
dansk-tyske grænse lig-
ger kobbermølle museet. 
på dette sted blev der fra 
1612 og til 1962 forarbej-
det kobber på det såkaldte 
hammerværk. Værket blev 
anlagt på dette sted af 
kong Christian IV. for at 
udnytte vandkraften. 

I 1997-98 åbnede på 
samme sted på privat ini-
tiativ et museum, drevet af 
ægteparret Daetz. Museet 

er nu en del af det slesvig-
holstenske museumsnet. 

Her kan man både se 
genstande, der blev lavet 
på værket og nogle af 
maskinerne.

Foreningen Norden 
Sønderborg indbyder 
lørdag den 14. maj til 
rundvisning på museet. 
Efter rundvisningen, som 
varer halvanden time, er 
der bestilt kaffebord på en 
nærliggende restaurant. 

Stranden i Adsbøl skal gøres ren
I adsbøl har man sin egen 
strand, og hvert år møder 
beboerne i landsbyen op for 
at gøre den klar til sæsonen.

I år er ingen undtagelse. 
Stranden trænger igen til en 

oprydning. Derfor indby-
der adsbøl Borger forening 
alle borgerne i adsbøl til at 
møde op fredag den 6. maj 
kl. 17.00 nede ved stranden 

på Østerbakken 37 og 
hjælpe til.

- Man må rigtig gerne 
medbringe skovl, spade, 
rive og komme i ar-
bejdstøj. Børn er også 

velkomne, fortæller for-
eningens sekretær Hanne 
Næsborg-andersen. 

Bagefter giver Borger-
foreningen en ringriderpøl-
se som tak for hjælpen. 

Glidende generationsskifte

Af Søren Gülck

Hos ladegaardsskov 
anlæg i gråsten 

gennemfører man et gli-
dende generationsskifte.

Mogens kaehne, 
der siden år 2000 har 

drevet virksomheden på 
Felstedvej sideløbende med 
vognmandsvirksomhed, 
har valgt at trappe ned 

og lade sønnen Martin 
kaehne overtage.

23-årige Martin kaehne 
er faguddannet anlægs-
gartner med speciale i be-
lægningsarbejde fra Beder 
gartnerskole.

Derudover har han 
lang praktisk erfaring fra 
større og mindre anlægs-
opgaver, som virksom-
heden har haft ordre på. 
Virksomheden har netop 
afsluttet et større anlægsar-
bejde i alnor, og har ordre-
bogen pænt besat henover 
sommeren. 

Mogens Kaehne har valgt at 
trappe ned og lade sønnen 
Martin Kaehne overtage 
virksomheden i et glidende 
generationsskifte.
 Foto Søren gülck

Står atter på egne ben

37-årige Stefan kristensen 
glæder sig igen til at kunne 
koncentrere sig om kun-
derne i gråsten efter han 
har kvittet det tre år lange 
samarbejde med en partner 
i Sønderborg.

- Det Nye Hebru er 
kendt for de rigtige 
møbler til de rigtige pri-
ser. Fremover bliver vi 

mere synlige i gråsten-
området, lover Stefan 
kristensen, som stif-
tede Det Nye Hebru i 
2001. De første fire år 

lå møbelforretningen i 
Hokkerup, men flyttede 
for 6 år siden til gråsten. 
I 2008 fusionerede han 
med rene Smedegaard 

Bennetsen, men de har nu 
boet i gensidig enighed.

- Fusionen med et 
Sønderborg-firma var en 
dårlig ide. personalet var 
spredt på tre butikker. Nu 
samler vi tingene i to butik-
ker i gråsten og rødekro, 
og jeg synes, vi råder over 
et stærkt hold, siger Stefan 
kristensen, som satser på 
en række nye tiltag.

- Der kommer mere 
brugskunst i møbelfor-
retningen i gråsten, og 
til efteråret går vi i gang 
med at give den en ansigts-
løftning, bebuder Stefan 
kristensen, som fremover 
vil tilbringe hovedparten af 
sin tid i møbelforretningen 
i gråsten. 

kVINDE SØgES
Jeg er en 43-årig mand med diabetes, synshandicappet, 

lider lidt af skizofreni, som dog er under god 
behandling, søger kvinden i mit liv.

Jeg er lidt følsom og genert, har almene interesser, 
er lidt af et rodehoved, har rod i økonomien, 

men har efter sigende et pænt ydre.
Du er ikke for kraftig, styr på livet, fri af tidligere forhold, hjerte 

og intelligens på rette sted, ikke naiv. Børn ingen hindring.

Billet mærke 180
Gråsten Avis, Slotsgade 8, 6300 Gråsten

Stefan Kristensen (tv) 
glæder sig til atter at få det 
fulde ansvar for forretnin-
gen i Gråsten, som skal 
moderniseres.
 Foto Søren gülck

Åben have
Der er åben have hos fami-
lien rosenow, Bækbjerg 12 
i rinkenæs lørdag den 14. 

og søndag den 15. maj fra 
kl. 10 til kl. 17. 
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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 S. 
Tychsen
Kunderådgiver

Poul Madsen
Kunderådgiver

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

F3359

Parkeringsforhold
Åbent man-tor 9-17.30, fre 9-18, lør 9-13
Tlf. 74 65 02 42 · www.flugger.dk
Sundsnæs 6 C, 6300 Gråsten
Malermester Klaus Blaske Nielsen

455252

F3359

Parkeringsforhold
Åbent man-tor 9-17.30, fre 9-18, lør 9-13
Tlf. 74 65 02 42 · www.flugger.dk
Sundsnæs 6 C, 6300 Gråsten
Malermester Klaus Blaske Nielsen

455252
455252

OUTLET
– gør et kup 
hos Flügger

…og meget 
mere

Tapetrester
pr. rulle

kun 55,-

Malingrester
pr. liter

10,-

Struktur- og 
glasvævsrester 

Nu 5,-
pr. mtr.

F3359

Parkeringsforhold
Åbent man-tor 9-17.30, fre 9-18, lør 9-13
Tlf. 74 65 02 42 · www.flugger.dk
Sundsnæs 6 C, 6300 Gråsten
Malermester Klaus Blaske Nielsen

455252

BESTIL TID NU TIL

GRATIS
HØRETEST
VI TILBYDER
HØREAPPARATER 

 FRA 0 KR.
med o� . tilskud på kr. 5.607 pr. apparat

AUDIONOVA ER LANDETS STØRSTE 
KÆDE AF HØRECENTRE OG ER ET 
SIKKERT VALG DU TRYGT KAN LÆGGE 
ØRE TIL. 

HOS OS KAN DU PRØVE HØRE-
APPARATER I 14 DAGE – KVIT & FRIT.

 Ring og bestil tid NU
på 74 650 047

www.audionova.dk

Ring og bestil tid NU
på 74 650 047

Bomhusvej 1 · 6300 Gråsten · 74 650 047

1:1

Næsten usynlig løsning på øret

HØRETESTDAG
D. 11 MAJ.

Kom og få foretaget en 

GRATIS HØRETEST. 

Bestil tid på 74 650 047

Alle får chokolade med 

hjem til ka� en

Savner badebro i Alnor Mange badere savner bade-
broen i alnor Strandpark. 
Sønderborg kommune har 
sparet broen væk, og det 
ærgrer badegæsterne.

- Eftersom Sønderborg 
kommune har sparet ba-
debroen væk, kunne en 
løsning måske være, at vi 
stiftede et brolaug, som 
skulle tage sig af det prak-
tiske, siger Egon Callesen, 
Mågevej 9 i gråsten, som 
opfordrer interesserede 
til at henvende sig på tlf. 
7465 0548.

- Vi skal handle hurtigt, 
da Sønderborg kommune 
er i gang med at sælge 
badebroen, siger Egon 
Callesen, som håber, mange 
er interesserede i at række 
en hjælpende hånd. 

Badegæsterne er utilfredse med, at Sønderborg Kommune har sparet badebroen i Alnor 
Strandpark væk. Foto Jimmy Christensen
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Åbent hele ugen 
også weekend

GRANIT
Butik med

og meget andet til haven

EGEN IMPORT
FRA KINA

Selvafhentning og 
levering af alt inden for
sand, grus, skærver, 
stenmel, fl is, spagnum 
og meget andet

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

Stryhn’s: Ny mand, ny plan
kristian kornerup Jensen 
er tiltrådt som ny admi-
nistrerende direktør hos 
Stryhn’s, der også omfatter 
graasten Salater.

Den unge, men erfarne 
mand ved roret har am-
bitiøse planer for den 
traditionelle danske føde-
varevirksomhed. Netto-
omsætningen skal over 
tre år løftes med 350 mio. 

kr. til en mia. kr. i alt. 
Det gøres ved at fokusere 
på enkelthed i de interne 
processer, være fleksible 
overfor markedet og gøre 
Stryhn’s kendt for mere end 
leverpostej.

Stryhn’s har med deres ad-
ministrerende direktør fået 
international sparring på 
den traditionelle fødevare-
virksomhed. Det vidner om 

nye tider for Stryhn’s. Med 
en karriere hos verdens-
kendte forbruger-brands 
som Coca Cola, Colgate, 
Skandinavisk Tobaks-
kompagni, og senest British 
american Tobaccos i Syd-
østeuropa, har kristian 
kornerup Jensen en ny 
tilgang til Stryhn’s.

Appetit ude 
spise hjemme

Fra internationale brands 
til noget så dansk som 
leverpostej, pølser, på-
lægssalater og remoulade. 
Selv om der står ”dansk” 
med rød-hvide farver 
på Stryhn’s, ser kristian 
kornerup Jensen sin 
internationale erfaring 
som en fordel sammen 
med den store fødevare 
indsigt, der findes i virk-
somheden. Han er alle-
rede i gang med at skabe 

moderne forandringer, der 
styrker den traditionelle 
virksomhed.

- Stryhn’s har i dag en 
position i markedet, der 
giver store muligheder for 
vækst. Vi har nu sammen-
bragt vores tre forretninger 
under én strategi, som gør 
os i stand til at agere mere 
fleksibelt overfor forbru-
gernes behov og ønsker. Vi 
er den lokale og fleksible 
spiller, der nærmest fra 
den ene dag til den anden 
kan ændre tilgangen til 
markedet. Jeg ved, at vi 
kan vinde markedsandele 
med denne strategi. Dels 
fordi vores fundament med 
kendte, kvalitets varemær-
ker er stærkt, dels fordi 
vi nu hele tiden er i stand 
til at flytte os i forhold til 
forbrugernes ønsker, siger 
kristian kornerup Jensen.

Sammenlægning 
giver grundlag 
for nyt
Stryhn’s a/S tæller også 
langelænder pølser og 
graasten Salater. Det er 
styrken af de tre brands 
og Stryhn’s generobring 
af danskernes køle-
skabe, som er kristian 
kornerup Jensens primære 
fokusområder.

- For at Stryhn’s kan stå 
stærkere i danskernes øjne 
er det vigtigt med forenk-
lede processer. Vi har bl.a. 
skåret vores værdier ned 
fra at omfatte syv til nu at 
bestå af to - handlekraft og 
passion. Vi har også gjort 
kommunikationen lettere 
og mere synkroniseret med 
en ny organisationsplan 
med færre kaptajner og 
mere ansvar fordelt ud i 
organisationen. Det er alt 
sammen med til at gøre 

os mere fleksible og effek-
tive. alle medarbejdere er 
med på ideen om det nye 
Stryhn’s. Hvis både murene 
rent organisatorisk er brudt 
ned, og medarbejderne ved, 
at alt kan lade sig gøre, så 
er intet mål for stort for 
Stryhns, siger kristian 
kornerup Jensen. 

