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Telefon
21 16 06 83
29 25 95 50

Egernsund festede igennem

Fredag den
27. maj
har vi åbent til
kl. 20.00
Og giver

Af Gunnar Hattesen
Foto Jimmy Christensen
Egernsund stod på den
anden ende hen over Store
Bededagsferien. Der var et
flot og alsidigt program,
som dannede rammen
om årets fest. Byfesten be
gyndte lige så stille med et
lottospil torsdag aften, som

Mode Maj
Motorcykel

20%

Two-Danes
Sød kjole

på alt i butikken*
Husk at vi har åbent nu på søndag
fra kl. 11.00 til 14.00
Se de gode søndagstilbud
i vores tilbudsavis

samlede 115 mennesker.
Publikum bakkede fint op
om de fire dages fest.
Byfestens højdepunkt
var fællesspisningen lørdag
aften, hvor gruppen "Back
to 65" for alvor skubbede
festen i gang. Der var en
fantastisk stemning i teltet
blandt de 265 betalende
gæster, og folk hyggede

Forskellige

Tilbudene gælder kun i Imerco Gråsten fredag d. 27. maj.
Priserne er inkl. 25% moms. Der tages forbehold for pris- og afgiftsændringer,
trykfejl, manglende leverancer samt udsolgte varer.

Vær med i lodtrækningen
om et par OAKLEY solbriller
til en værdi af

2000,-

Sådan deltager du: Gå ind på vores
og tilkendegiv at du synes om den

550,-

300,-

Man - torsdag 8 - 17.30
Fredag
8 - 19.00
Lørdag
9 - 13.00
Søndag
9 - 11.00

Sundgade 38 - 6320 Egernsund
Ulsnæs Centret  6300 Gråsten  74 65 13 12

CH-Regnskab

side

Åbningstider
Butik & Værksted

se dig
Vi glæder os til at

*Tilbudet gælder ikke for Bellevue Tours, gavekort
samt varerne fra vores tilbudsavis i uge 21.

Borggade 2 | 6300 Gråsten
imerco.dk

byfestkomiteen kan se til
bage på nogle begivenheds
rige dage - og en byfest,
som trak folk af huse.
- Vi satsede på god musik.
Det fik vi. Folk morede sig,
fortæller Teddy Petersen,
som forventer et mindre
overskud. 

Kr.

Hør/Bomuld

Shorts

sig. Publikum var festligt
udklædte i bedste 60'er stil
og der blev danset lystigt i
festteltet.
Byfesten blev rundet af
søndag eftermiddag med
en god gang sildejazz med
Palles Kvartet og sprøjt af
skum af Egernsund Fri
villige Brandværn.
Teddy Petersen fra

Telefon 26 12 14 88

Tilmeld dig vores nyhedsbrev på www.bicycle-specialist.dk

EGERNSUND & KVÆRS EL-SERVICE

SPAR PÅ
VARMEN

- Vi er autoriseret forhandler
af Panasonic varmepumper

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

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

RING OG FÅ ET TILBUD TELEFON 74 44 25 80
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Pasfoto på 3 minutter

Oldtimerløbet i Gråsten

Jazz i Kværs Multiunivers
Mandag fik Multiuniverset
i Kværs besøg af

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

billedkunstner, Rick Towle
og jazzorkestret ”Den
Mægtige Mus”. Børnene

skulle lytte til musikken og
lade sig inspirere af melodi
og rytmer. Resultatet blev

flotte og alsidige kunstvær
ker i mange farver. 

 Foto Jimmy Christensen

Butik med

GRANIT
og meget andet til haven
EGEN IMPORT
FRA KINA
Selvafhentning og
levering af alt inden for
sand, grus, skærver,
stenmel, flis, spagnum
og meget andet

Åbent hele ugen
også weekend
Martin & Mogens Kaehne
Anlægsgartner & Vognmand
Felstedvej 22, 6300 Gråsten
Tlf 74652855 / 51744946
www.ladegaardskov.dk

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

Ansvarshavende
redaktør
Gunnar Hattesen
Højmark 5, Rinkenæs
6300 Gråsten

Annonce
chef

Jimmy Christensen
Lundtoftvej 4, Kværs
6300 Gråsten

Telefon 21 16 06 83

Telefon 29 25 95 50

redaktion@graastenavis.dk

graastenavis@hotmail.dk

Medie
konsulent

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

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

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

Grafisk
tilrettelæggelse
Hans-Ole Nielsen
Graphos – Grafisk
Industriel Produktion
www.graphos.dk

hellegyrn@gmail.com

Regnskab

CH Regnskabsservice
Conny Hansen
Gråstenvej 15 A
Felsted
Telefon 74 68 56 00

Lørdag den 28. maj
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PROFIL OPTIK

GRÅSTEN
HAR FØDSELSDAG
Vi fejrer vores fødselsdag
med et rigtig godt
*
tilbud til dig
Alle brillestel
i butikken
frit valg

SPAR OP TIL 3.894,-

* Tilbuddet gælder i uge 21 fra den 23. maj til 27 maj og kun ved køb af brillestel
og mærkevareglas. Tilbuddet kan ikke kombineres med andre tilbud og rabatter.

Optiker Møller
Slotsgade 4 ∙ 6300 Gråsten
Tlf. 74 65 25 16 ∙ www.profiloptik.dk

Optiker
Elsebeth Christmas
Møller

Optiker
Laila Hartvig
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Kvinder får chance
for at spille fodbold
Af Gunnar Hattesen
Kvinder som kan jonglere
lidt med en bold, får chan
cen for at spille fodbold.
Det er Gråsten Boldk lub
og Broager UI, som invi
terer til spillemøde onsdag
den 1. juni i klubhuset på
Årsbjerg.
Initiativet kommer efter,
at det i 3 sæsoner ikke har
været mulighed for at stille
med et pigehold.

Kvinderne mangler sim
pelthen muligheden for
at spille 11- mandsbold.
Derfor har nogle bedt
de to store lokale klub
ber Gråsten Boldk lub og
Broager UI om at starte
et samarbejde op, så alle
seniordamespillere i områ
det får muligheden for at
vælge mellem at spille 11mands og 7- mandsbold.
- Da pigerne kom med
forespørgslen, var de to

PLÆNEKLIPNING
Rækkehus/lille parcel

kr.

Alm. parcelhus

kr.

125,140,-

bestyrelser ikke sene til
at snakke sammen om
et samarbejde, fortæller
formand for Gråsten Bold
klub, Mogens Hansen og
Kim Teichert fra BUI.
Det er lykkedes at finde
en træner fra Gråsten
Boldk lub, medens der sta
dig arbejdes på at finde en
træner eller holdleder fra
Broager, så begge klubber
er repræsenteret på trænerog ledersiden.
- Vi håber, der går nogle
voksne fodboldpiger rundt,
som gerne vil spille fod
bold, fortæller Mogens
Hansen og Kim Teichert,
som ser frem til spillermø
det, hvor der skal tales om
træningstider, trænings
sted, kamptidspunkter og
opstart. Der trænes kl. 18
30 på Årsbjerg for dem,
der har lyst til at røre sig
inden spillermødet. 

Ring på 41 59 90 30
avnbol-haveservice.dk

Ferrari

Oldtimerløbet i Gråsten

Solvarmeanlæg klar
ved årsskiftet

Rødekro Nedbrydning i
gang med at udtage døre og
vinduer inden
Bulldozere onsdag går
i gang med at nedrive det gamle stuehus på
Sønderborg Landevej

Af Søren Gülck
Planerne om det kom
mende solvarmeanlæg i

Gråsten er ved at være på
plads. I de kommende uger
nedrives de eksisterende
bygninger, hvorefter Jysk

Forsvandt med
køkkenet
Køkkenskabe og alt andet
køkkeninventar er blevet
stjålet ved et indbrud i
en villa på Limbækvej i

Kværs. Tyvene er kommet
ind i huset ved at bryde en
dør op. 

Geoteknik foretager de
nødvendige jordbundsun
dersøgelser på området,
hvor et flisbaseret var
meværk og en 28 meter høj
vandtank opføres.
Prisen på solpanelerne er
faldet. Dermed bliver det
billigere end budgetteret.
Udover den besparelse
der ligger i det, betyder
det, at anlægget ikke skal
i EU-licitation. Derfor er
projektet sendt i udbud hos
to producenter, hvis bud
indgives den 14. juni.
I løbet af juli starter op
førelsen. Holder byggeplan
erne, skal anlægget kun in
dvies omkring årsskiftet. 

DYRSKUETILBUD
Mød os på Stand C28 på Aabenraa Dyrskue
den 27. og 28. maj kl. 9-17

BRÆNDESAV
NORMALPRIS
KR.: 10918,-

BRÆNDE
KLØVER 7T

NU 9375,-

NORMALPRIS
KR.: 8744,-

SPAR KR.: 1543,-

HÆKKEKLIPPER
CH50EA3

NU 7438,-

NORMALPRIS
KR.: 2675,-

SPAR KR.: 1306,-

NU 1598,-

SPAR.: 1077,-

BØRNETRÆSKO
SORT/RØD
STR. 28-34
NORMALPRIS
KR.: 249,-

Eau de toilette
Deo Spay
Deo Stick

299 00
99 95
99 95

Matas Gråsten
Jernbanegade 2, 6300 Gråsten
Tilbuddet gælder både i butikken og i Matas Webshop – dog ikke i forvejen nedsatte varer

DAMEHAVEHANDSKE

NU 59,-

SPAR KR. 190,KUN 10,-

Landbrugsmaskiner Aps
Tinggårdvej 5, Ragebøl
6400 Sønderborg

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

Lørdag den 28. maj
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Andelskassen Sønderjylland, Gråsten
Bo Hansen
Filialdirektør

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

Freddy Ruhlmann Hannah S.
Kunderådgiver
Tychsen
Kunderådgiver

Else Marianne
Povlsen
Ekspedition

Jens Uwe Agerley Poul Madsen
Kunderådgiver
Kunderådgiver

Det ser legende let ud, men
der skal øvelse til, hvis man
vil være herre over den
drilske bold.

Foto Søren Gülck

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

Velkommen til Hannah og Else.
Sammen kan I mere.

Aut. el-installatør

Fjordvejen 12, Kollund
6340 Kruså
Telefon 74 67 80 67

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

Hannah Tychsen og Else Povlsen kommer til os fra andre af Andelskassens afdelinger,
hvor svært kan det egentlig
og de glæder sig til at gøre en forskel for din økonomi – og en forskel for lokalsamvære, gav flere udtryk for.
fundet. Vi fra Andelskassen sponserer nemlig både de små og de meget små. For
Men adskillige kom på
Oliering - lakering
eksempel sponserer vi Graasten Rideklub og Kværs
andreUngdomstanker, da og
de Idrætsforening.
skulle
Lad os gøre det grove og give dit trægulv nyt liv.
slå til bolden. Hurtigt fandt
Kom ind eller ring og få et uforbindende tilbud.
dekan
ud af,
at der
Kom ind og hør mere om, hvordan Hannah og Else
være
en alligevel
støtte for din økonomi.
skulle øvelse til, hvis man
Og vær med til at støtte dit lokalsamfund.
vil herre over den drilske
H.S. Gardiner & Tæpper
bold.
v/ Claus Sisseck - Nørregade 37-39 - 6330 Padborg - Tlf. 74 67 19 54 - Fax 74 67 52 06
Efter et par timer og un
G a r d i n e r, Tæ p p e r, Tr æ g u l v e , F l i s e r o g M a l i n g
der kyndig vejledning af
DET ER ALDRIG FOR SENT AT
klubbens træner, havde de
Tychsen
fleste deltagere fåetElse
styrPovlsen
på
en gratis golfdag, hvor alle
dagHannah
og et godt
indblik i
87
99
36
50
87
99 38 37
Efterisolering på en nem, billig og effektiv måde
bolden og nerverne. Faktisk
kunne prøve at spille golf.
golfsporten.
hst@andelskassen.dk
emp@andelskassen.dk Få et tilbud - gratis og uforpligtende
havde nogle af deltagerne
Det tilbud sagde mange
Det hele ser jo legende
Vi giver skriftlig garanti for korrekt udført arbejde
talent for spillet, der med
ja tak til, og selv om regnen let ud, når en professionel
BØRGE NØRGAARD APS
Tømrer & Snedkerforretning
til sidst begyndte at sile
golfspiller slår til bolden. så tiden kunne gøre dem til
Bækgade 14, Blans · 6400 Sønderborg
habile golfspillere. 
ned, fik deltagerne en god
TELEFON: 74 46 15 29 MOBIL: 40 20 15 29

Gulvafslibning

De slog til bolden
Benniksgaard Golfklub
havde søndag sammen med
Gråsten Avis arrangeret

HULMURSISOLERE
www.bnisolering.dk

Slagter tilbyder

Delikatessen tilbyder

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

Marineret
pandeklar gyros
af svinekød
1 kg.
nok til 4 personer
kan også
anvendes
til pita

95

Storkøb 1 hel
svinelever

00

pris pr. ½ kg

kg. pris
18,00

HUSK

Hver dag friskbagt brød
fra Rathjes Bageri

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

Færdigretter

Vikingespyd af
svinekød med
bacon

Hjemmelavet
laksetærte med
spinat

95

4 stk. ca. 700 gram

ca 900 gram

95

Gyros steaks
på bund af
rodfrugter

Blandet
stegeben
1,5 kg.

