
Gråsten for fuld musik

Tor vedage  i  grås T en

EGERNSUND & KVÆRS EL-SERVICE

SPAR PÅ 
VARMEN

- Vi er autoriseret forhandler 
af Panasonic varmepumper

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

Porcelæn

Fiskbækvej 43 6300 Gråsten • Tlf. 3053 1422
www.kraemmeraage.dk 

½ PRIS

Tilbuddene gælder kun i Imerco Gråsten fredag d. 5. august.  
Priserne er inkl. 25% moms. Der tages forbehold for  pris- og afgiftsændringer,  

trykfejl, manglende leverancer samt udsolgte varer. 

Borggade 2  |  6300 Gråsten
imerco.dk

Fredag den  
5. august

fejrer vi Torvedagene i  
Gråsten med tyrolermusik  

og tyske priser.

-20%
på alt i butikken*

Husk også, at vi holder åbent på  
søndag fra kl. 10.00 til 13.00

*Tilbuddet gælder ikke Bellevue Tours, gavekort  
samt varer fra vores tilbudsavis.

Vi holder åbnet 
til kl. 20.00

Flemming´s Køreskole

VI SES 74 65 3000 
A. D. Jørgensensgade 2 Gråsten

SUPERTILBUD 
PÅ BILVASK i uge 31

Kr. 59,-
Frit valg

Tilbuddet gælder hele 
dagen fra kl. 7-22 Statoil Gråsten • Åbent alle ugens dage fra kl. 7.00-22.00

Kongelige på Gråsten Slot
Af Gunnar Hattesen

Kronprinsesse Mary og 
Kronprins Frederik nyder 
ferien på Gråsten Slot. 
Sammen med deres fire 
børn deltager de i det 
årlige familietræf, som 
Dronning Margrethe er 
vært for.

Kronprinsparret er 
passionerede ryttere og 
benytter opholdet til ri-
deture i Gråstenskovene. 
Derudover spiller de ten-
nis, besøger Legoland og 
hygger sig med den øvrige 
kongelige familie. 

Foto Søren Gülck 

Uge 31
2. august 2011
4. årgang

Telefon
21 16 06 83
29 25 95 50 

mailto:chregnskabsservice@hotmail.com
http://www.chregnskab.dk
http://www.kraemmeraage.dk
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Gudstjenesteliste
August
Gråsten
Søndag, den 7. august – kl. 11.00 – Jan Unold
Søndag, den 14. august – kl. 11.00  – Birgitte Christensen
Søndag, den 21. august – kl. 11.00 –  Jan Unold
Søndag, den 28. august – kl. 11.00 – Jan Unold

Adsbøl
Søndag, den 7. august – kl. 9.30 – Jan Unold
Søndag, den 21. august – kl. 9.30 –  Jan Unold

Kværs
Søndag, den 14. august – kl. 9.30  – Birgitte Christensen
Søndag, den 28. august – kl. 9.30 – Jan Unold

Skal homoseksuelle kunne 
blive gift i kirken?
Sidste år diskuterede politikere og kirkefolk heftigt, hvorvidt der skulle 
indføres kirkelig vielse af homoseksuelle par i Folkekirken. I løbet af 
2010 fremlagde � ere politiske partier forslag der ønskede at ligestille 
homoseksuelle og heteroseksuelle par i kirken. Det blev fra � ere sider 
hævdet, at den almindelige folkelige holdning til dette spørgsmål 
nu havde ændret sig så meget, at kirken blev nødt til at ændre sin 
hidtidige praksis, hvor den kirkelige lovgivning kun giver mulighed for, 
at en præst kan imødekomme et ønske om en såkaldt ”gudstjenestelig 
markering af indgåelse af et registrerede partnerskab”. Forslagene 
blev heftigt imødegået af andre politikere og kirkefolk som bl.a. 
advarede om, at en sådan ændring kunne ende med en sprængning 
af Folkekirken. Ordene var store og hårde, som de er tit er i gode 
kirkelige diskussioner, hvor man er inde at røre ved noget af det der 
er hjerteblod for mange mennesker. Det viste sig også hurtigt, at 
meningerne var så mange og gik i så mange retninger, at det ville være 
halsløs gerning fra folketingets side straks at gribe til lovændringer. 
Daværende kirkeminister Birthe Rønn Hornbech valgte derfor klogelig 
i april 2010 at nedsætte et udvalg, der skulle belyse emnet. Dette 
udvalg kom så i september 2010 med en rapport på 65 sider. Rap-
porten er i sig selv et interessant udtryk for den store forskellighed og 
uenighed som rummes inden for Folkekirken, og forskelligheden blev 
ikke mindre tydelig, da reaktionerne på rapporten begyndte at rulle ind 
i form af hele 612 høringssvar fra menighedsråd, biskopper, kirkelige 
organisationer, interesseorganisationer, præster og enkeltpersoner.

Hvad er et ægteskab
Begynder man at læse nogle af de mange sider, bliver det hurtigt 
klart, at det ikke er nok at henvise til et par skriftsteder i Bibelen, hvis 
man er imod vielser af homoseksuelle, ligesom man springer en masse 
mellemregninger over, hvis man går ind for disse vielser, blot fordi 
man mener at ”homoseksuelle vel kan være lige så gode mennesker 
som os andre”. Rapporten og de mange høringssvar viser tydeligt, 
at tingene er mere komplicerede end som så. For at gøre en meget 
lang historie kort, kan man jo simpelthen spørge, hvad et ægteskab 
egentlig er for en størrelse?

Borgerligt set er det nemt at svare på det spørgsmål, for her må man 
sige, at ægteskabet er en juridisk ordning vi har indført for at skabe 
ordnede forhold i samfundet og for at beskytte hinanden. I gamle 
dage var det nok især kvinden, der her blev tænkt på, ægteskabet 
beskyttede hende imod, at manden kunne løbe fra sit ansvar for den 
familie, han havde været med til at stifte.

Men hvordan forstås ægteskabet i kristendommen? Ja, man plejer 
traditionelt set at sige, at ægteskabet er en ordning Gud har skabt. 
Og i vielsesritualet læses altid fra skabelsesberetningen i Første 
Mosebog, hvor der står, at ”Gud skabte mennesket i sit billede; i Guds 
billede skabte han det, som mand og kvinde skabte han dem.” Men 
hvad vil det sige at være skabt i Guds billede, hvordan ser Gud ud? Ja, 
selv om det lyder som et mærkeligt spørgsmål, kan vi faktisk godt sige 
noget om det. Vi bekender det jo i trosbekendelsen, hvor vi siger, at 
Gud både er Gud Fader, Gud Søn og Gud Helligånd. Gud er tre og én 
på én gang, Gud står i relation til sig selv. Gud er en relationel Gud, 
og når det hedder at mennesket er skabt i Hans billede, så vil det sige, 
at vi netop er sandt menneskelige, når vi står i relation til et andet 
menneske(og derigennem også til Gud), det er den måske dybeste 
hemmelighed i menneskelivet. Man kunne også sige det sådan, at 
det er vigtigere at være en enhed, end at være ene i kristendom-
men– det er sådan Gud har ordnet det. Vi mennesker er skabt til at 
stå i ansvarsfuldt og kærligt forhold til ”den anden”, hvad enten ”den 
anden” fx. er vores børn, forældre, ægtefælle eller hvilken konkret 
skabelsesordning Gud nu har sat os i. Så vidt jeg kan se, er det til 
gengæld inderligt ligegyldigt, hvilket køn denne ”anden” har, og det 
gælder også inden for den ordning som hedder ægteskabet.

Når vi ved indgåelse af ægteskab går i kirken for at få Guds 
velsignelse og hjælp til at leve i den særlige relation til en ægtefælle 
i et helt liv, så er det jo også fordi realistisk tænkende mennesker 
godt ved, at de her ”øst for Edens have” har brug for alle gode ord 
og kræfter for at kæmpe imod den egoisme og narcissisme, som jo 
desværre er en del af virkeligheden inden for ægteskabet, som inden 
for alle andre menneskelige relationer. Heller ikke her kan jeg se, at 
homoseksuelle par skulle have det anderledes end andre.

Den rummelige Folkekirke
Det er klart, at spørgsmålet om homoseksuelle vielser i kirken er 
sprængfarligt stof. På den ene side skal man i en levende rummelig 
folkekirke ikke være bange for en åben debat om vigtige emner, på 
den anden side er det også vigtigt at udvise stor lydhørhed over for 
de argumenter, som man ikke umiddelbart forstår eller vil anerkende. 
Den omtalte rapport er et godt sted at begynde, hvis man vil være 
klogere eller bare have skærpet sine argumenter.

Jan Unold

Sommeraftensang 
i Adsbøl Kirke

Sommerens sidste aftensang er

Onsdag den 10. august
kl. 18.00
hvor Eva Larsen sidder ved orglet og 
Børge Larsen spiller violin. 

Kom som du er og nyd 30 minutter med 
musik og fællessang.

Ud� ugt til fristaden Fredericia
Dansk-tysk venskabsforening for kirkeligt samarbejde indbyder alle 
interesserede til ud� ugt lørdag den 3. september. Kom med på 
en spændende tur til Fredericia der blev oprettet som fæstningsby i 
1650. For at få indbyggere til at bosætte sig i den nye by gav kongen 
fra starten byen en række privilegier. Fallenter og straffede personer 
� k asyl i byen, der i 1674 også blev en fristad for religionerne. Byen 
var (og er til dels stadig) en smeltedigel af bl.a. katolikker, � ygtede 

reformerte huguenotter og jøder. 
Vi skal på en grundig rundvisning 
i byen og høre om byens 
dramatiske historie. Besøget slut-
ter i Christianskirken, hvor vi skal 
se og høre om Bjørn Nørgaards 

meget roste kirkeudsmykning som 
er skabt i årene 2001-2007. På vej 
hjem til Gråsten kører bussen omkring 
Kalvø, hvor vi spiser middag på 
badehotellet. Afgang fra Ahlmanns-
parken kl. 12.00 og hjemkomst ca. kl. 
21.00. Det koster 300,- at deltage for 
foreningens medlemmer og 375,- for 
ikke-medlemmer. Betaling foretages 
i bussen, hvor det naturligvis også er 
muligt at melde sig ind i foreningen. 
(Medlemskab koster 100,-).

Tilmelding kan ske senest den 22. august ved Anne Hohwü 
(tlf. 21766639, E-mail: ah@kfn-keramik.dk ) eller ved 
Sylvia Laue (tlf. 74651834, E-mail: gravenstein@kirche.dk). 

Koncert med 
russisk mandskor
Sidste år gav det russiske mandskor ” Den hellige Wladimirs 
mandskor” endnu en fantastisk koncert i Gråsten Slotskirke. Efter 
koncerten lød der mange opfordringer til atter at indbyde de store 
russiske stemmer til at optræde i vores kirke. Dette sker

Tirsdag den 30. august
kl. 19.30
Der er gratis entré til koncerten, men koret er glade for et bidrag 
til Den hellige Wladimirs børnehospital i Moskva. Rapporten Folkekirken og registreret partnerskab og høringssvarene kan hentes på internettet: http://www.km.dk/

generelle-sider/nyheder/single-news/rapport-om-folkekirken-og-registreret-partnerskab-sendt-til-hoering.html

Fredericias volde.

Fra Bjørn Nørgaards 
udsmykning af 
Christianskirken.

GRÅSTEN SLOTSKIRKE

ADSBØL KIRKE

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

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

Organist
Rut Elena Boyschau, tlf. 20807173

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

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

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

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

Kværs Kirkegård
Graver Dennis Sørensen
Tlf. 23 69 62 42
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PROGRAM OG BUTIKSAKTIVITETER
FREDAG DEN 5. AUGUST

9.00 Bom lukkes
9.30 Butikker åbner. New Orleans Swing Band spiller i gaderne

Kræmmere og foreninger har deres boder
Andelskassen Put den i hullet og vind 2 gode � asker vin. Monny Bunny 
deler godter ud til børnene
Conni Find noder i butikken og vinde et gavekort på 500,- kr.
Tyske priser hos IMERCO  -20% på alt (undtaget gavekort og varer fra 
Imerco avisen)
Pro� l Optik Gæt og vind gavekort på 500 kr
Thiele uddeler gratis kontaktlinser
Tøjeksperten Hoppeborg for alle børn og barnlige sjæle
Sæbeboblebar hos Matas

9.30 – 20.00 Fri Cykler holder kæmpe udsalg
9.30-23.00 CaFeodora og Tinsoldaten sælger 

øl, vand, pølser og gyros på Torvet
10.00 – 20.00 Salon Sanne holder gadesalg af FRIENDTEX – 1/2 PRIS
10.00 – 19.00 SuperBest Dottotoget kører i byens gader. 

Toget standser i Jernbanegade ved Matas
10.00 – 19.00 Fri Cykler Gråsten Roklub sælger grillpølser og øl
10.30 Koncert på Torvet ved Den Kongelige livgarde
11.00 – 19.00 SuperBest Der serveres spændende 

retter foran butikken på Nygade
11.30 Det store vagtskifte. Optog gennem byen med mulighed 

for at komme ind på slotspladsen og se vagtskifte
13.00 Sønderborg Harmonikaklub spiller på Torvet
13.00 – 16.00 Sydbank har Flødebolle-kastemaskine
13.00 – 20.00 Salon Sanne Prøv kræfter med ”Alpe d'Huez” i samarbejde med 

Professional Bicycle Specialist og Gråsten cykelklub. Kan du træde lige 
så mange watt som Mark Cavendish? Lad det komme an på den prøve

14.00 Anders og Christian spiller på Torvet
14.00 – 18.00 Salon Sanne Rikke og Ida laver ansigtsmaling
14.00 – 18.00 Danske Bank Kom og oplev den søde pingvin 

Pondus dele slik og balloner ud til børnene. Samtidig har du 
mulighed for, at teste vores prisvindende mobilbank app.

15.00 Line Dance
15.00 – 19.00 Sumobrydning foran Butik M
15.00 – 20.00 Intersport Skyd til måls: Håndboldklubben Egene og 

Intersport har igen opsat pladen hvor du kan skyde dig til point 
og deltage i kampen om en signeret Kolding spilletrøje

15.30 Down Town Dynt spiller på Torvet
16.00 – 19.00 ENZO Jeanshouse Stærk Tobak spiller foran butikken
16.30 Pro� loptik Don Immel og Per Knudsen spiller jazz foran butikken 
17.00 – 19.00 Intersport Kom og få en autograf og skyd 

til måls mod Kolding´s Anders Oechsler
17.30  Gråsten Løbet 2011. 4,5 og 9 km. Start ved Matas, Jernbanegade.

Info og tilmelding på mail: graastenloebet@sysform.dk
18.00 Helene og Sissel spiller på Torvet
19.00-23.00 Borgerbal i teltet på Torvet
20.00 Butikker lukker

LØRDAG DEN 6. AUGUST
9.00 Gråsten Garden vækker byen
9.00 Børnemarked er åben
9.00 – 14.00 Fri Cykler holder kæmpe udsalg
9.00 – ? CaFeodora og Tinsoldaten sælger 

øl, vand, pølser og gyros på Torvet 
9.30 Butikkerne åbner. 

Conni Find noder i butikken og vinde et gavekort på 500,- kr.
Tyske priser hos IMERCO  -20% på alt (undtaget gavekort og varer fra 
Imerco avisen)
Pro� l Optik Gæt og vind gavekort på 500 kr
Tøjeksperten Hoppeborg for alle børn og barnlige sjæle

9.30 Kræmmere og diverse foreninger har åbnet deres boder
9.30 Vagns Kvartet spiller på Torvet
9.30 – 13.30 Intersport Skyd til måls: Håndboldklubben Egene og 

Intersport har igen opsat pladen hvor du kan skyde dig til point 
og deltage i kampen om en signeret Kolding spilletrøje

10.00 – 12.00 Sydbank har ansigtsmaling og sandwich-spil for børn og voksne
10.00 – 13.00 Sumobrydning foran Butik M
10.00 – 13.00 Clas Meincke oplev karikaturtegner Alex Bolan 

fra Frankrig som tegner for Disneyland i Paris
10.00 – 14.00 Fri Cykler Gråsten roklub sælger grillpølser og øl
10.00 – 14.00 Salon Sanne holder gadesalg af FRIENDTEX – 1/2 PRIS
10.00 – 14.00 Salon Sanne Prøv kræfter med ”Alpe d’Huez” i samarbejde med 

Professional Bicycle Specialist og Gråsten cykelklub. Kan du træde lige 
så mange watt som Mark Cavendish ? lad det komme an på den prøve

10.00 – 14.00 Salon Sanne Rikke og Ida laver ansigtsmaling
10.00 – 14.00 SuperBest Dottotoget kører i byens gader. 