Kristian Kornerup Jensen er 
ny chef for Graasten Salater

Bestyrelse på plads
Bestyrelsen i Historisk 
Forening for graasten By 
og Egn har holdt kon-
stituerende møde, hvor 
Bodil gregersen blev 
genvalgt som formand. 

Næst formand blev Hans 
Jørgen Bollmann, kasserer 
anne Marie Nissen og 
sekretær Birgitte Hell.

De øvrige bestyrelses-
medlemmer er Hanne 

Næsborg andersen, 
Mogens Jacobsen, Hans 
Christian lassen, ruth 
Jensen, lisbeth kistrup 
samt arkivleder Else 
Egholm. 

Landbrugsmaskiner Aps
Tinggårdvej 5, Ragebøl
6400 Sønderborg

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

Tænk på miljøet og lad økonomien styre 

Mobile, støjsvage og fyldt med Power! - Akkumaskiner til professionelle og til private med store krav.  

Maskiner i 36 V klassen, som kombinere innovation og akkuteknologi med førsteklasses maskinteknik. 

Lithium-Ion batterier er fyldt med energi. Anvend samme batteri til alle maskiner. 

Helt enkelt STIHL & VIKING kvalitet! 

www.stihl-showroom.dk 

ÅF logo

1 batteri – 7 maskiner1 baTTeri – 7 maskiner

Tænk på miljøet og lad økonomien styre 

Mobile, støjsvage og fyldt med Power! - Akkumaskiner til professionelle og til private med store krav.  

Maskiner i 36 V klassen, som kombinere innovation og akkuteknologi med førsteklasses maskinteknik. 

Lithium-Ion batterier er fyldt med energi. Anvend samme batteri til alle maskiner. 

Helt enkelt STIHL & VIKING kvalitet! 

www.stihl-showroom.dk 

ÅF logo

1 batteri – 7 maskiner1 baTTeri – 7 maskiner

STIHL DEMODAG
Torsdag den 12. maj fra 10-17

Info om 
egen
I løbet af få dage opsættes 
en informationstavle ved 
den nyplantede gråsten 
Egen på Torvet.

på informationstavlen 
kan man læse om det gam-
le egetræ og dets skæbne, 
og man kan læse om plant-
ningen og navngivningen 
af det nye træ, gråsten 
Egen. 
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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

70
10

57

www.kjems.dk
kjems@kjems.dk

74 65 11 40

Palæet · Ahlefeldvej 5 · Gråsten

80
60

59

 00

Stort grill 
pakkemarked

1 pakke 44,95 
ta 3 pakker

 00
Hjemmelavede 
ringriderpølser
20 stk

Vælg f.eks. mellem
4 stk. rhodos steaks
ca. 500 gram

4 stk. vikingesteaks
ca. 550 gram

Vildt eller mexicokrydret
grillsteg
ca. 650 gram

6 stk. hjemmelavet ringrider
ca 600 gram

3 store
skovhugger
ca. 550 gram

Stort grill pakkemarked

 95

Hjemmelavede
grilltilbehør
Vælg mellem
Taziki, kartoffelsalat,
vildtsalat og
broccolisalat

frit valg

ca. 
450 gram

Delikatessen tilbyder

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 7. maj 2011

ÅBNINGSTIDER Hverdag 9-21 Lørdag og Søndag 9-18

Så
 læ

ng
e 
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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

FORÅRSSALG

LæSerBrev info

Derfor måtte Kværs 
Brandværn lukke
Det var med stor vemod, 
at kværs-Tørsbøl Frivillige 
Brand værn måtte stoppe 
efter 121 års virke.

Der var flere grunde til, 
at vi ikke kunne fortsætte. 
Vi kunne ikke indgå en 
kontrakt, hvor vi kunne 
stille med det fornødne 
mandskab i alle døgnets 
24 timer: 1 holdleder + 3 
mand, som er et ufravige-
ligt krav til de brandværn, 
som ønsker at fortsætte. 
Det var især i dagtimerne, 
der var problemer. Om vi så 
havde fået 10 mand mere, 
ville de sandsynligvis have 
været uden for området i 
dagtimerne. Beman dingen 
var stort set umulig. Vi var 
3 mand, der var uddannet 
holdleder. Vi har i et par år 
gerne villet have en mand 
mere uddannet. Det har 
ikke kunnet lade sig gøre. 
Nu ved vi hvorfor.

De 2 holdledere er uden 

for området i dagtimerne, 
den tredje er landmand 
og har en bedrift, der skal 
passes. Hvis han er ude på 
marken på sin traktor kan 
han ikke nå hen på brand-
stationen inden for de 5 
minutter, der er tidsfristen. 
Hos en anden er der små 
børn, der skal passes, når 
mor ikke er hjemme.

Jeg selv ville ikke være 
tvunget til at stå til rådig-
hed, når de andre 2 ikke 
kunne tage af sted.

En vagtordning bestående 
af 3 holdledere året rundt 
ganske gratis. Det ville vi 
ikke stå model til. End ikke 
for penge. Vi har i mange 
år arbejdet sammen med 
gråsten Fri villige Brand-
værn, hvor vi kom med det, 
som vi kunne i dagtimerne, 
og så arbejdede vi sammen 
som et stort hold indtil 
opgaven var løst.

Et godt råd til andre 

brandværn: Tænk jer godt 
om inden I skriver kontrak-
ten under. En stor tak til 
vores brandværnskollegaer 
fra gråsten for, at de kom 
og tog afsked med os på be-
hørig vis, tak for godt sam-
arbejde i årene der er gået. 
Held og lykke fremover.

Vores gamle ting vil 
blive udstillet på Mekanisk 
Museum i Hokkerup.

forhenværende brandmand 
Hans Jørgen Bollmann 
vestermark 4, Tørsbøl

Tilfreds med musikfestival

Søndag eftermiddag lig-
nede gråsten Marked & 
Musikfestival set fra ar-
rangøreren Morten latters 
side en succes. Han har 
næsten lutter positive ting 
at berette om, da han gør 
foreløbig status over de fire 
dages fest.

- Musikfestivalen har 
været velbesøgt. Især lørdag 
aften var festteltet stuvende 
fyldt. Musikken er faldet i 
publikums smag, fortæller 
en tilfreds, men lidt træt 
Morten latter efter fire 
dages højt tempo. 

Torsdag aften var der 
karaoke sang i teltet med 
lokale deltagere.
 Foto Jimmy Christensen
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TILSTANDS-
RAPPORTER

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

VÆRELSE MED KØKKEN
CA. 40 M2

Måmedlig leje kr. 2.650,- alt inkl.

HENVENDELSE TLF. 74 46 76 10

LEJLIGHED I SKODSBØL
3½ værelses på 105 m2 på 1. sal 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

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

HJÆLP TILBYDES
Store og små opgaver. Arbejde med rendegraver, 

minigraver, levering af skærver, sand og grus, støbning, 
belægning, udgravning og lufthammer arbejde.

Fræsning af have og udenomsarealer, såning 
af græs samt alt forefaldende arbejde.

Ring og få et godt tilbud.

CT SERVICE TLF. 2618 8840

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

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

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

Kom ind eller ring og få et uforbindende tilbud.

Gulvafslibning
Oliering - lakering

GARTNERIET KÆR
1. klasses service en selvfølge

Åben hverdage 10 – 17.30 · Lørdag, Søn og helligdage 10 – 15
Kær Bygade 8  Sønderborg · Tlf. 7443 3565

Besøg vores store

VÆKSTHUSE
fyldt med inspiration og planter til haven 

Kæmpe udvalg
i udplantningsplanter

Alt til den hængende have

Stort udvalg i krukker og tilbehør

LIGe nu

gråsten blomster
Sundsnæs 2 - 6300 gråsten

Telefon 74 65 03 03

Pink 
Cup
Søndag den 8. maj 2011 
spilles der pink Cup på 
Benniksgaard golf klub. 
Det er en golfturnering til 
fordel for brystkræftsagen. 

- pink Cup er Danmarks 
største golfturnering 
kun for kvinder, men 
på Benniksgaard har vi 
lavet 2 støtteturneringer 

til henholdsvis herrer og 
ællinger under navnet 
"Støt Brysterne", fortæl-
ler pia Festersen, som 
håber på stor tilslutning 
til turneringen. alle har 
mulighed for at give "en 
håndsrækning" og man 
kan købe blomsterbroche 

og flot silketørklæde i 
changerende lyserød farve 
og andre skønne ting, 
som eventuelt kunne bru-
ges som gave, købe lod-
der i pink Cup lotteriet.
Overskuddet går ubeskåret 
til brystkræftsagen. 

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

Bo klimaklogt
ZErObolig og land-
distrikterne i Sønderborg 
har iværksat 2 ENErgI-
roadshows for boligejere, 
så det bliver muligt selv at 
finde "energi-slugerne" i 
eget hjem.

Energirenovering i egen 
bolig er blevet moderne, da 
det er en god investering 
for pengepungen og klima-
et. Flere og flere boligejere 
efterspørger derfor ener-
givejledning hos fagfolk. 
Og pengeinstitutterne er 
bevidste om den nye trend. 

Flere pengeinstitutter ud-
byder lån til renovering til 
en meget lav rente. 

alle boligejere i Sønder-
borg kommune har i 
det seneste halve år haft 
muligheden for at få 
gratis energivejledning 
i egen bolig igennem 
ZErObolig. Og der er rift 
om tilbuddet!

For at give flere boligejere 
i kommunen muligheden 
for at rykke egen bolig op 
i energiklasse, så både var-
meregning nedbringes og 

miljøet bliver skånet, invi-
terer ZErObolig og land-
distrikterne i Sønderborg 
nu alle interesserede til 
ENErgI roadshow. 

ENErgIroadshowet 
finder sted onsdag, den 
15. juni på gråsten 
landbrugsskole. Der 
er gratis adgang for alle 
interesserede. 

Der er mulighed for at 
afprøve sin kunnen som 
ringrider på en segway 
fra kl. 18, inden mødet 
starter. 

Makeup inspiration
Flere kunder som er til-
meldt Club Matas fik 
forleden tilbudt at få lagt 
gratis makeup hos Matas 
i gråsten af en stylist fra 
lancôme.

En af de heldige var 
ramona Wegner, der får et 
new look med produkter 
fra lancôme. 

Foto Søren gülck

Lej din 
trailer

hos
Statoil 

Gråsten

Ring 74 65 17 48
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Fra 2. maj til 19. maj kan du få en gratis synsfeltscreening og 
målt  øjets  tryk.  Undersøgelsen  afdækker  mulige  øjenlidelser 
der evt. kræver konsultation hos øjenlæge.

BESTIL TID
74 65 01 44

Søren Skafte
Optiker

Birthe Appel
Indehaver og Optiker

Irene Schmidt
Optikerassistent

John Schack
Optiker

TORVET 3
6300 GRÅSTEN

TELEFON
74 65 01 44

PAS PÅ SYNET
KOM TIL EKSTRAORDINÆRE
SYNSDAGE HOS THIELE

Tillykke med 
konfi rmationen

Vi ønsker alle konfi rmander i byen tillykke!

Er du kunde hos os, er du velkommen til at komme ind og hente en lille 
konfi rmationsgave, når du får tid.

Venlig hilsen

Sydbank

90
34

.0
41

1

Nygade 17 · 6300 Gråsten

tlf. 74 37 73 70 · sydbank.dk/soenderborg

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

MANGLER DU SAND, GRUS, 
HARPET, MULD ELLER KØRSEL?