E-mail: mail@bnisolering.dk

til 2 personer

95

Stort udvalg i special og
udenlandsk øl

Håndkøbs
medicin

Tilbuddene gælder fra
onsdag den 25. maj t.o.m.
lørdag den 28. maj 2011
ÅBNINGSTIDER Hverdag 9-21

95

Frimærker og
taletidskort

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

HUSK! Du kan betale med alle disse kort i SuperBest

Så længe lager haves

Af Søren Gülck

Danmarks største træf på hjul
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Over 1000 gamle køretøjer til Gråsten
Af Gunnar Hattesen
Enhver ejer af et veteran
køretøj i Danmark og
Nordtyskland ved, hvad
han eller hun skal den
sidste lørdag i maj: Man
skal til Oldtimerløb i
Gråsten for at mødes med
ligesindede.
Oldtimerløbet er ble
vet det største af sin art i

Fodpleje

Lægeeksamineret
Massage
Akupunktur 2000 • Laserterapi

Zoneterapi
KLINIK
ANNA-MONA
v/Mona Jæger, Brinken 2 . Gråsten
Træffes bedst mellem kl. 8-9
Tlf. 74 65 09 26 . Mobil 23 39 42 55
www.monajaeger.dk

ved statsautoriseret fodterapeut Birgit Andersen
ulsnæs centret. sundsnæs 11, 1. sal • 6300 Gråsten

Telefon 26 14 25 90

Saengjan

Klinikken er tilsluttet Sygeforsikringen Danmark

Velvære Thai Massage

Behandling af hård hud,
negle, ligtorne, bøjler

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

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

oter
o
c
s
l
din ekspert
e
LM-200

9.995,-

Inkl. moms,
leveringsomkexcl.
ostn.

Der tages forbehold for trykfejl samt udsolgte varer, pris og afgiftsændringer. El-scooterne kan være vist med ekstraudstyr

Klinik for Fodterapi

LM-200
Denne model egner sig til
korte ture i byen, i butikker og indkøbscentre,
men anbefales ikke til
blødt underlag. Det ene
forhjul gør det nemt at
manøvrere scooteren.
Kan nemt skilles ad uden
brug af værktøj, hvilket
gør det nemt at tage den
med.

Adskilles let uden
brug af værktøj
LM-300

14
.495,Ink

l. moms, excl.
leveringso
mkostn.

LM-300
Flot 3-hjulet scooter i nyt
design. De store baghjul
og affjedret stel sikrer en
ekstra god kørekomfort.
Med en LM-300 kommer du nemt omkring
og den kræver næsten
ingen armkræfter at
håndtere.

Mulighed for hjemmebehandling tirsdag og torsdag
Hvis du vil have professionel vejledning og forbehandling
skal du gå til en statsautoriseret fodterapeut
– Det er din garanti for statsanerkendt sundhedsbehandling

Danmark, og medlemmer
af Lions Club BroagerGråsten kan se frem til
nogle travle dage fredag
den 27. maj og lørdag den
28. maj med at skænke øl,
servere pølser og indskrive
deltagere. Sidste år var der
alene på Ringriderpladsen
3700 tilskuere. Sammen
med de op mod 2.000
mennesker, som følger
med de deltagende køre
tøjer, fylder de godt op på
Ringriderpladsen.
De handlende i Gråsten
har sat alle sejl til for at gøre
det hyggeligt at handle i
slotsbyen. Og der vil være
musik både på torvet og i
Ulsnæs-Centret.
Lørdag formiddag kan
publkikum se på de flotte
Harley Davidson mo
torcykler på Tovet og i
Nygade. Klokken 12.30
kører veteranbilerne til
Danfoss i Flensborg.
Hjemturen sker ad den
samme rute.
- Vi håber, mange vil
tage opstilling på ruten fra
Ringriderpladsen i Gråsten
til Flensborg, siger Erik
Krogh fra Lions BroagerGråsten. Fælles for alle
veteranbiler, scootere, mo
torcykler og knallerter er, at
de er 25 år eller ældre.
Det er 21. gang
Oldtimerløbet
gennemføres. 

NSDAG DEN 19. JANUAR KL. 10.0

www.altomfoden.dk

Modetøj fra str. 34-58

Oldtimertilbud
KIG IND OG SE VORES SOMMERTØJ

Zhenzi bluser
3/4 ærmer
1 stk. 149.95
Ta’ 2 stk. for

200,-

butikken
i
u
n
d
e
h
y
N
KKER
BARTON SMY

Boliger
til salg
For tiden er der mas
sevis af boliger til salg. I
Gråsten er der 2106 huse,
og af dem er 66 boliger sat
til salg. Det svarer til 3,13
procent. 

Flot 3-hjulet scooter
i smart design

HF-100

598.-

Inkl. moms

Sammenklappelig

HF-125

998.-

Inkl. moms

Vægt kun 8 kg.

Se hele sortimentet på www.lindebjerg.dk

Vi sælger livskvalitet

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

På gensyn

50 kr tiselbstautivdent
tikke
udenfor bu
i str. 34-42

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

Lej din
trailer
hos
Statoil
Gråsten
Ring 74 65 17 48

Lørdag den 28. maj

60 nye stole til Gigthospitalet
Af Søren Gülck
Det Nye Hebru i Gråsten
fik i hård konkurrence
med andre møbelfor
retninger en større ordre
i hus på 60 Farstrup hvi
lestole til Gigthospitalet i
Gråsten.
Den store ordre forleden
leveret til Gigthospitalet,
der nu er klar til at mod
tage patienter og give dem
et ekstra hvil og behagelig
siddekomfort. 

Direktør Stefan Kristensen afleverer 60 hvilestole til Gigthospitalet.

Foto Søren Gülck

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

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

Gråsten Boldklub spillede
lørdag mod Lundtoft i
Kliplev. Der var debut
til den nye spiller Anders
Latter og den kun 16-årige
Mikkel Frederiksen.
Gråsten satte sig fra
starten af på kampen. En
af banens bedste, Rasmus
Due, kunne derfor fortjent
efter 20 minutter gøre det
til 1-0 til Gråsten. Senere
i første halvleg scorede

Henrik Weidmann på
hovedstød efter hjørne, til
stillingen 2-0. I denne del
af kampen vandt Gråsten
de fleste nærkampe og
Per Grohnheit og Rasmus
Due kunne i samarbejde
med Mikkel Nielsen spille
bolden rigtig godt rundt.
Lundtoft pressede og
scorede til 2-1 et kvarter
før tid. 

SIGGI ’S ANTIK
& MØBELPOLSTER VÆRKSTED

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

Gråsten fik
revanche

Salg af restaurerede
antikke møbler
A D JØRGENSENS GADE 2
6300 GRÅSTEN

ÅBENT LØRDAG & SØNDAG
KL. 11.00 - 18.00
www.lokalguide.dk · www.siggiantik.dk · Tlf. 51 83 74 34

Service Partner
Service
Service Partner
Partner

OLDTIMER TILBUD
Lørdag den 28. maj kl. 9.00 – 13.00

ALLE VORES JEANS

÷40%

7

Plus masser
af andre
gode tilbud
i butikken

Kig ind

ENZO JEANSHOUSE ∙ Borggade 8, 6300 Gråsten
Telefon 40566291 ∙ www.enzojeanshouse.dk

Danmarks største træf på hjul
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www.danbolig.dk
www.boligsiden.dk

Oldtimerløbet i Gråsten

SAMARBEJDER MED NORDEA

FORSTAND PÅ BOLIGMARKEDET

0
GRÅSTEN Slotsbakken 30A
SAG: 211056

NYHED

5

Bolig m²............ 144 Byggeår...........1935
Stuer/Vær.......... 3/2 Grund m²........... 916
Etager.................... 2 Udhus..................0
24

6
VILLA der har gennemgået renovering m. bl.a. udskiftning af vinduer,
nyt badeværelse, nye Pergo skibsgulve
samt ny belægning i indkørslen.
Udover selve beboelsen er der kælder, carport m. redskabsrum. Der er
udsigt til marker og skov fra 1. sal.0

BROAGER
Mølmark 20

BROAGER
Storegade 21, 1.

KNT/UDB...................... 1.500.000/75.000
BRT/NT................................... 9.869/8.217
ALTERNATIVT FINANSIERINGSFORSLAG:
RENTETILPASNING BRT/NT.... 7.378/6.939

0

SAG: 211025

Personalet ved Gråsten Skoletandklinik glæder sig over de nye rammer.

Foto Søren Gülck
VEMMINGBUND
Nørreløkke 14

SAG: 200214

SAG: 200289

Skoletandklinik klar til børn
Af Søren Gülck
Gråsten Skoletandklinik
blev forleden gen
indviet efter en

KNT/UDB.................... 2.575.000/130.000
BRT/NT............................... 15.554/11.788
ALTERNATIVT FINANSIERINGSFORSLAG:
RENTETILPASNING BRT/NT.. 11.497/9.748

KNT/UDB...................... 1.395.000/70.000
BRT/NT................................... 8.716/7.674
ALTERNATIVT FINANSIERINGSFORSLAG:
RENTETILPASNING
BRT/NT.... 6.598/6.628
0

KNT/UDB.................... 2.495.000/125.000
BRT/NT............................... 15.586/12.554
ALTERNATIVT FINANSIERINGSFORSLAG:
RENTETILP. BRT/NT.............. 11.876/10.669

VILLA Idyllisk
liebhaverbolig
med
enestående udsigt over åbne marker,
skov og smuk udsigt til Flensborg
Fjord, der fremstår meget harmonisk.

EJERLEJLIGHED Vil du bo i Broager i en meget flot renoveret ejendom, har vi denne 1. sals ejerlejlighed til salg.

FRITIDSBOLIG Arkitekttegnet
fuldmuret sommerhus beliggende på egen
grund og med kun 100 meter til badestrand. God udlejningsindtægt.

Bolig m²............ 162 Byggeår..... 1850/66
Stuer/Vær.......... 2/2 Grund m²...... 1.540
Etager.................... 2 Udhus.................. 45

Bolig m²............ 147 Byggeår...........1922
Stuer/Vær.......... 3/1 Placering......... 1. sal
Etager.................... 1
0

Bolig m²............ 107 Byggeår...........2004
Stuer/Vær.......... 1/3 Grund m²........... 800
Etager.................... 1

TØRSBØL
Kløvermarken 9

Gratis salgsvurdering!

SAG: 211063

TILSTANDSRAPPORTER

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

omfattende ombygning og
energirenovering.
Da Sønderborg
Kommune har valgt at
nedlægge klinikken i
Broager, er Gråsten blevet
udvidet med to behand
lingsklinikker til i alt fem
klinikker.

HOT STUFF
Skjorter

Vi har stort kendskab i netop dit

fra

lokalområde og kommer gerne ud
og vurderer din bolig!

SPAR
SPAR
Se vores udvalg

BYGGEGRUND

KNT/UDB........................ 125.000/25.000
BRT/NT.......................................... 806/738
ALTERNATIVT FINANSIERINGSFORSLAG:
RENTETILPASNING BRT/NT.......... 723/687

Ring for en gratis og
uforpligtende salgsvurdering, hvis
5
du overvejer at sælge din bolig.

0

HELÅRSGRUND Velbeliggende
i
Tørsbøl ca. 9 km fra Gråsten centrum. I nabobyen Kværs er der nyere
opført Multihal samt skole m.v.
Grund m²........... 837

0

DANBOLIG SØNDERBORG TLF.: 74426055

0

NYBØL
Langballe 1A

Renoveringen var på
krævet, og derfor glæder
personalet sig over de nye
rammer i Engparken.
Postmand Per, der er kli
nikkens Mascot, kiggede
forbi ved indvielsen. 

VESTER SOTTRUP
Stationsgade 6

SØNDERHAV
Sønderhavvej 8E

199

SAG: 211055

SAG: 200308

KNT/UDB...................... 1.395.000/70.000
BRT/NT................................... 8.893/7.398
ALTERNATIVT FINANSIERINGSFORSLAG:
RENTETILPASNING BRT/NT.... 6.555/6.225

KNT/UDB........................ 975.000/50.000
BRT/NT................................... 6.483/5.379
ALTERNATIVT FINANSIERINGSFORSLAG:
RENTETILPASNING BRT/NT.... 5.002/4.648

KNT/UDB...................... 1.795.000/90.000
BRT/NT................................ 12.015/8.960
ALTERNATIVT FINANSIERINGSFORSLAG:
RENTETILPASNING BRT/NT.... 9.787/7.816

VILLA Fuldmuret, højtbeliggende villa
centralt i Nybøl nær skole, idrætsfaciliteter, indkøb m.v., der fremstår vedligeholdt og løbende moderniseret.

VILLA Charmerende villa m. god indretning, som indenfor de sidste 25år
har fået foretaget en del renovering,
således der er gode funktionelle rum.

HELÅRSGRUND med
flot
udsigt
over Flensborg Fjord. Der er tinglyst
en oversigtsservitut der gør, at man
altid vil have udsigt over fjorden.

Bolig m²............ 146 Byggeår...........1977
Stuer/Vær.......... 1/3 Grund m²...... 1.095
Etager.................... 1 Garage................ 42

Bolig m²............ 150 Byggeår..... 1912/75
Stuer/Vær.......... 1/4 Grund m²........... 457
Etager.................... 2 Udhus.................. 20

Grund m²...... 2.406

BYGGEGRUND

Kongevej 72
RING: 74 42 60 55

95

40%
40%

SAG: 211007

Sønderborg

i solbriller
Badeshorts
fra

0

50%
50%

MAIL: SOENDERBORG@DANBOLIG.DK

Bukser
fra

39995

Bikini
fra

34995

DanBolig Lis Petersen A/S
STATSAUTORISERET EJENDOMSMÆGLER, MDE

39995

Rohleder Sport
Nygade 14, 6300 Gråsten
Tlf. 74 65 21 21

Tåsandal
fra

9995

Lørdag den 28. maj

TIL LEJE I GRÅSTEN

LEJLIGHED I GRÅSTEN

I Nygade udlejes nyistandsat og indflytningsklar 2. sals
lejlighed med stuklofter og trægulve, 150 m2, opholdsstue,
spisestue, soveværelse, værelse, badeværelse med linnedskab
og bruser, spisekøkken med adgang til altan, pæn entré,
stort kælderrum og karport. Opvarmning fjernvarme.
Månedlig leje 5500 kr plus forbrug.

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.

FOR BESIGTIGELSE
RING TLF. 73661111 / 40456911

LEJLIGHED

HENVENDELSE TLF. 7465 1746

SÆLGES:

Dejlig villa i Egernsund tæt på badestrand .
Soveværelse, 3 børneværelser, stort bryggers,
køkken/alrum, stue, flere terrasser og velplejet have.

på 100 m² på 2. sal udlejes pr. 1. juli

Pris 1.295.000,00 kr

Stort køkken + badeværelse m/vaskemaskine,
stue og 2 værelser

TELEFON: 40 89 53 20

Månedlig leje 4300 + forbrug
Ingen husdyr

HENVENDELSE 74651422/74650108

Sommerhuse søges!
Er dit sommerhus
ordentlig udlejet?