Toget standser i Jernbanegade ved Matas
11.00 – 14.00 SuperBest Der serveres spændende 

retter foran butikken på Nygade
11.30 Zumba � tness ved Dance All Over på Nygade / Slotsgade
12.00 Helene og Sissel spiller på Torvet
13.30 Intersport Omkast ved point lighed i Skyd til måls-

konkurrencen. Trøjen kan kun vindes af de der er tilstede 
ved omkast. Arrangeres i samarbejde med HK Egene

14.00 Butikkerne lukker – tak for i år

ALLE ANSATTEI BUTIKKERNEER UDKLÆDTE
Kom og oplev den specielle oplevelse at blive serviceret af de kendte stjerner

3

mailto:graastenloebet@sysform.dk


grås T en for ful d musikTorvedage  i  grås T en

Hannah Tychsen og Else Povlsen kommer til os fra andre af Andelskassens afdelinger, 

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

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

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

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

Og vær med til at støtte dit lokalsamfund.

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

Velkommen til Hannah og Else. 
Sammen kan I mere.

Hannah Tychsen
87 99 36 50
hst@andelskassen.dk

Else Povlsen
87 99 38 37
emp@andelskassen.dk

Andelskassen Sønderjylland, Gråsten
Slotsgade 11 • 6300 Gråsten • Telefon 87 99 38 38

www.andelskassen.dk

Poul Madsen
Kunderådgiver

Jens Uwe Agerley
Kunderådgiver

Freddy Ruhlmann
Kunderådgiver

Else Marianne 
Povlsen
Ekspedition

Hannah S. 
Tychsen
Kunderådgiver

Spændende sviptur til

Stockholm
og Helsinki

 

Mandag den 12. september
- torsdag den 15. september

Efter opsamling kl. 8.00 i ahlmannsparken i 
Gråsten kører vi med passende pauser til Linkøping, 

hvor vi forventer at være sidst på dagen. 
Tirsdag den 13. september kører vi videre til Stockholm, hvor 
vi skal opleve nogle af Stockholms seværdigheder. Der vil også 

blive tid til at gå på egen hånd og måske spise lidt frokost.
Kl. 17.00 sejler vi med Silja-Line ud igennem Stockholm ś 

smukke skærgård med kurs mod Helsinki.

Silja Line’s færger er helt fantastiske. Der er mulighed for at 
nyde en lille ting på en af de mange små listige steder, shoppe 

i forretningsgaden eller nyde udsigten under udsejlingen.

Om aftenen er der arrangeret en overdådig buff et med øl, 
vin og vand - bagefter er der rig mulighed for at more sig.

Onsdag den 14. september får vi skibets store 
morgenbord inden vi lægger til kaj i Helsinki - lige midt 
i byen. Her får vi en byrundtur, hvor vi skal se nogle af 

seværdighederne i Helsinki. Vi skal bl.a. se Sibelius parken 
og Fjellkirken, som er smukt bygget ind i fj eldet.

Der bliver også lidt tid på egen hånd, eks. vis til et besøg i 
strøggaderne i Helsinki. Kl. 17,00 sejler vi mod Stockholm. 
Om aftenen er der igen kæmpebuff et ombord på Silja Line.

Torsdag den 15. september skal vi nyde indsejlingen 
til Stockholm, en fl ere timer lang tur ind gennem 
skærgården, inden vi kl. 9.30 atter lægger til kaj i 

Stockholm og bussen kører mod Helsingborg og videre 
over Sjælland til vi er tilbage i Gråsten sidst på aftenen.

prisen for turen er kr. 2995,- pr. person i dobbeltværelse
– enkeltværelsestillæg kr. 300,-

Tillæg for udvendig kahyt 120,- kr. pr. person

Prisen inkluderer:
3 overnatninger med morgenmad, heraf 2 på 

Silja Line’s færger (samme kahyt hver vej), 1 x middag, 
2 x buff et m/øl, vin og vand på Silja Line, egen bus 
under hele turen, alle udfl ugter, rejselederbistand

Tilmelding til telefon
2116 0683

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

Ansvarshavende 
redaktør
Gunnar Hattesen
Højmark 5, rinkenæs
6300 Gråsten

Telefon 21 16 06 83

redaktion@graastenavis.dk

Annonce 
chef 
Jimmy Christensen
Lundtoftvej 4, Kværs
6300 Gråsten

Telefon 29 25 95 50

graastenavis@hotmail.dk

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

Grafisk 
tilrettelæggelse 
Hans-Ole Nielsen
Graphos – Grafisk 
Industriel produktion

www.graphos.dk 

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

Regnskab
CH regnskab
Conny Hansen
Slotsgade 1, 1.sal 
Gråsten

Telefon 74 68 56 00

Kontor: Slotsgade 1, 6300 Gråsten
Åbningstider: Tirsdag kl. 10-12, onsdag kl. 13-15, 

Fredag kl. 13-15 eller efter aftale

Redaktionel 
medarbejder
Helle Gyrn

hellegyrn@gmail.com

& MØBELPOLSTER VÆRKSTED

Stort udvalg i møbelstoff er
Salg af restaurerede

antikke møbler
A D JØRGENSENS GADE 2

6300 GRÅSTEN

ÅBENT LØRDAG & SØNDAG
KL. 11.00 - 18.00

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

SIGGI ’S ANTIK

Gråstens butikker ser 
frem til Torvedage

Af Gunnar Hattesen

Traditionen tro afholdes 
der fredag den 5. august 

og lørdag den 6. august 
Torvedage i Gråsten. 
Og som altid er der lagt 
op til, at det skal blive 

festdage med masser af 
musik, underholdning og 
ikke mindst mulighed for 
at gøre nogle gode køb 
i byens butikker og i de 
mange boder.

Blandt disse boder vil der 
være børn og foreninger, 
som ved denne lejlighed vil 

få lejlighed til at profilere 
sig selv.

Der vil være omkring 20 
boder ved kræmmermar-
kedet, så der vil med ga-
ranti være noget for enhver 
smag.

De to dage byder på 
mange forskellige former 
for underholdning og 
musik. Temaet er netop 
"Gråsten for fuld musik" 
og Torvet vil genlyde af 
skøn musik fra tidlig mor-
gen til sen aften i de to 
dage.

Der er heller ingen, der 
hverken skal sulte eller 
tørste på Torvedagene.

Torvedagene er et højde-
punkt for Gråstens butik-
ker, og der er lagt et stort 
engagement i begivenhe-
den fra byens butikker. 

Torvedage trækker tusindvis 
af mennesker til Gråsten. 
arkivfoto 
Jimmy Christensen

Flagene for regentparret
Af Gunnar Hattesen

Slotsbakkens Flaglaug hej-
ste forleden flaget på Slots-
bak ken i Gråsten for at 
hilse regentparret velkom-
men til sommeropholdet 
på Gråsten Slot.

- Det er jo først rigtig 
sommer, når regentparret 
er ankommet på Gråsten. 
For håbent lig vil vejret 

også rette sig derefter, siger 
formand for flaglauget 
Mogens p. C. Jacobsen. 

Dannebrog røg til tops for at 
byde regentparret velkom-
men til Gråsten.

Danmarks Radio 
sendte fra Gråsten
Danmarks radio p4 sendte 
mandag formiddag to 
timers direkte udsendelse 
fra Gråsten. Optagelsen 
foregik fra Den gamle Kro 

med journalist Lars paaske 
ved mikrofonen.

Doris pørksen Schmidt 
fortalte om det fulde 
Sønder jyske Kaffebord, 
som består af minimum 

7 slags blødt brød og 7 
slags hård brød (småka-
ger). redaktør Gunnar 
Hattesen fortalte historien 
om Det Søderjyske Kaffe-
bord, om H.C. andersens 

besøg i Gråsten i 1845 og 
om Gråsten æblet, mens 
Gråstens sidste borgmester 
Bendt Olesen fortalte om 
de kongeliges ophold på 
Gråsten Slot.

Der blev også fortalt om 
seværdigheder på Gråsten-
egnen. programmet har 
omkring 800.000 lyttere. 
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5 . og 6.  augusT

FRI 
FINANSIERING

I RENTER OG GEBYRER
OVER 24 MÅNEDER

Kom ind og 
hør nærmere!

0 ,-
Koster cyklen fx 4.499 kr. betaler du 187 kr. i 24 måneder. Debitor-
renten er fast 0,00 %. ÅOP er 0,0%. De samlede omkostninger er 0 kr. 
Det samlede kredit beløb og det der skal betales tilbage, bliver dermed 
på 4.499 kr. altså samme pris som kontant.

Bedste kvalitet inden for børnecykler. Udstyret med kraftigt alustel, 
Nexus 3 gear,  gode fod- og håndbremser, samt fastmonteret baglygte. 
Sej og sikker på samme tid.

En drøm af en køremaskine, der giver din rugbrødmotor fuld energiomsætning i terrænet. Alpha Black alustel. RockShox 
Recon Silver forgaffel. Avid Juicy 3 hydrauliske skivebremser. Shimano Deore 27 gear med XT bagskifter. Farve: Mat Sort. 
Udstyrspakken indeholder computer, flaske holder, sadeltaske og multi tool. Inkl. montering.

Street med komfortabel kørestilling og  sadel. Lav indstigningshøjde. 7 Shima-
no  Nexus gear. Fodbremse og V-bremse. Fastmonteret baglygte og Duramax X5 
dæk, som beskytter effektivt mod  punkteringer.

4.299 ,-
KILDEMOES 

STREET LIMITED

FRA 2.599 ,-

EKSEMPEL:KILDEMOES BIKERZ PIGE / DRENG

FRA 

Fås 
kun hos 

Fri

Se fl ere cykler 
og udstyr 
på vores 
e-shop 
 fricykler.dk

UDSALG

SPAR 800 ,-

SPAR 
 500 ,-
på udvalgte 
børnecykler

7.399 ,-
TREK 6300 DISC

INKL. BONTRAGER 
UDSTYRSPAKKE

SPAR 1.900 ,-

BORGGADE 3 · 6300 GRÅSTEN · TELEFON 74 65 10 31

5



grås T en for ful d musikTorvedage  i  grås T en

Så er det igen 
messetid

Vi holder lukket
torsdag den 4. august
Fredag og lørdag 
er vi her igen med

Ekstra store
Nedsæ� elser

på de sidste
udsalgsvarer

Se også de første 
spændende 

nyheder

Ulsnæs Centret  6300 Gråsten  74 65 13 12

Vi glæder os til at se dig

Familieidyl på 
Gråsten Slot
Af Gunnar Hattesen

Solen havde fundet vej gen-
nem skyerne over Gråsten 
Slot, da den kongelige 
familie mandag samledes 
til den årlige familefoto-
grafering. I år var der to 
nye ansigter at finde på 
familieportrættet. Det var 
prins Vincent og prin-
sesse Jose phine, som for 
første gang var med til 
familiefotograferingen.

Deres store søskende, 
prins Christian og prin sesse 

Isabella var begge storsmi-
lende og sommerglade og 
tydeligt glade for de to små 
søskende. Det var prinsesse 
Isabellas tredje besøg på 
Gråsten Slot, mens prins 
Christian er oppe på fire.

prins Joachim og 
 prin sesse Marie og deres 
toårige søn Henrik nåede 
også frem til fotograferin-
gen på slottets havetrappe. 
prins Joachims to sønner, 
prins Nikolaj og prins Felix 
var også med.

Droning Margrethe og 

prins Henrik kunne såle-
des glæde sig over at have 
begge deres sønner og 
svigerdøtre samt alle deres 
syv børnebørn med på det 
store familiebillede i år. 
Fra Berleburg var prinsesse 
Benedikte sammen med sin 
søn, prins Gustav, og hans 
kæreste, Carina axelsson. 

Dronning Margrethe går med sit barnebarn Prins Christian i hånden ned af havetrap-
pen. Prins Henrik følges med sit barnebarn Prins Felix, Kronprinsesse Mary bærer Prinsesse 
Josephine på armen, mens Kronprins Frederik har Prins Vincent på armen. Foto Søren Gülck

Dronning Margrethe med 
sit barnebarn Prins Vincent, 
Kronprins Frederik, Prins 
Henrik med Prinsesse 
Josephine og Kronprinsesse 
Mary. Foto Søren Gülck

Bagest ses Prins Joachim, 
Prinsesse Marie og deres søn 
Henrik og Carina Axelsson, 
Prins Gustav og Prinsesse 
Benedikte.
Forrest ses Prins Vincent, 
Kronprins Frederik, 
Prins Christian, Prinsesse 
Josephine, Kron prinsesse 
Mary, Prinsesse Isabella, 
Dronning Margrethe, Prins 
Henrik, Prins Nikolaj og 
Prins Felix. 
 Foto Søren Gülck 

prinsesse Isabella er en lille 
charmetrold. 
 Foto Søren Gülck

Kongefamilien ses her ved den nye Søtrappe. Foto Jimmy Christensen
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 ALT SKAL VÆK NU
SÆSON SLUT

Alle inviteres til 
FOR UDSALG hos 
MR Schmidt & Dreehsen
Onsdag den 3. august 
kl. 17.00-20.00 

på alle varer i 
butikken - også på 
udsalgspriserneBLIV KLÆDT PÅ TIL CA. 

½ PRIS
Schmidt & Dreehsen
Nygade 7 · 6300 Gråsten · Telefon 74 65 09 86

NU GÅR DET LØS 

UDSALG

VELKOMMEN 
OG KOM I 

UDSALGSHUMØR

Starter Torsdag den 4. august kl. 9.30-17.30
Fredag den 5. august kl. 9.30-20.00
Lørdag den 6. august kl. 9.30-14.00

Du sparer 

yderligere 

10%
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I Sydbank er vores kunder forskellige. Nogle lægger 

vægt på at få deres personlige rådgiver. Andre, at vi 

er en solid bank. Gå ind på sydbank.dk/match og 

se, om vi passer til dig. Du kan også ringe til os på 

70 10 78 79 og høre, hvad vi som Danmarks 4. stør-

ste bank kan gøre for dig.

*  Ifølge EPSI Danmark er Sydbanks kunder blandt  

de mest tilfredse. Til trods for finanskrisen.

Nygade 17 · 6300 Gråsten

tlf. 74 37 73 70 · sydbank.dk

8
93
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07

10

– Her i Sydbank er 
kunderne glade for 

vores service*
Anne Kryhlmand, filialchef og kunderådgiver
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70 10 78 79 og høre, hvad vi som Danmarks 4. stør-
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VI SÆTTER TRYK PÅ
Og fylder teltet med gode tilbud og 
fantastisk livemusik med

fredag
STÆRK TOBAK

KR. 300,-

KR. 200,-

SHORTS
   NU

JEANS
Før op til
kr. 1000,-

   
NU

KORTÆRMET 
SKJORTER
    NU

KÆMPE BORD MED 
RESTER
Før op til
kr. 700,-

   NU

÷50%

÷40%

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

Kom og oplev

STÆRK
TOBAK
foran butikken 
FREDAG FRA KL. 16.00 – 19.00

LIVE 

Gråsten Løbet klar igen
Af Søren Gülck

For andet år i træk står 
løbeklubben under Gråsten 
Idræts- og Gymnastik-
fore   ning som arrangør af 
Gråsten Løbet. Det finder 
sted fredag den 5. august i 
forbindelse med Torve da-
gene i Gråsten.

 Sidste år deltog omkring 
hundrede løbere, men i år 
forventer vi det dobbelte, 
siger allan Hansen.