Så kontakt
Vognmand Frede Krause, Dalsgård

Tlf. 7465 1406

Rykind hos 
Morten Latter
Fra nær og fjern myldrede 
det med mennesker fredag 
aften til ringriderpladsen 
i gråsten for at lykønske 
Morten latter med sin 40 
års fødselsdag. Omkring 

80 gæster lagde vejen forbi 
det store festtelt. Fra stam-
kunderne på Centerpub fik 
han et stort maleri af en 
kendt Fanø kunstner. 

 Foto Søren gülck

Festival – det er også for børn
Der var lagt vægt på, at der 
var noget både for børn og 
voksne, da der i weeken-
den var gråsten Marked & 
Musikfestival. 

Skolebørn fra Gråsten Skole 
fornøjede sig i forlystelserne 
på ringriderpladsen.
 Foto Jimmy Christensen

Kongelige 
navne
Af Søren Gülck

Børnetøjsafdeling hos 
butik Conni i Nygade i 
gråsten har fået navn.

Der har været udskre-
vet en konkurrence om 
at finde et godt navn til 

børnetøjsafdelingen, og 
hvad var mere nærliggende 
i slotsbyen gråsten end 
Vincent og Josefine.

Forslaget kom fra rico 
Jessen Trapgade 7, som 
vinder et gavekort på 500 
kr. 

9Torsdag den 28. april til søndag den 1. maj



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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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

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

Slotsgade 7
6300 Gråsten
Tlf. 7465 0005

MORS’ dag
Søndag den 8. maj åben kl. 8.00 – 13.00

Skønne buketter og blomster
fine sammenplantninger

Husk buketter
Torsdag, Fredag og lørdag bringes ud efter aftale

Alt i begravelsesbinderi udføres

Lørdag den 7. maj og 
søndag den 8. maj

Alt 
Marimekko

÷25%

Udvalgt 
Marimekko

÷50%

Alarm på landbrugsskole gråsten landbrugsskole 
dannede forleden rammen 
om en større øvelse, hvori 
deltog gråsten Frivillige 
Brandværn, politiet og 
ambulancer. Øvelsen tog 
udgangspunkt i, at der 
var opstået brand på et 
elevværelse. 

 Fotos Jimmy Christensen

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

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

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

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

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

Pris 3450 kr
som incl. person i dobbeltværelse, 

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

men ikke entre.
Tillæg for enkeltværelse 400 kr.

Yderligere oplysninger og tilmelding til

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

Busrejse til

Bornholm
Mandag den 20. juni

til Fredag den 24. juni

Gaveartikler

Æg Hvid
Stort æg 

kr. 60,-

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

Æg Blå
Lille æg 

kr. 40,-
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Hvad vil vi med vores kirke i Kværs 
– Biskoppen kommer til byen

Torsdag den 5. maj kl. 19.00
i Kværs Forsamlingshus

Oplæg fra biskop Niels Henrik Arendt om hvilke 
muligheder er der for Kværs kirke, med efterfølgende debat

Kværs Menighedsråd er vært ved kaffe og kage

Kværs Menighedsråd
afholder sognemøde

Kværs Forsamlingshus og Den Lokale Scene 
præsenterer med støtte fra Kulturfokus

DRÆSINE 
BANDEN

“Velkommen ombord”
Torsdag den 12. maj kl. 20
på Kværs Forsamlingshus

Billetter a 200 kr. inkl. Kaffe og brød købes ved indgangen
Eller bestilles på 74659538 eller 60924669

Vel Mødt

FODBOLD
SERIE 3 – LØGUM IF
Onsdag den 4. maj kl. 19.00

på Årsbjerg Idrætsanlæg

Øvrige kampe:
Onsdag den 4. maj  19.00: U – 18 piger  – Vojens Efterskole
 19.00: Supervet. 1  – Åbenrå
Lørdag den 7. maj 11.00: U – 13 dr. 2  – Midtals
 13.00: U – 13 dr. 1  – Tønder SF
 14.15: Serie 5  – Kværs/ Tørsbøl
 16.00: SERIE 3  – OVER JERSTAL
Onsdag den 11. maj 18.30: U – 18 piger  – Bov IF
Fredag den 13. maj 18.00: U – 13 dr. 1  – Dybbøl
Lørdag den 14. maj 11.00: U – 13 dr. 2  – Sønderb. Fremad
 12.30: U – 14 dr. B  – Åbenrå BK
 16.00: U – 18 piger  – Åbenrå BK
Mandag den 16. maj 19.00: U – 17 dr.  – Vojens Efterskole
Tirsdag den 17. maj 19.00: Serie 5  – Skelde GF
Onsdag den 18. maj 19.00 Supervet. 2  – BNS

Målaktionærer nr. 9 og 91 har vundet.
Gratis entre til alle kampe

På gensyn

– live

tur tIL StOrMGAArd 
LAndBruGSMuSeuM

Ved rAVSted
Mandag den 23. maj kl. 12.30

afgang fra ahlmannsparken
kom og se f.eks. køkkenting, landbrugsredskaber 

og landbrugskøretøjer. Få et billede af det 
daglige liv ude og inde for 100 år siden.

Pris: kr. 100,- 
Tilmelding inden den 15. maj til
karin Margrethe tlf. 7465 0448 

– annemie tlf. 7465 0557

For at fejre at jeg nu er blandt 
de midaldrende vil jeg gerne 

invitere venner, kollegaer, 
logebrødre, potentielle kærester 

og andet godtfolk til

åbent hus
Søndag den 8. maj 

mellem kl. 10 og 16 
på min adresse i Tørsbøl

Da livet har behandlet mig godt, 
beder jeg om at evt. gaver gives 

som donationer til børn som livet 
har behandlet mindre godt

Indsamling på dagen
hilsen Martin Hansen

Tak til sponsorer og 
indsamlerne

Den 4. april var 140 af Kræftens Bekæmpelses 
indsamlere i Broager, Gråsten og Sundeved til 
hyggeaften på Forsamlingsgaarden Sundeved. 

I løbet af aftenen var der underholdning ved Gråsten 
Garden, der spillede både udenfor og inde i salen, sangkoret 

”Syng dig glad” sang og læste små historier, danserne Malene Juhl 
og Mikkel Juhl Neumann viste deres kunnen i både standard- og 

latindanse, Benny Engelbrecht, fortalte om ”Kostens betydning for 
kræft”, og Gunnar Hattesen sluttede aftenen med små historier. 

I pausen kunne alle nyde det dejlige smørrebrød 
sponsoreret af Nybøl Grill, Andelskassen i Gråsten og 

Broager Taxa. Kaffen, boller, dejlige kager og frisk frugt var 
sponsoreret af bagerne og brugsen i Broager, bageren og 
brugsen i Nybøl, bageren og brugsen i Vester Sottrup, og 

købmanden i Blans gav sodavand til Gråsten Garden.

Bordene var fl ot pyntede med blomster fra Karen Jensen 
i Stenderup og den fl otte dekoration på ta’sel’bordet 

havde Maria fra Amaryllis i Broager kreeret.

Inden aftenen sluttede helt måtte man lige kigge under 
stolene. Her var der gemt gaver fra Hendes Salon i 

Nybøl og Gråsten Boghandel. Blomsterdekorationerne 
blev også bortloddet på denne måde.

Kræftens Bekæmpelses Lokaludvalg i 
Broager, Gråsten og Sundeved vil gerne 

takke alle for en rigtig god aften.

Kræftens Bekæmpelses Lokaludvalg

Gråsten taber 
til bundhold
gråsten Boldklub led et nyt 
nederlag i serie 3. kampen 
blev spillet i guderup imod 
bundholdet Egen. 

- Det var virkelig frustre-
rende at tabe den kamp. 
Jeg må påtage mig ansva-
ret for at have prøvet at 
spille for offensivt. Det har 
været en klar fejl fra min 
side, selvom spillerne har 
forsøgt alt hvad de kunne. 

Så nu ændrer vi nogle ting. 
Jeg er helt overbevist om 
at der nok skal komme 
point på kontoen igen, 
siger cheftræner rasmus 
ringgaard.

gråsten spiller onsdag 
kl. 19.00 på Årsbjerg imod 
topholdet fra løgum 
og lørdag kl. 16.00 på 
Årsbjerg en vigtig bund-
kamp imod Over Jerstal. 

Dræsinebanden i Kværs
Den landskendte Dræsine-
banden giver torsdag den 
12. maj kl. 20.00 koncert i 
kværs Forsamlingshus.

Med støtte fra kultur-
Fokus er det blevet mulig-
gjort, at kværs For sam-
lingshus med Den lokale 
Scene kan præsenterer det 
populære danske orkester. 

- Orkestret der har et stort 
repertoire af viser, ballader 
og populære danske slagere 
har netop udsendt en ny 
cd, som banden vil give 
numre fra ligesom de na-
turligvis vil synge nogle af 

deres ældre numre, fortæller 
Hans Jørgen albrechtsen 
fra Den lokale Scene.

Når Dræsinebanden går 
på scenen, er det svært ikke 
at sidde og nynne med på 
såvel nye som gamle num-
re. Til daglig står Dræsine-
banden for deres eget lille 
viseværtshus på Ærø, men 
der bliver også tid til at rejse 
Danmark rundt og give 
folk en glad og medrivende 
musikoplevelse.

Billetter koster 200 kroner 
inklusiv kaffe og brød og 
kan bestilles på 74659538 
eller for 220 kr købes ved 
indgangen 

Europabevægelsen i Syd- og Sønderjylland indbyder 
til debat om EU’s Forsvars- og Sikkerhedspolitik.

MØD BLANDT ANDRE:
Ellen Trane Nørby, Politisk ordfører, Venstre, MF

Benny Engelbrecht, Forbrugerordfører, Socialdemokratiet, MF,
Jan Køpke Christensen, Konservative, FT kandidat, forhenværende MF’er

Jeppe Plenge Trautner, Ph.D., major af Reserven

Læs mere, og tilmeld dig på www.eubev.dk 

Konference om 
forsvarspolitik
i Danmark og Europa
Mandag den 9. maj kl. 14.00-17.15
Sønderborg Bibliotek, Kongevej 19-27, Sønderborg

Nævnet for Fremme af Debat og Oplysning om Europa

Den landskendte Dræsine banden
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Fredag den 6. maj
kl. 16.00