LEJLIGHED I
GRÅSTEN CENTRUM
Lejlighed på 95 m², stuen udlejes til 1. juli.
Husleje 4300 kr. + forbrug
Ingen husdyr

HENVENDELSE TLF. 24 26 32 75

LEJLIGHED I
GRÅSTEN CENTRUM

Lad os hjælpe med udlejningen. Netop nu er efterspørgslen
efter sommerhuse stor. Kontakt os for at få en uforpligtende
snak om, hvor stor en lejeindtægt dit sommerhus kan indbringe. Lav provision ved udlejning.
Sønderhus Ferieboliger
v/ Jens S. Petersen
Tlf. 74 65 34 46 eller 25 79 75 43

Lejlighed på 73 m2, 1. sal, udlejes pr. 1. juli

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

Dyrskue i
Aabenraa
Af Gunnar Hattesen
Det Sønderjyske
Fællesdyrskue, der holdes
fredag den 27. og lørdag
den 28. maj i Aabenraa,
er det største nogensinde.
Selve udstillingsarealet er
blevet udvidet med 1900
kvadratmeter, så dyrsk
uet nu råder over mere
end 50.000 kvadratmeter
standeplads.
- Vi har noget for
hele familien. Lige fra
klappedyr til de mindste

til smagsprøver på sønder
jyske madspecialiteter til
forældrene, fortæller dyr
skueformand Jørgen Popp
Petersen.
På dyrskuet udstilles der
heste, grise, køer og får.
Derudover vil der være
mange udstillere med alt
lige fra landbrugsmaski
ner til økologiske me
jeriprodukter. Sidste år
besøgte 21.000 gæster Det
Sønderjyske Fællesdyrskue,
og i år ventes et tilsvarende
besøgstal. 

HUS UDLEJES
Hus mellem Kruså og Gråsten udlejes.
Husleje kr. 3.500,- + forbrug
Indskud 3 måneders leje

HENVENDELSE TLF. 51 22 23 58

KLUBLEJLIGHED / 2 VÆRELSER

Husleje 3950,- kr + forbrug

2. sal, udsigt over slotssøen
Velegnet til ung
Husleje 2700,-kr + forbrug

HENVENDELSE PREBEN / CC SKILTE 4028 4051

HENVENDELSE: PREBEN / CC SKILTE 4028 4051

Udsigt over slotssøen. Velegnet til enlig

100412
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OLDTIMER
SKO
OG
TØJ
ikke hos os

RELAX SHOE

KOM OG PRØV

NYHEDERNE
I DEN NYINDRETTEDE BUTIK

SPAR OP TIL

Personlig vejledning og service

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

Vi er kun et klik fra dig!
Besøg os på butikm.dk

60%

PÅ UDVALGT DAME, HERRE OG BØRNEFODTØJ

10

,QFX7FRRJW

Danmarks største træf på hjul

&

Oldtimerløbet i Gråsten

Glas Rammer

Vand, varme og sanitetsarbejde

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

Blikkenslagerarbejde

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

Smedearbejde

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

Padborg
Glarmesterforretning
Oksevej 4 • 6330 Padborg • goglas.dk

Gasservice

Aut. Installatør

R.Pedersen VVS

Sundnæs 21
6300 Gråsten
Tlf. 74 65 18 65

Bent Christensen
Tømrer- & snedkerforretning ApS

ALT I SALG
E/
SERVIC

ALT INDENFOR HÅRDE HVIDEVARER
Salg-Service-Reparationer Såvel store som småt
Eli Hjort-Pedersen Drosselvej 8, Kollund
Tlf. 74 67 87 99 www.elis.dk

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

Quorps Busser

VinduesMester
Planetvej 4, 6300 Gråsten
Tlf. 73 65 15 15, fax 73 65 15 16, Mobil: 29 16 61 03
mail: bent@bcts.dk, www.bcts.dk

Holbøl VVS v/ Kim Hou

Telefon 2969 3746

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

Quorp Busser

Egernsund Malerforretning
v/Verner Bentzen
Fjordvej 13, 6320 Egernsund
Telefon 74 44 09 36 - Biltelefon 3074 6946

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

tilbyder kørsel med busser fra 12 til 53 personer.
I både ind- og udland, samt kørsel med liftbusser.
Vi har busser både med køkken, toilet, klima anlæg,
DVD, kørestolslift m.m. Kontakt os for at få et godt
tilbud på rejser, udflugter osv.

Stenvej 8 - 6300 Gråsten
Tlf: 74650850 - Fax: 74650851
Quorpsbusser@email.dk

Benzin- og kiosksalg
Vi har fået forhandling af Danske Spil

Tømrer Gården

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

Tømrer
v/ Peter Veng
Gården

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

Godt håndværk
der er omfattet af

Køb og salg af nye og brugte biler

KØB DINE SØM OG
KLAMMER LOKALT
Din lokale forhandler af søm og klammer
Danmarks største udvalg af emballage-klammer og kartonlukkere

Semu Luftværktøj

v/ Steen Munch
Haubold-Kihberg salgs- og servicecenter
Østerskovvej 43 · Kollund · 6340 Kruså
Email: SeMu@mail.tele.dk · Tlf. 75 56 18 33 · Mobil 40 95 56 60

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

CH-Regnskab
Conny Hansen

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

Flemming-Mikael Jensen
Vandtårnsvej 15
6300 Gråsten

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

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

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

MALERFORRETNING
Biltelefon 23 39 10 90

Tlf. 74659590 - 21299590

Aut. El-installatør og Stærkstrømstekniker

SVEND AAGE THOMSENS

Varnæs • Telefon 74 68 03 23

Kværs Autoophug ApS

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

alt el-arbejde til
konkurrencedygtige priser

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

Erik H. Hansen
Frudam 4, Gl. Skovbøl
6200 Åbenrå · tlf. 2424 0451

Kliplev Service Center

Henvendelse
vedr. udlejning:

Gråstenvej 38 • Felsted

74 68 74 55

Telefon 74 68 59 29

www.felsted-radio.dk

Vestermarksvej 10, Kliplev
6200 Aabenraa

Køl – Frost Varmepumper
FRI-KØL

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

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

Velkær 11 - Gammel Skovbøl - 6200 Aabenraa

Tlf.: 7468 6066

VISITKORT LAVES
Pr-Foto
TLF. 29 25 95 50

Lørdag den 28. maj
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Forrest ses Johannes Nau og Jane Christensen. I anden række står Ella og Jørgn Bladt og
Jan Christensen. Bagest ses Tanja og Allan Venderby.
Foto Søren Gülck

Holdet bag CaFeodora
Af Søren Gülck
CaFeodora på havnen i
Gråsten er kommet godt
fra start i den nye sæson.
Udadtil tegnes cafeén af
kokken Johannes Nau og
Allan Venderby. Bag ved
disken medvirker også Jane
og Jan Christensen, Tanja

Venderby og Ella og Jørgen
Bladt.l
Hos teamet sporer man
begejstring og optimisme,

og de håber, mange kunder
kigger forbi den hyggelige
café. 

CAMPINGVOGN
UDLEJES
TLF. 40 51 47 77

Kampagne armbånd

495 kr.

STORY presented by Laura Drasbæk

Armbånd
uden charms fra 395 kr.

Autoriseret STORY forhandler:

Gråsten . 74 65 20 01 . Sønderborg . 74 42 27 44 . www.meincke-smykker.dk

Oldtimertilbud
SK ARP
PRIS

Polo T-shirts
eller kortærmet
skjorter
PR STK.
200,2 STK.

Skjorte med
korte ærmer
Polo T-shirt
eller shorts
FRIT
VALG

Skjorte med
korte ærmer
Strækjeans eller
bomuldsstrik
PR. STK
400,2 STK

695 kr.

495 kr.

Polo
T-shirt

PR. STK.
300,2 STK.

300,- 200,- 600,- 500,GRÅSTEN

Husk Fars Dag
5. juni

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

www.tojeksperten.dk

545 kr.

Danmarks største træf på hjul
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Oldtimerløbet i Gråsten

Unikt smykke til fordel for Julemærkehjemmet

Guld- og sølvsmed Bitten
Haase, der er indehaver
af smykkeforretningen
Jan Jensen i Padborg,
fik for lang tid siden en
rigtig god idé. Hun ville
designe et unikt smykke,
der skulle sælges til fordel

for børnene på julemærke
hjemmet i Kollund.
Smykket er på godt et
halvt år allerede solgt i
over 100 eksemplarer.
Julemærkehjemmet mod
tager 100 kroner for hvert
solgt smykke. Smykket er
en kugle i smuk lædersnor
og sølvlås. Det er udformet
såvel som armbånd som
halskæde.
Smykket har solgt så
godt, at en ny serie med et
nyt og modificeret design
er blevet produceret.
Vi har valgt dels at sælge
smykket fra forretningen

Ved Social- og
Sundhedsskolen Syd
i Aabenraa har Gitte

Eriksen, Rinkenæs, afslut
tet uddannelsen til socialog sundhedsassistent. 

Gulsmed Bitten Haase har
designet et smykke til fordel
for Julemærkehjemmet.

Foto Søren Gülck

Ældre udstiller
malerier
Sosu-assistent
Af Gunnar Hattesen

Gråsten Bibliotek udstiller
frem til fredag den 3. juni
malerier, som er malet af
en gruppe under Ældre
Sagen i Gråsten.
Malergruppen ledes af
Anita Olinsson, som for et
år siden tog initiativ til at
starte den nye aktivitet.

- Det lykkedes at etablere
en malerklub, hvor der er
blevet lavet mange gode
billeder, og hvor vi samti
dig har haft det sjovt og
hyggeligt, fortæller Anita
Olinsson, som tilføjer, at
malergruppen gerne vil
vise en del af årets pro
duktion til besøgende på
biblioteket. 

Sosu-assistent
Ved Social- og
Sundhedsskolen Syd
i Aabenraa har Lena
Steenholdt, Gråsten,

.

afsluttet uddan
nelsen til social- og
sundhedsassistent. 

i Padborg, dels at sælge
det fra Julemærkehjemmet
i Kollund, siger guld
smed Bitten Haase, som
er glad for, at smykket
er faldet i kundernes

smag, og hun glæder sig
til snart at kunne over
række den første check
til Julemærkehjemmet på
10.000. 

Gråsten

Bustur til Frederiksstad
og Bergenhusen
Onsdag den 15. juni kl. 9.00 – ca. 17.30
På vej til Frederiksstad gør vi holdt ved en
energirigtig bondegård og ser solaranlæg og
biogasanlæg og får vores medbragte kaffe.
Vi besøger Ejder Spærreværk og kører
gennem Ditmarsken til Frederiksstad.
Frokost i Paludanhuset og guidet tur i Frederiksstad.
På tilbageturen besøg i
storkelandsbyen Bergenhusen.
Filt Jensen er guide. Glæd jer til mange
informationer og oplevelser dagen igennem.
Kun få pladser tilbage.
Pris kr. 230 inkl. formiddagskaffe og frokost.
Afgang fra Ahlmannsparken kl. 9.00.
Sædvanlig opsamling.
Tilmelding til Ulla Gerber tlf. 74 65 01 20 eller
Anne Køcks tlf. 23 34 09 05

.

Få mere at vide om, hvordan din bolig rykkes op i energiklasse,
så du nedbringer din varmeregning og skåner miljøet

ENERGI roadshow

Grundlovsmøde
på Alsion i Sønderborg

Gråsten Landbrugsskole den 15. juni
for boligejere fra Sundeved

Program
Kl. 18.00
Optakt med bl.a. ringridning på
segway og rundvisning på stedet
Kl. 19.00
Indlæg om energirigtig renovering og
økonomisk rentabilitet af din bolig
Kl. 19.45
Erfaringsudveksling, afklaring af
muligheder, nytænkning, samt energivejledning
Kl. 21.30
Afslutning
Tilmelding
Senest 5 dage før arrangementet til
cskb@sonderborg.dk eller på telefon
2790 5468

Interesseområder
• Energirenovering i eget hjem
• Varmepumper
• Solceller
• CO2-neutral landsby
Angiv venligst interesseområde ved
tilmeldingen
Af hensyn til forplejningen bedes du
anføre, om du deltager fra kl. 18 eller
fra kl. 19.
Vi glæder os til at se dig og din
nabo!
ZERObolig, Landdistriktsudvalget
og dit lokale landsbylaug.
Roadshow afholdes i forbindelse med
CO2-neutralitet i landdistrikterne.

Støttet af
Fødevareministeriet og EU

Bright Green Business

Ministeriet for Fødevarer,
Landbrug og Fiskeri
Den Europæiske
Landbrugsfond for Udvikling
af Landdistrikterne

Danmark og EU investerer
i landdistrikterne.

samvær &
handling...

Landdistrikterne
i Sønderborg

5. juni kl. 15 - 17
Taler ved:

Helle Thorning-Schmidt
og Benny Engelbrecht
Musikalsk underholdning og
fællessang med
Michael Vogensen
Arrangør: Socialdemokraterne i Sønderborg

Lørdag den 28. maj

Solenergi sparer kroner
Af Søren Gülck
Private kunne forleden i
Ulsnæs få et indblik i de
muligheder, man har for

Montør Kim Hou fra
Gråsten VVS rådgav
kunder om solenergi.
Gråsten Keglecenter S/I

Åbent HUS
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at udnytte solens energi til
varme og el produktion.
Ved en investering i bo
ligen på mellem 30.00050.000 kr. er det muligt at
få dækket 70 % af sit ener
giforbrug til opvarmning
af varmt vand.
Efter 5 år betyder det, at
et parcelhus med en fami
lie på 4 personer faktisk får
en gratis årlig energibespa
relse på omkring 8.000.
kr. skattefrit.
Det er Sydjysk Eltekniq
og Gråsten VVS, som
samarbejder om fremtidens
solenergi indenfor el og
solvarme i Gråsten. 