Løbet der skydes i gang af 
folketingsmedlem Benny 
Engelbrecht. Det er for alle 
uanset alder. Der løbes på 
to ruter henholdsvis 4,5 km 
og 9 km. 

Løberne opdeles i alder og 
der er præmier til nr. 1. 2. 
og 3 i hver aldersgruppe.

- Naturligvis er det en 
konkurrence, men hoved-
budskabet er at få motion, 
have det sjovt, og få så 
mange som muligt ud at 
løbe. Motion er sundt og 
gør man det til en fællesop-
levelse bliver det samtidig 
sjovt, siger allan Hansen.

Løbet bakkes op af en 
række sponsorer, der har 
doneret præmier til lø-
berne. Der ud over er der 
diplom til alle deltagere, 
der gennemfører.

Tilmelding kan ske via 
nettet eller som efter til-
melding i startområdet ved 
Matas i Gråsten mellem kl. 
16.00 og 17.00. 

Gråstenløbet startede i 2010 med knap 100 deltagere.
 arkivfoto Jimmy Christensen
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GRÅSTEN Slotsgade 7, 6300 Gråsten ∙ Tlf. 74 65 30 31 www.tojeksperten.dk

TORVEDAGE 
TILBUD

STRIK/SKJORTER
Normalpris 400,-

NU 100,-
LÆRREDSBUKSER
Normalpris 700,-

NU 350,-

STRIK/SKJORTER
Normalpris 500,-

NU 200,-

JEANS
Normalpris 700,-

NU 399,-

SKJORTER
Normalpris 600,-

NU 300,-

SKJORTER
Normalpris 500,-

NU 250,-
STRIK/SKJORTER
Normalpris 400,-

NU 100,-

POLO
T-SHIRT
Normalpris 200,-

NU 100,-
SHORTS

Normalpris 300,-

NU 100,-

T-SHIRT
1 STK. 50,-
Normalpris
pr. stk 150,-

3 STK 100,-

SKJORTER
KORT/ÆRMER
Normalpris op til 500,-

NU 100,-

SWEATSHIRT 
SKJORTER
Normalpris 400,-

NU 100,-

SPAR OP TIL

80%

SPAR
50%

SPAR
75%

SPAR
75%

SPAR
60%

SPAR
43%

SPAR
50%

SPAR
80%

SPAR
50%

SPAR
50%

SPAR
75%

SPAR
66%

ÅBNINGSTIDER
ONSDAG 9.30-17.30

TORSDAG 9.30-17.30
FREDAG 9.30-20.00
LØRDAG 9.00-14.00

÷20%
PÅ IKKE NEDSATTE VARER 

ONSDAG TORSDAG 
FREDAG LØRDAG
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 www.connixlmode.dk
Nygade 16 · 6300 Gråsten · Telefon 74 65 32 32

Dametøj
Str. 34 - 58

Priser fra kr.

Børnetøj
Str. 0 - 10 år

Priser fra kr.

Torvedags
TILBUD 

På gensyn
Janne og Conni

Vi er med på noderne, 

kig ind i butikken

Find noderne og vind et gavekort 

på kr. 500,-

Vi fylder gaden 
med rigtig 
gode tilbud

25,-
25,-

Nye smykker

Dronningen 
overværede koncert
Af Gudrun Jørsing

Gråsten Slotskirke dan-
nede søndag ramme om 
en spændende koncert. 
150 personer, turister såvel 
som lokale, havde fundet 
vej til slotskirken, og de 
havde den store glæde, 
at Dronning Margrethe, 
prins Henrik og Dronning 
anne Marie med følge 
også overværede koncerten.

Gråsten Menighedsråd 
havde fået det kendte 
barokorkester "Concerto 
Copen hagen" til at komme 
at spille, og deres program 
bestod af musik af purcell, 
Telemann, Händel og 
Vivaldi.

Orkesterets 6 medlemmer 
spillede alle fremragende, 
og man kunne tydeligt 
både se og høre, hvor glade 
de selv var ved at spille den 
slags barokmusik. 

Som solist i et af num-
rene, nemlig Telemans 

"Triosonate i d-moll for 
blokfløjte, violin og basso 
contino", hørte vi Nikolaj 
de Fine Licht, der spillede 
fremragende blokfløjte.

Desuden havde orkeste-
ret mezzosopranen Trine 
Bastrup Møller med som 
solist. Hun havde en meget 
smuk stemme og sang med 

stor indlevelse 4 arier, bl.a. 
dronning Didos dejlige 
klage: "When I am laid" 
fra Henry purcells opera 
"Dido og aeneas".

alle optrædende blev 
hilst med store klapsalver, 
og publikum var fornøjet 
over koncerten. 

Dronning Margrethe (til højre) og Dronning Anne Marie 
var blandt tilhørerne til koncerten i slotskirken. 
 Foto Gudrun Jørsing
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 00
To hjemmelavede 
grillpølser
med brød

 95
Grappolon druer
kl. 1 - Italien
Pr. ½ kg

 00

Gyros med 
kartoffelsalat 
og grøn salat
pr portion

 00

1 stk. stegt 
kylling med 
kartoffelsalat og 
grøn salat
pr portion

Der kan også 
købes øl, 

vand og vin

Gråsten for fuld musik
Der serveres spændende retter 

foran butikken i Nygade
Åbningstider i restauranten
Fredag kl. 11-19 Lørdag kl. 11-14

Store, søde og sprøde druer
fra det solrige Italien

Dotto Toget kører i Gråstens gader
Fredag kl. 10 - 19 og Lørdag kl. 10 - 14

Stoppested er p-pladsen ved Matas i JernbanegadePrøv en tur for 20 kr

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

HUSK! Du kan betale med alle disse kort i SuperBest

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

Tilbuddene gælder fra 
fredag den 5. august t.o.m.
lørdag den 6. august 2011
ÅBNINGSTIDER Hverdag 8-21 Lørdag og Søndag 8-18

Så
 læ

ng
e 

la
ge

r h
av

es

HUSK Hver dag friskbagt brød 
fra Rathjes Bageri

Stort udvalg i special og 
udenlandsk øl

Håndkøbs
medicin

Frimærker og 
taletidskort
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Christian og Isabella 
i Legoland
En af årets højdepunkter 
under kongefamiliens 
sommerophold på Gråsten 
Slot er den årlige udflugt 
til Lego land i Billund.

Siden tirsdag har 
Kron prins Frederik og 
 Kron prinsesse Mary 
holdt sommerferie på 
Gråsten Slot sammen med 

Dronning Margrethe og 
prins Henrik.

I år var det Kron prins 
Frederik og Kron prinsesse 
Mary, der alene stod 
for turen, og de morede 
sig mindst ligeså meget 
som prins Christian og 
 prin sesse Isabella.

Med på turen var også 

Grev richard og Komtesse 
Ingrid, der er børn af 
 prin sesse alexandra 
af Berle burg og Grev 
Jefferson.

Et sikkert hit for de små 
var konoturen, der slut-
tede med rutschetur og 
skumsprøjt. 

RELAX SHOE

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

Personlig vejledning og service Vi er kun et klik fra dig!

Besøg os på 
butikm.dk

TILBUDDET GÆLDER IKKE ALLE DAMESKO/SANDALER
EJ HELLER ILSE JACOBSEN GUMMISTØVLER SAMT NYE VARER

50% PÅ hele
BUTIKKEN

Simply the Best
KOM FORBI I TORVEDAGENE OG 

BLIV SERVICERET AF TINA TURNER

22

Andelskassen støtter små og store initiativer, der skaber glæde og sammenhold lokalt. 

Derfor sponserer vi naturligvis også Broager Ringridning. Egentlig er det vores kunder, 

der sponserer ringridningen, for uden kunder, ingen sponsorkroner. Så tak til Birgit. Og 

alle de andre kunder i Andelskassen. Sammen kan vi mere.

Kom ind og hør mere om, hvordan vi kan være en støtte for din økonomi. Og vær 

med til at støtte dit lokalsamfund.

Sponseret 
af Birgit …

Andelskassen Sønderjylland, Sønderborg
Rønhaveplads 19 • 6400 Sønderborg • Telefon 87 99 55 85 • www.andelskassen.dk

Velkommen til 
Torvedage
Kom og prøv prøv at spille golf. Put bolden i hullet og vind to gode fl asker vin

Monny Bunny deler godter ud til børnene.

Andelskassen Sønderjylland, Gråsten
Slotsgade 11 · 6300 Gråsten · Telefon 87 99 38 38 · Fax. 74474917 · www.andelskassen.dk

Frasorterede 
Børnesandaler               

100,-
Kraftige Dame-

og Herre Sandaler
Track Sandal

100,-
Rester i Damesko 

og Sandaler

100,-

TORVE TILBUD

414 til ringriderfrokost
Af Gunnar Hattesen

Stemningen var helt i 
top ved årets ringrider-
frokost, som samlede 
414 veloplagte deltagere. 
Det var 78 flere deltagere 
end i 2010. Formand for 
Gråsten ringridning 
preben Kleis bød velkom-
men til de mange festglade 

mennesker, som fik en 
herlig aften ved det hygge-
ligste af de sønder.

Viceborgmester Tage 
petersen (V) overbragte 
en hilsen fra Sønderborg 
Kommune, mens medlem 
af Europa-parlamentet, 
tidligere vicestatsmini-
ster Bendt Bendtsen (K) 
holdt en meget veloplagt 

festtale. Inden ankomsten 
til Gråsten havde han 
fået det råd, at han i sin 
tale ikke skulle sige noget 
pænt om Sønderborg og 
aabenraa. Så risikerer du 
at slippe godt fra det, lød 
det velmente råd. Og den 
fynske tppolitiker slap 
godt fra det, og modtog et 
stort bifald. 

Stemningen var ualmindelig 
god ved ringriderfrokosten.
 Foto Søren Gülck
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OPTIKER MØLLER
SLOTSGADE 4 ∙ 6300 GRÅSTEN 

TLF. 74 65 25 16 ∙ WWW.PROFILOPTIK.DK

Optiker
Elsebeth Christmas
Møller

Optiker
Laila Hartvig

Don Immel og Per Knudsen 
spiller jazz ved forretningen 

Fredag den 5. august kl. 16.30

Tilbuddet gælder fra tirsdag den 2. august til lørdag den 6. august

50% 
på nr. 2
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*

TilbuddeT med din 
mand, Kone, veninde, 

svigermor eller børn. 
-Du beTaler fulD Pris fOr Den DyresTe.

50% 
på nr. 2

 

Køb 2 par briller 
og få 50% på nr. 2*

T
il
b
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d
d
e
t
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a
n
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e
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*

TilbuddeT med din 
mand, Kone, veninde, 

svigermor eller børn. 
-Du beTaler fulD Pris fOr Den DyresTe.

SPAR

50%50%50%50%50%50%50%50%50%50%50%50%
40%40%40%40%40%40%40%40% SPAR

50%50%50%50%50%50%50%50%50%50%50%50%
40%40%40%40%40%40%40%40%

Spar op til 

70%

SLUT
SPURT

MANGE NEDSATTE 
VINTERJAKKER

I BUTIKKEN

Rohleder Sport · Nygade 14, 6300 Gråsten · Tlf. 74 65 21 21
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Prisoverrækkelse 
i Gråsten
Af Søren Gülck

prins Henrik overrakte 
torsdag Lions prins 2011 
på Gråsten Slot. Det skete 

i sin egenskab af protektor 
for Lions Danmark.

prisen er på en halv mil-
lion kroner og tilfaldt 
Hammel Neuro center 
til etablering af en ny 

sansehave til gavn for 
hospitalets hjerneskadede 
patienter og deres familier.

Overrækkelsen fandt 
sted i slottets havestue, 
hvor repræsentanter fra 
Lions Danmark og Lions 
Club Kellerup, der har 
indstillet Hammel Neuro-
center til prisen, var 
repræsenteret. 

Prins Henrik overrækker en halv million kroner til repræsenter for Hammel Neurocenter. 
 Foto Søren Gülck

Besøg af 
karikaturtegner
Af Søren Gülck

Vi danskere elsker at grine 
af karikaturtegninger, hvor 
politikere er de mest ud-
satte for denne kunstform. 
Men nu kan det blive 
lokalbefolkningens tur. 
Det er den franske karika-
turtegner alex Balan, som 
kommer til Gråsten for at 
tegne folks ansigter.

alex Balan tegner bl.a for 
Disney World  i paris, og 
var sidst i Gråsten i 2010, 
hvor mange blev udsat for 
hans streg.

alex Balan tegninger var 
så populærere, at guld-
smed og urmager Clas 
Meincke har bedt den fan-
tastiske tegner komme til 
Torvedagene.

alex Balan tegner lørdag 
d. 6. august fra kl. 11.00-
13.00 hos Meincke Ure 
Smykker i Gråsten. 

Det er gratis for børn at 
blive tegnet. 
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Billede  

Tekstboks til baggrund 
Tekstboks til baggrund 
Filial info 
Logo

Hvad kan du købe bolig 
for?
Er du på jagt efter drømmeboligen, men lidt i tvivl om, hvilke 
boliger du har råd til? 

Book et møde, hvor vi sætter tal på dine boligdrømmme. Med et 
Boligkøbsbevis i hånden bliver boligjagten mere konkret, så du 
kan slå til, når du ser drømmeboligen. 

Hvad kan du købe bolig 
for?
Er du på jagt efter drømmeboligen, men lidt i tvivl om, hvilke 
boliger du har råd til? 

Book et møde, hvor vi sætter tal på dine boligdrømmme. Med et 
Boligkøbsbevis i hånden bliver boligjagten mere konkret, så du 
kan slå til, når du ser drømmeboligen. 

Gråsten Afdeling
Slotsgade 1-3

Torvedagskonkurrence
1. Hvad hedder formanden for Kultur- og 

Erhvervsudvalget i Sønderborg Kommune?

 Stephan Kleinschmidt  Preben Storm 
 Aase Nyegaard

2. Hvor mange tyske børnehaver har vi i 
Sønderborg Kommune?

 1   3   10

3. Hvem er mindretallets familievejleder i 
Sønder-borg Kommune?

 Birgit Schories   Bodil Matzewska
 Sylvia Laue

Navn:

 

Adresse:

 

Vi sætter tre � otte præmier på højkant:
1. Et gavekort på 500 kr fra 

”A Hereford Beefstouw – Holdbi Kro”
2. Et familiespil 
3. En stor bøtte slik

Sæt dine kryds og a� ever kuponen på 
vores stand ved Gråsten Torvedage, lørdag, 
den 6. august mellem kl. 10.00 og 13.00. 
Lodtrækningen � nder sted kl. 13.00

Det tyske mindretals foreninger

120 dystede om pokal
Af Gunnar Hattesen

For 2. år i træk var der fod-
boldstævne i forbindelse 
med Gråsten ringridning. 
Fodboldstævnet blev 
en stor succes med 120 

spillere fordelt på 15 hold, 
som mødte op for at dyste 
om pokalen.

Det var de tre 
Gråstendrenge Michael 
petersen, Jakob Nørgaard 
og rasmus ringgaard, 

som sidste år fik idéen 
til at afholde et lille hyg-
geligt fodboldstævne til 
ringridning, så venner og 
bekendte kunne mødes i 
hyggelige rammer inden 
festen fortsatte på pladsen.

Første år gik rigtig godt, 
og i år blev det andet stæv-
ne i rækken endnu bedre.

præmierne var sponsore-
ret af Intersport Gråsten 
og ringridderkomiteen. 
Vinderholdet blev De 
Garvede Gutter.

Kim Lorentzen der 
normalt griller pølser til 
Gråsten Boldklubs hjem-
mekampe, åbnede op for 
salget og der blev solgt 
øl, sodavand og pølser 
til de i alt 300 deltagere 
og tilskuere. Overskudet 
fra stævnet blev skænket 
til Gråsten Boldklub, 
som havde udlånt baner 
og bolde til afvikling af 
stævnet. 

Fodboldstævnet havde 
deltagelse af gråstenere fra 
det øvrige land og blev en 
stor succes. 
 Foto rasmus ringgaard

Bedre økonomi
alle danske landbrugs-
skoler har nu sorte tal på 
bundlinjen. Dermed er fle-
re års negativ kurs ændret. 