Max Wolf

Fredag den 13. maj
kl. 23.00

Rockebyes 
Bluestime

Lørdag den 7. maj
kl. 19.00

Boksning Brian Nielsen  
Evander Holyfi eld
Lørdag den 7. maj
kl. 24.00

Jesper 
Flarup

Lørdag den 14. maj
kl. 23.00

Marius Duo

Fredag den 20. maj
kl. 24.00

Mogga

Fredag den 27. maj
kl. 22.00

Karoke Show med
Jack Hansen

Lørdag den 28. maj
kl. 16.00

Teodor Duo

Lørdag den 28. maj
kl. 23.00

DMP Trio
Åbningstider: 
Mandag kl. 10.30-22.00
Tirsdag kl. 10.30-22.00

Onsdag kl. 10.30-22.00
Torsdag kl. 10.30-23.00
Fredag kl. 10.30-04.45

Lørdag kl. 10.30-04.45
Søndag kl. 10.30-18.00

Kalender Maj 2011

Musik og Sportsbar

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

SOMMERTRÆNING HOS 
HK EGENE, GRÅSTEN

Så starter sommertræningen i HK Egene. Alle er velkomne

Hold Årgang Trænere Mobil Tidspunkt Start

U12 pige 99/00

Marianne Marker

Dorte Wildenschild

Sanne Vesten

20722045

30245111

26701965

Tirsdag 17.00 - 18.00 10. maj

U14 pige 97/98

Jesper Thomsen

Allan Sørensen

Kim Lorenzen

29277083

20670555

21778802

lørdag / søndag 
venligst kontakt 

trænerne

U14 drenge 97/98

Rikke Wildenschild

Stine Harboe

Lilli Jensen

30667592

26961866

61689986

Mandag 19.30 - 21.00 9. maj

U16 pige 95/96

Melanie Thaysen

Pernille Skov

Elmedina

28793064

61469539

61690828

Mandag 18.00 - 19.30 9. maj

U16 drenge 95/96 Michelle Thaysen 52193064 Mandag 18.00 - 19.30 9. maj

U18 pige 

Dame Senior
93/94

Brian Nielsen

Jeppe Lund

27577002

28741386
Torsdag 18.30 - 20.00 12. maj

U18 drenge

Herre Senior 
93/94

Rainer Thaysen

Jens Jacob Madsen

Lone Lauritzen

61685759

21448557

24913407

Torsdag 20.00 - 22.00 12. maj

H Å N D B O L D K L U B B E N  G R Å S T E N

H Å N D B O L D K L U B B E N  G R Å S T E N

Kværsgade 9-11, Kværs Tlf: 7465 9206 - Fax: 7465 9559 - Mail: info@kvaers-kro.dk
www.kvaers-kro.dk

Sommerbuffet
Helstegt svinemørbrad, græske frikadeller, orangemarineret kalkun� let. Dertil en 
salatblanding af iceberg, revet gulerødder og feta, limedressing,
pastasalat og � ødekarto� er med � åede tomater og bacon. . . . . . . . . . .kr. 79,50

Buffeterne leveres kun fra 1. juni til 30. september 

Vi leverer uden beregning ved mindst 12 personer indenfor 80 km. Udover 80 km beregnes kr. 4,00 pr. kørt 
km. Emballagen returneres rengjort inden 5 dage eller laven aftale om afhentning. Bindende antal 7 dage 
før levering. Depositum for emballagen kr. 350,00. Miljø/Faktura afgift kr. 50,00. Ved modtagelse bedes 
kontrolleret, at antal og menu er identisk med ordren - dog bør man ikke åbne termokasserne før brug.

130 til lottospil
Flotte gevinster skænket 
af de handlende i gråsten 
trak 130 mennesker til lot-
tospil søndag eftermiddag i 
teltet på ringriderpladsen. 

Det var gråsten 
Handelsstandsforening, 
som var indbyder og 
gråsten og Omegns 
pensionistforening 

sørgede for fin afvikling af 
lottospillet.

Overskuddet blev på 
8.100 kr, som ubeskåret 
går til udsmykning af den 
gamle fredseg. 

interessen var stor for at købe kort til lottospillet. Foto Jimmy Christensen
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tilbyder
BAGEREN PØLSEMAGERIET

tilbyderKOM FREDAG 
MELLEM 

KLOKKEN 14-18 

OG SMAG VORES 

RINGRIDDER 
PØLSER

K
KK

kun

19900

½ kg

395
AUSTRALSK VINCUP

Hardy crest
6 fl asker

Nye Mallorca 
kartofl er

Vandkringle

kun

1995

under ½ pris

frit valg

4 poser

2500

Kartofl er
FROST

De rigitige 
ringridder pølser
Vælg mellem de originale 
Kurzke eller vores egen 
hjemmmelavede pølser

8 stk

4995

 Grillkul
til langtids
stegning

Arla 
koldskål

Jordbær 
i kasse

4995 1 liter

1000

2 kg

4500

Sønderjysk 
hvidkål

Iceberg salat

Agurker
DANSKE

2 stk

1500

pr stk

650

fl ere 
varianter

Lavet efter de

originale
Kurzke
opskrifter

Karen Wolf 
kammerjunker

500 gram
ta 2 poser

3000

2995

Otello 
lagkage

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

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

Telefon.......................................................................................................

Dag kan afhentes ......................................................................................

500 gram

895

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

Gråsten

An
no

nc
en

 e
r t

ry
kt

 m
ed

 fo
rb

eh
ol

d 
fo

r t
ry

kf
ej

l

Vi fejrer vores
Tilbudene gælder torsdag

"nye" butik
fredag og lørdag

Gråsten
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tilbyder
BAGEREN PØLSEMAGERIET

tilbyderKOM FREDAG 
MELLEM 

KLOKKEN 14-18 

OG SMAG VORES 

RINGRIDDER 
PØLSER

K
KK

kun

19900

½ kg

395
AUSTRALSK VINCUP

Hardy crest
6 fl asker

Nye Mallorca 
kartofl er

Vandkringle

kun

1995

under ½ pris

frit valg

4 poser

2500

Kartofl er
FROST

De rigitige 
ringridder pølser
Vælg mellem de originale 
Kurzke eller vores egen 
hjemmmelavede pølser

8 stk

4995

 Grillkul
til langtids
stegning

Arla 
koldskål

Jordbær 
i kasse

4995 1 liter

1000

2 kg

4500

Sønderjysk 
hvidkål

Iceberg salat

Agurker
DANSKE

2 stk

1500

pr stk

650

fl ere 
varianter

Lavet efter de

originale
Kurzke
opskrifter

Karen Wolf 
kammerjunker

500 gram
ta 2 poser

3000

2995

Otello 
lagkage

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

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

Telefon.......................................................................................................

Dag kan afhentes ......................................................................................

500 gram

895

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

Gråsten

An
no

nc
en

 e
r t

ry
kt

 m
ed

 fo
rb

eh
ol

d 
fo

r t
ry

kf
ej

l

Vi fejrer vores
Tilbudene gælder torsdag

"nye" butik
fredag og lørdag

Gråsten
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tilbyderSLAGTEREN
tilbyder

DELIKATESSEN
995

Becel fl ydende 
margarine

3 fl asker

3000

fl ere 
varianter

fl ere 
varianter

frit valg

frit valg

Højbelagt 
smørrebrød

10 stk

15000

Yoggi yoghurt
fl ere varianter

Mælk

1000
3 liter

1295

mange varianter

1000

Pålæg i lag

3 poser

8995

PAKKEMARKED
5 pakker

10000

VÆLG MELLEM
Hakket oksekød 8-12%, 500 gram
4 stk Hakkebøf klar til grillen, 
mager 8-12%, 500 gram
4 stk Hakkebøf med jalapeno krydderi 
mager 8-12 %, 500 gram
Hakket svinekød 8-12 %, 500 gram
Hakket kalv og fl æsk 8-12 %, 500 gram
Nakke koteletter, 450 gram
Svinekoteletter, 400 gram
Skinke i tern, 400 gram
Kyllingebryst fi let, 280 gram
Kyllinge underlår, 800 gram
Kyllinge overlår, 800 gram

kun mod forudbestilling 
dagen før på 73652610 Kun

2000

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

VIND EN 
GAVEKURV
Værdi kr 500.-
Hvor gammel er vores
"nye" butik 
sæt x
3 år 
4 år 
5 år 
Navn ..........................................................................................................

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

Telefon.......................................................................................................

Afl everes i butikken senest lørdag, vinder for direkt besked

Morgen æg
10 stk

kun

1095

Bananer
10 stk

1000

Tinglev 
kaffe Levebrød 

rugbrød

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

DELIKATESSEN
995

Becel fl ydende 
margarine

3 fl asker

3000

fl ere 
varianter

fl ere 
varianter

frit valg

frit valg

Højbelagt 
smørrebrød

10 stk

15000

Yoggi yoghurt
fl ere varianter

Mælk

1000
3 liter

1295

mange varianter

1000

Pålæg i lag

3 poser

8995

PAKKEMARKED
5 pakker

10000

VÆLG MELLEM
Hakket oksekød 8-12%, 500 gram
4 stk Hakkebøf klar til grillen, 
mager 8-12%, 500 gram
4 stk Hakkebøf med jalapeno krydderi 
mager 8-12 %, 500 gram
Hakket svinekød 8-12 %, 500 gram
Hakket kalv og fl æsk 8-12 %, 500 gram
Nakke koteletter, 450 gram
Svinekoteletter, 400 gram
Skinke i tern, 400 gram
Kyllingebryst fi let, 280 gram
Kyllinge underlår, 800 gram
Kyllinge overlår, 800 gram

kun mod forudbestilling 
dagen før på 73652610 Kun

2000

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

VIND EN 
GAVEKURV
Værdi kr 500.-
Hvor gammel er vores
"nye" butik 
sæt x
3 år 
4 år 
5 år 
Navn ..........................................................................................................

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

Telefon.......................................................................................................

Afl everes i butikken senest lørdag, vinder for direkt besked

Morgen æg
10 stk

kun

1095

Bananer
10 stk

1000

Tinglev 
kaffe Levebrød 

rugbrød

SuperBrugsen Gråsten             .  tlf. 73 65 26 00 . www.talent-for-butik.dk
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Gråsten
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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 afl everes i Gråsten Avis postkasse i 
Ulsnæs Centret.

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

Gråsten slotskirke 
Søndag den 8. maj kl. 11.00 ved Jan Unold

Adsbøl kirke
Søndag den 8. maj Ingen Gudstjeneste

kværs kirke 
Søndag den 8. maj kl. 9.30 ved Jan Unold

broAGer kirke
Søndag den 8. maj kl. 9.30 

ved Stefan Klit Søndergaard

Felsted kirke
Søndag den 8. maj kl. 10.00 
Kirkekaffe ved Oliver Karst 

eGernsund kirke 
Søndag den 8. maj Ingen Gudstjeneste

rinkenæs kirke
Søndag den 8. maj kl. 9.00 Rinkenæs Gl. Kirke 

ved Vibeke F. von Oldenburg

kliplev kirke
Søndag den 8. maj kl. 9.00 ved Eva Wiwe Løbner 

vArnæs kirke
Søndag den 8. maj kl. 10.00 ved Poul Callesen 

nybøl kirke
Søndag den 8. maj kl. 10.00 

Konfirmation ved Henrik Nygaard Andersen

vester sottrup
Søndag den 8. maj kl. 10.30 
ved Vibeke von Oldenburg 

ullerup kirke
Søndag den 8. maj kl. 10.00 ved Kingo

nordschleswiGsche Gemeinde
(Den tyske frimenighed)

Søndag den 8. maj. kl. 16.00 
Rinkenæs gammel kirke ved Sylvia Laue

Tirsdag den 10. maj kl. 10.30 
Plejehjemmet Dalsmark Rinkenæs 

ved Sylvia Laue

GudStjeneSter

Hej Peter
Er du klar til at
fejre de 50 år?

Det er vi 
Tillykke ønsker

CAJJ

Kære tove 
og Bjarne

I ønskes hjertelig tillykke
med jeres sølvbryllup

den 10. maj
Kærlig hilsen

familierne rasmussen

det fl otte unge 
par ønskes 

tillykke 
med deres 25 års bryllupsdag 

den 10. maj
Der er morgensang kl. 7.00

Kærlig hilsen Maria, 
Louise, Lars og Jonas

Kære tamara
Tillykke med din konfi rmation 
søndag den 8. maj i Bov kirke

Vi glæder os så meget til at fejre dig, 
og håber du får en fantastisk dag, 

som du sent vil glemme
Hilsen

Morfar og vivian
Moster, onkel, Jesper,

Allan og Malene

Hej Peter
Denne fl otte fyr fylder 10 år

den 10. maj
Vi ønsker dig hjertelig tillykke
Vi glæder os til din fødselsdag

Kærlig hilsen fra
Mormor og morfar

Så Peter
nu kan du godt få 

bordet dækket
Vi glæder os

Hilsen de vilde- handyr

Konfirmation i Rinkenæs

Der var 24 konfirmander, som søndag blev konfirmeret i rinkenæs Korskirke af sognepræst 
Marianne Østergaard. Foto Studie 66H jertelig tak

Mine forældre og jeg vil gerne sige hjertelig tak for 
al opmærksomhed til min konfi rmation den 24. april 2011

Med venlig hilsen
Bjørn Jensen, Blans

Guldbryllup
lørdag den 7. maj

Inger Marie og Jens Peter Johannsen
Skolegade 16, kliplev.