Historisk Forening for
Graasten By og Egn

Aftentur til

Aarsbjerg og Trappen
TORSDAG DEN 26. MAJ KL. 19.00
Vi mødes på parkeringspladsen ved
Forde-Schule, Bomhusvej 4.
Spadseretur på en del af den gamle amtsvej ned
til A. G. Nissen-parken, hvor Hans Chr. Lassen vil
fortælle om kunstnerfamilien Nissen. Vi går ned til
”Stensig” og derfra langs stranden til Trapgade.
Kaffe på Forde-Schule, hvor skoleinspektør
Volkmar Koch vil fortælle om skolen. Der er mulighed
for at se skolen med en nyophængt kunstudstilling.
Gratis entre for medlemmer
-for ikke-medlemmer er entreen 30 kr.
Af hensyn til kaffen er tilmelding nødvendig. Tilmelding til
Birgitte Hell, tlf. 74 65 91 86 senest tirsdag den 24. maj

Sønderjysk Amatør
Symfoni Orkester SASO

Torsdag den 9. juni kl. 17.00
i Gråsten Keglecenters lokaler
i Ahlmannsparken
Gråsten Keglecenter S/I har vedtaget at arrangerer
et Åbent Hus-arrangement for at markere
10 året for Gråsten Keglecenter S/I’s stiftelse
og vil samtidig markere dette med udnævnelse af vore
første Æresmedlemmer, hvor vi samtidig vil udleverer et
Æresbevis til de udnævnte æresmedlemmer

Dirigeret af Lars Birkelund Olsen
spiller fejende flot, festlig filmmusik
på Rinkenæs Efterskole

Støtteklubben afholder

Lottospil
Torsdag den 2. juni kl. 19.00
i telt på sportspladsen

Tirsdag den 24. maj kl. 19.30
Entré inkl. kaffe: kr. 75,-

Der spilles om 30 gevinster
3 x pausespil
og 2 gavekurve
I tilfælde af dårligt vejr er teltet opvarmet
Vel mødt
Støtteklubben

Bestyrelsen

N
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I
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N
O
D
N
A
ORG
OG ETIK

Oldtimerløbet
Caféodora er også at finde på Torvet i Gråsten
hvor vi serverer

Helstegt pattegris
med brasede kartofler

Overlæge Ole Hartling,
tidligere formand for Etisk Råd

Fredag den 27. maj fra kl. 17.00
Lørdag den 28. maj fra kl. 11.00

Vi har også åbent nede på havnen
hvor vi serverer vores nye øl og vores nye Flammkuchen

Onsdag den 1. juni kl. 19.00
på
Gråsten Landbrugsskole
Fiskbækvej 15, Gråsten
Entre: kr. 75,- incl. kaffe og kage.
Arrangør:
Gråsten Rotary Klub
og menighedsrådene i Gråsten, Rinkenæs og Kværs

Hjemmelavede
Flammekuchen
Perfekt til den lille sult!
4 forskellige varianter:
Bacon & løg
Laks & forårsløg
Rucola & feta
Rejer & asparges
Frit valg kun

Guinness
En lækker
frisktappet
irsk øl

69,-

Åbningstider
Maj

Onsdag – søndag kl. 16.30 – 21.00
Mandag – tirsdag LUKKET

Juni - juli - august

Mandag – søndag kl. 11.00 – 21.00

VI SØGER NY TJENER Har du kundetække og er over 18 år
– så kom forbi og få en snak med, Johannes Nau, vores nye bestyrer

Danmarks største træf på hjul
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Søndagsåben

Restparti
Pampers
bleer

Nye Mallorca
kartofler

flere
varianter

½ kg

75

00
Begrænset parti

2

95
Flydende
Ama
margarine

FREDAG-LØRDAGSØNDAG

Lurpak
smør

250 gram
3 pakker

25

Kelloggs
Cornflakes

750 gram

19

00

500 gram
10-14%
kun

00
15

25

95

SLAGTEREN tilbyder
Hakket svinekød

3 stk
kun

MAGER HAKKET KØD
Vælg mellem
500 gram Hakket svinekød 8-12%
500 gram Hakket oksekød 8-12%
500 gram Hakket kalvekød 8-12%

00

PØLSEMAGERIET
NYHED
Gråsten
Griller

Ny grillpølse
med god
krydret smag

Frit valg

Koteletter
uden ben

pakke med 4 stk

00
15

SuperBrugsen Gråsten

2 pakker

00
50

8 stk

95
39

Lørdag den 28. maj

15

fra 10-16

Jensen
spareribs
700 gram

Gråsten Kartoffelsalat

Gråsten
kun

39
17
kun

95

00

La Chasse
Rødvin

Grill
briketter

Tekstil salg

flere
varianter

spar 30.00

49

95

BAGEREN

Mini kanel
snegle

tilbyder

3 stk

00
10
Annoncen er trykt med forbehold for trykfejl

pr flaske
kun

25

Alt tekstil
nedsat med

÷30%

00

Rabat fratrækkes ved kassen

DELIKATESSEN

tilbyder

Pålæg
pr lag

kun

00
10

Frokost salat

Håndmadder

pr 100 gram

3 stk

kun

50
7

kun

00
15

Telefon 73 65 26 00
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Bestod grundkursus
To brandmænd fra
Rinkenæs Frivillige
Brandværn har be
stået grundkurset for nye
brandmænd. Det drejer
sig om Luis Fernando
Ospina og Allan Rodgers
som begge fik udleveret

kursusbeviset. 



Foto Kim Hansen
U14 drengene i deres nye spilledragter fra Sydbank, Gråsten, som via en sponsoraftale
hvert år iklæder 2-3 af Gråsten Boldklubs hold i nye spilledragter.

Sommerbuffet Talentfulde U14 drenge
Leveres kun fra 1. juni til 30. september

Helstegt svinemørbrad, græske frikadeller, orangemarineret kalkunfi let.
Dertil en salatblanding af iceberg, revet gulerødder og feta,
limedressing, pastasalat og flødekartofler med flåede tomater og bacon. . kr.
2 retters buffet fra kr.

9950

3 retters buffet fra kr.

7950
10950

Fri levering ved mindst 12 personer. Emballagen returneres rengjort inden 5 dage eller lav en
aftale om afhentning. Bindende antal 7 dage før levering. Depositum for emballagen kr. 350,00.

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

www.kvaers-kro.dk

stort område loppeog kræmmermarked
i Adsbøl

Lørdag den 18. juni kl. 10.00-16.00
Søndag den 19. juni kl. 10.00-16.00
Der vil være et kæmpe loppe og kræmmermarked arrangeret af beboere
på Østerbakken, Kirkebakken og Smedebakken i adsbøl.
I et stort telt på Østerbakken 16, på ringriderpladsen og fra boder på
parkeringspladser og fortove vil der kunne sælges alt fra knappenåle
til elefanter, biler, campingvogne og alt andet stort og småt.
Der kan købes ringriderpølser og drikkevarer, arrangeret af adsbøl
Borgerforening. Kom og gør en rigtig god handel. alle “lopper”
kan ikke reserveres, men sælges begge dage fra kl. 10.00.
alle i adsbøl, gråsten og andre byer i området, der ønsker en standplads
for salg af “lopper” bedes reservere plads senest lørdag den 11. juni.
Standplads på fortov eller ringriderplads
Standplads telt

100 kr
150 kr

Gråsten Boldklubs U- 14
drenge tog lørdag fat på
2. halvdel af deres sæson
i Mesterrækken, og det
gjorde de med en hårdt
tilkæmpet 2-1 sejr på
udebane mod tophol
det fra Skibet ved Vejle.
De to mål blev scoret af

Anders Groening og Jonas
Møller. Målmanden Jacob
Wildenschild reddede i
stor stil et straffespark.
Holdet klarer sig godt,
og kunne forleden hente
en sikker sejr hjem mod
Dybbøl, der blev besej
ret 5-0. Målscorere var

Anders Groening, som
scorede to mål og desuden
scorede Kent Nowak,
Anders Skursch og Simon
Andersen hver et mål.
Holdets træner er
Mogens Hansen. 

Udflugt til Føhr
Torsdag den 16. juni
Kom med på en spændende tur til vadehavsøen Føhr, hvor
vi skal besøge “Museum Kunst der Westküste” i alkersum.
OPSaMlINgSSTEDEr
avnbøl kl. 7.00, Ullerup 7.05,
Købmanden Blans 7.15, Dagli’Brugsen Vester Sottrup 7.25,
Nybøl Kirke 7.30, Broager Kirke 7.40, Egernsund Havn 7.50,
ahlmannsparken gråsten kl. 8.00, Bageren rinkenæs 8.05,
PPladsen ved bankocenter i Kruså 8.15.
Vi kører over grænsen og videre til havnebyen Dageböll
på den sydslesvigske vestkyst, hvor vi sejler ud gennem Vadehavet
med de mange halliger til Wyk på Føhr. Føhr blev kurø i 1819,
og den danske konge Christian VIII holdt ferie på øen i årene
184247. I Wyk vandrer en tur rundt i den charmerende by og ser
den berømte strandpromenade. Herfra fortsætter vi i bus en kro,
hvor vi spiser middag. Derefter kører vi til “Museum Kunst der
Westküste” i alkersum  et helt nyt kunstmuseum, som Dronning
Margrethe indviede i 2009. Musset rummer stor kunst af kunstnere,
der har levet og virket langs vestkysten mellem Holland i Syd og
Bergen i nord  bl.a Emil Nolde, Edvard Munch, anna og Michael
ancher, P.S. Krøyer, Max Bechmann og Max liebermann.

Vi ses i Adsbøl Hva’ ellers

Turen fortsætter videre til den idylliske Nieblum, hvor vi ser den
store Friserdom, der er den største kirke mellem Kongeåen og
Ejderen. Vi ser også den vestlige side af øen og kører derefter tilbage
til Wyk, hvor der bliver mulighed for at se byen på egen hånd.

Klip ud kupon

Hjemkomst ved 19tiden.

Et eventuelt overskud går ubeskåret til adsbøl Borgerforening.

reservation af standplads
 Åben plads
 gerne i telt
Navn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
adresse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tlf. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sendes til Willy Jensen, Østerbakken 16, adsbøl, 6300 gråsten.
Hvis du vil vide mere, så ring alle hverdage efter kl. 17.00 på tlf. 4086 1475

Pris 495 kr, som inkl. bus, færge,
guide, middag og rundfart på øen.
Tilmelding til Gråsten Avis
tlf. 2116 0683

Lørdag den 28. maj

17

IndBYdeLse

KVINDE/
DAMEFODBOLD

I anledning af min
70 års Fødselsdag
vil det glæde mig at se venner,
familie, forretningsforbindelser,
samt kollegaer til

Gråsten Boldklub og Broager UI
påtænker at starte et 11-mands kvindefodboldhold
samt bibeholde deres 7-mands op efter sommerferien
Så har du måske lyst til at blive en del
af dette fællesskab samt udfordre dig
selv rent fodboldmæssigt, så mød op
til et uforpligtende spillermøde

Onsdag den 1. juni
kl. 20.00
i klubhuset på Årsbjerg.

GRÅSTEN BOLDKLUB

ÅBent Hus
Lørdag den 18. juni 2011
fra kl. 13 til ????
på Kværs Forsamlingshus

Grundlovsmøde
Søndag den 5. juni kl. 15.00-16.30
Rønhave, Hestehave 20, Kær,
6400 Sønderborg

BROAGER UI

Det lille Teater, Gråsten

Traditionen tro, afholder Venstre i
Sønderborg Kommune grundlovsmøde
i den smukke have på Rønhave.

LOPPEMARKED

Sommerspillet

“Peter Pan”

Program

Konkel 14 i Gråsten
Lørdag den 28. maj kl. 13-17

Velkomst ved Daniel Staugaard, Formand
for Venstre i Sønderborg Kommune
Tale ved Ellen Trane Nørby,
Venstres Politiske ordfører
Kaffe og hjemmebag
Tale ved Peter Orry, Ansvarshavende
chefredaktør for JydskeVestkysten
Der kan købes fri kaffe og kage for 40 kr.
Alle er velkommen og det kræver ikke
medlemskab af Venstre

Kom og gør et godt køb
blandt alle lopperne.
Vi sælger tøj,smykker,elektronik med mere.
Der vil være mulighed for at
købe en lille forfriskning.
Venlig hilsen
Bo- og værested
Støttecenter Christiansro

Med venlig hilsen
Poul E Nyhuus
KVÆRS AUTOOPHUG

Af: J. M. Barrie
Bearbejdelse Jens E. Hansen
Musik Jacob Krag
Instrureret af: Kristina Asmussen
Lørdag den 18. juni kl. 15.00
Søndag den 19. juni kl. 15.00
Søndag den 19. juni kl. 19.30
Tirsdag den 21. juni kl. 19.30
Onsdag den 22. juni kl. 19.30
Billetter kr. 80,00 børn kr. 40,00

STØT KAMPEN FOR VARIG VELFÆRD
Bliv medlem af Venstre på www.venstre.dk/bliv-aktiv
Læs mere på www.sonderborg.venstre.dk

Vil du spille golf?

Kan bestilles på tlf. 74 65 37 67
eller mail: nilum@bbsyd.dk
samt købes ved indgangen inden forestilling

Senior kontingent
479 kr. pr. md.
via PBS
(Intet indskud)

Vi starter nye begynderhold

På Benniksgaard Golf Center kan vi tilbyde dig Danmarks smukkeste
golfoplevelse. Vores 18 hullers bane ligger direkte ned til Flensborg Fjord i en meget smuk og varieret natur. Vi har naturligvis også
en 9 hullers Par-3 bane, driving range, putting green og et stort indspils område, hvor du kan træne, når det passer dig.

Turbo weekend kursus:

Vi begynder nye hold den 03. - 05. juni
08. - 10. juli
12. - 14. august
Vores turbo begynderkurser henvender sig til dig, som gerne vil
hurtigt i gang som golfspiller. Forløbet er intensivt, og giver dig mulighed for at erhverve golfkørekortet på bare 3 dage.