Formand for foreningen 
Danske Landbrugsskoler 
og forstander på Gråsten 
Landbrugsskole, peder 

Damgaard, glæder sig over, 
at skolerne har fået lidt 
flere elever. Også Gråsten 
Landbrugsskole kom ud 
af 2010 med et overskud. 
Det skyldes også stigende 

landbrugspriser samt min-
dre afskrivninger på skolen 
i forhold til de seneste år.

I 2009 havde fem ud af 
ni skoler underskud. 

Gråsten Boghandel
Ulsnæscentret

Sundsnæs 11 . Gråsten 
Tlf. 74 65 44 22

School...is back!
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Sommerhuse søges!
Er dit sommerhus
ordentlig udlejet?

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

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

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

10
04

12

HUSK
Selvafhentningspladsen

er åbent hele ugen
Martin & Mogens Kaehne
Felstedvej 22, 6300 Gråsten
Tlf 74652855 / 51744946
www.ladegaardskov.dk

GRANIT TIL HAVEN
Selvafhentning og levering af 
granit til haven, belægnings� iser, sand, 
grus, stabil, skærver i mange farver, 
stenmel i � ere farver

Anlægs- og
vedligeholdelsesarbejde

TILSTANDS-
RAPPORTER

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

LEJLIGHED I GRÅSTEN
UDLEJES
62 kvm + kælder + have

Husleje kr. 5100,- inkl. varme og vand.

Ledig fra 15. oktober

HENVENDELSE
30491319 ELLER 61468563

UDSIGTSLEJLIGHED 
PÅ BELLEVUE I GRÅSTEN

91 m2 med 2 terrasser

3. sal med elevator

Særdeles � ot

6200 kr. + forbrug

TELEFON 20 19 33 86

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

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

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

Kom ind eller ring og få et uforbindende tilbud.

Gulvafslibning
Oliering - lakering

LejLighed på gård 
i rinkenæs

Udlejes pr 1. oktober.

Månedlig leje kr. 4.500,- + forbrug. 
Indskud 3 måneds leje.

henvendeLse meLLem kL. 18.00 og 21.00 på 

21 41 56 57

Fjordvejen 12, Kollund
6340 Kruså
Telefon 74 67 80 67

Aut. el-installatør

p h  2 / 1  p e n d e l

www. lou i spou l sen . com

Panthella Gulv
Design: Verner Panton

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

LEJLIGHED 
I GRÅSTEN

50 m2, centralt beliggende 
udlejes til rolig lejer 

uden husdyr og børn.

Husleje 2600 kr ex. forbrug.

HENVENDELSE PÅ 
TLF. 7465 2653

Tre glade kongelige 
søstre
Af Gunnar Hattesen

De tre søstre, Dronning 
Margrethe, prinsesse 
Benedikte og Dronning 
anne-Marie nød sam-
været med hinanden un-
der sommeropholdet på 
Gråsten Slot. Tirsdag kom 
Dronning anne-Marie fra 
London. Hun blev til man-
dag morgen og var således 
ikke med til familiefotogra-
feringen om formiddagen.

Dronningen anden sø-
ster, prinsesse Benedikte, 
var til gengæld med ved 
familiefotograferingen. 
Også prins richard var på 
Gråsten Slot nogle dage. 
prinsesse alexandra af 

Berleburg kom også med 
sine to børn, Grev richard 
og Komtesse Ingrid, lige-
som hendes storebror, prins 
Gustav og hans kæreste, 
Carina axelsson, nød nogle 
feriedage med familien i 
Danmark.

Grev Jefferson, som på 
grund af arbejde måtte mel-
de afbud til sin svigerinde, 
prinsesse Nathalies bryllup 
i Berleburg i juni, dukkede 
for første gang i 13 år ikke 
op i Gråsten. 

Dronning Margrethe, Prinsesse Benedikte og Dronning Anne-Marie var i strålene humør, 
da Den Kongelige Livgarde marcherede forbi. Foto Jimmy Christensen

1.600 så vagtskifte 
på Gråsten Slot
Af Gunnar Hattesen

Den kongelige familie er 
et trækplaster. Godt 1.600 
mennesker fra nær og fjern 
var fredag kl. 12.00 samlet 
i slotsgården ved Gråsten 
Slot for at se det officielle 
vagtskifte.

Forinden havde Den 
Kongelige Livgarde mar-
cheret gennem byen med 
start fra palæet kl. 11.43.

Den Kongelige Livgardes 
Musikkorps spillede i slots-
gården, mens Dronning 
Margrethe, prins Henrik, 
prinsesse anne-Marie og 

prinsesse Benedikte kom 
ud og vinkede.

publikum måtte stå på 
tæer for at få et glimt af de 
kongelige. 

1.600 lokale og turister fik et glimt af den kongelige familie. Fotos Søren Gülck 

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

Pasfoto på 3 minutter
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Håṙ Modė Hudpleje

Nygade 9 ˙ Gråsten ˙ Telefon 7465 0670

Salon Sanne for fuld musik
Gadesalg

Tøj Sko Smykker * trækkes fra ved kassen

½ PRIS
*

Kom og prøv en cykelsimulator
og vær med i konkurrencen om 
bl.a et par Oakley M Frame solbriller
Arrangeres i samarbejde med
Professionel Bicycle Specialist

Rikke og Ida 
laver 
ansigtsmaling

40,-

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

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

300 kr pr. time

KLINIK
ANNA-MONA

v/Mona Jæger, Brinken 2 . Gråsten

Træffes bedst mellem kl. 8-9
Tlf. 74 65 09 26 

Fodpleje

Bestilling af blomster og kurve
modtages på 74 65 17 48 eller

www.slotsgadensblomster.dk

RING 74 65 17 48

På vagt for Dronningen
Af Søren Gülck

Den Kongelige Livgarde 
er nok en landsdelens 
største turistattraktioner 
i disse dage. alle rede en 

time før garden trækker 
op i Gråstens gader tager 
publikum opstilling foran 
indgangen til slottet for at 
nyde synet af de taktfast 
marcherende soldater. 

Den Kongelige Livgarde 
er noget af det enhver 
dansker kan identifi-
cere sig med. Det er 

næsten ligesom når vi ser 
et Danne brog under frem-
mede himmelstrøg.

Livgarden er noget af det 
mest fotograferede sammen 
Den lille Havfrue.

Bag de flotte uniformer, 
de blankpolerede støvler 
og tornyster gemmer sig 
en verden af hårdt trænede 
soldater med skarpe skud i 
geværet. De er ikke blot ga-
lionsfigurer og statister til 
glæde for turisterne, men 
er døgnet rundt på vagt for 
den danske kongefamilie. 

Det er Den Kongelige Liv-
garde som holder vagt ved 
Gråsten Slot. 
 Foto Søren Gülck

DET ER ALDRIG FOR SENT AT

HULMURSISOLERE
Efterisolering på en nem, billig og effektiv måde

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

BØRGE NØRGAARD APS
Tømrer & Snedkerforretning
Bækgade 14, Blans · 6400 Sønderborg
TELEFON: 74 46 15 29 MOBIL: 40 20 15 29
www.bnisolering.dk         E-mail: mail@bnisolering.dk
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ALT INDENFOR HÅRDE HVIDEVARER
Salg-Service-Reparationer Såvel store som småt

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

ALT I 

SERVICE/SALG

Aut. El-installatør og Stærkstrømstekniker

Flemming-Mikael Jensen
Vandtårnsvej 15
6300 Gråsten

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

Jens T.  21 47 95 90

alt el-arbejde til 
konkurrencedygtige priser

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

Erik H. Hansen
Frudam 4, Gl. Skovbøl

6200 Åbenrå · tlf. 2424 0451

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

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

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

SVEND AAGE THOMSENS

MALERFORRETNING
Varnæs • Telefon 74 68 03 23

Biltelefon 23 39 10 90

Kliplev Service Center
Vestermarksvej 10, Kliplev

6200 Aabenraa
74 68 74 55

FELSTED 
FORSAMLINGSHUS

Henvendelse 
vedr. udlejning:

Telefon 74 68 59 29

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

Velkær 11 - Gammel Skovbøl - 6200 Aabenraa

Køl – Frost -
Varmepumper

FRI-KØL
aut.kølefirma
v/Dion Jensen

dj@fri-koel.dk /tlf30516434

Bent Christensen
Tømrer- & snedkerforretning ApS

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

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

VinduesMester

Benzin- og kiosksalg
Vi har fået forhandling af Danske Spil

Køb og salg af nye og brugte biler

AUTO
REPARATIONER

• Serviceeftersyn

• Motortest

• Bremser

• Dæk

• Ruder

• Syn

• Rust

• Trafi kskader m.m.

• Opel Service

Gisselmann
Kongevej 85

6300 Gråsten
74 65 01 70

Egernsund Malerforretning
v/Verner Bentzen

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

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

Holbøl VVS v/ Kim Hou Telefon 2969 3746

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

Varme, Sanitet, Ventilation
reparation af rørskader

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

mobil nr.: 2533 2182

e-mail: macjoy@bbsyd.dk

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

Godt håndværk 
der er omfattet af

VinduesMester

Tømrer 
Gården
v/ Peter Veng

Tømrer Gården
v/ Peter Veng

Aut. Installatør

R.Pedersen VVS

Gasservice

Vand, varme og sanitetsarbejde

Blikkenslagerarbejde

Smedearbejde

Sundnæs 21
6300 Gråsten
Tlf. 74 65 18 65

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

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

tilbud på rejser, ud� ugter osv. 

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

Quorp Busser
Stenvej 8 - 6300 Gråsten

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

 & 

Padborg  
Glarmesterforretning

Oksevej 4 • 6330 Padborg • goglas.dk

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

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

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

Glas Rammer

Tak fordi du 
handler lokalt

- REGNSKAB OG
HJEMMESIDER

Slotsgade 1, 1. sal
6300 Gråsten
Tlf. 74 68 56 00
Mobil 29 89 56 04
www.chregnskab.dk

Conny Hansen
Mobil: 29 89 56 04
ch@chregnskab.dk

KVÆRS VVS
Aut. VVS installatør

Degnetoft 15 – Kværs
6300 Gråsten

Tlf. 74 65 94 10
Gratis rådgivning og tilbud
Forhandler af Vaillant gasfyr & KSM Stokerfyr Tlf. 74 48 90 30 www.frankthomsenaps.dk

• TV-inspektion • Spuleservice • Aut. kloakmester

Elektriske problemer?

www.lunddal-el.dk

Elektriske problemer?
✔El-service  ✔styring

✔tele & EDB  ✔tyverialarmer
til industri, erhverv og private!
-Ring 74 65 18 40, døgnvagt

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

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

Mad ud af huset
Kalvø Badehotel
Tel. 74 66 21 31

www.kalvoebadehotel.dk
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Gråsten Sommerfestival 

Stol på Gråsten

Arrangementet starter kl. 15.00

Musikken starter kl. 16.00

VEL MØDT!!

Torsdag den 4. august

i Ulsnæs Centret

Skotsk og irsk folkemusik med

DRONES AND 
BELLOWS

Hotwings

Normalpris 
kr. 59,95

Spar 10,-

BBQ Kuvertlår
– grillkrydret
 
2 stk  
350-450g

Normalpris 
kr. 49,95

Spar 10,-

BBQ Mini Landkylling
– grillkrydret
 
1400 
-1600g

Normalpris 
kr. 99,95

Spar 10,-

kr. 49,95
Tilbud

kr. 39,95
Tilbud

kr. 89,95
Tilbud

Gråsten Fjerkræ
Kværsgade 18, Kværs

6300 Gråsten
Telefon 74 65 90 71

Gårdbutikken er åben 
hver fredag 8-12

Vi tager Dankort 

1000g

Kom og få en autograf

og skyd til måls med

KIF Kolding’s
Anders Oechsler

Tidspunkt ændret til
LØRDAG DEN 6.8.2011

KL. 12.00 – 13.30
til f inalerunden

Trøjen kan kun vindes af de

 der er tilstede ved omkast
Præmie: En signeret Kolding spilletrøje

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

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

SPAR

50%50%50%50%50%50%50%50%50%50%50%50%
40%40%40%40%40%40%40%40%

SPAR

50%50%50%50%50%50%50%50%50%50%50%50%
40%40%40%40%40%40%40%40%

Avisindsamling
Indsamlingsdatoer 

for de næste avisindsamlinger

Den 27. August, 2011

Den 08. Oktober, 2011

Den 03. December, 2011

Den 21. Januar, 2012

Gråstenspejderne

Avisindsamling
Indsamlingsdatoer for de næste 
avisindsamlinger

den 27. august 2011
den 8. oktober 2011

den 3. december 2011
den 21. januar 2012

Gråstenspejderne

Mød Venstres 
Politiske ordfører

Ellen Trane Nørby
til Torvedage i Gråsten

Fredag fra kl. 15.00
Få en snak med Tage Petersen, 

Viceborgmester og formand for Børn- og 
Uddannelsesudvalget & Jens Peter Thomsen, 

formand for Arbejdsmarkedsudvalget

Du kan fi nde os ved Den Gamle Kro, hvor vi 
byder på kaffe og småkager.

Kanaloa Kropsterapi 
ved annemette Hougaard

Få
 √ afspænding
 √ Smertelettelse
 √ ro og koncentration
 √ God indlæring
 √ Energi og glæde
 √ En rolig søvn
 √ Smidighed 
 √ Balance

KLINIK I TINGLEV OG BØRKOP
Telefon 20 11 03 11 www.kanaloakropsterapi.dk

Turister fra 
Australien
Af Søren Gülck

Turister fra australien var 
med både Dannebrog og 
det australske flag taget til 
vagtskiftet på Gråsten Slot 
for at få et glimt af Kron-
prinsesse Mary, der ikke 
blot er danskernes, men i 
høj grad også australiernes 
prinsesse.

Men flaget og gæsterne 
hang noget med skuffen, 
da kronprinsparret og de-
res børn var taget til Lego-
land. Så de feriebilleder de 
havde drømt om at kunne 
sende hjem til landet down 
under blev desværre ikke 
til noget. 

Turister fra Australien var blandt de fremmødte ved 
vagtskiftet på Gråsten Slot. Foto Søren Gülck

FERIELUKKET
fra Mandag den 15. august 

til Lørdag den 27. august
Begge dage inkl.