Morgensang kl 8.30

Konfirmation 
i Kværs

Der var 10 konfirmander, som søndag blev konfirmeret i 
Kværs Kirke ved sognepræst Birgitte Christensen.
 Foto Jimmy Christensen

Sprit 
bilist
En 32-årig mand blev 
sigtet og anholdt for sprit-
kørsel, da han kl. 1.10 nat-
ten til søndag kørende ved 
Ulsnæs Centret i gråsten. 
Efter at han havde blæst 
alkometret for højt op, 
blev han taget med til 
Sønderborg for at få taget 
en blodprøve, så man kun-
ne bestemme hans alkohol-
promille helt nøjagtigt. 
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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

Hjemtransport ved dødsfald?
Overført til andet sygehus og dør? – Hvad så?

Dødsfald i udlandet

Sygesikringen / sundhedskortet
Forsikring / egen betaling

Velkommen til vores kontor – Døgnvagt

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

gråsten blomster
Sundsnæs 2 - 6300 gråsten

Telefon 74 65 03 03

Ny 
formand
gråsten Tennisklub har 
valgt lars Berndt Nørholm 
som ny formand. Han er 
tilflytter fra aabenraa, 
men har købt hus og er nu 
bosidende i gråsten.

Tennisklubben har netop 
startet den nye udendørs 
sæson. 

Kære Astrid 
og HC <3

Tillykke med de 40 år
til HC

ligeledes de 12½ år
til jer begge

vH ”flokken”
og Ken Lejec :-)

Bryllup
lørdag den 7. maj vies i 
gråsten Slotskirke anne-
mette grønkær Forshum, 
datter af Sine Forshum og 
Oluf grønkær, Århus, til 
lasse rosenbech, søn af 
Ellen og Stig rosenbech 
gråsten. 

50 til 1. maj
Socialdemokraterne 
i Broager, gråsten, 
Sundeved samlede et 
halvthundrede mennesker 
til kaffe søndag morgen 
i ahlmannsparken for 
at markere arbejdernes 

internationale kampdag. 
Der var taler af folke-
tingsmedlem Benny 
Engelbrecht (S), tidligere 
borgmester Jan prokoptek 
(S) og Jesper lund fra 
Metal Sønderborg. 

Dødsfald
kurt Jacobsen, Bryggen 13, 
gråsten, er død, 72 år. 

Dødsfald
asta genschow, konkel 
18, gråsten, er død, 59 år. 
Hun var gift med Hans 
genschow.

Hun var bestyrelsesmed-
lem i gråsten og Omegns 
pen sionist forening, hvor 
hun ydede en god indsats. 
I nogle år var hun ligeledes 
aktiv i Den Sønderjyske 
garde.

asta genschow elskede at 
rejse, gå til lottospil og var 
et livsglad menneske, selv 
om hun i 23 år var ramt af 
kræft.

Foruden sin mand efterla-
der hun to døtre, Hanne og 
karina. 

Møde med 
Ole Hartling
Den tidligere formand for 
Etisk råd, overlæge Ole 
Hartling, Vejle, taler ons-
dag den 1. juni kl. 19.00 
på gråsten landbrugsskole 

om "Organdination og 
Etik".

arrangører er gråsten 
rotary klub og menig-
hedsrådene i gråsten, 
rinkenæs og kværs. 
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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!

Vemmingbund
Café - Restaurant - Minigolf

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

Mors dag
er en dejlig tradition

Tag hende under armen, og vis hende respekt 
Tag hende med til vandet, og nyd 

den smukke udsigt ud over den skønne bugt 
Vi tilbyder en dejlig menu eller en skøn kaffesymphoni 

Kaffesymphoni
Kaffe/ the ad libitum

hertil 4 forskellige kager 

Mors dag den 8. maj fra kl. 14-16  kr 7500

Menu
Forret: vælg mellem 

Røget krondyr mørbrad, med slikasparges / � utes eller 
muslingeskal med gratinerede skaldyr

Hovedret: Saltindbagt oksemørbrad med lækkert tilbehør og pikant sauce

Dessert: Husets lækre abrikosdrøm med softice

Mors dag den 8. maj fra kl. 17-21.  2 retter kr: 19800
 3 retter kr: 23800

Bestil venligst bord 

Lokalhistorisk Forening
for Broagerland

Inviterer ti l

Byvandring 
i Skodsbøl
Onsdag den 18. maj kl. 19.00
Mødested: Ved Skodsbøl Kro

Vi starter vor historiske rundtur ved den ti dligere Skodsbøl Kro.
Der afslutt es med kaff e på gården Dybkjær, hvor der vil 

være mulighed for at sti lle spørgsmål ti l vore guider.
Alle er velkomne

www.skla.dk

Spejder 
i 60 år
En gang spejder, altid spej-
der. Det gælder for aage 
Sørensen i Broager. Han er 
spejder på livstid. Forleden 
afleverede han sit spejder-
løfte for 60, tyvende gang. 
Det foregik i den lille 
skov ved Cathrinesminde 
Teglværk.

aage Sørensen har 
været spejder siden han 
var 7 år. Han kender alt 
til spejderbål, vabler på 
vandreture og godt kam-
meratskab. Han er stadig 
meget engageret og aktiv, 
og er til spejdermøder flere 
gange om ugen. Han er 
medlem af Det danske 
Spejderkorps, og hører 
"hjemme" hos drenge spej-
derne ved Broager gruppe.

Han er en ildsjæl, en god 
kammerat og har haft alle 
lederposter siden han i 
sin tid blev patruljefører. 
Tre gange har han været 
divisionschef for Dybbøl 
Division. 

Aage Sørensen afgiver sit spejderløfte til gruppeleder 
Morden Hansen.
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325-9
409

325-9409

325-9409

UGENS COOP KUP
Bogø Dessertchokolade

Slotsbrød
Grovhvede

Lille leverpostej

Smørre
brød

Grillspyd
Med kylling eller 
svinekød
950 gr.

Langelænder 
Pølser
Flere
varianter

Merci
chokolade
400 gr.

Have
krukker

Dahlia
i deko potte 

Phalaenopsis 
orkidee

Dronning Ingrid 
pelargonie

Riberhus Ost
1 stk. Skæreost
eller
2 skiveost

Tulip 
Spareribs
600 gr.

Blandet
fars

Luxury Husholdningspapir
3 køkkenruller
eller
6 toiletpapir

5 stk.

4995

Ta’ 2 pk.

4500

4995
Sæt a’ 3 stk.

7500 4950 5950

5950

4995 3000

Spar 
29.95

Spar 
22.00

Spar 
25.00

kup
pris

Fast
pris

Spar op til
21.00

2000 1000

6 stk. 10000

200 gr.

2800

Ca. 1,5 kg

4995
Ta’ 5 pk.

8995

KUN MANDAG
Blandet fars
1 kg 35.00

KUN TIRSDAG
Mini eller Letmælk

3 x 1 ltr
Max. 6 liter pr kunde 10.95

KUN ONSDAG
Nye kartofl er
UDENLANDSKE

Pr. 1/2 kg 2.95
KUN TORSDAG

Franskbrød 12.00
KUN FREDAG

Løs vægt slik
Pr 100 gr 7.95

KUN LØRDAG.

COOP Piskefl øde
1/2 liter 7.95

Endagstilbud
Maj - Juni

Max 4 pr. kunde
Forudbestilling 73441516

Kanel
stang

2500

Max 4 æsker pr. dag

SuperBrugsen Broager . tlf. 73441500

Broager

B A G E R A F D E L I N G E N D E L I K A T E S S E N

Husk Mors Dag
Søndag den 8. maj
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Lotto
Torsdag den 5. maj kl. 14.00

på Degnegården.

Udfl ugt til Husum/
Friedrichstadt

Torsdag den 16. juni
Nærmere oplysninger annonceres senere

Sølv 
bryllup

Jette og Erik Johannsen, 
Højløkke 92, Broager, kan 
tirsdag den 10. maj fejre 
sølvbryllup.

Der er morgensang i 
hjemmet kl. 7.00. Bagefter 
er der morgenkaffe på 
ringriderpladsen. 

Den 21. maj 201 kl. 10:30
ved Karin Kofod 

Navn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Adresse
Karl Emil Nørby Dahl  . . . . . . . . . . . . .Sct Pauli 13
Stine Thrane Dybro  . . . . . . . . . . . . . . .Vesterbakke 17
Iben Høffl er . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kirkegade 14
Ida Tranum Jakobsen . . . . . . . . . . . . . .Sletmarken 3
Melanie Brask Jensen . . . . . . . . . . . . . .Østermarken 17
Sofi e Jespersen . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Skeldebro 9
Casper Stokbæk Kristiansen. . . . . . . . .Brombjerg 15
Marck Larsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Østerballe 18
Jonas Ebbesen Rasmussen Møller  . . . .Skodsbølvej 76
Mette Wind Nordestgaard  . . . . . . . . . .Brovej 73
Christina Nygård  . . . . . . . . . . . . . . . . .Sletmarken 44
Lucas Paulsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Fasanvænget 8
Camilla Petersen . . . . . . . . . . . . . . . . . .Smedevej 2
Cecilie Emmy Petersen  . . . . . . . . . . . .Møllegade 12
Anne Smidt Philipsen . . . . . . . . . . . . . .Smedevej 11
Mads Philipsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ringgade 4
Emma Cecilie Juelsgaard Rasmussen  .Sct Pauli 22A, st
Jacob Rasmussen  . . . . . . . . . . . . . . . . .Brombjerg 14
Jesper Hyldgård Skriver . . . . . . . . . . . .Sletmarken 55
Morten Hviid Thorn . . . . . . . . . . . . . . .Østerled 9
Cecilie Rahbek Wassberg . . . . . . . . . . .Nejs Bjerg 4
Therese Rahbek Wassberg . . . . . . . . . .Nejs Bjerg 4
Leander Jørgensen  . . . . . . . . . . . . . . . .Brombjerg 45
Camilla Frank Andresen  . . . . . . . . . . .Overballe 7
Nina Spanggaard Smidt . . . . . . . . . . . .Brombjerg 71