Pris for Turbo kursus NU KUN 995,-

Begynderkursus:

Vores 10 ugers forløb starter når du har tid og lyst, så kontakt os
med det samme. Enten for dig selv, eller i en gruppe af familie,
venner, eller arbejdskollegaer.
Vores almindelige begynderkurser er for dig, som gerne vil have
lidt bedre tid til, at komme i gang som golfspiller. Begynderholdene
løber over en 10 ugers periode. I den periode får du 6 x undervisning, fri leje af udstyr, samt fri adgang til vores træningsfaciliteter.

Pris for begynderkursus NU KUN 995,Tilmelding på info@benniksgaard.dk

Læs mere på www.benniksgaardgolfcenter.dk

Danmarks største træf på hjul
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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

WWW.KVAERS-KRO.DK
Kære jacob
Du ønskes hjertelig tillykke
med de 10 år
på søndag den 29. maj

Skriv teksten tydeligt på nedenstående linier:

..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
Vigtigt: Skal udfyldes, men kommer ikke i avisen.
Indsenders navn og adresse samt evt. tlf.

..................................................................................
..................................................................................
Skal være os i hænde senest fredag kl. 18 før indrykningen.
Kuponen skal afleveres i Gråsten Avis postkasse i
Ulsnæs Centret.

Kære Gitte
/ Kære Mor

Mange knus fra Ida,
mor og far

Hjertelig tillykke
med din fødselsdag
torsdag den 26. maj
Vi glæder os til at fejre dig
på lørdag ude på Holbi Kro
Vi elsker dig
Lennart, Nanna og Per

tillykke Finn
Denne unge mand fylder 40 år
den 28. maj
Derfor ønsker vi dig tillykke
med dagen og fremtiden

Hjertelig tak

Ønskes af familierne
Vinther og Rasmussen

Min familie og min hjerteligste tak for al
opmærksomheden ved min konfirmation
Det var en super dag
Ida Christiansen
Bovrup

Kære Kristine
Hjertelig tillykke med din
konfirmation den 29. maj

MAnGe tAK

Ønsker fastre, onkler,
kusiner og fætter

Mine forældre og jeg siger for al opmærksomhed
til min konfirmation den 1. maj
Jeg havde en fantastisk dag

Bryllup

Med venlig hilsen Patrick Lorenzen
Tørsbøl

Helga Christensen
Sønderborg landevej 69, adsbøl,
fylder onsdag den 25. maj 80 år

Anja Venderby til Fredrik Markholt-Lassen
Århus

tak for opmærksomheden
ved min konfirmation den 15. maj
Kærlig hilsen
Martin Hansen

Hjertelig tak
for opmærksomheden ved
min konfirmation
Hilsen Kenny Bruhn

Hjertelig tak
for al opmærksomhed ved
min konfirmation
Dennis Rüschen
Gråsten

Bornholm
Mandag den 20. juni til fredag den 24. juni

lørdag den 28. maj 2011
vies i gråsten Slotskirke

80 år

Busrejse til

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 flotteste af Bornholms 4 rundkirker. Vi
skal se gudhjem, som er en af Danmarks flotteste 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

RECEPTION
I anledning af Leo Sørensens 25 års jubilæum
ved Adsbøl kirke og kirkegård
afholdes der reception i Adsbøl Klubhus

Onsdag den 1. juni kl. 12.00 – 15.00
Menighedsrådet er vært ved et let traktement

som incl. person i dobbeltværelse,
halvpension, bus, færge fra
Sassnitz på rügen til rønne t/r,
guidede ture, men ikke entre.
Stadig
Tillæg for
enkeltværelse
400 kr.
ledige

6 PLADSER

yderligere oplysninger og tilmelding til

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

Gudstjenester
Gråsten Slotskirke

Felsted Kirke

Søndag den 29. maj kl. 11.00
Konfirmation ved Birgitte Christensen

Søndag den 29. maj kl. 10.00 ved Oliver Karst

Adsbøl Kirke

Søndag den 29. maj kl. 10.30
ved Mai-Britt Josephsen Knudsen

Søndag den 29. maj kl. 9.30 ved Birgitte Christensen

Kværs Kirke

Søndag den 29. maj kl. 19.30
ved Birgitte Christensen

Broager Kirke

Søndag den 29. maj kl. 10.00 ved Karin Kofod

Egernsund Kirke
Rinkenæs Kirke

Søndag den 29. maj kl. 10.30
Rinkenæs Korskirken ved Marianne Østergård

Kliplev Kirke

Søndag den 29. maj kl. 9.00
ved Anne Mette Damkjær Larsen

Varnæs Kirke

Søndag den 29. maj kl. 10.00 ved Poul Callesen

Nybøl Kirke

Søndag den 29. maj kl. 10.00
ved Henrik Nygaard Andersen

Vester Sottrup

Søndag den 29. maj kl. 9.00
ved Marianne Østergård Petersen

Ullerup Kirke

Søndag den 29. maj Der henvises til Nybøl Kirke
kl. 10.00 ved Henrik Nygaard Andersen

Nordschleswigsche Gemeinde
(Den tyske frimenighed)
Søndag den 29. maj kl. 11.30-17.30 Løgumkloster
Nordschleswigscher Kirchentag

Lørdag den 28. maj

Seniorgolf på
Benniksgaard
Af Søren Gülck
Ældre Sagen i Gråsten
har sammen med Golf
Management udviklet et
helt nyt golfkoncept under
navnet Senior Plus Golf.
Det betyder at du som
medlem for 495 kr. kan
spille golf på Benniksgaard.
Myterne om, at det er
dyrt og besværligt at kom
me i gang, er forkerte. Kan
du spadsere en tur, kan du
også komme rundt på en
golfbane, hvor fordele som
motion, livsglæde, socialt
samvær og livsforlængelse
naturligt affødes af spillet.
Med Senior Plus Golf kan
alle være med og du kan gå
til golf i et halvt år under
500 kr.
Ældre Sagens overordnede
tema Aktiv Sund, har fået
interesseorganisationen til
at gå til Golf Management,
hvor den tidligere tourspil
ler Steen Tinning er part
ner og bestyrelsesformand.
Golf Management har der
efter udviklet det helt nye
golfkoncept, hvor ”voksne”
over 50 år er i centrum.
Som Senior Plus
Golfer kommer du på
Benniksgaard Golf Klubs
Par-3 bane. Det er en god
og effektiv måde at finde
ud af, om golf er noget for
dig. Prisen for at komme i
gang er sat lavt, så alle kan
være med.

Brevduer
Gråsten Brevdueforenings
flyvninger forleden endte
med følgende resultater:
Fra Trittau I (max. 4
duer for hver deltager) ca.
155 km: 1. Niels Nadolny
1.677,27 meter/minut.
2. Torben Bolø 1.577,17
meter/minut. 3. Frederik
Boysen 1.565,89 meter/
minut.
Fra Trittau II (ingen
begrænsninger) ca. 155
km: 1. Benny Vollertsen
1.782,70 meter/minut. 2.
Viggo Clausen 1.730,24
meter/minut. 3. Hans
Georg Borck 1.704,12
meter/minut. 

En vej til mere
livsglæde
Svenske undersøgelser viser,
at golfspillere forlænger
livet med helt op til fem år.
De fleste kan klare en Par-3
runde uden at blive over
anstrengt, og det medføl
gende sociale samvær, som
er højt prioriteret blandt
golfspillere, får naturligt
nøgleord som ”livsglæde”
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og ”livskvalitet” til at boble
frem i daglige smil.
Vi håber, at rigtigt mange
vil tage imod tilbuddet om
at blive Senior Plus golfere
hos os. På den måde prøver
de, hvad det vil sige at spille
golf uden at det koster
dem ret meget. Hvem kan
ikke investere 495 kroner
for at få større livskvalitet
gennem overkommelig
aktivitet i samvær med li
gesindede?” spørger Henrik
Lindegaard, der er formand
for Benniksgaard Golf
Klub. 

Ny petanquebane i Kværs
En ny petanquebane blev
indviet i Kværs.
 Foto Jimmy Christensen

Af Søren Gülck

ny petanquebane ved
Kværshallen.
Deltagerne fik en hygge
lig eftermiddag med meget
godt spil og pølser til at
slutte af på.
I pensionistforeningen
håber man, at flere i den
kommende sommertid
prøver spillet. Der spilles
onsdag fra 14.00-17.00. 

Pensionistforening
indviede forleden en

Kværs-Tørsbøl-Snurom

Den sidste afsked
Slotsgade 26 Gråsten

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.

Altid et besøg værd

RING 74 65 17 48

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.

Begravelser

Bisættelser

Mørk blå = pantone 281
Lys blå = pantone 5435

Anno
1888

Broager-Sundeved
Begravelsesforretning

Faguddannet
eksam. bedemænd
Deres garanti

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

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

Exam. Bedemand og Stenhugger

Organiseret bedemand, tilknyttet garantiordning

Lars
Jensen
Tryghed i en svær tid
Tlf. 74470700
Sønderborg
Alsgade 33
Nordborg
Ridepladsen 8
Gråsten
Feldstedvej 22
Åbenrå
Bjerggade 4
Pris
Bisættelse
kr. 4.495
Enkel hvidlakeret kiste
kr.
625
Miljø Urne
kr.
695
Ilægning på sygehus
kr.
655
Kørsel til Kapel (0-8 km)
950
Kørsel til Krematoriet (0-30km) kr.
kr.
345
Forsendelse af Urne
kr. 2.195
Ordning af bisættelse
kr. 9.960
I alt inkl. Moms
Yderligere kørsel: 17 kr. pr. km.
Weekend og aften tillæg: 0 kr.

gråsten blomster
Sundsnæs 2  6300 gråsten
Telefon 74 65 03 03

Pris
Begravelse
Enkel hvidlakeret kiste
kr. 4.850
Ilægning på sygehus
kr.
695
Kørsel til Kapel (0-8 km) kr.
655
Ordning af begravelse
kr. 2.195
kr. 8.395
I alt inkl. Moms

Rabøl Jørgensens
Begravelsesforretning
Bedemændenes Landsforenings Grundkursus 1986
Brancheforeningen Danske Bedemænd- Eksamineret 2002

Yderligere kørsel: 17 kr. pr. km.
Weekend og aften tillæg: 0 kr.
Man skal være opmærksom på, at udgiften til
kirkegården er væsentligt større ved jordbegravelse end ved bisættelse.

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

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

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

Vi har flere hundrede gravsten i udvalg, så der er en stor sandsynlighed for at du finder
den rigtige, hvis ikke laver vi den til dig, prisen er den samme.
Når mindestenen er søgt ud, laver vi en billedmanipulation af mindesten med skrift på,
så du får et billede med hjem af den færdige sten med det samme.
Ligger begravelsen hos os, er indhuggede inskriptioner på nye sten uden beregning.
Har du vanskeligheder ved at komme til os, så ring, vi sender gerne forslag med posten.

www.bedemandlarsjensen.dk www.soenderjyskegravsten.dk

Svend Hedegaard
Bedemand

Rie Rabøl Jørgensen
Bedemand

Tonny Rabøl Jørgensen
Konsulent

Vi er med hele vejen
fra første samtale til gratis rådgivning
om arv og skifte
Vi kommer overalt uden ekstra udgifter
Stilfuldt og værdigt

Gråsten Bedemandsforretning

70 12 20 12
Mågevej 12, Gråsten
Bedemand Svend Hedegaard mobil: 6155 4780

Velkommen til vores kontor – Døgnvagt
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Samvær ved kortspil
Det er populært at
deltage i kortspillene på
Degnegården.

Foto Flemming Æbelø

Af Frede Weber Andresen

Degnegården i Broager for
at spille whist eller skat.
Kortspillerne kommer vidt
omkring. De kommer fra
Mommark i øst til Kværs
i vest.

Det sociale samvær er i
højsædet, når hen ved
45 mennesker trofast
hver tirsdag mødes på

Flagstænger
væltet
40 flagstænger i Sundsgade
i Egernsund blev nat
ten til søndag væltet.
Flagstænderne var sat op
i anledning af btfesten.

Succeen bunder i, at
spillerne ved, at der ved
kortspillet trækker et kort,
og dette afgør, hvilket bord
man spiller ved.
På denne måde kom
mer alle på et tidspunkt
til at spille med alle. Det
er Ældre Sagen i Broager,
der står som arrangør af
kortspillene. 

Indbrud

Søndag morgen fik
nogle stykker med Teddy
Petersen i spidsen rejst alle
flagstænder bortset fra tre
stykker, der var knækket. 

Hos havne-provianterings
handlen i Marina Minde i
Rendbjerg er der opbrudt
en såkaldt chip-automat
og stjålet et ukendt
pengebeløb. 

Oldtimerløbet i Gråsten

Dreng fundet død i
barnevogn i Broager
Det, der ikke må ske,
skete torsdag, hvor en
lille dreng på halvandet
år blev fundet død i sin
barnevogn hos en dagple
jer i Broager. Dagplejeren
fandt drengen, der også er
fra Broager, liggende livløs
i barnevognen omkring
kl. 13.20. Stærkt chokeret
kontaktede dagplejeren en
nabo, der straks ringede
efter en ambulance, der
ankom hurtigt. Trods flere
genoplivningsforsøg lyk
kedes det ikke at genoplive
drengen, der blev konstate
ret død ved ankomsten til
Sønderborg Sygehus.
- Dette er det værste,
der kan ske. Det er dybt
tragisk, og jeg har stor
medfølelse med forældrene
og hele familien. Vi ved
ikke noget om dødsårsa
gen endnu, kun at drengen
er død ved en ulykke, som
politiet formulerer det. Vi
skal nu have undersøgt

og rekonstrueret så langt
det overhovedet er mu
ligt, hvad der helt præcist
er sket. Det kan vi ikke
lige nu, da dagplejeren
er meget chokeret, siger
Jette Østergaard, direktør
i Børn og Uddannelse i
Sønderborg Kommune.