Jeg starter igen mandag den 29. august

FRISØR GERT ØSTERGAARD JENSEN
Nygade 3 6300 Gråsten Tlf. 7465 0498

Dronningens kok
Det er annette Heicks 
mand, Jesper Vollmer, der 
for tiden har travlt med at 

tilberede menuen for de 
kongelige under sommer-
opholdet på Gråsten Slot. 
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Gråsten Boldklub

Fodboldtræning
Efterår 2011

Årgang Trænere Telefon Tidspunkt Start 

U5, fælles
årgang 2007 René Svendsen 23464624 Onsdag

16.45 – 17.45 Uge 32

U6, fælles
årgang 2006

Roger Meijers
Michael Jessen
Britt Pedersen
Lena Rasmussen

29667415
74654720
42221156
74562223

Onsdag 
16.45 – 17.45 Uge 32

U7, fælles
årgang 2005

Anne Marie Pedersen
René Svendsen

74651255
23464624

Onsdag 
16.45 – 17.45 Uge 32

U8, drenge
årgang 2004

Bo Hagge
Sabu Pedersen
Nikolaj Schou

22922897
74650142
24402771

Tirsdag og torsdag
16.45 – 17.45 Uge 32

U8, piger
årgang 2004 Anders Petersen 74653495 Tirsdag og torsdag

17.00 – 18.00 Uge 32

U9, drenge
årgang 2003

Bo Franson
Keno Lange
Casper Schmidt

24816339
74654042
74653001

Tirsdag og torsdag
17.00 – 18.00 Uge 32

U9, piger
årgang 2003

Carsten Jørgensen
Torben Matzen

28942792
74654746

Tirsdag og torsdag
17.00 – 18.00 Uge 32

U10, drenge
årgang 2002 Roger Meijers 29667415 Tirsdag - torsdag

17.15 – 18.30 Uge 32

U10, piger
årgang 2002 Ditte Hansen 60184590 Mandag – onsdag

17.15 – 18.15 Uge 32

U11, drenge
årgang 2001 Bo Hagge 22922897 Tirsdag - torsdag 

17.30 – 18.45 Uge 32

U11, piger
årgang 2001 Ditte Hansen 60184590 Mandag – onsdag

17.15 – 18.15 Uge 32

U12, drenge
årgang 2000

Jette Skursch
Søren Burmeister
Anders Skursch

74652988
27145654
74652988

Tirsdag - torsdag 
17.00 – 18.30 Uge 32

U12, piger
årgang 2000

Carsten Nielsen
Thomas Christensen

74674049
74653538

Mandag – onsdag
17.00 – 18.30 Uge 32

U13, drenge
årgang 1999

Michael Jessen
Henrik Rathje
Carsten G. Andersen
Michael Schlüter

74654720
74651351
74654595
27903703

Tirsdag - torsdag
17.30 – 19.00 Uge 32

U13, piger
årgang 1999

Elmedina Rakovic
Ermina Rakovic
Allan Paag

27853940

74652003

Mandag – onsdag
17.00 – 18.30 Uge 32

U14, drenge
årgang 1998 Jesper Nørgaard 60167365 Tirsdag - torsdag

17.30 - 19.00 Uge 32

U15, drenge
årgang 1997

Mogens Hansen
Erhard Auerbach
Jens Andresen

74652503
74653405
74461074

Tirsdag - torsdag
18.00 - 19.30 Uge 32

U14 - 15, piger 
årgang 1997 - 1998

Kenn Merrild
Allan Sørensen

74654550
74654401

Mandag – onsdag
18.00 – 19.30 Uge 32

U17, drenge
årgang 1995 - 1996 Preben H. Nielsen 30580944 Tirsdag – torsdag

18.30 – 20.00 2/8

U18, piger
årgang 1994 - 1996

Gorden Erichsen 74653993 Mandag – onsdag
18.00 – 19.30 Uge 32

Herresenior Per Hansen 20996833 Tirsdag - torsdag
19.00 - 20.30 Uge 32

Old boys, veteraner, 
superveteraner Paul Petersen 74652918 Søndag 

10.30 – 12.00 Uge 32

Old boys, veteraner, 
superveteraner Paul Petersen 74652918 Søndag 10.30 – 12.00

Al træning foregår på Årsbjerg. 

Du er altid velkommen til at kontakte vores konsulent, hvis du 
kunne tænke dig at være træner.

Børne- og ungdomskonsulent, René Svendsen 
74653691/23464624

GRÅSTEN LØBET 2011
Fredag den 5. august kl. 17.30

4,5 og 9 km

Sted: Matas, Jernbanegade Gråsten

Omklædning: Ahlmannsparken

Startnummer: Udleveres fra kl.16.00 i startområdet

Tid: Tidtagning med stregkoder

Præmier: 1,2 og 3 plads, aldersopdelt Diplomer: Diplom til alle deltagere 
efter løbet

Startgebyr: 50 kr. for alle, som indbetales på konto 8060-0001174834 ved 
tilmeldingen, husk navn. Eftertilmelding 50 kr + 25 kr

Tilmelding: På e-mail graastenerloebet@sysform.dk eller 
www.gig-graasten.dk. Venligst oplys 4,5 eller 9 km, navn, 
adresse, alder, samt løbeklub.

Tilmeldingsfrist: 2. august

Eftertilmelding: I startområdet kl. 16-17

500 så håndboldstjerner
Af Kasper Sørensen

Søndag indtog danske og 
tyske håndboldstjerner i en 
fyldt ahlmannspark, hvor 
500 tilskuere, kunne opleve 
håndbold på højeste plan.

De tre fremmødte hold 
Kolding IF, SønderjyskE 
og TSV Hannover-Burg-
dorf talte stjerner som 
Bo Spellerberg, Lars 
Christiansen, Morten 
Olsen asgeir Hallgrimsson, 
rune Ohm og Martin 
Hansen. De gav publikum 
tre spændende kampe, hvor 
de indbyrdes styrkeforhold 

blev sat på plads inden 
sæsonstart.

- Der blev spillet god 
håndbold, hvor der ikke 
blev givet meget i krogene, 
der blev kæmpet for hvert 
et mål. De kompetente 
dommer per Olesen og 
Mads Ejby gjorde også 
deres til, at kampe gik fint, 
og der blev spillet fair, si-
ger formand for HK Eene 
Gitte Thaysen.

Det tyske hold hjemtog 
sejre over begge de danske 
hold, mens Kolding måtte 
nøjes med en sejr på 22-15 
over Sønder jyskE. De blev 
således ikke til nogen sejre 

for de lokale drenge fra 
Sønder borg.

- alt i alt var det en vel-
lykket eftermiddag, hvor 
500 tilskuere havde valgt at 
bruge en solskinsdag til at 
se håndbold. Så for os har 
det været et utrolig vellyk-
ket arrangement, og vi er 
glade for så mange frem-
mødte, siger Gitte Thaysen.

resultaterne fra de 
tre kampe blev såle-
des. SønderjyskE – KIF 
Kolding: 15 – 22, KIF 
Kolding – TSV Hannover-
Burgdorf: 19 – 23, TSV 
Hannover-Burg dorf – 
Sønder jyskE: 28 -23. 

500 begejstrede tilskuere så håndbold på topplan i Ahlmannsparken.
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5 . og 6.  augusT

tilbyder
et nyt og 

spændende 
sortiment
Kom og se

Dette tilbud gælder kun 
søndag den 7. august

Gråsten

SuperBrugsen Gråsten Telefon 73 65 26 00Annoncen er trykt med forbehold for trykfejl

Danske 
tomater
Kl. 1

Lillebror 
ostehaps

500 gr.

1495

10 stk

1800
Pakke
m/ 18 stk

1800
SLAGTERENS STORE

GRILLMARKED
SØNDAGSTILBUD

Hakket
Oksekød
10-14%

8 stk

10000
500 gr.

1750

Æble eller 
pære
cider
3 X
1½ liter

1995

Roastbeef af 
inderlår

1/2 kg

5495

Hakket 
svinekød
10 - 14%

Håndmadder eller 
3-lags sandwich

3 stk
kun

1500

Åben på søndag 10-16

SLAGTEREN
tilbydertilbyder

BAGEREN DELIKATESSEN
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Gourmet og Oplevelser i Grænselandet

Benniksgaard Golfrestaurant
v/ Hans Harvest Tlf. 7365 4231   2642 7788
Sejrsvej 109 – 113  rinkenæs www.benniksgaardgolfrestaurant.dk

Hele familien(S) spisested

LUKSUS 
SØNDAGSBRUNCH
fra 11.00 – 15.00
kr. 109,-

A LA CARTE
Dagligt samt søn og helligdage 
11.00 – 21.00

SELSKABER OP TIL 
175 PERSONER
Lad Benniksgaard Golfrestaurant 
danne rammen om den kommende fest
Og lad vores kokke og personale 
forkæle Jeres gæster
Nyd festen, udsigten over 
Flensborg Fjord med Danmarks 
smukkeste golfbane 
Op til 175 gæster 

FÆRGEN BITTEN
Spar tid og penge

Spring bilkøen over og skyd genvej til nye 
oplevelser på det naturskønne Als

Sejlplan
Faste minuttal fra Ballebro 15 & 45 

sidste afgang 21.15
Faste minuttal fra Hardeshøj 
00 & 30 sidste afgang 21.30

M/F “Bitten Clausen”
Hardeshøj-Ballebro 

Færgevej 70, 6430 Nordborg 
Telefon 74 45 28 00

Telefon færgen: 20 33 15 07

www.faergen-bitten.dk
Mail: bitten@sonderborg.dk

Gastronomi 
og nydelse

Smukt restaurerede bygninger og en 
fantastisk udsigt hen over fj orden mod als

Lavmælte stemmer i samtale om livet. 
Det klukkende vand få meter væk. Duften fra køkkenet 

af gode danske råvarer, der bliver tilberedt af 
kyndige hænder. Og derefter smagen!!!

Med fremragende mad, høfl ig betjening og 
en af Danmarks smukkeste udsigter er vores 

pavillon stedet, hvor man sætter en tankestreg. 
Hvor sanserne bliver forkælet, og hvor livet tænkes 

igennem, fejres eller måske ændres radikalt

 Færgevej 5, 6400 Sønderborg
Telefon 74 46 13 03 Fax: 74 46 13 09

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

Sommerbuffet
Leveres kun fra 1. juni til 30. september 

Helstegt svinemørbrad, græske frikadeller, orangemarineret kalkunfilet. 
Dertil en salatblanding af iceberg, revet gulerødder og feta, 
limedressing, pastasalat og flødekartofler med flåede tomater og bacon. . kr. 7950

2 retters buffet fra kr. 9950
 3 retters buffet fra kr. 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. 

Til søs med Mik Pedersen
Af Søren Gülck

Hele sommeren kan man 
fra Gråsten stå til søs med 

skagenskutteren Mik 
pedersen. 

Den smukke maleri-
ske kutter har dagligt 

flere sejladser fra havnen, 
der udgår fra Marina 
Fiskenæs. Der er tursejlad-
ser og fisketure, men man 
kan også arrangere sin helt 
egen tur efter eget ønske.

En sommerdag eller som-
meraften på Flensborg 
Fjord er en oplevelse. Man 
kan nyde sommersolen, 
nyde duften af hav og 
mærke vinden og se fug-
lelivet på fjorden. Med 
lidt held kommer man 
tæt på en flok marsvin, 
der nysgerrig svømmer 
omkring. 

Flot udsigt fra 
Ballebro Færgekro
Af Søren Gülck

Ballebro Færgekro er en fa-
milierestaurant med varmt 

og koldt køkken. Fra 
kroen er der en enestående 
panoramaudsigt ud over 
alssund. Her kan man se 

Færgen Bitten Clausen, der 
sejler mellem Ballebro og 
Hardeshøj.

Omkring den hyggelige 
og romantiske kro, som 
byder på et alsidige menu-
kort, er der er gode bade- 
og aktivitetsmuligheder. 
Derudover er der mulighed 
for at gå en slentretur i 
strandkanten ved alssund.

Hvis vejret er til det, kan 
man nyde kaffen eller et 
glas køligt vin eller en øl 
på terrassen et par meter 
fra vandet. Det er en kro 
og et menukort, turister 
bør opleve, og hvor per-
sonalet kræser for deres 
gæster. 

Holdbi Kro har været 
spisested i 300 år
Af Søren Gulck

Et par kilometer nord for 
Krusågrænsen finder du 
Holdbi Kro, der i år fejrer 
300 års jubilæum.

Her serveres den bøf, 
du altid har drømt om, 

men endnu ikke smagt 
–tilberedt af velhængt og 
modnet Herford kødkvæg. 
Du vælger selv vægten og 
hvilket stykke kød du vil 
nyde, og hvor meget du vil 
betale.

Det er den østrigske kok 

paul Loichtl, der tryller i 
restauranten, og besøget 
bliver bestemt en oplevelse 
for sanserne med udsøgt 
betjening. 
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Gourmet og Oplevelser i Grænselandet

Snup en glad dag i Sønderjyllands sjove som-
merland. Svingende, snurrende, og  sprøjten de 
forlystelser og vandland til en sjov dag sam-
men. Vi ses i Sommerland Syd i Tinglev.

www.sommerlandsyd.dk
Sommervej 4 - DK-6360 Tinglev

Snup en glad dag i Sønderjyllands sjove som-
merland. Svingende, snurrende, og  sprøjten de 
forlystelser og vandland til en sjov dag sam-

sejlplan 
Mandag
Kl. 08.00 - 12.00 Fisketur
Kl. 14.00 - 16.00 alm. 
sejltur
tirsdag
KI. 10.00 - 14.00 Sejltur 
til teglværksmuseet
Onsdag
KI. 09.00 - 12.00 Fisketur
KI. 13.00 - 15.00 Sejltur

torsdag:
Kl. 08.00 - 12.00 Fisketur
KI. 14.00 - 16.00 Sejltur 
til Okseøerne
Fredag:
KI. 9.00 - 13.00 Sejltur til 
teglværksmuseet

stå til søs med

sKAGensKutteren
Ms Mik Pedersen

Max. 10 personer
Vi sejler hele sommeren fra Marina Fiskenæs havn

Vælg vores faste fi ske eller udfl ugtsture, 
eller planlæg selv en tur efter eget ønske

Tilmelding skal ske i receptionen eller på telefon 7365 0033

Pris:
Børn 3 - 12 år kr. 150,-

Over 13 år kr. 250,-

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

Tlf. 74 44 29 85

Kom til
Vemmingbund

Nyd strand, sand og vand og
vores hjemmelavede mad m. m. til

meget acceptable priser

Den Gamle 
Kro i Gråsten
Af Søren Gülck

Den Gamle Kro i Gråsten 
lever helt op til sit navn. 
Her er lavt til loftet, char-
me og atmosfære med en 
stemning af bondestuestil. 
Kroen er det ældste hus i 
Gråsten og et skattet spise-
sted for lokalbefolkningen.

Køkkenet byder på god 
solid mad, og der er nok af 

det. Her kan man få søn-
derjyske egnsretter og et 
glas godt øl.

Den Gamle Kro byder 
jævnligt på det berømte 
Sønderjyske Kaffebord, 
der består afet overflødig-
hedshorn af kager. Man 
har ikke været i Gråsten og 
Sønderjylland, hvis man 
ikke har været på Den 
Gamle Kro. 

Skyd genvej med Bitten Clausen
Af Søren Gülck

Med Færgen Bitten 
Clausen, der sejler mellem 
Ballebro til Hardeshøj, 
skyderman genvej til 
det smukke als og nye 
oplevelser.

Danfoss Univers er topat-
traktionen på Nordals med 
underholdning og udfol-
delsesmuligheder til hele 
familien.

Hvis man holder af natur 
er OldeNor med sit rige 
fugleliv et besøg værd. 
Man kan være heldig at 
opleve havørnen på dette 

sted, så husk kikkert og 
kamera. Nørreskoven med 
sin imponerende bøgetræer 
er absolut et besøg værd. 
Husk en afstikker ad de 
små veje til østkysten, som 
er rig på muligheder for 
lystfiskeri og for at dykke i 
de kystnære områder med 
krystalklart vand.

på Sydals finder Vibæk 
Vandmølle, galleri Eje og 
Kærneland med en enestå-
ende badestrand.

I Sønderborg lufthavn 
er der mulighed for 
rundflyvning. 

Færgen Bitten Clausen sejler fra Ballebro til Hardeshøj på 
Nordals. Foto Søren Gülck

Eldorado for børn
Af Søren Gülck

Sommerland Syd er en 
børnevenlig forlystelses-
park ved Tinglev. Her kan 
man bruge hele dagen på 
sjov og ballade. Børnene 

vil elske stedet og vil sove 
godt efter en dag, som 
bliver rig på udfordringer 
i sommerlandet. Det er 
topunderholdning for børn 
og legesyge sjæle. 

23

http://www.sommerlandsyd.dk
http://www.marinafi


grås T en for ful d musikTorvedage  i  grås T en

Sæt kryds
 Tillykke uden foto max. 25 ord  ..........................  60 kr.
 Tillykke med foto max 25 ord  ..........................  100 kr.
 Tillykke Åbent hus med foto max 25 ord  .........  100 kr.
 Tillykke Åbent hus uden foto max 25 ord  ..........  60 kr.

 Udover 25 ord 1 kr. pr. ord
 Frankeret svarkuvert vedlagt
  ........... kr vedlagt evt. i check

Skriv teksten tydeligt på nedenstående linier:
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................

Vigtigt: Skal udfyldes, men kommer ikke i avisen.
Indsenders navn og adresse samt evt. tlf.
..................................................................................
..................................................................................
Skal være os i hænde senest fredag kl. 18 før indrykningen. 
Kuponen skal a� everes i Gråsten Avis postkasse i 
Ulsnæs Centret.