Den 20. maj kl. 11:00
ved Stefan Klit Søndergaard 

Navn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Adresse
Michael Asmussen . . . . . . . . . . . . . . . .Damvej 16
Mads Bengtsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Drosselvænget 4
Rune Christiansen  . . . . . . . . . . . . . . . .Skodsbølvej 7
Jeppe Fogt Hansen . . . . . . . . . . . . . . . .Mølmark 1
Pernille Krog Jensen . . . . . . . . . . . . . . .Pileløkke 14
Helene Hochloff Jessen  . . . . . . . . . . . .Nejs Bjerg 28
Kenneth Gimm Jessen  . . . . . . . . . . . . .Vestergade 6
Magnus Rubink Jessen . . . . . . . . . . . . .Brombjerg 12
Sissel Maria Frimodt Joensen  . . . . . . .Stien 2, st
Daniel Albrecht Johansen . . . . . . . . . . .Storegade 25, 1
Helle Johansen . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Nejs Møllevej 11
Rasmus Jens Plambeck . . . . . . . . . . . . .Nejs Bjerg 49
Savannah Plath . . . . . . . . . . . . . . . . . . .I P Nielsensvej 4
Christine Rønnov . . . . . . . . . . . . . . . . .Møllebakken 16
 Nina Spanggaard Smidt . . . . . . . . . . . .Brombjerg 71
Jesper Alexander Sørensen . . . . . . . . . .Brovej 89
Trine Falkenhagen Tesch . . . . . . . . . . .Nejs Bjerg 68
Bo Sturm Thomsen . . . . . . . . . . . . . . . .Pileløkke 30
Mikkel Weibel  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Sletmarken 41
Sofi e Mathilde Andersen Jepsen  . . . . .Bakkevænget 2

Den 21. maj kl. 9:00
ved Stefan Klit Søndergaard 

Navn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Adresse
Fie Franke Andersen  . . . . . . . . . . . . . .Solsortevej 5
Jannick Warming Andresen . . . . . . . . .Benediktesvej 106
Patrick Träger Andresen . . . . . . . . . . . .Degneløkke 5
Nicklas Bjerring . . . . . . . . . . . . . . . . . .Østerballe 15
Nicolaj Bock . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Fyrtårnsvej 4
Niels Bock . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Vesterbakke 7
Mikkel Nissen Christensen  . . . . . . . . .Farverløkke 31
Tobias Christensen . . . . . . . . . . . . . . . .Nejs Bjerg 9
Michelle Clausen  . . . . . . . . . . . . . . . . .Farverløkke 73
Christina Johannsen . . . . . . . . . . . . . . .Dyntvej 96
Morten Justesen  . . . . . . . . . . . . . . . . . .Reefslagervænget 16
Rasmus Ploug Jørgensen  . . . . . . . . . . .Bakkevænget 20
Karina Kraft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Overballe 27
Emil Holm Gøtsche Larsen . . . . . . . . .Østergade 25
Frederikke Dall Malling. . . . . . . . . . . .Østerled 7
Signe Müller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Østerhøj 4
Jeanette Nør Nielsen . . . . . . . . . . . . . . .Storegade 17,1 mf.
Mia Sønderskov Petersen . . . . . . . . . . .Smedevej 7A
Frederik Schmidt-Hansen. . . . . . . . . . .Nejs Bjerg 39
Kristian Kristiansen Stride . . . . . . . . . .Farverløkke 11
Peter Givskov Tvedegaard  . . . . . . . . . .Skodsbølvej 64
Thomas Ecklon Villesen . . . . . . . . . . . .Sletmarken 29
Lasse Hjeresen Wraae  . . . . . . . . . . . . .Højløkke 60

KONFIRMATION I BROAGER KIRKE 2011

Konfirmation 
i Egernsund

otte konfirmander blev søndag konfirmeret i egernsund 
Kirke af sognepræst Mai-Britt J. Knudsen. Foto Studie 66

Brand
De frivillige brandværn 
fra Broager, Skelde og 
Egern sund måtte forleden 
rykke ud til en brand på en 
landejendom på Skeldevej i 
gammelgab.

Der var udbrudt brand 
i magasinet til et pillefyr. 
Selve branden var hurtigt 
slukket. 

Indbrud
Et værksted på lerbækvej 
i Skodsbøl var mellem 
torsdag og fredag udsat for 
indbrud.

Enten havde tyven et helt 
ubrugeligt koben eller han 
var i en tilstand, hvor han 
ikke kunne bruge det. I 
hvert fald forsøgte han at 
bryde ind gennem en port, 
en dør og et vindue, men i 
alle tre tilfælde uden held. 

Sprang 
ud
politiet modtog forleden en 
anmeldelse fra en bekym-
ret borger, der havde set 
tre unge hoppe i vandet fra 
Egernsundbroen. Da po-
litiet kom frem til broen, 
var de unge væk. 
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L u n d t o f t

Vi udfører reparation af kloak, 
separering af kloak og etablering 

af minirensningsanlæg

Bovrup-Varnæs Husholdningsforening

Aftentur til
Gram Slot

Onsdag den 18. maj med bus
Afgang: Varnæs–Bovrup-Felsted 

kl. 18.30
Pris 200 kr. for rundvisning-kaffe og bus

Alle kan deltage
Tilmelding til bestyrelsen inden tirsdag den 10. maj

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

Døgnvagt 4 + 6 pers. vogne

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

Broager
v/ Helge Jørgensen

Tlf. 20 83 63 10

Broager

VVS ApS

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

CERTIFICERET FORHANDLER AF 

Varmepumper

Varmepumper til 
helårsboliger og 
sommerhuse

Udskift oliefyret 
med jordvarme

UDFØRER AL VVS ARBEJDE

Aut. Kloakmester og Anlægsstruktør
Søren Hansen ApS
Egernsund

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

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

Aut. Kloakmester og Anlægsstruktør 

                   Søren Hansen ApS 
                   Egernsund 
                   24 43 97 62 
                    
 

 Aut. Kloakmester.                                                                        Anlægsstruktør.                 

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

Ny slagplan klar
Af Jens Jaenicke

kliplev Forsamlingsgaard 
er ved at komme i god 
gænge igen. Den nye be-
styrelse har sammen med 
et par andre af egnens 
foreningsbestyrelser lagt en 
slagplan for husets fremtid. 
planen er tilsyneladende 
er faldet i god jord blandt 
lokalbefolkningen.

Bestillinger på leje af 
lokaler, der helt var gået i 
stå, er igen ved at løbe ind, 
og den nye formand, Nis 
Hye, ser ganske fortrøst-
ningsfuldt på fremtiden.

Man lægger sig også i 
selen for at trække arran-
gementer af forskellig slags 
til. Foreløbig skal et stort 
lottospil med mange sær-
deles fine gevinster løbe af 
stablen søndag den 8. maj 
kl. 19.00.

Frivillige hjælpere sørger 
for, at der kan fås kaffe 

med kage. Bestyrelsen 
håber på, at rigtig mange 
vil deltage i lottospillet, 
så der kan blive et pænt 
overskud.

- Det vil styrke lysten 
til at kæmpe videre for at 
bevare vort samlingssted i 
kliplev, siger Nis Hye. Det 
budskab er formanden for 
Venne kredsen, Inger Marie 
lausen helt enig i. 

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

Søndags 
café
Ældre Sagen i lundtoft 
inviterer søndag den 8. maj 
kl.14.30 til Søndagscafé 

på kliplev plejecenter. 
Broager Sangkor under-
holder. I anldning af at det 
er Mors dag, sponsorerer 
SuperBrugsen i kliplev et 
antal potteplanter, og der 
vil være en gratis plante til 
alle damerne. 

En travl 
malermester
Svend aage Thomsen er 
ikke blot indehaver af 
Svend aage Thomsens 
Maler forretning, men 
også en højt respekteret 
fagmand.

Han er udlært maler i 

det gamle malerfirma J. 
Jonasson i gråsten, som 
han overtog i 1985. I lære-
tiden boede han i Tinglev, 
men tog hver dag toget 
frem og tilbage til gråsten. 
I godt 25 år har han været 

selvstændig, og han nyder 
sit arbejde.

- Vi kommer i mange 
hjem og firmaer. Det er 
et meget afvekslende ar-
bejde, fortæller Svend aage 
Thomsen.

Firmaet har til huse i 
Blåkrog, og beskæftiger i 
snit hen over året 5-6 an-
satte. Blandt de store kun-
der er Danfoss, Sydbank, 
JF, Dong og Michael 
Dreehsen. 

Malermester Svend Aage 
Thomsen store hobby er 
biavl, og han har 20 
bikasser stående hjemme og i 
sommerhuset på ærø. 
 Foto Søren gülck

Kongeligt bryllup

Små prinsesser fra børnehaven Himmelblå i Broager var 
forleden draget til Gråsten Slot for at fejre det britiske 
kongelige bryllup mellem Prins William og Kate Middleton.
 Foto Jimmy Christensen

Broager Kirkekor 
i Flensborg
Broager kirkekor er et 
stort velfungerende kor 
med 28 medlemmer i al-
dersgruppen 11 til 18 år, 
som medvirker ved alle 
tjenester i Broager kirke. 
koret afholder fast to 
koncerter i Broager kirke, 

men giver også koncerter i 
andre kirker.

korets daglige leder er or-
ganist Jørgen kaad. Den 7. 
maj kl. 15.00 kommer ko-
ret til Flensborg for at give 
koncert i ansgar kirke. 
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Guldbryllup 
i Kliplev
Af Jens Jaenicke

Inger Marie og Jens peter 
Johannsen, Skolegade 16, 
kliplev, kan lørdag den 7. 
maj fejre guldbryllup.

De er et kendt, afholdt og 
respekteret ægtepar, som 
ved en fælles indsats skabte 
en solid og velfunderet 
vognmandsfirma.

Firmaet Jens p. 
Johannsens mange last-
vogne møder man over 

hele landet. altid pæne og 
velholdte.

Vognmandsfirmaet blev 
grundlagt i 1961, hvor de 
startede med en ældre, 
brugt lastbil. Især ved at gå 
ind i transport af dyr, blev 
de kendte på egnen som et 
firma, man kunne regne 
med og stole på.

gennem årene voksede 
forretningen. Den ene nye 
lastvogn efter den anden 
blev anskaffet for at klare 
de nye opgaver, der meldte 
sig. Vognmandsfirmaet rå-
der i dag over 17 køretøjer.

I det gæstfrie ægteskab 
er opvokset tre børn, 
Flemming, Jørgen og 
karina. Det er sønnen 
Flemming, som har over-
taget ledelsen af det store 
firma, som er omdannet 
til et aktieselskab. Jens 
peter Johannsen er stadig 
en aktiv del af firmaet, 
og kører med jævne mel-
lemrum en tur, når der 
mangler en mand ved 
rattet. I fritiden er han 
i bestyrelsen for Ældre-
rådet, aktiv brandmand 
og medlem af bestyrelsen i 
Hånd værker foreningen.

Inge Marie Johannsen 
holder deres store hus pænt 
og nydeligt og har en fin 
samling af dukker. 

inge Marie og Jens Peter Johannsen er et virksomt 
guldbrudepar.