BILSYN I
BROAGER
Bestil tid på telefon

Sønderborg Kommune
stiller psykologbistand
til rådighed for de be
rørte parter, og dagpleje
ren får også hjælp af en
psykolog fra Sønderborg
Kommune. 

ÅBNINGSTIDER
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

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

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

CJ@broagerbilsyn.dk

Broager
v/ Helge Jørgensen

Tlf. 20 83 63 10
Døgnvagt

4 + 6 pers. vogne

Kristi Himmelfartsdag
Torsdag den 2. juni fra 12-21
Tilbyder vi en dejlig

Menu

Forret: Røget laks, med friske slikasparges/ flutes
Hovedret: Oksetournedos eller t-bonesteak, med kokkens lækre garniture
Dessert: Marcipan kage med friske jordbær
2 retter

19800

3 retter

23800

Far’s dag - Grundlovsdag
Søndag den 5. juni
Tilbyder vi en dejlig

Menu

Forret: Husets rejesymphoni på sprød salatbund
Hovedret: Kalve gordon bleu, eller vores populære
Wienersnitchel med lækkert tilbehør
Dessert: Lækker isdessert
2 retter

19800

3 retter

23800

Vemmingbund

Bestil venligst bord

Café - Restaurant - Minigolf

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

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

Lørdag den 28. maj

Slagterens
Hjemmelavet Grillpølser

21

Hørup Kartoffel
Spegepølse

Tingleff Kaffe
Vac. guld
Spar
53.85

UGENS COOP
La Chasse

Broager
25 stk

Pr. stk

3 x 500 gr

9500 5000 9000 2500
Max. 3 stk pr kunde

Ovnklar
Svinekam

ÅBEN SØNDAG 10-16

Kims Chips
eller Snacks

Vaffelis

Stødt Melis

Mjelsmark Æg
Str. M
½ pris

Spar
9.90

Pr. ½ kg

1995
El-Cykel

GÆLDER KUN SØ

2 x 6stk
kun

NDAG

95
4
1000 4000
Torve fredag
3 poser

GÆLDER KUN SØ

15 stk

1 kg

Max 5 ps. pr kunde

1495

NDAG

Max 2 bk. pr kunde

SE OGSÅ SUPERBRUGSENS SØNDAGSTILBUD I AVISEN

Grøntmarked
Delikatessen er på gaden
med røget fisk

Kom og prøv den fredag
NYHED

Spar
2.000

Krukkesæt
Sæt a 3 stk

599500

Kom og støt Skelde Petanque Klub
der gril er ved SuperBrugsen
fra kl. 11.00
Heat

Hyndebox
Spar
70.00

i plast

Halv
pris

Chokolade
boller

Halv
pris

KUN 4 STK

Mini
kanelsnegle

Beat

Spar
30.00

Briketter
10 kg

95
69

Max 3 sække pr kunde

SuperBrugsen Broager

Grov
Slotsbrød

9995 14900
35000
AEG
Støvsuger

Bageren er på gaden

5 stk

00
20
.

I cafeen

00
15
4 stk

00
12

1 kop kaffe med
1 stk wienerbrød

00
10

Gratis boller til børn
i følge med voksne

tlf. 73441500

Danmarks største træf på hjul
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Konfirmation i Broager

Solen skinnede, de unge var i deres fineste tøj og de glædede sig til festen, da de blev konfirmeret i Broager Kirke af sognepræst Karin Kofod.
Foto Studie 66

St. Bededag var den helt store konfirmationsdag i Broager Kirke. Her ses 27 glade konfirmander, som blev konfirmeret af sognepræst Stefan Klit Søndergaard.
Foto Studie 66

Pengeregn til musikere

Filialchef Hans-Ove
Sørensen (til højre) overrækker en check på 3.000
kr til formand for Broager
Amatørorkester Lone
Linnebjerg. Til venstre ses
dirigenten Ib Nielsen.
 Foto Jimmy Christensen

Af Gunnar Hattesen
Broager Amatørorkester fej
rer til efteråret sit 90 års ju
bilæum. Det er Danmarks

næstældste amatørorkester,
startet af Broager Kirkes
organist Klein i 1921 med
12 medlemmer. I dag har
man 16 medlemmer.

På landsholdet
Broager Bueskytter har
igen fået en skytte med
i toppen af dansk bue
skydning med 18-årige
Joachim Andersens ud
tagelse til landsholdet. I
første omgang skal han

forsvare de rød-hvide
farver ved de Nordiske
Ungdomsmesterskaber.
Den talentfulde bueskyt
te satte forleden danmarks
rekord på 50 m runden
med 692 point. 

Ransagning
Politiet har ransaget en 30årig mands bopæl i Egern
sund i forbindelse med en
indsats mod indbrudstyve.
Ransagningen gav ingen
tyvekoster, men politiet

Amatørorkestret øver
ugentligt på Egernsund
Skole, og afholder hvert år
5-6 koncerter. Sydbank i
Broager har skænket 3.000
kr til jubilæumskoncerten,
der holdes 6. november på
Broager Skole. 

Konfirmationen er et af livets store højdepunkter. De unge konfirmander strålede af
glæde, da de Store Bededag blev konfirmeret i Broager Kirke af sognepræst Stefan Klit
Søndergaard.
Foto Studie 66

BROAGER AUTOVÆRKSTED
REPARATION AF ALLE BILMÆRKER
Service – bremser – syn m.m.

KØB og SALG

Var der fejl på synsrapporten
- lad os gi’ et tilbud
Reparation og kvalitetsvarer til de rigtige priser
og tilbud som holder. Mulighed for lånebil

KØB og SALG

Noble
House
Noble House

Fiat Panda 1,2 Dynamic årg.

2004,
km 119.000, servo + citystyring, 4 x airbag,
el-ruder for, ikke ryger, pava, service ok

kr. 44.900,-

ANTIK • NOSTALGI
ANTIK • NOSTALGI
Sct. Pauli 28 • 6310 Broager • Tel. 4079 1647 el. 7444 2425

Billig engros bil:
VW Passat 1,6 Limousine 101HK, 1997,

fandt 100 ecstasy-piller hos
manden. Manden hæv
dede, at det var til eget for
brug. Manden, der er kendt
af politiet i forvejen, blev
afhørt og derefter løsladt. 

Broager Antik & Nostalgi

Abningstider: onsdag-søndag kl. 12-17

km 253.000, fj. Betjent c-lås, servo, el-ruder for,
træk, nye bremser m.m, synet 9/2010

Billig engros bil:
Mazda 626 1,8i combi coupe, 1996

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

km 255.000, servo, c-lås, el-ruder, træk,
airconditon, nye bremser m.m, synet 9/2010

Se mere på vores hjemmeside www.broager-auto.dk
Industrivej 1 · 6310 Broager· Tlf. 74 44 27 97
broagerauto@tdcadsl.dk

CERTIFICERET FORHANDLER AF
Varmepumper
Varmepumper til
helårsboliger og
sommerhuse

Aut.
Kloakmester og Anlægsstruktør
Aut. Kloakmester og Anlægsstruktør

      
    
   




Søren Hansen ApS
Egernsund
Søren Hansen ApS
Egernsund
24 43 97 62

Udskift oliefyret
med jordvarme

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

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

UDFØRER AL VVS ARBEJDE
Anlægsstruktør

Broager

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

Kortstrømpeforringer/pointliner
Rotte Stop Propper
Omfangsdræn

Asfalt reparationer
Snerydning
Kørsel minigraver, rendegraver.

VVS

ApS

Møllegade 98, Broager ∙ Tlf. 74 44 24 04

Lørdag den 28. maj

Stor succes for byfest
Sønderborg Pipes &
Drums gik i optog gennem
Egernsund.
 Foto Leif Møller Jensen

Af Leif Møller Jensen
Egernsund Byfest blev
en succes. Fredag var
der optog gennem byen
med Sønderborg Pipes &
Drums, der også gav en
koncert på festpladsen.
Der var lottospil, alko
holfri diskotek, fodbold,
tivoli og aktiviteter både
for børn og voksne. Temaet
for byfesten var ”De glade

60´ere og 70´ere”. Og der
blev spillet masser af mu
sik fra dengang. Rubber
Band spillede alle de kendte
Beatles numre.
Næsten 300 festglade
mennesker dansede lørdag
aften til musik med ”Back
to 65” og mange var festligt
udklædt. I teltet sås hippier,
der jo passede fint til te
maet. Også Olsen Banden
var blandt de udklædte.

Der var præmier til de
bedst udklædte og 1. præ
mien gik til Karina Oldager
og Preben Holst, som begge
vandt en ny cykel, sponso
reret af Professional Bicycle
Specialist i Egernsund, og
der var også store præmier
til nummer 2 og 3.

Byfesten sluttede søn
dag med jazz med Palles
Kvartet og en demon
stration med Egernsund
Frivillige Brandværn, der
viste, hvordan man sluk
ker en brand i hjemmet, og
hvad man absolut ikke må
gøre.
- Byfesten var velbesøgt
og vi kan allerede nu se, at
vi får et lille overskud, siger
Teddy Petersen, der sam
men med et team af frivil
lige har stået for byfesten.
- Planlægningen for næ
ste års byfest er allerede
startet, og temaet i 2012
bliver ”Hollywood og Las
Vegas”. 

Nordsø Cup
Ved Nordsø Cup i
Nordjylland blev det
til medaljehøst til

bordtennisspilleren Holger
Jensen, Broager, som vandt
sølv i double i junior B. 

– NYT –
SKELDE BY- GADE- OG MADKURVSFEST
Lørdag den 18. juni kl. 18.30
14.00 – 16.00
14.00
16.00
18.30 – 01.00

Petanque turnering
Rundbold og lege
Kaffe og kage
Skelde by, gade- og madkurvsfest
i teltet på stadion.

Medbring selv madkurv samt service og bestik.
I løbet af aftenen vil der være konkurrencer,
underholdning samt musik og dans.

Broager og Omegns
Ringriderforening
afholder

Forårsforsamling
Tirsdag den 31. maj kl. 19.30
på Strandkroen i Vemmingbund

DAGSORDEN:
Fremlæggelse af den kommende fest
Orientering fra komiteerne
Evt.
Alle er velkommen
Bestyrelsen

ÅRETS FEST AFHOLDES I DAGENE 30. JUNI TIL 4. JULI
SE OGSÅ WWW.BROAGERRINGRIDNING.DK

Frem Egernsund og HK 71

i Egernsund ny skole

THE NOODLES
spiller på Skelde Stadion
Fredag den 17. juni kl. 22.00

I forbindelse med arrangementet er medbragt
mad samt drikkevarer ikke velkommen.

sine nye vogne til at køre
til Sverige for JV-spedition,
der hovedsageligt kører
med levnedsmidler. 

Lottospil

I SKELDE

Entreen til teltet er gratis, så støt Skelde GF ved at
købe pølser mv., øl og vand til fornuftige priser.

Vognmand Erik Moldt i
Skodsbøl har netop fået
leveret 2 nye DAF lastbiler.
Erik Moldt skal anvende

HUSK

GRATIS MUSIK OG
UNDERHOLDNING
I forbindelse med Skelde CUP – 7 mands fodbold turnering
afholdes der live musik arrangement i teltet, hvor The
Noodles kommer og spiller Kim Larsen sange.

Lastbiler

Mandag den 30. maj kl. 19.00

stort loppe- og
antikmarked
i bygmester Ole Hansens hal
på Smedevej 16 i Broager
Torsdag 2. juni 10-16
Fredag 3. juni 10-16
Lørdag 4. juni 10-16
Søndag 5. juni 10-16

Kongeligt porcelæn, malerier, karafler,
kander, elartikler, grammofonplader,
bøger, platter, sølv og tin ting, møbler,
gamle redskaber og dukker og bamser.
Frede lehmann rister pølser.
Kig forbi og tag dit gode humør med.

Puljespil. 350 kr ved pot inden 50 numre
Pot ved 45 numre er en
Lumatron 23˝ fladskærm værdi kr. 2495,(sponsor SuperBrugsen Gråsten)
+ ekstra spil kr. 500,Vi glæder os til at se dig
Frem Fodbold Egernsund HK 71

Sommerkoncert
I BROAGER KIRKE
SØNDAG DEN 29. MAJ
KL. 15.00

Drikkevarer skal købes på pladsen.
Yderligere information ved Jens Chr. Petersen T:74441860
SANKT HANS BÅL
Skelde Vig
Torsdag den 23. juni kl. 18.00
Medbring jeres egen mad, drikkevarer samt grill til
aftenen, da der ikke er mulighed for at købe noget.
Bålet tændes ca. kl. 21.00
Se vores øvrige arrangementer på de lokale hjemmesider
www.skelde.com eller www.dyntskelde.dk

Vel mødt

SKELDE GF
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FORÅRSKONCERT
BROAGER AMATØRORKESTER



Dirigent: Ib Nielsen
Solist: Operasangerinde Cristina Radu
Sted: Nette Jensen, Skelde

TID: SØNDAG, 29. MAJ KL. 16.30
Der spilles værker af Lumbye, Grieg,
Puccini, Mozart, m.ﬂ.
Gratis adgang - alle er velkomne

Broager Kirkekor
Gratis adgang
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Lundtoft

weekendsalg

Oldtimerløbet i Gråsten

Historisk forening for
Felsted sogn
/Patsches hus

lørdag, den 28.5 og
søndag, den 29.5

indbyder til historisk udflugt til

Begge dage fra 9.00-12.00
Døre og vinduer i træ:

Bov/Oldemorstoft
museum

Facadedøre fyldning + glas
89x189 cm vi ............................................ 1 stk. pr. stk. 2000,89x189 cm hi ............................................ 1 stk. pr. stk. 2000,89x189 cm hu........................................... 1 stk. pr. stk. 2000,95x212 cm hu........................................... 1 stk. pr. stk. 2000,95x212 cm vu ........................................... 1 stk. pr. stk. 2000,Facadedøre fyldning + glas m. sprosser
89x189 cm vi ............................................ 1 stk. pr. stk. 2200,89x189 cm hi ............................................ 1 stk. pr. stk. 2200,89x189 cm hu........................................... 1 stk. pr. stk. 2200,95x205 cm vi ............................................ 1 stk. pr. stk. 2200,95x205 cm hi ............................................ 1 stk. pr. stk. 2200,95x205 cm vu ........................................... 1 stk. pr. stk. 2200,95x212 cm vi ............................................ 2 stk. pr. stk. 2200,95x212 cm vu .......................................... 1 stk. pr. stk. 2200,95x212 cm hi ............................................ 1 stk. pr. stk. 2200,Tophængte vinduer
60x60 cm.................................................. 1 stk. pr. stk. 650,90x90 cm.................................................. 1 stk. pr. stk. 850,Branddør bd-30 hvid
t. hulmål 100x200 cm incl karm ............... 1 stk. pr. stk. 2500,Loftlemme 70x120 cm m. stige ................ 10 stk. pr. stk. 499,Indv. hvid formpresset dør
70x210 cm m karm................................... 1 stk. pr. stk. 400,90x210 cm m karm................................... 1 stk. pr. stk. 400,-

Lørdag den 4. juni kl. 13.00

med start fra P. pladsen bag Spar - Super i Felsted
Vi kører i egne biler, så fyld bilerne godt op.
Vi kører til det naturskønne område ved Bov, Nyhus
sø, den krumme vej, og videre til Oldemorstoft
Museum. Her fortælles der om Oldemorstofts
spændende historie og drikker kaffe med brødtorte til
Pris kr. 60,00
Herefter er der rige muligheder til at gå på
opdagelse i museets samlinger og udstillinger
Husk tilmelding senest onsdag den 1. juni til:
Andreas Asmussen tlf. 74685330
Ellen Jensen (Smed) tlf. 74685002
Alle er velkommen

Plader:

10 mm spånplader 122x250 cm............... 10 stk.
ialt 650,16 mm spånplader 122x250 cm............... 10 stk.
ialt 900,13 mm gipsplader 120x270 cm................ 63 stk. ialt 2500,Vinduesplader laminat flere farver længde 141 cm
25 cm brede .............................................
pr. stk. 80,30 cm brede .............................................
pr. stk. 90,40 cm brede .............................................
pr. stk. 100,Vinduesplader laminat flere farver længde 410 cm
25 cm brede .............................................
pr. stk. 169,30 cm brede .............................................
pr. stk. 179,40 cm brede .............................................
pr. stk. 199,gulv og lofter:
32x180 mm massiv fyr gulvbrædder
ovntørret m. endenot b-kvalitet
pr. m2 120,300 m2 ......................................................
15x120 mm rustikbrædder a-kvalitet lud
ialt 4000,og voksbeh. 510 cm m. endenot 55 m2 ...

Sibirisk lærk:

Bovrup-Varnæs Husholdningsforening

Heldagstur

Fyn/Bogense
Onsdag den 8. juni
Afgang kl. 8.00

Drivkræfterne bag forårsmarkedet var Anders Jensen og
Søren Frederiksen. Det var 2. år i træk, der var forårsmarked i Kliplev.
Foto Jimmy Christensen

Kliplev er
godt tilfreds
Af Gunnar Hattesen
Der er grund til at kippe
med flaget for den store
lokale opbakning til for
årsmarkedet i Kliplev.
Det mener uddeler
Anders Jensen og Søren
Frederiksen fra Foreningen
af Håndværkere- og

Næringsdrivende for
Kliplev og Omegn.
- Vi er meget glade
for det fine fremmøde,
den gode handel og det
hyggelige samvær, som
fandt sted i teltet, lyder
det samstemmende fra
de to drivkræfter bag
forårsmarkedet. 

Lastbil spildte
diesel
En lastbil havde tabt dæks
let, så den spildte diesel hele
vejen fra rundkørslen ved
Felsted og til Hammelev og

videre til Haderslev. Falck
fik dog hurtigt ryddet op
efter det kilometerlange
uheld. 

Bus-Guidet Byvandring-middag-entre

16x125 mm brædder 240 cm...................
75x75 mm stolper 4/300 12/400 cm ........
22x120 mm fjer og not beklædning 250 cm

Hvidt træ:

19x100 forskalling 360 cm ....................... 100 mtr.
35x55 mm høvlet lægter 240 cm ............. 25 stk.
35x170 mm bjælkehusprofil .................... 23 m2
70x170 mm bjælkehusprofil .................... 5 m2
70x170 mm bjælkehusprofil .................... 11 m2

Pris 470 kr.

pr. mtr. 4,ialt 600,pr. m2 69,-

Alle kan deltage
Tilmelding til bestyrelsen inden den 1. juni

ialt 350,ialt 269,ialt 1800.ialt 1990,ialt 1460,-

ed
Pinsefest m

Murerartikler:

Gasbeton 10x40x60 cm .......................... 48 stk. ialt 1200,(ialt 30 paller )
Indv. mursten ........................................... 672 stk. ialt 1400,Åbningstider:
Mandag - fredag
Lørdag

kl. 8.00 - 17.00
kl. 9.00 - 12.00

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

Lørdag den 28. maj

Produceret af

ved Strågårds Smedie i Kliplev

Kliplev Søndergade 10 • Kliplev • Tlf. 7468 1300 • Fax 7468 1700
www.kliplev-lavpris.dk ••mail@kliplev-lavpris.dk
www.kliplev-lavpris.dk
mail@kliplev-lavpris.dk

Kl. 10.00-12.00

Salg af billetter
til fredag den 10. juni. Pris kr. 175,- pr. stk.

Kl. 10.00

Uddeling af Fondsmidler
Musik ved Rebbøl Salonorkester

Kl. 10.30

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

Børnecykelringridning med Kliplev
Ringriderforening på pladsen ved Sydbank
Mærken uddeler gratis dekoration til cyklen,
som kan afhentes hos Sydbank i Kliplev i uge 21.

Vi serverer en lækker Kliple’ Mærkens buffet
med bl.a. roastbeef, krebsehaler, tærter, kalkun
mm. samt dessert.

Kliple’ Mærken er vært ved en pølse og
en forfriskning denne formiddag

Billetter sælges fra lørdag d. 28.05 kl. 10.00

www.kliplemaerken.dk

Alt dette incl. 1 genstand 175,- kr.

www.kliplemaerken.dk

Lørdag den 28. maj
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Konfirmation
i Kliplev

Hundeshop i Felsted har succes
Maja Jacobsen og Henrik
Schmidt har succes med
at sælge hundeartikler på
internettet.
 Foto Jimmy Christensen

Af Gunnar Hattesen

Det blev en dejlig dag for konfirmanderne, som St. Bededag
blev konfirmeret af sognepræst Eva Wiwe Løbner i Kliplev
Kirke.

Stjal værktøj
Ved et indbrud i en ma
skinlade på Møllevej i
Felsted er der stjålet en
boremaskine, en stiksav,

Mand & Bil

Selvkørende arbejdskraft

Varnæs

to generatorer, en vand
pumpe, en støvsuger,
et ladeapperat og en
værktøjskasse. 
SØGÅRD MASKINSTATION
• ALT MASKINSTATIONSARBEJDE

& ENTREPRENØR

Martin Mætzke
Tlf. 20454938
mandogbil.dk

Mand&bil leverer arbejdskraft til
håndværkere, private og virksomheder

AUT. KLOAKMESTER

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

På Gråstenvej 15 A i Felsted
ligger en hundeshop, som

har succes med salg af alt til
hunden. Her er halsbånd,
godbider, seler, legetøj,
hundesenge og puder.

Dødsfald
Fhv. dyrlæge Erik Møller
Nielsen, Søndervang 22,
Kliplev, er død, 84 år.
Som ganske ung nedsatte
han sig som praktiserende
dyrlæge i Kliplev, hvor han
hurtigt af egnens land
mænd blev anerkendt som
en dygtig og meget samvit
tighedsfuld mand.
Først i 1970'erne købte

- Vi elsker hunde, og har
haft hunde i mange år.
Derfor var det oplagt at
åbne en hundeshop, fortæl
ler 29-årige Maja Jacobsen
og 34-årige Henrik
Schmidt, der driver shop
pen fra privatadressen.

Udover at drive hundes
hop tilbyder Maja Jacobsen,
der er uddannet hundead
færdsinstruktør, hunde
træning på sportspladsen
i Søgård for hvalpe og
unghunde.
Det unge par, der har en
pige på 17 måneder, har i
to år boet i Felsted, men
har købt byggegrund på
Midtløkkevej i Kliplev,
hvor de forventer at flytte
ind i et nyopført hus inden
jul. 

LOPPEMARKED
Møllevej 19, Felsted

han sammen med sin hu
stru gården "Kogang" på
Søgård Mark, og derfra
drev han sin praksis indtil
han gik på pension. Siden
solgte han gården og par
ret købte hus i Kliplev.
Erik Møller Nielsen ef
terlader sin hustru og 4
børn. 

SØNDAG KL. 10 - 16

– Hundens drømme går i opfyldelse

Vi tilbyder også træning og vejledning
Gå ind på www.adogdream.dk og se det fine udvalg

info@adogdream.dk
Kontakt os på tlf. 22384939, hvis du har spørgsmål eller specielle behov

Kliplev
Kærgården
alm.
250 gr.

4 pakker

45

00

SPAR 22,80

COOP Bland selv saft
½ liters
solbærdrik, wild berries,
jordbærdrik ananasdrik
frit valg

Årets Brugsløb
MÆRKEN LØBET
Onsdag den 8. juni

Løb eller gå 2-4-6-8-10 km
Tilmelding: www.run2u.dk eller b.wolff@mail.dk
eller ved tips og lotto i Super Brugsen
Tidatagning med chip, startgebyr 10 kr
der trækkes lod om flotte præmier
Arrangeret af:
5 flasker

25

00

SPAR 24,75

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

og

Kliplev
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Nybøl står sammen om sin skole
225 nøflinge mødte op til
borgermødet om Nybøl
Skoles fremtid. Byrådet skal
til efteråret beslutte, om
der skal ske skolelukninger
i Sønderborg Kommune.
Både Nybøl Skole og
Bakkensbro Skole er i fare
for at skulle lukke.
 Foto Jimmy Christensen

Af Gunnar Hattesen
Debatten var engageret,
livlig og ind i mellem var
tonen rå og meget direkte,
da der var borgermøde om
Nybøl Skole. Omkring
225 nøflinge var mødt op i
klubhuset, der var fyldt til

bristepunktet. Der sad de,
række ved række tæt pak
ket helt ude i foyeren, og
diskussionslysten var stor
blandt borgerne, som gerne
ville give deres besyv med i
debatten om Nybøl Skoles
fremtid.
- Hvis politikerne lukker

225 store
maskiner i gang
For tiden er Kliplev
Motorway Group i fuld
gang med at bygge mo
torvejen til Sønderborg.
De mere end 225 store

entreprenørmaskiner og
over 250 medarbejdere
arbejder på fuld tryk, så
motorvejen kan stå færdig
i 2012.

Åbent hus
Eckersberg Børneunivers
holder åbent hus lørdag
den 28. maj, hvor publi
kum kan se, hvordan fri
skolen, sfo'en og børneha
ven i Blans fungerer. Der
vil være repræsentanter fra

skole og børnehave samt
mange forældre og børn
til stede, som gerne fortæl
ler og viser rundt. Lørdag
den 28. maj er en af de fire
årlige dage, hvor forældre
kredsen møder op og giver

skolen, lukker de også
byen. Vi får ikke nye
børnefamilier til at flytte
hertil, hvis der ingen skole
er. Så lukker børnehaven
og vore butikker også. Og
så er der kun os gamle til
bage, slog Ketty List fast.

Lige nu arbejder de på at
få de to tilslutningssteder
ved Sottrupvej mellem
Vester Sottrup og Nybøl
og Truenbrovej mellem
Adsbøl og Avnbøl færdige.
Sidsnævnte får i løbet af
dennæste uge asfalt på. 

en hånd med ved diverse
gøremål i universet.
Der bliver malet og snak
ket, skruet og sludret på
kryds og tværs. Formålet
med dagen er, at forældre
og børn mødes over prak
tiske opgaver og lærer hin
anden at kende. 

Og der blev nikket fra en
enig forsamling.
Formand for Brugsen,
Peder List, opfordrede folk
til at kontakte de politi
kere, som de stemte på ved
sidste byrådsvalg for at gøre
dem opmærksom på, at
man i Nybøl vil bevare sin
skole. Det indlæg fik klap
salverne til at bryde løs.
- Kun med massiv foræl
dreopbakning kan Nybøl

Oldtimerløbet i Gråsten
Skole bevares. Jeg har selv
været med til at lukke
skolen i Blans for mange
år siden. Det var ikke en
sjov beslutning. Men op
bakningen fra landsbyen
manglede, sagde fhv. by
rådsmedlem Børge Moos.
- Nybøl Skole er hjertet
i byen. Den har en vigtig
funktion som skole, men
er samtidig et naturligt
samlingssted i byen. Fx.
den lokale aftenskole,
fællesspisning, musik og
kor, madklub, gymnastik,
foredrag, sagde Svend Erik
Jacobsen, der selv engang
havde haft børn på skoln.
Lærer Susanne Lubago
fremhævede, at Nybøl
Skole har en af de bedste
fremmøde-procenter - både
blandt elever og lærere.
Skoleleder Jens Sylvest
oplyste, at ud af de 8.000
timer, der læses på Nybøl

Skole årligt, er man kun
nødt til at aflyse 5. Det fik
latteren til at bryde løs, for
her stod det tydeligt klart
for enhver, at meget få sko
ler i Sønderborg Kommune
kan matche så flotte tal,
som Nybøl kan.
Anja Schwarts, der er
sekretær på både Nybøl
Skole og børnehave, poin
terede, at Nybøl Skole er en
af de mest velholdte skoler i
kommunen.
- Skolen har gennem de
seneste par år gjort en stor
indsats for at blive CO2
neutral og spare på ener
gien. Vi lever op til kom
munens ønsker, sagde Anja
Schwarts.
Den engagerede debat
fortsatte i et par timer, og
den lod ingen i tvivl om,
at Nybøl kæmper for sin
skole. 