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

Gråsten slotskirke 
Søndag den 7. august kl. 11.00 ved Jan Unold

Adsbøl kirke
Søndag den 7. august kl. 9.30 ved Jan Unold

kværs kirke 
Søndag den 7. august Ingen gudstjeneste

broAGer kirke
Søndag den 7. august kl. 10.30 ved 

Stefan Klit Søndergaard

Felsted kirke
Søndag den 7. august kl. 10.00 ved Oliver Karst 

eGernsund kirke 
Søndag den 7. august kl. 10.30 

ved Mai-Britt J. Knudsen

rinkenæs kirke
Søndag den 7. august kl. 10.30 Korskirke 

ved Vibeke von Oldenburg

kliplev kirke
Søndag den 7. august Ingen Gudstjeneste. 

Der henvises til nabokirker

vArnæs kirke
Søndag den 7. august kl. kl. 10.00 ved Poul Callesen

nybøl kirke
Søndag den 7. august kl. 10.30 ved Kingo

vester sottrup
Søndag den 7. august kl. 9.00, ved 

Vibeke von Oldenburg

ullerup kirke
Søndag den 7. august kl. 9:00 ved Kingo

nordschleswiGsche Gemeinde
(Den tyske frimenighed)

Søndag den 7. august kl. 10.30 
Nordborg ved Pastor Sylvia Laue

Gudstjenester

Sogneud� ugt til 
MØGELTØNDER

Den 17. august kl. 13
Vi mødes ved Korskirken

Kaff e på Slotskroen og dereft er 
ser vi Møgeltønder Kirke

Pris 80 kr som betales i bussen
Tilmelding nødvendigt til

Inge Nielsen 20 16 50 73
På gensyn
Rinkenæs

Menighedsråd

Guldbryllup
Hanne og Johannes Nielsen
ønskes hjertelig til lykke med

guldbrylluppet
den 5. august 2011 af børn, 

børne- og svigerbørn.
Der er åbent hus på bryllupsdagen 

fra kl. 8 på adressen 
Stranderød 13, 6300 Gråsten

Populær musik i teltet
Af Søren Gülck

Glade toner og masser af 
pupulær musik for enhver 

smag genlød fra teltet på 
butikstorvet i Ulsnæs-
Centret lørdag, hvor der 

blev spillet nonstop musik 
fra kl. 12.00 – 01.30.

Der var tale om en 
sand kavalkade af 

populærmusik fra før 
og nu, leveret af profes-
sionelle band og solister, 
arrangeret af Center pub i 
Ulsnæscentret.

- Det er altid en økono-
misk satsning, når man 
stiller et så stort musikar-
rangement på benene, siger 
indehaveren Morten Latter 
fra Center pub.

- Set i bakspejlet er vi 
tilfreds med lørdagens 
arrangement, og jeg tror, 
gæsterne fik en god mu-
sikoplevelse i det til tider 
fyldte musiktelt, fortæller 
Morten Latter. 

Teltet på butikstorvet var 
fyldt med levende musik i 
over 13 timer. 
 Foto Søren Gülck

Gråsten Gardens Venner 
afholder

Kæmpe 
Loppemarked
Ulsnæs 42, 6300 Gråsten
Lørdag den 13. august 2011 fra kl. 10-16
Søndag den 14. august 2011 fra kl. 10-16

NYT: AUKTION SØNDAG KL. 11.00
Auktionsliste fås på markedet fra lørdag den 13. og 
på www.graasten-garden.dk fra den 7. august 2011

Gråsten garden spiller foran hallen lørdag kl. 9.30 – 10.00
Cafeen sælger kaffe, øl og vand samt ringriderpølser

------------

Restsalg – Kom og gør en god handel

Lørdag den 20. august 2011 fra kl. 10 - 13

Hjertelig tak
for al opmærksomhed ved vort sølvbryllup den 25. juli. 

Tak for al den hjælp vi har fået - dørranken, sange, 
musik mm. Det blev en uforglemmelig dag.

Kærligst Solvej og Jens Christensen 
Gråsten

Kære Oliver
Hjertelig tillykke med 

din 1 års fødselsdag på fredag
Vi glæder os til at fejre 

dagen med dig
Knus mormor, morfar, oldemor, 

Bussa, Brian, Rikke og Noah
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Din lokale stenhugger 
har til huse i Holbøl

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

Svend Hedegaard
Bedemand   

Rie Rabøl Jørgensen
Bedemand  

Tonny Rabøl Jørgensen
Konsulent

Rabøl Jørgensens 
Begravelsesforretning

Bedemændenes Landsforenings Grundkursus 1986
Brancheforeningen Danske Bedemænd- Eksamineret 2002

Vi er med hele vejen
fra første samtale til gratis rådgivning 

om arv og skifte

Vi kommer overalt uden ekstra udgifter

Stilfuldt og værdigt

Velkommen til vores kontor – Døgnvagt

Gråsten Bedemandsforretning

70 12 20 12
Mågevej 12, Gråsten

Bedemand Svend Hedegaard mobil: 6155 4780

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

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

Broager-Sundeved 
Begravelsesforretning

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

Mørk blå = pantone 281
Lys blå =  pantone 5435

Faguddannet 
eksam. bedemænd

Deres garanti
Anno 
1888

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

Bedemand 
Steen Kristensen

Exam. Bedemand og Stenhugger

Lars Jensen

Tlf. 74470700
Sønderborg
Alsgade 33

Nordborg
Ridepladsen 8

Gråsten
Feldstedvej 22

Åbenrå
Bjerggade 4

www.bedemandlarsjensen.dk   www.soenderjyskegravsten.dk

Bisættelse

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

I alt inkl. Moms

Pris

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

kr.   9.960

Begravelse

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

I alt inkl. Moms

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

Pris

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

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

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

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

Tryghed i en svær tid

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

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

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

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

Åbningstider i Alsgade 33 
Danmarks største indendørs
Gravstensudstilling.

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

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

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

Begravelser † bisættelser
Økonomisk - smukt - stilfuldt

For os er det vigtigt at skabe de bedste rammer for en god 
og  værdig afsked. Vi støtter og vejleder på baggrund af vores 
 menneskelige interesse og erfaring - hver gang med udgangspunkt 
i familiens behov. 

Få gratis pjecen “Min sidste vilje” og hjælp til udfyldelse heraf. 

Kontakt os trygt alle ugens dage – døgnvagt.

Organiseret bedemand. 
Tilknyttet garantiordningen.

Gråsten og Omegns Begravelsesforretning 
Felstedvej 34 . Tlf. 74 65 94 33
Sønderborg Begravelses forretning 
Arnkilgade 15 . Tlf. 74 42 36 81

Gråsten og Omegns 
Begravelsesforretning
Helmich og Søn . Gennem 3 generationer

Steffen Jensen  Thomas Helmich

www.helmichbegravelse.dk

Slotsgade 26 Gråsten  Ring 74 65 17 48

Alt i binderi

Gråsten blomster
Sundsnæs 2 - 6300 Gråsten

Telefon 74 65 03 03

25 års 
jubilæum
Overlærer Søen Holm 
Hansen, Haderslevvej 17, 
aabenraa, kunne 1. august 
fejre 25 års jubilæum. Han 
er ansat ved Kværs Skole. 

25 års 
jubilæum
rasmus Ebsen, Bøgevej 
16, adsbøl, kunne 1. 
august fejre 25 års jubi-
læum ved Danfoss a/S. 

Varebil
Der er blevet begået ind-
brud i en varebil i Gråsten. 
Den stod parkeret på en 
p-plads ved brandstationen 
på a. D. Jørgensens Vej. 
Tyven har brudt en dørlås 
op og stjålet cd'er og opla-
der til en gps. 

Hjertelig tak
for venlig deltagelse ved min mand

Andreas Petersens bisættelse
Tak for blomster og kranse

En tak til Gråsten Hjemmepleje
Eli Petersen

Medaljer
Ved ringridningen i 
Sønderborg blev der ud-
delt årsmedaljer til her-
rerne. Jens Ole Overgaard, 
Smøl, og Frede Clausen, 
Vester Sottrup, modtog 50 

års medaljen, mens Kurt 
Hansen, rinkenæs, mod-
tog 45 års medaljen. Jesper 
Jørgensen, avnbøl, modtog 
20 års medaljen. 

Protest mod flytning
I butikkerne i Gråsten lig-
ger der underskriftslister, 
hvor borgerne kan prote-
stere mod flytningen af 
Gråsten Turistbureau. Det 
er C. ryborg, Bocks Bjerg 
13 B i Gråsten, der står bag 
underskriftsindsamlingen.

- Ved flytningen af turist-
bureauet mister Gråsten 
Banegård den personlige 
betjening af billetsalget. 
Godt nok vil der kunne 
købes billetter i automaten 
ved banegården, men når 
solen skinner ind på skær-
men, kan man ikke læse 
teksten, siger C. ryborg.

- Billetter kan også købes 
over nettet, men ikke alle 
rejsende har denne mu-
lighed. Hvis man vil have 
anden service, skal man 
henvende sig på DSB's 
billetsalg ved alsion i 

Sønderborg. En ekstra rejse 
for dem, der ikke har bil, 
pointerer C. ryborg, som 
peger på, at ved flytnin-
gen mister kunderne den 
venlige og gode service fra 

de to dygtige damer på 
turistbureauet.

- Det er beklageligt, de nu 
jages ud i de arbejdsløses 
rækker, siger C. ryborg, 
som appelerer til, at mange 
gråstenere skriver deres 
navn på protestlisterne i 
butikkerne. 

Vi bringer også ud
De første 5 km er gratis 

PIZZA
& STEAK HOUSE
Jernbanegade 4 · Gråsten

Telefon 74 65 00 06
Se vores nye menukort
ÅBNINGSTIDER
Søndag-torsdag kl. 11.00-22.00
Fredag-lørdag kl. 11.00-23.00
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BILSYN I
BROAGER
Bestil tid på telefon

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

www.bbsyn.dk CJ@broagerbilsyn.dk

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

ÅBNINGSTIDER
MANDAG-FREDAG KL. 9.30-18.00
LØRDAG KL. 9.00-12.00
www.kimscykelservice.dk Jeg henter og bringer
Skeldevej 17, 6310 Broager Telefon 7444 9409

Kør ad Mølmark 
1,5 km udenfor

Broager

El-cykler SPAR kr. 1.800,-
7 stk: Raleigh, Winther, 
Promovec og E-Fly
F.eks.: Raleigh Elegance
Før 13.999,-
Spar 1.800,-

Nu kr. 12.199,-

CENTURION
SPAR kr 1.000,-
6 stk.
Forskellige modeller
F.eks.: CENTURION Basic Light
Før 5.499,-
Spar 1.000,-

Nu kr. 4.499,-

På de øvrige cykler i butikken gives der 10%
RABAT

Spar 1.800,-

kr 12.199,-

Spar 1.000,-

kr 4.499,-

UDSALG
i uge 31 og 32 hos Kim’s Cykelservice

v/ Kim Gottlieb

Aftentur på 
Broagerland
Dansk Vandrelaug ar-
rangerer torsdag den 4. 
august en lille gåtur på 
det smukke Broagerland. 
Ruten går over Lille Dynt 

og Smøl - en strækning på 
5-8 kilometer.

Samlingsstedet er Broager 
Kirke klokkenww 18.50. 

Campingplads 
skifter navn
Af Søren Gülck

Spar ES Camping på 
Broager land skifter navn til 
Broager Strand Camping.

Campingpladsen har si-
den starten været opkaldt 
efter stednavnet Spar ES. 
Det er noget, der for de 
fleste virker naturligt, men 
som desværre ikke relaterer 
sig meget til campinglivet 
og bestemt ikke klinger, 
når det udtales på tysk.

- Derfor har vi taget 
skridtet og skiftet navn til 
Broager Strand Camping, 
siger Ingelise Schmidt, der 
tegner campingpladsen 
udadtil.

- Siden vi overtog cam-
pingpladsen i 2006, har vi 

øget belægningen med 150 
%. Vi har i perioden skabt 
store forbedringer for vores 
gæster, hvoraf hovedparten 
er danske campister. Alle 
pladser har fået el, vand 
og afløb. Der ud over har vi 
hævet standarden på fælles-
faciliteter, fortæller Ingelise 
Schmidt.

Campingpladsen henven-
der sig mest til det modne 
publikum, der værdsætter 
afslapning, fred og ro. Her 
skal være mulighed for 

fordybelse, tid til at koble 
af og nyde den fantastiske 
natur, der er i området.

 - Smilet, nærværet og 
den gode stemning, er 
vores varemærke, og ikke 
mindst at vi har en god 
dialog med gæsterne og 
vores fastliggere, understre-
ger Ingelise Schmidt.

- Som værter vil vi gerne 
give gæsterne gode ople-
velser. Derfor har vi nye 
oplevelsesrige tiltag i støbe-
skeen her i sensommeren. 
Tur arrangementer og 
fællesoplevelser er noget af 
det nye, vi vil tilbyde, siger 
Ingelise Schmidt. 

Ingelise Schmidt glæder sig 
over, at belægningen er øget 
med 150% siden overtagel-
sen i 2006. 
 Foto Søren Gülck

25 års jubilæum
Pantefoged Inga Paulsen, 
Vesterbakke 14, Broager, 
kunne 1. august fejre 25 

års jubilæum. Hun er 
ansat ved Job og Borger, 
Sønderborg. 

40 års jubilæum
Overlærer Bothilde 
Sørensen, Havnevej 30, 
Egernsund, kunne 1. 

august fejre 40 års jubi-
læum. Hun er ansat ved 
Nybøl Skole. 

Sølvbryllup
Helle og Aksel Nielsen, 
Nejsvej 15, Broager, har 
tirsdag den 9. august 
sølvbryllup.

Der er morgensang klok-
ken 7.00. 
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Hakket 
Oksekød
8-12%

Hindbærtærte
DYBFROST

BKI
kaffe
EXTRA

Pangasius
fi let
DYBFROST
1 kg

Hel
Makrel

Røget Laksefi let
Flere
slags

Røget Makrelfi let
Flere
slags

Matilde 
Kakaomælk

Bakkedal

Laksefi let
Portioner

Lillebror
Ostehaps

 Cider
Æble eller Pære

Heat
Beads

Sukker
2 kg

2,5 kg 
Kyllingebryst
DYBFROST
Barbecue
marineret

American
Spareribs
525 gr.

1 kg

5000

425 gr.

1900

3 X
400 gr.

7995

2 pk.

5500

2995
2 stk.

4995
2 stk.

3495

2 x 1 liter

1200

250 gr.

1095

4 X 125 gr.

4995

18 x 18 gr.

1800

3 X 150 cc.

1995

10 kg

6995

Spar 
29.90

Spar 
29.90

Spar
15.90

Spar 
30.00 Spar 

30.00

Spar 
11.95

Spar 
15.90

Spar
8.002 pk.

2500
1 pk.

1195

9900
3 stk.

10000

MANDAG
Blandet fars
1 kg 35.00

TIRSDAG
Mini eller Letmælk

3 x 1 ltr
Max. 6 liter pr kunde 12.95

ONSDAG
Bananer
10 stk. 10.00

TORSDAG
Hjemmebagt franskbrød 12.00

FREDAG
Vej selv slik
Pr 100 gr 7.95

LØRDAG 8.30-11.00
6 rundstykker, 1 Kærgården
1 Dagmartærte 39.50

Endagstilbud
August - september

Åben Søndag 10-16

Max 3 pk. pr kunde

 + pant

Amo
Kageblandinger

SuperBrugsen Broager . tlf. 73441500

Broager

KUN SØNDAG KUN SØNDAG

D E L I K A T E S S E N
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ÅBENT HUS
Broager danske Folkebørnehave fylder 70 år

Onsdag den 10. august 2011

I den anledning vil vi gerne invitere til 
åbent hus for alle interesserede - tidligere børn, 

forældre, ansatte og andre interesserede
Der vil være åbent hus fra kl. 14.00-16.00 

på adressen Vestergade 14, Broager

EGERNSUND 
PENSIONISTFORENING

afholder

SOMMER
UDFLUGT

Onsdag den 24. august
Afgang fra Broager Kirke kl. 11.00
Fra Skovgade Egernsund kl. 11.15

herefter sædvanlig opsamlingsrute

Pris 200 kr.