Byggematerialer 
til faste lave priser 

www.kliplev-lavpris.dk • mail@kliplev-lavpris.dk

Murerartikler 
Cement 25 kg v/hel palle (56 ps)  .....................kr ps  28,00 
Gasbeton 10x40x60 cm v/hel palle (48 stk)  ....kr stk  29,00 
Gulvflamingo eps-60 150 mm  .........................kr m2  59,00 

 
Gulve & Lofter
20x135 mm massiv fyr gulvbrædder ovntørret  
m. endenot b-kvalitet  ......................................kr m2 80,00 
15x120 mm rustikbrædder lud og voks  
b-kvalitet m. endenot  ......................................kr m2  69,00 
Laminatgulv ahorn eller kirsebær  ....................kr m2  59,00 

 
Sibirisk lærk 
22x120 mm ru-beklædning 250 cm  ................kr m2  89,00 
22x145 mm klinkbeklædning 400 cm  .............kr m2  89,00 
19x50 mm brædder 540 cm 98 stk  .................kr ialt  1000,00 

 
Trykimpr. 
22x140 mm høvlet beklædning 240 cm  ..........kr m2 59,00 
22x140 mm ru-beklædning 250 cm  ................kr m2  59,00 
38x125 mm planker 420 cm  ............................kr m  11,00 
45x120 mm høvlet planker 480 cm  .................kr m  13,00 
45x145 mm høvlet planker 300-390 cm ..........kr m  15,00 
45x170 mm høvlet planker  
390-420-450-480-540 cm  ...............................kr m  20,00

 Vi har masser af partier 
i brædder, beklædning og lægter

Hvidt træ 
22x55 høvlet brædder 300 cm  ........................kr m  3,00 
35x55 mm høvlet lægter 240 cm 25 stk  
(ialt 1000 stk)  ...................................................kr ialt 269,00 
45x70 mm regler 300 cm  ................................kr m 6,95 
38x73 t-1 lægter 400 cm v/300 m  ...................kr m 7,95 

 
Diverse 
28 mm laminat bordplader 62x300 cm  ...........kr stk  199,00 
13 mm gipspl mk godkendt 120x270 cm  
63 stk ................................................................kr ialt  3000,00 
10 mm spånpl 122x250 cm 10 stk  
(ialt 70 stk)  .......................................................kr ialt  650,00 
16 mm spånpl 122x250 cm 10 stk 

(ialt 40 stk)  .......................................................kr ialt  900,00

Facadedøre 15 stk  - lige nu spar momsen  
  
 Åbningstider:

Mandag - fredag kl.   8.00 - 17.00
Lørdag kl.   9.00 - 12.00

Alle priser er incl. moms.
Kontant betaling.
Levering efter aftale.

Pr
od

uc
er

et
 a

f

SØGÅRD MASKINSTATION
• ALT MASKINSTATIONSARBEJDE

& ENTREPRENØR
AUT. KLOAKMESTER

• ALT I NEDSIVNINGSANLÆG OG KLOAK

Tlf. 74 68 82 52 • Mobil 20 29 92 52

Mand & Bil
Selvkørende arbejdskraft

Martin Mætzke
Varnæs Tlf. 20454938

mandogbil.dk

Mand&bil leverer arbejdskraft til 
håndværkere, private og virksomheder

Ny ejer
Det konkursramte Brand 
El-Service har fået ny 
ejer. Intego a/S overtager 
100% ejerskabet af virk-
somheden, der beskæftiger 
35 ansatte.

Den daglige ledelse vare-
tages af den tidligere ejer, 

Torben Brand, ligesom 
virksomheden stadig vil 
have til huse i Svejrup. 

65 år
Jytte Seibt, Søndervang 16, 
kliplev, fylder torsdag denj 
5. maj 65 år. 

Konfirmation 
i Felsted

Der var 13 konfirmander, som søndag blev konfirmeret i 
felsted Kirke af sognepræst oliver Karst. Foto Studie 66

God fest
pensionistforeningen i 
Felsted, Bovrup og Varnæs 
samlede 55 deltagere 
til forårsfesten i Felsted 
For sam lings lokaler. Det 

var 10 deltagere flere end 
sidste år. Musikken var fin, 
maden god og folk morede 
sig. 
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Kliplev

Mors dag på søndag

Forårsmarked den 14. maj
ved SuperBrugsen i Kliplev

 Husk 14. maj

Se ovenfor

Masser 
af 

blomster

Underholdning 
for børn

Gratis 
hestevogns 

kørsel

Musik

Kom og 
prøv en 
el-cykel

Fadøl og 
ringriddere

Kom og mød 
en af de lokale 
håndværkere 

Se programmet for dagen der hænger i SuperBrugsen
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

ca. 1 kg

4995

Grillspyd

Bogø 
Dessertchokolade

ÅBNINGSTIDER
Mandag-Fredag kl. 9.00-19.00 |
Lørdag kl. 8.30-16.00 | Søndag kl. 10-16
BAGEREN ÅBNER
Lørdag kl. 7.00 | Søndag kl. 7.00 2800

Marabou Hjärtan
Chokolade

Tilbudene gælder fra onsdag den 4. maj
til lørdag den 7. maj 
Der tages forbehold
mod trykfejl og udsolgte varer.

2000

Mor er den bedste i verden

Vi har buketter og 
sammenplantninger 
til mors dag
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Niels Jessens Eftf.
 Alt i vognmandskørsel samt 

jordarbejde udføres

Kontakt Claus 2019 8158 
eller Kjeld 2019 8159

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

 Stationsgade 3, Vester Sottrup, 6400 Sønderborg

Onsdag den 4. maj
kl. 14.00

Kaffe og kage kan købes  

MODE
SHOW

BUTIKKEN ÅBNER KL. 11.00

kr.
15,-

ULLERUP og OMEGNS 
HUSHOLDNINGSFORENING

indbyder til 

HAVETUR
Mandag den 9 maj kl. 19.00

Vi mødes hos Birthe Jørgensen,
Illervej 43 Brunsnæs

Entre 10 kr. Medbring selv kaffe.

Alle er velkommen

Kegleklub
anna Mathiesen, Ullerup, 
og grethe prinds, Blans, 
er blevet nyvalgte sup-
pleanter til bestyrelsen i 
Ældre Sagens kegleklub 

Sønderborg, der har 381 
medlemmer. 

I bestyrelsen sidder 
blandt andre Niels Erik 
lund, Ullerup. 

SUNDEVED VENSTRE
inviterer til

Besøg hos
Nydambådens

bådelaug
Tirsdag den 24.maj kl. 19.00

En fl ok af frivillige er gået i gang med at 
bygge en kopi af Nydambåden. Den skal 

søsættes i august 2013. Det er 150 år 
efter at originalen blev gravet op.

Formanden for Nydamselskabet, 
Vincent Jessen, fortæller om arbejdet.

Båden bygges på Sottrupskov 15 i Sottrupskov.

Tilmelding til Troels Lyck på 23666677 eller 
troelslyck@bbsyd.dk inden søndag 22.maj.

Vi kan gøre det endnu bedre

Indbrud
En landejendom på Boj-
skovvej 28 har været ud-
sat for indbrud. I første 
omgang havde tyvene 
forsøgt at få adgang til 
huset ved at undergrave en 
terrassedør.

Det havde de umid-
delbart ikke held med, så 
senere valgte de at trænge 
ind i hjemmet ved at bryde 
et vindue til et kontor 
op. Det eneste der blev 
stjålet var en taske med 
genstande. 

Sølv 
bryllup
laila og alex lasota, 
Smedetoft 12, avnbøl, 
har tirsdag den 3. maj 
sølvbryllup. 

Konfirmation i Ullerup

Søndag den 24. april blev konfirmander fra eckersberg friskole konfirmeret i Ullerup 
Kirke af pastor Sophus Boas. Foto Studie 66

Trukket i arbejdstøjet
Bestyrelsen for røde 
kors, Sundeved er efter 
konstitueringen trukket i 
arbejdstøjet.

Formand, næstfor-
mand og sekretær 
samt kasserer fortsæt-
ter som hidtil ligesom 3 
bestyrelsesmedlemmer.

- Vi har tilført besty-
relsen nye friske kræfter 
med ét nyt medlem samt 
3 nye suppelanter, fortæl-
ler formanden pia koch 
Johannsen.

Hun peger på, at der er 

nok at gå i gang med. Der 
skal arbejdes på at gøre ak-
tiviteten pårørende-støtte 
synlig ligesom de nye til-
tag, besøgstjenesten, der 
er klar med besøgsvenner 
samt aktiviteten Børn og 
Unge, hvor den endelige 
plan endnu ikke foreligger, 
fortæller formanden.

- Telefonstjernen, 
pårørende-støtte, besøgs-
tjeneste og nørklegrup-
pen supplerer hinanden 
godt og vil kunne dække 
mange borgeres behov for 
f.eks. tryghed, aflastning, 
at bryde ensomheden el-
ler bidrage til nye sociale 
netværk, nævner pia koch 
Johannsen, som peger på, 
at røde kors Sundeved 
gerne vil skabe glæde i 
dagligdagen for ældre og 
ensomme.

røde kors, Sundeved 
er vokset støt siden op-
starten i 1993. Fra at være 

en rullende tøjbutik med 
deltagelse ved diverse 
sportsstævner og ringrid-
ninger i Sundeved samt 
på asylcentret, da det lå i 
Nybøl, til den spæde start 
af butikken i 1996. Fra en 
trailer og havepavillons 
størrelse til de 600 m2 som 
butikken dækker i dag, er 
der brugt mange frivillige 
timer. 

I 5 tøjcontainere fordelt 
i området Sundeved ind-
samles godt og brugbart 
kvalitetstøj, som efter 
grundig sortering sælges i 
røde kors butikkerne over 
hele landet eller anvendes i 
katastrofesituationer.

- Den 4. maj bliver 
en festdag i røde kors, 
Sundeved. Denne dag 
markeres røde kors butik-
kens 5 års fødselsdag med 
længere åbningstid og vort 
populære forårsmodeshow 
i år med konkurrencer. Vi 
indvier vores halvtag og 
toiletter, som er støttet af 
lag og blevet til ved man-
ge frivillige hænders arbejde 
samt generøse håndværkere, 
siger formand pia koch 
Johannsen. 

Dødsfald
anker N. Sørensen, 
kirkeagervej 7, Vester 
Sottrup, er død 81 år. 

Dødsfald
Britta Staal, Nybøl, er død, 
79 år. 
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Selskaber · Konferencer
Overnatning · Brunch

74 65 09 49

BENNIKSGAARD BED’INN
74 65 09 49

RINKENÆSHUS
74 65 18 08

Hørt i byen
lis og Svend Barsøe i rin-
kenæs har købt hus på 
Dyrkobbel i gråsten. De 
planlægger at flytte i løbet 
af nogle måneder.

Det er blevet populært 
igen at kliple. I kværs For-
samlingshus mødes hver 
mandag kl. 14.00-16.30 
en flok kliplingedamer, 
og de har fået tilgang af 9 
nye medlemmer.

Filialdirektør rené 
Nyholm lassen, Danske 
Bank i gråsten, holder 
sig i form ved at cykle 
to gange om ugen på ar-
bejde frem og tilbage fra 
Sønder borg. I juni skal 
han for første gang være 
far til en lille pige.

Håndboldspillere fra Hk 
Egene deltog i påsken i 
en vellykket fire natio-
ners håndboldturnering i 
pilsen i Tjekket.

Der er blevet stjålet kob-
berledninger for hen ved 
50.000 kr fra byggeplad-
sen i Nygade i gråsten.

rune Tim Johannsen 
og Else Nissen deltog for 
første gang på landsmøde 
i Folke kirkens Nød-
hjælp. De er begge to ak-
tive i genbrugsbutikken i 
gråsten.

gråsten Skatklub samlede 
20 spillere til en klub-
aften, hvor Flemming 
Marsehall, Egern sund, be-
satte 1. pladsen med 2078 
point. Johan Eskildsen, 
Felsted skov, blev nummer 
2 med 1933 point.

Det blev Judith Nielsen, 
gråsten, som vandt ho-
vedgevinsten - en køb-
mandskurv - da gråsten 
Han dels stands fore ning 
holdt lottospil på ring ri-
der pladsen til fordel for 
den gamle fredseg.

Det var et stort øjeblik 
for allan gellert, da han 
forleden var i audiens hos 
Dronning Margrethe for 
at takke for fortjentsme-
daljen i sølv. 