Ny leder af børnehuset
Bente Ellegaard

Børnehuset Blans har fået
ny leder. Børnehavens nye
chef er Bente Ellegaard,
som kommer fra en stilling
på Aabenraa Friskole, og

Niels Jessens Eftf.
Alt i vognmandskørsel samt
jordarbejde udføres

har arbejdet med børn si
den 1990. Hun er gift med
Morten Ellegaard som er

skoleleder i Eckersberg
Børneunivers og det tætte
samarbejde er ikke uvant
for parret. De har før ar
bejdet sammen på Hestkær
Friskole, Blåbjerg Friskole,
Christiansø, Grønland og
nu altså i Blans. Morten og
Bente bor i Sønderborg og
har to piger. 

Årets hæderpris
Grænseforening i Sønder
borg kunne forleden uddele
en hæderpris og en check
på 5.000 kr til historike
ren René Rasmussen, der
stammer fra Avnbøl. René
Rasmussen er en meget
god formidler af historien.
Han har skrevet et væld
af interesssante artikler og
bøger. Han har opbygget

den nyåbnede udstilling
på Danevirke Museum
ved Slesvig, som fortæller
om det danske mindretals
historie fra 1864 og frem til
i dag.
Renè Rasmussen arbejder
på Studieafdelingen på
Dansk Centralbibliotek
i Flensborg og bor i
Tønder. 

Besøg genbrugsbutikken med

MØBLER – TING – TØJ
og gør et godt køb

Kontakt Claus 2019 8158
eller Kjeld 2019 8159

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

Lørdag den 28. maj

Sandie Langhorn, Skods
bøl, der er hundeadfærds
instruktør, venter
tvillinger.
Alnor har igen fået en ba
debro. Den kom sejlende
til Alnor Strandpark St.
Bededag, da lokale folk
hentede en række flyde
elementer i Gråsten. De
stammer fra en badebro i
Nybøl Nor. 31. maj holdes
der stiftende generalfor
samling i Alnor Brolaug,
som fremover skal passe
badebroen.
Menighedsrådet i Kværs
vil sælge den 400 kvm.
store præstegård, der er
bygget i 1912. Præste
gården koster 49.000 kr at
varme op. Huset er vurde
ret til 4,3 mio. kr.

HVER ONSDAG HELE DAGEN

Stegt flæsk med persillesovs

kr.

eller pandestegte rødspættefileter

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

Konfirmation i Gråsten Sommerspil
i Gråsten

Det blev en dejlig dag for de 19 konfirmander, som søndag blev konfirmeret i Gråsten
Slotskitrke af sognepræst Jan Unold.
Foto Studie 66

Gråsten Bridgeklub har
deltaget i Grænseegnens
Bridgeklubs 40 års ju
bilæumsturnering. Fra
Gråsten deltog blandt
andre Helle Blindbæk og
Jytte Mathiesen.
Politiet måtte skille en
flok på fem unge mænd
ad, da de kom op at slås
ved byfesten i Egernsund.
De var tilsyneladende
blevet uvenner på grund
af spildt øl.
En 94-årig kvinde i en
lejlighed i Ramsherred i
Broager skræmte en ind
brudstyv ved at råbe efter
ham. Han var brudt ind
gennem en terrassedør. 

45 skuespillere og scenefolk
arbejder på højtryk med at
få familiespillet ”Peter Pan”
klar til premieren lørdag
den 18. juni på Det Lille
Teater i Ladegårdskov.
Sommerspillet er et
rigtigt eventyrspil og hen
vender sig til alle voksne
og børn. Det bliver opført
på den udendørs spillep
lads ved den gamle skole i
Ladegårdskov.
Temaet i Peter Pan er
Peters udtalte antipati mod
voksne og drømmen om
den evige ungdom. Alli
gevel længes Peter og De

glemte Drenge efter en
mor.
Sommerspillet får pre
miere lørdag den 18. juni
kl. 15.00 og spilles efterføl
gende to gange søndag den
19. juni kl. 15 og kl. 19.30
samt tirsdag og onsdag den
21. og 22. juni kl. 19.30.
Peter Pan bliver instru
eret af Kristine Asmussen.
Billetter koster 80 kr. for
voksne og 40 kr. for børn
og kan bestilles på tlf.
7465 3767 bedst mellem
kl. 15 og 18 eller på mail:
nilum@bbsyd.dk eller
købes ved indgangen. 

Selskaber · Konferencer
Overnatning · Brunch

Frimurerlogen Sankt
Nicolaus i Aabenraa har
doneret 4.000 kr fra Kjeld
og Vera Schmidts Minde
fond til en udstilling om
Kongehuset i den konge
lige ventesal på Gråsten
Banegård.
Jesper Kallesen, Gråsten
Skakklub, ligger i top
pen i gruppe 3 om det
sønderjyske mesterskab.
Han har maksimum
point 3. I gruppe 2 lig
ger juniorspilleren Jørgen
Clausen, Gråsten, på en
tredieplads.

www.1747.dk

Hørt i byen
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74 65 09 49

BENNIKSGAARD BED’INN
74 65 09 49

RINKENÆSHUS
74 65 18 08

Vi bringer også ud

Gråsten Slotskirke dannede St. Bededag rammen om en konfirmation, som blev foretaget
De første
5 km er gratis
af sognepræst
Jan Unold.
Foto Studie 66
Problemer Padb

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

25/02/11

9:37

Side 2

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

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

www.lunddal-el.dk

Studenterbuffet
/Gadefest
Leveres kun fra 1. juni til 30. september

Barbeque marineret oksesteg, tandorimarineret unghanebryst
og farseret svinekam. Dertil flødekartofler med flåede tomater
og basilikum, pastasalat, mixed salat med dressing. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr.

2 retters buffet fra kr.

9450

3 retters buffet fra kr.

74
10450
50

Fri levering ved mindst 12 personer. Emballagen returneres rengjort inden 5 dage eller lav en
aftale om afhentning. Bindende antal 7 dage før levering. Depositum for emballagen kr. 350,00.

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

www.kvaers-kro.dk

Ugens tilbud
FREDAG Kinesisk buffet

kr.

LØRDAG Italiensk buffet

kr.

SØNDAG Tre retters menu kr.
Hver dag kaffe og kage

14900
14900
13900
45 00
Bestil venligst bord

kr.

Selskabslokaler udlejes

10% rabat
hvis denne kupon medbringes

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

ÅBENT MANDAG – TIRSDAG KL. 17-22
ONSDAG – SØNDAG KL. 12.30-22
Der kan betales med
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Oldtimerløbet i Gråsten

Estate Gråsten - Vi hjælper dig med at finde den rette bolig.
Feriebolig - Axelhus

Enderækkehus

Sagsnr. 195

Sagsnr. 202

Ejerlejlighed

Stort parcelhus i Stjerneparken

1- familieshus

Charmerende og renoveret hus

1- familieshus

Ejerlejlighed

NY PRIS

Gråsten
Borggade 16 A
Pris:
Udb.:

Gråsten
Bocks Bjerg 15

575.000 Brt.:
30.000 Nt.:

4.071
3.463

Alternativ finansiering:
Pauselån®F1
Brt./net: 2.418/2.179

50

285

1/1

Pris:
Udb.:

1.080.000 Brt.:
55.000 Nt.:

7.450
6.002

Alternativ finansiering:
Pauselån®F1
Brt./net: 4.347/3.591

st. mf/3 1890

1/2

2

Familievilla nær Flensborg Fjord

1984

1- familieshus

NY PRIS

Gråsten
Stjerneparken 16
Sagsnr. 228 Huset er opført i 74
med tilbygning i 98, og indeh. et
velindrettet boligareal på 229 kvm,
fordelt på 2 plan. Pæn have med
blomsterbede og terrasse. Dobbelt
carport med isoleret redskabsrum
med varme, på i alt 51 kvm.

11.920
10.036

Alternativ finansiering:
Pauselån® F1
Brt./net: 6.722/5.984

229

808

2/5

2

1974

Pris:
Udb.:

1.380.000 Brt.:
70.000 Nt.:

Rinkenæs
Nederbyvej 64
Sagsnr. 146 Er beliggende i Rinkenæs med gåafstand til skøn golfbane samt Flensborg Fjord. Huset
har gennemgået en totalrenovering og fremstår i en moderne og
charmerende stil. Fra 1.sal er der
udsigt til marker og kig til fjorden.

Alternativ finansiering:
Pauselån® F1
Brt./net: 4.890/3.991

155

1.868

1/4

2

8.854
7.069

1850

Hus med kælder

Stort boligareal

Hus med muligheder

Sagsnr. 297

Sagsnr. 138

Sagsnr. 81-3

Pris:
Udb.:

Pris:
Udb.:

196

1- familieshus

1.840.000 Brt.:
95.000 Nt.:

Egernsund
Søvej 2
Sagsnr. 62-10 Drømmer du om at
bo på en stille villavej, med 50 m.
til en skøn sandstrand, og 200 m.til
en privat sejlklub, så har du chancen her. Villaen er opført i 1963
med eternittag og gule mursten. I
1973 er 1.sal blevet opført. Underetagen er i 2001 delvist blevet renoveret med nye parketgulve i stue, gang og entré samt er badeværelset renoveret ved samme lejlighed.
1.270.000 Brt.:
65.000 Nt.:

8.283
7.040

Alternativ finansiering:
Pauselån® F1
Brt./net: 4.760/4.286

Ældre charmerende villa

Pris:
Udb.:

725

2/4

1- familieshus

Rinkenæs
Andelstværvej 4

Rinkenæs
Nederbyvej 168

550.000 Brt.:
30.000 Nt.:

3.908
3.416

Alternativ finansiering:
Pauselån®F1
Brt./net: 2.328/2.188

2

1963

85

663

Pris:
Udb.:

1960

1- familieshus

228

995.000 Brt.:
50.000 Nt.:

1.378

1- familieshus

Rinkenæs
Nederbyvej 151
6.931
6.266

Alternativ finansiering:
Pauselån®F1
Brt./net: 4.073/4.046

1

1/3

Børnevenligt parcelhus

1- familieshus

875.000 Brt.:
45.000 Nt.:

5.886
4.896

Alternativ finansiering:
Pauselån®F1
Brt./net: 3.414/2.969

2

3/5

Pris:
Udb.:

1926

112

628

1

1/2

Totalrenoveret hus

Velholdt parcelhus

Sagsnr. 210

Sagsnr. 283

1- familieshus

1827

1- familieshus

NY PRIS

Adsbøl
Sønderborg Landevej 95
Egernsund
Sundgade 11
Sagsnr. 308 Indretning: Entré. Badeværelse med bruser. Stort køkken/alrum. Hyggelig stue med
brændeovn. Bryg- gers. Fyrrum og
værksted med udgang til haven.
1.sal: Stort repos med faste skabe.
Stort soveværelse. 2 værelser.

Pris:
Udb.:

750.000 Brt.:
40.000 Nt.:

5.435
4.729

Alternativ finansiering:
Pauselån® F1
Brt./net: 3.296/3.064

117

955

1/3

Indflytningsklart parcelhus

2

1920

1- familieshus

Adsbøl
Bøgevej 12
Sagsnr. 267 Indretningen består
af: Bryggers. Køkken/alrum med
god spiseplads samt udgang til terrasse. Værelse. Børneafdeling med
2 vær- elser og badeværelse. Vinkelstue med brændeovn. Entré. Badeværelse. Soveværelse.

Pris:
Udb.:

1.350.000 Brt.:
70.000 Nt.:

8.769
7.538

Alternativ finansiering:
Pauselån® F1
Brt./net: 4.920/4.542

148

993

1/3

Rødstenshus med nyere tag

1.190.000 Brt.:
60.000 Nt.:

7.648
6.284

Alternativ finansiering:
Pauselån®F1
Brt./net: 4.255/3.643

1

1986

1- familieshus

NYHED

Kværs
Nørretoft 19
Sagsnr. 330 I mindre landsby på
stille vej og med gåafstand til skole
og fritidsfaciliteter ligger dette
indflytningsklare hus. Huset er opført i 1971 og har et velindrettet
boligareal på 121 m2. Huset er beliggende på en 871 m2 stor grund.

Pris:
Udb.:

Felsted
Møgelmosevej 15

174

432

2/3

Pris:
Udb.:

890.000 Brt.:
45.000 Nt.:

5.908
5.173

Alternativ finansiering:
Pauselån®F1
Brt./net: 3.370/3.202

2

1900

158

985

1

1/3

Stor familievenlig rødstensvilla

1979

1- familieshus

NYHED

Pris:
Udb.:

845.000 Brt.:
45.000 Nt.:

5.516
4.584

Alternativ finansiering:
Pauselån® F1
Brt./net: 3.107/2.710

121

871

1/3

1

1971

Snurom
Snurom 9
Sagsnr. 306 Huset er beliggende
på en dejlig grund på 1200 m2. Huset er renoveret med nyt oliefyr og
tank samt badeværelse fra 2009. Til
huset hører: Garage på 33 m2 med
elport samt overdækning til trailer
m.m. Værksted på 14 m2.

Pris:
Udb.:

760.000 Brt.:
40.000 Nt.:

5.223
4.348

Alternativ finansiering:
Pauselån® F1
Brt./net: 3.040/2.652

92

1.200

1/2

1

1960

Bovrup
Varnæsvej 742
Sagsnr. 334 Med en rolig beliggenhed i Bovrup, nær Varnæs sælges denne rødstensvilla. Villaen har
et boligareal på 161 kvm. fordelt
på 2 plan foruden 30 kvm. udhus. 2
flisebelagte vestvendte terrasser.
Nem have. Carport på 21 kvm.

Estate Kjeld Faaborg
S TAT S A U T. E J E N D O M S M Æ G L E R & VA L U A R M D E

Sundsnæs 19, Ulsnæscentret, 6300 Gråsten
6300@estate.dk
Tlf. 74 65 09 33
www.estate.dk

Pris:
Udb.:

750.000 Brt.:
40.000 Nt.:

4.998
4.173

Alternativ finansiering:
Pauselån® F1
Brt./net: 2.842/2.499

161

507

1/5

2

1934