Tilmelding til Marie på 7444 0465 
senest den 17. august (husk pas)

VARMVANDS
GYMNASTIK

starter onsdag den 17. august kl. 9.30 
på Marina Fiskenæs

Instruktør Ning Hansen. 
Pris 450,00 kr. for 14 gange.

Tilmelding til Marie på 7444 0465 senest den 13. august

SKELDE 
RINGRIDNING
Fredag den 12. august 2011
• Cykelringridning for voksne: 14 - ?, pris: kr. 15,-

+ gave/præmie til værdi af mindst kr. 30,-
Samles på pladsen kl. 18.30.

Lørdag den 13. august 2011:
• Ringridning for ryttere fra Skelde, Dynt og 

Gammelgab. Ryttere samles senest kl. 11.00
– Optog kl. 11.30

• Cykelringridning for børn fra ? – 13 år, pris: kr. 15,-

Alle samles på ringriderpladsen på Nederballe senest 
kl. 11.00 – Optog gennem Skelde by kl. 11.30

I pausen er der skattejagt for børn fra ? – 13 år
PRÆMIE TIL ALLE !

• Petanquekonkurrence v/teltet kl. 13.30, pris: kr. 10,-

• Ringriderspisning i teltet kl. 19.00
– Ridekort og spisebilletter købes hos komiteen 
senest onsdag den 10. august.

TRÆNINGSTIDER FOR EGERNSUND  
SENIOR HÅNDBOLDSPILLERE
2011/12

HOLD TRÆNINGSTID TRÆNINGSSTART TRÆNER/TLF.

U4 forlældre/
barn gymnastik

2-5 år

Onsdag 
Fra kl.:  16.30 – 17.30

Onsdag den 7. september 
i Egernsund hallen

Forældre

U6 mix
6-12 år

Tirsdag
Fra kl.: 16.30 – 17.30

Tirsdag den 6. september 
i Egernsund hallen

Anne Grethe Petersen
Tlf.: 74 44 28 99

U12 Drenge
11-12 år

Tirsdag 
Fra kl.: 15.30 – 16.30

Tirsdag den 6. september 
i Egernsund hallen

Marie Louise Bock
Tlf.:60 22 10 86

U 12 Piger
11-12 år

Onsdag 
Fra kl.:  15.30 – 16.30

Onsdag den 7. september 
i Egernsund hallen

Træner søges, så har du 
lyst og mod på at træne 
så kontakt Majbrit på 

tlf.: 41 98 17 74

U14 piger
13-14 år

Onsdag
Fra kl.: 18.00 – 19.00

Onsdag den 7. september 
i Egernsund hallen

Pia Moisen 
Tlf.: 27 82 03 72

NYT!!!!!
Håndbold � tness
For hele familien

Onsdag 
Fra kl.: 16.30 – 18.00

Onsdag den 7. september 
i Egernsund hallen

Majbrit Clausen
Tlf.: 41 98 17 74

Latino Fitness
Onsdag 

Fra kl.: 19.00-20.00
Onsdag den 31. august 

i Egernsund hallen
Matina

Old Girls
Onsdag 

Fra kl.: 20.00-21.00
Onsdag den 17. august 

i Egernsund hallen
Majbrit Clausen
Tlf.: 41 98 17 74

Senior Damer
Serie 3

Tirsdag 
Fra kl.: 18.30 – 20.00

tirsdag den 9. august 
i Egernsund hallen

Niels Jørgensen 
Tlf.: 74 44 27 13

Senior Herre 
Serie 4

Tirsdag 
Fra kl.: 20.00-21.30

Tirsdag den 9. august 
i Egernsund hallen

Christian Hansen (Kedde)
Tlf.: 21 71 34 92

Egernsund Lotto
Mandag den 8. august kl. 19.00

i Egernsund ny skole
Vi glæder os til at se dig

Frem Fodbold Egernsund HK 71

SØNDAG DEN 7. AUGUST 2011
MØDESTED: ILLER KL. 9.15
Ridekort a’ 50 kr og frokostkort a’ 110 kr kan købes 
hos Bo Hansen, Dynt, Bjarne Brodersen, Skodsbøl, og 
Niels Peter Petersen, Farveløkke 37, Broager inden den 
4. august kl. 19.00.

KL. 12.00 FROKOST – alle kan deltage
Menu: Marinerede sild og makrel, grillet nakke� let, 
� ødekarto� er, salat, � ûtes, mousse og frugtsalat med 
creme.

PM Tegl er sponsor for frokostsilden

43. RINGRIDNING 
I BRUNSNÆS

Præst holdt 
rørende tale
13-årige Claudio Nielsen 
blev forleden bisat fra 
Egern sund Kirke. Oprin-
de ligt var det meningen, at 
kun de nærmeste pårøende 
skulle deltage i ceremonien, 
men også venner, bekendte 
og kammerater havde fun-
det vej til bisættelsen.

Mange af de fremmødte 
var børn, og de søgte trøst 
hos hinanden i kram, knus 

og i nærhed. Stemningen 
var trykket, men der var 
ikke kun tårer, men også 
kærlighed og venskab.

I Egernsund Kirke holdt 
sognepræst Stefan Klit 
Søndergaard, Broager, en 
rørende tale for den lille 
forsamling.

Her fortalte ræsten bl.a, at 
Claudio var en god kam-
merat og at stædighed var 
et afgørende karaktertræk 
hos den unge dreng, der 
havde en stærk vilje. Piger 
kunne få ham til at lytte.

- Claudio var en god 
kammerat, en ven, som var 
god at snakke med. Og så 
var Claudio glad for piger. 
De havde ikke svært ved at 
bestemme over ham, sagde 
Stefan Klit Søndergaard.

- Ellers var Claudio ikke 
let at bestemme over. Det 
prægede ham, at han havde 
mistet sin far og mor tid-
ligt, og at det ikke havde 
været så stabilt i hans liv. 
Derfor kunne Claudio også 
blive hidsig og gå i baglås. 
Og derfor var Claudio 
flyttet til Alrunen denne 
sommer, sagde Stefan Klit 
Søndergaard, som henty-
dede til, at det var uenighed 
om brugen af en mobiltele-
fon, der havde fået ham til 
at flytte fra plejefamilien.

En del af talen og teksten 
i sanghæftet var på tysk, for 
at Claudios tyske familie 
kunne følge med, sagde 
præsten, som også talte om 
den smukke udsigt over 
Flens borg Fjord og udsigten 
til Tyskland, hvor Cladios 
far var kommet fra. 

Klar til fest i 
Brunsnæs
Af Gunnar Hattesen

For 43. gang er der søndag 
den 7. august ringridning i 
Brunsnæs. Det foregår fra 
kl. 9.30 til kl. 17.30.

- Vi forventer omkring 
70 ryttere fra Broager land, 
fortæller Frede Struck, 
Mølmark. Han er sam-
men med Bo Hansen, 
Dynt, Bjarne Brodersen, 
Skodsbøl, og Niels Peter 
Petersen, Broager, hovedar-
rangør af ringridningen.

Deltagerne starter med 
optog fra Iller kl. 9.30. 

Ring rid ningen bliver 
holdt på marken ved den 
gamle tjørn fra 1400-tallet 
i Brunsnæs, og der bliver 
trænet flittigt i dagene op 
til ringridningen.

I frokostpausen er der 
fællesspisning. Konge-
omridningen ventes 
indledt ved 16.30 tiden, 
og en time senere er der 
kåring af årets konge, 
kronprins og prins og 
præmieoverrækkelse. 

Kongeligt 
besøg i 1941
Broager danske 
Folkebørnehave fik man-
dag den 25. august 1941 
kongeligt besøg.

- Det var det daværende 
konprinsessepar Frederik 
og Ingrid, som besøgte 
børnehaven. De kom 
cyklende fra Gråsten Slot 
til Broager, husker Frede 

Struck, der dengang var 5 
år og gik i børnehaven.

- Det kongelige besøg 
gjorde et stort indtryk på 
os børn, mindes Frede 
Struck.

Børnehaven fejrer onsdag 
den 10. august 70 års ju-
bilæum, hvor der er åbent 
hus fra kl. 14-16. 
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L u n d t o f t

MALERENS LAGERSALG
v/ Ravns Malerfi rma

Tlf. 74 44 27 24
Bil 40 74 27 24   

– alt malerarbejde udføres
– altid et godt tilbud i butikken

ÅBNINGSTIDER:
Mandag - Torsdag 14.30-17.00
Fredag 13.00-17.00 Lørdag 9.00-12.00

VESTERGADE 27 • 6310 BROAGER

Broager

VVS ApS

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

CERTIFICERET FORHANDLER AF 

Varmepumper

Varmepumper til 
helårsboliger og 
sommerhuse

Udskift oliefyret 
med jordvarme

UDFØRER AL VVS ARBEJDE

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

SØGÅRD MASKINSTATION
• ALT MASKINSTATIONSARBEJDE

& ENTREPRENØR
AUT. KLOAKMESTER

• ALT I NEDSIVNINGSANLÆG OG KLOAK

Tlf. 74 68 82 52 • Mobil 20 29 92 52

Vi udfører reparation af kloak, 
separering af kloak og etablering 

af minirensningsanlæg

Børn dyrker idræt

Af Jens Jaenicke

For mange børn bliver 
den lange skoleferie ofte 
lidt trist og ensformig. 
De savner den daglige leg 
i skolegården. Det har 

man i år gjort noget ved i 
Kliplevhallen.

I 3 uger - hver søndag og 
mandag fra kl. 16 til 18 
- arrangerede man Kids-
Volley for alle børn op til 
9. klasse.

Børnene kunne blot 

møde op. Forældre og an-
dre interesserede var også 
velkomne til at komme og 
se på. Omkring 20 børn 
deltog i legene med de sto-
re bolde. De har fået bevæ-
gelse og brugt deres energi. 
Lederen af Kids-Volley 
var Severin Sivesgård, 
Bjerndrup, der glæder sig 
det fine fremmøde og bør-
nenes entusiasme. 

I tre uger har børn haft mu-
lighed for at spille volleyball 
i Kliplevhallen. 
 Foto Jens Jaenicke

Dødsfald
Fhv. gårdejer Hans 
Jacobsen, Kliplev Hoved-
gade 6A, Kliplev, er død, 
86 år.

Hans Jacobsen 

overtog efter krigen 
gården "Balledam" ved 
Kliplev efter sine forældre. 
Sammen med sin hustru 
Else drev han gården i 40 
år, hvorefter han solgte 
den og flyttede til Kliplev, 

hvor de købte hus på 
Klostervang.

For et par år siden flyt-
tede de til Kliplev Hoved-
gade 6 A.

Hans Jacobsen var en 
arbejdsom mand, som 
drev gården med stor 
dygtighed.

Han efterlader sin hustru 
og tre børn. Hans Ole 
bor i i Kliplev, Kirsten 
i Sønderborg og Anne 
Mette på Langelo ved 
Kværs. 

Dødsulykke
En 62-årig lastbilchauffør 
fra Broager var forleden 
indblandet i en dødsulykke 
på hovedvej A 13 mel-
lem Engesvang og Pårup 
i Midtjylland, hvorved en 
51-årig mand fra Skive 

blev trafikdræbt. Det var 
et eksploderet dæk, der var 
årsag til, at den tonstunge 
lastbil skred over i den 
modsatte vejbane, hvor 
lastbilen kørte frontalt ind 
i personbilen. 

Døgnvagt 4 + 6 pers. vogne

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

Broager
v/ Helge Jørgensen

Tlf. 20 83 63 10

Lukning af Felstedvej
Kliplev Motorway Group 
A/S (KMG) gør opmærk-
som på, at Felstedvej er 
spærret for trafik frem til 
den 17. august, idet den 
nyetablerede bro med til-
hørende rampeanlæg skal 
tilsluttes det eksisterende 
vejnet.

Under arbejdets udførelse 

bliver trafikken omdiri-
geret via Kværsløkke og 
der henvises til Flensborg 
Landevej fra Aabenraa 
mod Kruså, som bør be-
nyttes af lastbiltrafikken.

Indkørsel fra Felstedvej 
ind til Grøngrøftvej er i 
denne tid ikke muligt. 
Der etableres en om-
kørsel til beboerne på 
Grøngrøftvej. 

Ringridning er et hit
Af Gunnar Hattesen

8-årige Jakob Petersen fra 
Gl. Skovbøl er vild med 
den sønderjyske national-
sport. Fore løbig har han 
deltaget i 12 ringridninger i 
år, og den talentfulde rytter 
er dygtig til at tage de små 

ringe. Han er blevet pony-
konge i Lysabild.

- Det er min far, som 
har lært mig det. Jeg be-
gyndte allerede, da jeg var 
4 år, fortæller en begejstret 
Jakob Petersen, der er søn 
af Bjarne Petersen, som 
er formand for Bovrup 

Ring rider forening. Også 
4-årige lillesøster Sofie 
Petersen er inkarneret ring-
rider rytter.

- Ringridning er min 
store interesse. Jeg nyder at 
være med, fortæller Jakob 
Petersen, der blandt andet 
har været til ringridning i 
Gråsten, Gl. Skovbøl, Klip-
lev, Bovrup, Sønder borg og 
Aabenraa.

- Drømmen er, at jeg en-
gang bliver ringriderkonge i 
Gråsten, Aabenraa og Søn-
der borg, lyder det fra Jakob 
Petersen, som vil være land-
mand, når han bliver stor. 
Han forventer, at blive 5. 
generation på slægtsgården 
i Gl. Skovbøl. 

8-årige Jakob Petersen fra er 
vild med ringridning. 
 Foto Søren Gülck

Stor tomat i 
Egernsund

En stor tomat har set dagens lys i Egernsund. Den vejer 
1,3 kg og er dyrket af Liubov Vlaskina, Benediktesvej 94, 
Egernsund. Foto Jimmy Christensen
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Besøg genbrugsbutikken med

MØBLER – TING – TØJ
og gør et godt køb

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

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

Mand & Bil
Selvkørende arbejdskraft

Martin Mætzke
Varnæs Tlf. 20454938

mandogbil.dk

Mand&bil leverer arbejdskraft til 
håndværkere, private og virksomheder

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

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

Stenderup

SALG AF grus, sand, 
skærver, muldjord og flis 

træflis og barkflis

www.nielsjessens.dk
Kontakt Claus 2019 8158 eller Kjeld 2019 8159

Niels Jessens Eftf.
Egenes 11, Gråsten

TRÆNINGSTIDER SÆSON 2011/12
Hold Årgang Træner Mobil Træningsstart

U8 mix 03/04 Træner søges 61672371 5. sep. kl. 17

U10 piger 01/02 Nina Bork 23922315 5. sep. kl. 17

U12 piger 1&2 99/00
Tina Düwel
Gina Laursen
May-britt Andresen

23742276
26149149
26806125

23. aug. kl. 17.30 

U12 drenge 99/00 Karsten Frandsen 26301346 24. aug. kl. 17.30

U14 piger 97/98 Betina Lyck 23968390 23. aug. kl.16

Senior Damer Kim Christensen 52508289 16. aug. kl. 19

Senior Herre 1&2 Erik Auerbach 40801847 16. aug. kl. 20.30

Oldgirls Kontaktperson søges 61672371 

For yderligere info kontakt Allan Møller
telefon 61 67 23 71 eller allan1981@hotmail.dk

SUNDEVED HÅNDBOLDKLUB

SUNDEVED HÅNDBOLDKLUB

40 års 
jubilæum
Viceskoleinspektør Anna 
Elisabeth Gellert - også 
kaldet Nanna - Vibevej 5, 
Gråsten, kunne 1. august 
fejre 40 års jubilæum. Hun 
er ansat ved Nybøl Skole. 

Ny indehaver 
af grill
Af Søen Gülck

23-årige Dana Marie 
Olafsdottier, der siden 
marts har været ansat på 
Q8 grillen i Ullerup, over-
tog 1. august grillen og 
bliver dermed selvstændig.

Dana Maria Olafsdottir 
stammer fra Island, hvor 
hun i flere år har arbejde 
i restaurationsbranchen, 
så det er ikke uden erfa-
ring hun for alvor træ-
der ind i branchen som 
selvstændig. 