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

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

Giv mor en fridag
Søndag den 8. maj fra kl. 12.00 til kl. 14.00
Lørdag den 14. maj fra kl. 18.00 til kl. 20.00
Søndag den 15. maj fra kl. 12.00 til kl. 14.00

MENU
rejecocktail

Serveres med brød og smør
****

Helstegt kalvefi let
med rødvinssauce og små ristede kartofl er

Ta’ selv salatbar.
****

Kr. 158,00
Kun mod forudbestilling

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

Vi også altid klar til jeres næste fest. Fra 12 til 80 personer

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

10% rabat
hvis denne kupon medbringes

FREDAG Mexicansk buffet kr.14900

LØRDAG Italiensk buffet kr.14900 
SØNDAG Tre retters menu  kr.13900
 Bestil venligst bord

Hver dag kaffe og kage  kr. 4500

Husk Mors Dag

ÅBENT MANDAG – TIRSDAG KL. 17-22
ONSDAG – SØNDAG KL. 12.30-22

Der kan betales med  

Kværsgade 9-11, Kværs Tlf: 7465 9206 - Fax: 7465 9559 - Mail: info@kvaers-kro.dk
www.kvaers-kro.dk

Studenterbuffet
/Gadefest 

Barbeque marineret oksesteg, tandorimarineret unghanebryst og farseret svinekam. 
Dertil � ødekarto� er med � åede tomater og basilikum, pastasalat,
mixed salat med dressing. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .kr. 74,50

Buffeterne leveres kun fra 1. juni til 30. september 

Vi leverer uden beregning ved mindst 12 personer indenfor 80 km. Udover 80 km beregnes kr. 4,00 pr. kørt 
km. Emballagen returneres rengjort inden 5 dage eller laven aftale om afhentning. Bindende antal 7 dage 
før levering. Depositum for emballagen kr. 350,00. Miljø/Faktura afgift kr. 50,00. Ved modtagelse bedes 
kontrolleret, at antal og menu er identisk med ordren - dog bør man ikke åbne termokasserne før brug.

Travlt år i 
arkivet i Gråsten
Det forgangne år har været 
et travlt år for de 9 frivil-
lige medarbejdere i arkivet i 
gråsten. 

på generalforsamlingen 
i Historisk Forening for 
graasten By og Egn nævnte 
arkivleder, Else Egholm, at 
man havde haft tre udstil-
linger i 2010. 

Først en udstilling om 
Dronning Ingrid i anled-
ning af 100 året for hendes 
fødsel.

Den anden udstilling var 
om slotsbyens navnkundige 
fotograf, Carl C. Biehl, 
hans liv og produktioner. 
Den sidste udstilling var 
om gamle julekort og ju-
lemærker og historien om 
deres tilblivelse.

- Udstillingerne er blevet 

set af mange, da de jo alle 
har været vist i biblioteket. 
Udstillingen om julekort 
og -mærker nåede også ud 
på gråsten pleje center i 14 
dage, fortalte Else Egholm, 
som videre omtale, at arki-
vet også havde haft besøg 
af en 6. klasse fra gråsten 
Skole ledsaget af lærerinde 
Ulla Maybom.

- Eleverne var meget inte-
resserede i at se billeder af 
de huse de bor i. Ikke alle 
kunne vi stille tilfreds, da vi 
ikke har mange billeder af 
husene i de nyere boligom-
råder, sagde Else Egholm.

arkivets hjemmeside, som 
preben V. knudsen står 
for, er flittigt besøgt. Ca. 
13.000 har benyttet den 
i det forløbne år. Største-
parten af besøgene er på 
gravstensregistrene, deref-
ter kommer udklip. 

Arkivet fik 45 afleveringer
arkivet i gråsten modtog 
omkring 30 henvendelser 
via mail, brev og telefon i 
løbet af 2010.

- Vi har i gæstebogen re-
gistreret, at 91 har besøgt 
os i årets løb, oplyste Else 
Egholm på generalforsam-
ling i Historisk Forening 
for graasten By og Egn.

Vi har modtaget 46 

afleveringer. af de største 
kan nævnes - udryknings-
protokoller, regnskabsbøger 
og billeder fra gråsten 
frivillige brandværn. Fra 
gråsten an tenne fore ning 
har vi modtaget regnskabs-
bilag og generalforsam-
lingsreferater. Fra Bente og 
kaj Jacobsen en samling 
papirer, billeder, tegninger, 

breve, bøger, skitsebøger, 
blade og skolehæfter - alt 
vedrørende tidligere fo-
tograf H. H. Thomsens 
far gerhard Thomsen. 
Og en samling papirer fra 
gråsten kom mune. Der 
er bl.a. bygningstegnin-
ger fra kværs skole, og en 
trafikreguleringssag fra 
samme sted. anmeldelse 

om istandsættelse af butik-
ker i gråsten fra 1942 og 
en matrikel nummer liste, 
nævnte arkivlederen.

arkivet i ahlmanns par-
ken er åbent mandag fra 
14.00 til 16.00 og torsdag 
fra 16.00 til 18.00. 

27Torsdag den 28. april til søndag den 1. maj

http://www.1747.dk
http://www.1747.dk
http://www.1747.dk
http://www.pizzasteak6300.just-eat.dk
http://www.alnorkro.dk
mailto:alnor.kro@get2net.dk
mailto:info@kvaers-kro.dk
http://www.kvaers-kro.dk


Vi sår frøene der sælger din bolig

www.estate.dk

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

Tlf. 74 65 09 33

Estate Kjeld Faaborg
STATSAUT.  E JENDOMSMÆGLER &  VALUAR MDE

GRÅSTEN - STJERNEVEJ 21
Velholdt parcelhus ved skoven

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

1.490.000Kontantpris:
75.000Udbetaling:
9.641Brutto:
8.026Netto:

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

Sagsnr: 143 1- familieshus

0

GRÅSTEN - GÅRDHAVEN 2
Meget attraktiv andelsbolig

Spændende andelsbolig opført i 2005 som fremstår som en mod-
erne og velindrettet bolig, hvor der er lagt vægt på minimal ved-
ligeholdelse. Boligen er beliggende i "Gårdhaven" med kort afstand
til indkøbscenter hvor man bl.a. finder lægehus, apotek, boghandel
samt flere dagligvarebutikker m.m. 

350.000Kontantpris:
350.000Udbetaling:

5.154Brutto:
5.154Netto:

95Bolig i m²:
2005Opført:
1 / 2Stuer / vær.:

Sagsnr: 311 Andelsbolig

NYHED

3

ADSBØL - BØGEVEJ 12
Pænt parcelhus i børnevenligt kvarter

Indretningen består af: Bryggers. Køkken/alrum med god spiseplads
samt udgang til terrasse. Kontor/værelse. Børneafdeling med 2 vær-
elser samt badeværelse med bruser. Stor vinkelstue med brænde-
ovn og udgang til terrasse. Entré. Badeværelse med bruser. Sove-
værelse. Pæn have med 2 terrasser samt carport med redskabsrum.

1.350.000Kontantpris:
70.000Udbetaling:
8.848Brutto:
7.596Netto:

148 / 993Bolig / grund i m²:
1986Opført:
1 / 2Stuer / vær.:

Sagsnr: 267 1- familieshus

3

TØRSBØL - LØGTOFT 6
Renoveret hus på stor grund

Planløsning: Badeværelse  med bruser. Disp. rum. Fyrretræskøkken.
Hyggelig vinkelstue med synlige bjælker. Fra stuen er der udgang til
haven. Værelse med trappe til 1. sal som indeholder: Repos som kan
bruges til stue. Værelse samt soveværelse. Depotrum og toilet. Til
huset hører: Renoveret garage, værksted samt udhus.

950.000Kontantpris:
50.000Udbetaling:
6.508Brutto:
5.351Netto:

160 / 1701Bolig / grund i m²:
1908Opført:
1 / 3Stuer / vær.:

Sagsnr: 148 1- familieshus

6

RINKENÆS - ANDELSTVÆRVEJ 4
Rødstenshus på 85 kvm. med 48 kvm. kælder

Planløsning: Entré/fordelergang. Badeværelse med bruser. 2 værel-
ser. Soveværelse med  faste skabe. Køkken. Vinkelstue med parket-
gulv og udgang til terrasse. Kælder: Stort fyrrum/vaskerum. Værk-
sted, vikt.rum samt udgang til have. Til huset hører: Grusbelagt
indkørsel. Forhave udlagt i græs. Baghave med terrasse.

550.000Kontantpris:
30.000Udbetaling:
3.926Brutto:
3.429Netto:

85 / 663Bolig / grund i m²:
1960Opført:
1 / 3Stuer / vær.:

Sagsnr: 297 1- familieshus

7

ADSBØL - SØNDERBORG LANDEVEJ 58
Nedlagt landbrug med udsigt til Nybøl Nor

I naturskønne omgivelser er dette totalrenoverede nedlagte land-
brug til salg, med ca. 1.7 ha. jord. Jorden er udlagt i græsmarker,
ridebane og afgrænses af Adsbøl Bæk. Ejendommen er opført i
1825 og rummer et boligareal på 168 kvm. samt er der 4 hestebokse
på i alt 130 kvm.

1.980.000Kontantpris:
100.000Udbetaling:

13.020Brutto:
10.353Netto:

168 / 17878Bolig / grund i m²:
1825Opført:
1 / 4Stuer / vær.:

Sagsnr: 296 Nedl. landb.

3

FELSTED - HASSELKÆR 84A
Velbeliggende villa der grænser op til grønne marker

Planløsning: Éntré og bryggers. Køkken. Værelse. Badeværelse. 
Hyggelig og lys stue med brændeovn og udgang til terrasse. 1.sal: 2
gode værelser. Der er opsat en markise ved de 2 værelsesvinduer,
der i sommerperioden er med til at reducere varmetemperaturen.
Badeværelse med skabsarrangement og bruser. Stort soveværelse.

980.000Kontantpris:
50.000Udbetaling:
6.286Brutto:
5.269Netto:

149 / 446Bolig / grund i m²:
1981Opført:
1 / 4Stuer / vær.:

Sagsnr: 167 1- familieshus

5

TRÅSBØL - BØGHØJVEJ 2
Landbrugsejendom med 11 ha. jord

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

1.995.000Kontantpris:
100.000Udbetaling:

12.983Brutto:
10.237Netto:

154 / 109459Bolig / grund i m²:
1847Opført:
3 / 3Stuer / vær.:

Sagsnr: 160 1- familieshus

TILBUD ØNSKES

7

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. 

2.350.000Kontantpris:
120.000Udbetaling:

15.386Brutto:
11.957Netto:

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

Sagsnr: 205 Nedl. landb.

NY PRIS

4

GL. SKOVBØL - VELKÆR 14
Moderniseret nedlagt landbrug

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

2.480.000Kontantpris:
125.000Udbetaling:
15.506Brutto:
11.893Netto:

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

Sagsnr: 169 Nedl. landb.

4

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.   

1.540.000Kontantpris:
80.000Udbetaling:
10.098Brutto:
8.331Netto:

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

Sagsnr: 243 Nedl. landb.

NY PRIS

5

VARNÆS - SØNDERMARKSVEJ 14
Velindrettet parcelhus

Beliggende i dejlige og naturskønne omgivelser sælges dette hus i
Varnæs. Huset er opført i 1978 og rummer et velindrettet boligareal
på 140 kvm. foruden dobbelt garage med hobbyrum på i alt 47
kvm. Der hører en dejlig velholdt have til huset samt 2 terrasser
hvor den ene er overdækket. Der er lagt nyt tag på huset i 2003.

895.000Kontantpris:
45.000Udbetaling:
5.960Brutto:
5.163Netto:

140 / 1149Bolig / grund i m²:
1978Opført:
1 / 4Stuer / vær.:

Sagsnr: 316 1- familieshus

NYHED

6
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