Q8 grillen i Ullerup er blevet overtaget af Dana Marie 
Olafsdottir. Foto Søren Gülck25 års 

jubilæum
Dagplejer Eva S. 
Ludvigsen, Præste vænget 
14, Nybøl, kunne 1. august 
fejre 25 års jubilæum. 
Eva Ludvigsen er ansat 
ved Dag plejen i Nybøl 
området. 

Nyt job
41-årige Dorthe Ulstrup 
startede 1. august som 
viceskoleinspektør på 
Sønderborg Kommunes 
børnespecialeskole, Kløver-
Skolen i Sønderborg.

Hun er uddannet lærer 
og har arbejdet som folke-
skolelærer på Langeland. 

Siden flyttede hun til 
Sønderborg-området, hvor 
hun har brugt sine kræfter 
blandt andet som konsu-
lent for blinde og svagtse-
ende i Sønderjyllands Amt 
og konsulent for special-
skoler i hele amtet.

De seneste to et halvt 
år har hun været ansat i 
Børne- og Uddannelses-
forvaltningen i Sønderborg 
som pædagogisk konsu-
lent. I den egenskab har 
hun haft fokus på børn 
med behov for vidtgående 
specialundervisning.

Dorthe Ulstrup har været 
blandt initiativtagerne til 
Nøffelskoven og festivalen, 
der nu har fundet sted to 
gange. 

Nygifte
 I Ullerup Kirke blev 
lørdag viet Dorthe L. 
Jessen, datter af Grethe 
og Egon Jessen, Nybøl, til 
Torben S. Petersen, søn 
af Ingeborg og Christian 
Petersen, Vester Sottrup. 

25 års 
jubilæum
Jens Falck Sørensen, 
Lindevej 13, Vester 
Sottrup, kunne 1. august 
fejre 25 års jubilæum ved 
Danfoss A/S. 

Tyveri 
af stige
Der er blevet stjålet en seks 
meter lang aluminiums-
stige fra et stillads ved For-
samlings gaarden Sundeved 
i Vester Sottrup. 

Vej atter åbnet
I forbindelse med an-
læggelsen af den nye 
motorvej blev det næste 
tilslutningssted færdig-
gjort og Sottrupvej mellem 
Vester Sottrup og Nybøl 
er igen blevet frigivet for 
trafikken.

Byggearbejdet ved til-
slutningsanlægget på 
Sottrupvej er afsluttet. 
Arbejdet omfattede en 

ny underføring, som fø-
rer Sottrupvej ind under 
motorvejen og nye rund-
kørsler på hver side af 
underføringen.

Efter at vejen er frigivet 
for trafikken blev omfart-
vejen fjernet, og nu tages 
der fat på de sidste store 
jordarbejder på anlægsste-
det ved Sottrupvej. 

25 år i Sydbank
Kunderådgiver Inge J. 
Hansen, Højlund 102, 
Vester Sottrup, kunne 1. 
august feje 25 års jubilæum 
i Sydbank.

Inge J. Hansen startede 
sin karriere 1. august 1986 
i daværende Spare kassen 
Sønder jyllands afdeling 
i Augusten borg som 
sparekasseelev.

Efter endt elevuddannelse 

kom Inge J. Hanen til ho-
vedkontoret på Jern bane-
gade 35 i Sønder borg, hvor 
det blev til forskellige jobs.

I februar 2001 begyndte 
hun i sit nuværende job 
som kunderådgiver i 
Sydbanks afdeling på gå-
gaden i Aabenraa. Fritiden 
går blandt andet med 
pardans, zumba, rejser til 
Italien og bagning. 
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Hørt i byen
Prins Henrik, 77, holder 
sig i god form. Hver dag 
kører han fra Gråsten 
Slot i sin Buick Centurion 
fra 1972 til Gråsten 
Fitness center for at dyrke 
motion.

Dronning Anne-Marie 
og Prinsesse Benedikte 
gik onsdag en tur rundt i 
Gråstens gader for at kig-
ge på butikker.

53-årige Mona Jakobsen, 
Søgård, var forleden 
for første gang i sit liv i 
København, hvor hun 
overværede en koncert 
med Take That. Om lør-
dagen skulle Jette Moos 
fra Avn bøl også have været 
til koncert med gruppen, 
men den blev aflyst.

Fhv. vognmand Hans 
Uwe Jochumsen har været 
på en ugelang golfferie i 
Østrig.

Den Kongelige Livgardes 
Musik korps giver fredag 
den 5. august kl. 10.30 
giver koncert på Torvet i 
Gråsten.

Traditionen tro er Den 
kongelige Livgarde invi-
teret til gratis spisning på 
Den Gamle Kro.

Conni Nielsen, der 
er kasserer i Gråsten 
Handelsstandsforening, 
repræsenterer forenin-
gen ved indvielsen af 
Søtrappen på Gråsten 
Slot.

Hen ved 150 gratulan-
ter mødte op i Sydbank 
Gråsten for at lykønske 
erhvervsrådgiver Lisbeth 
Jensen med sit 40 års 
jubilæum.

Ruth og Ole Gaul Nilum 
var søndag på cykeltur 
på den nye motorvejs-
strækning fra Avn bøl til 
Stenderup. Den er blevet 
en populær cykelsti.

Kaj Hattens er ny præsi-
dent for Broager-Gråsten 
Lions Club 

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

w
w

w
.1747.dk

HVER ONSDAG HELE DAGEN

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

Giv mor en fridag
Hver tirsdag fra

kl. 18.00 til kl. 20.00
Karbonade med stuvede ærter, 

gulerødder og kartofl er
Hver torsdag

Dansk bøf med bløde løg, sauce, 
kartofl er og rødbeder

Kr. 68,00
Kun mod forudbestilling

Vi er altid klar til 
jeres næste fest
Vi modtager selskaber fra 12 til 80 personer

Festpyntede borde med lys og blomster
Ta’ selv brunch - udvidet morgenbord

Ta’ selv borde
Åben hus tilbud

Selskaber med varm middag
Busselskaber

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

Marinavej 1, Rendbjerg

TLF. 74 44 09 10

ÅBNINGSTIDER
Mandag Lukket
Tirsdag-Fredag  kl. 16.00-22.00
Lørdag-Søndag kl. 11.30-22.00

Der kan betales med 

Ud� ugt til Føhr
Lørdag den 20. august

Kom med på en spændende tur til vadehavsøen Føhr, hvor 
vi skal besøge “Museum Kunst der Westküste” i Alkersum.

OPSAMLINGSSTEDER
Nybøl Kirke 7.30, 

Broager Kirke 7.35, Egernsund Elektrikeren 7.40, 
Ahlmannsparken Gråsten kl. 7.45, Bageren Rinkenæs 7.50, 

P-Pladsen ved bankocenter i Kruså 8.05.
 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 1842-47. 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.

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.

Hjemkomst ved 19-tiden.

Pris 495 kr, som inkl. bus, færge, 
guide, middag og rundfart på øen.

Tilmelding til Gråsten Avis
tlf. 2116 0683

Tlf. 74 67 10 10 · vvs@soeberg.dk · www.soeberg.dk

Haderslev · Vojens
Lysbjergvej 6, Hammelev

Padborg
Industrivej 7

Vejen
Jættehøj 4

Rødekro
Østergade 72

Kolding
Koldingvej 49

Afdelingsleder
Niels P. Nielsen, Padborg

Kendt ansigt tilbage 
i VVS-branchen

Tak fordi du handler lokalt 

Uro hos 
brandmænd
Af Gunnar Hattesen

Bestyrelsen for Gråsten 
Fri vill ige Brand værn 
er trådt tilbage efter en 
strid om eksklusion af to 
brandmænd.

Det skete på en ekstraor-
dinær generalforsamling på 
Gråsten Brand station.

Siden foråret har der væ-
ret en del uro på de indre 
linier, og det fik før som-
merferien bestyrelsen til at 
ekskludere to brandmænd.

Blandt mandskabet 
var der utilfredshed med 
eksklusionen, og på den 
ekstraordinære generalfor-
samling valgte bestyrelsen 
at trække sig tilbage.

Ny brandkaptajn blev Bo 
Olesen, der afløser Svend 
Zacho. Ud trådte også vi-
cekaptajn Magnus Møller, 
kasserer Morten Edemann-
Nielsen, sekretær Kim 
Thomsen og garagebestyrer 
Thorkild Christensen.

Ny vicekaptajn blev 
Hans Ove P. Jensen, mens 
Bent Lunding blev ny 
kasserer. Paul Petersen 
blev ny sekretær, mens 

Helmuth Lehrmann blev 
ny garagebestyrer.

Gråsten Frivillige Brand-
værn har 37 aktive brand-
mænd. På det seneste er 
der kommet fem brand-
mænd fra Kværs. 

Bo Olesen er igen blevet 
brandkaptajn for Gråsten 
Frivillige Brandværn.
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Estate Gråsten - Vi hjælper dig med at finde den rette bolig.

www.estate.dk

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

Tlf. 74 65 09 33

Estate Kjeld Faaborg
STATSAUT.  E JENDOMSMÆGLER &  VALUAR MDE

2-plans sommerhus
Sagsnr. 313-1 Fritidshus

Gråsten
Marina Fiskenæs Feriepark 69

1.595.000Pris:
80.000Udb.:

11.863Brt.:
10.186Nt.:

Alternativ finansiering:
Pauselån®F1
Brt./net: 8.688/7.575

106 300 1/4 2 2005

1-plans sommerhus
Sagsnr. 80-1 Fritidshus

Gråsten
Marina Fiskenæs Feriepark 64

1.390.000Pris:
70.000Udb.:

11.071Brt.:
9.535Nt.:

Alternativ finansiering:
Pauselån®F1
Brt./net: 7.969/7.140

98 1 1/4 1 2004

Feriehus ved Flensborg Fjord Fritidshus

Rendbjerg
Marinavej 21
Sagsnr. 323  Med en yderst attrak-
tiv beliggenhed kun få meter fra
Flensborg Fjord sælges dette flotte
sommerhus i naturskønne omgivel-
ser. Fra sommerhuset er der kun ca.
50 m. ned til stranden og få hun-
drede m. til lystbådehavnen.

2.240.000Pris:
115.000Udb.:

14.646Brt.:
12.179Nt.:

Alternativ finansiering:
Pauselån® F1
Brt./net: 9.845/8.448

109 313 1/3 1 2005

Sommerhus med en flot udsigt Fritidshus

Broager
Brunsnæs-Fjordvejen 7
Sagsnr. 190  I dejlige og naturs- 
kønne omgivelser ved Brunsnæs
sælges dette sommerhus. Der er
kort afstand til indkøb, attraktiv
goldbane i Rinkenæs, den dansk/
tyske grænse, flotte seværdigheder
og meget mere.

690.000Pris:
35.000Udb.:

5.771Brt.:
5.031Nt.:

Alternativ finansiering:
Pauselån® F1
Brt./net: 4.372/3.888

54 804 1/2 1 1966

Hus med havudsigt 1- familieshus

Egernsund
Sundgade 57
Sagsnr. 185  Dette hus er centralt 
beliggende i Egernsund by, med få
meter til dejlig badestrand, skole,
børnehave m.m. Huset er opført i
1952 og rummer et samlet boliga-
real på 108 kvm. Hertil kommer
kælder på 60 kvm.

690.000Pris:
35.000Udb.:

4.639Brt.:
3.566Nt.:

Alternativ finansiering:
Pauselån® F1
Brt./net: 2.470/1.899

108/60 571 1/2 3 1952

NY PRIS

Ældre charmerende villa 1- familieshus

Egernsund
Sundgade 11
Sagsnr. 308  Indretning: Entré. Ba-
deværelse med bruser. Stort køk-
ken/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.

750.000Pris:
40.000Udb.:

5.435Brt.:
4.729Nt.:

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

117 955 1/3 2 1920

Dejlig beliggenhed 1- familieshus

Broager
Brunsnæs-Fjordvejen 21
Sagsnr. 141  Med en rolig belig- 
genhed sælges dette hus med et
boligareal på 144 kvm i 2 plan.
Sælger har indenfor de sidste 2 år
renoveret huset. Huset er beliggen-
de i naturskønne omgivelser med
udsigt til Flensborg Fjord.

1.195.000Pris:
60.000Udb.:

7.840Brt.:
6.366Nt.:

Alternativ finansiering:
Pauselån® F1
Brt./net: 4.427/3.718

144 580 1/2 2 1880

Totalrenoveret ejendom Nedl. landbrug

Gråsten
Bojskovvej 50
Sagsnr. 269  Huset fremstår flot 
og moderne med store lyse rum og
med ca. 397 m2 udhusbygninger.
De består bl.a af pæn stald med 4
hestebokse og sadelrum. Der er
marker rundt om huset som giver
gode muligheder for dyrehold.

2.950.000Pris:
150.000Udb.:

18.178Brt.:
14.113Nt.:

Alternativ finansiering:
Pauselån® F1
Brt./net: 9.718/7.531

151 18.052 1/2 2 1925

Stort familiehus i Rinkenæs 1- familieshus

Rinkenæs
Nederbyvej 168
Sagsnr. 138  Med en rolig belig- 
genhed sælges dette store hus på
228 kvm fordelt på 2 plan. Til huset
hører kælder på 45 kvm. Flise-
belagt indkørsel, carport på 68 kvm
samt udhus på 27 kvm. Stor bagha-
ve udlagt i græs og terrasse.

995.000Pris:
50.000Udb.:

6.659Brt.:
6.182Nt.:

Alternativ finansiering:
Pauselån® F1
Brt./net: 3.864/3.913

228/45 1.378 3/5 2 1926

Charmerende hus med udsigt 1- familieshus

Broager
Vemmingbundstrandvej 70
Sagsnr. 346  Villaen udbydes ved 
tilbudsgivning. Skriftligt tilbud skal
være afgivet senest d. 10.08.11 kl.
15.00 hos ejendomsmægler Kjeld
Faaborg. Den anførte pris skal kun
betragtes som vejledende.

2.000.000Pris:
100.000Udb.:

13.072Brt.:
10.960Nt.:

Alternativ finansiering:
Pauselån® F1
Brt./net: 7.073/6.333

208 1.664 3/1 2 1876

Velholdt gulstenshus 1- familieshus

Tråsbøl
Tråsbøl Bygade 6
Sagsnr. 25-16  Indeholder: Entre. 
2 pæne værelser. Originalt men
pænt badeværelse. Soveværelse.
Stor stue med tilbygning, hvor der
er udgang til terrasse. Køkken med
spiseplads. Bryg- gers. Carport med
redskabsrum samt dejlig have.

750.000Pris:
40.000Udb.:

5.193Brt.:
4.434Nt.:

Alternativ finansiering:
Pauselån® F1
Brt./net: 3.073/2.785

119 724 1/3 1 1969

Stort hus med rolig beliggenhed 1- familieshus

Hokkerup
Nederbyvej 12
Sagsnr. 132  Huset har fået nyt 
ståltag i 2005, nye vinduer, døre og
nyt gasfyr i 2007. Indeh: Badevæ-
relse. Køkken. Stor vinkelstue med
brændeovn og udgang til have.
Stort disp.rum. 1. sal: Stort repos.
Toilet. 2 værelser og soveværelse.

695.000Pris:
35.000Udb.:

4.827Brt.:
4.138Nt.:

Alternativ finansiering:
Pauselån® F1
Brt./net: 2.863/2.610

180 1.149 1/3 2 1888

Moderniseret villa 1- familieshus

Hokkerup
Søndervejen 16
Sagsnr. 186  Planløsning: Entré. 
Spisestue, 2 dagligstuer med nyere
træpillebrændeovn. Pænt køkken
fra 2008. Bryggers. Lyst og rumme-
ligt badeværelse med bruser. Vik-
t.rum. 1.sal: Børneværelse. Pænt
soveværelse.

890.000Pris:
45.000Udb.:

6.032Brt.:
4.884Nt.:

Alternativ finansiering:
Pauselån® F1
Brt./net: 3.457/2.888

133 977 3/2 2 1941
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