
Tak fordi 
du handler 

lokalt

EGERNSUND & KVÆRS EL-SERVICE

SPAR PÅ 
VARMEN

- Vi er autoriseret forhandler 
af Panasonic varmepumper

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

RING OG FÅ ET TILBUD TELEFON 74 44 25 80

Tlf. 74 48 50 57

900 m2 
bad-udstilling

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

 

 

De skal bare virke...  

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

PC Home ServiCe
Hokkerup Gade 3

6340 Kruså/Hokkerup
7467 5257 / 2462 8659

ProfeSSionel 
og Hurtig 
it ServiCe
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PC Home ServiCe
Hokkerup Gade 3

6340 Kruså/Hokkerup
7467 5257 / 2462 8659

ProfeSSionel 
og Hurtig 
it ServiCe

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

Siden 2004

Slotsgade 1, 1. sal ∙ 6300 Gråsten ∙ Tlf. 74 68 56 00
chregnskab@chregnskab.dk ∙ www.chregnskab.dk

- REGNSKAB OG
HJEMMESIDER

Conny
Hansen

Heidi
Hansen

Uge 41
11. oktober 2011
4. årgang

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

Smørrebrødsfestival
Fredag den 21. oktober
kl. 18.00
Sild, solæg, 
smørrebrød og lune retter.
Spis alt hvad du kan for kun

kun kr. 135,-
Husk venligst at reservere bord

Din Sundhedspartner
Jane Gottlieb

* Fysiurgisk Sportsmassage
(læge- og Fysioterapeuteksamineret)

* Sportsakupunktur

* Sportsernæringskonsultation

Skeldevej 17, 6310 Broager Tlf.: 22 94 94 09
(Kør ad Mølmark 1,5 km udenfor Broager) 

Det grå guld samlet i kirken
Af Tove Hansen

For 50 år siden blev de 
konfirmeret i Gråsten 
Slotskirke. Forleden 
samledes 20 af dem til 
guldkonfirmation.

Sognepræst Jan Unold 
gav en højtidelig start 
på dagen med en festlig 
gudstjeneste i slotskir-
ken. Det smukke vejr, de 
flotte efterårssalmer og de 
smukke omgivelser gav 
den bedst mulige start på 
gensynsdagen.

Pavl Günther Schmidt 
var en af initiativtagerne, 
og fra sin nuværende bo-
pæl på Djursland var det 
lykkedes ham at finde frem 

til adresserne på de 37 
konfirmander.

Heraf var 6 døde, og 11 
var udrejst eller var forhin-
dret i at deltage på grund 
af sygdom

6 af klassens nulevende 
lærere var også inviteret, 
men ingen deltog, hvilket 
gav anledning til en del 
snak. ”Var vi da så slemme 
dengang”?

Efter kirken fortsatte 
festen med en rundtur i 
slotshaven og videre gen-
nem byen til Den Gamle 
Kro, hvor snakken for 
alvor kom i gang. Mange 
af deltagerne var sønner 
eller døtre af tidligere for-
retningsfolk i Gråsten, og 
mange undrede sig og var 
triste over, at forældrenes 
forretninger – deres barn-
domshjem - enten var revet 
ned eller lukket. 

 
 

 

www.karenmar iek l i p .dk

Åbningstider: mandag - fredag: 10-17.30, lørdag: 10-16, 
søndag: 11-16. Bemærk torsdag i denne uge åbent til kl. 21

Bomhusvej 3, 6300 Gråsten

KONFIRMATION 2012
 Kon� rmationsaften 

Tirsdag den 17. januar 2012 kl. 19.00
på Papirmuseet i Gråsten

 Interesserede butikker, pengeinstitutter og kroer 
kan tilmelde sig med stand

til Pro� l Optik Gråsten tlf. 7465 2516 

 Foto Flemming Hansen



6 fl asker

19900

fl ere varianter

2000

fl ere varianter

1200

450 gram
kun

2000
500 gram
kun

1900
Hardy Crest Australien
fl ere varianter

Mou
Special supper

 Brød
DYBFROST

Mager Hakket 
oksekød
3-7%

Nakke 
koteletter

Kornkammeret
Økologisk
havregryn

1 kg
kun

1000

Under 
1/2 pris

Frit valg

Frit valg

Frisk og sød 
ananas

Pr stk
kun

800

Lavet efter de

originale
Kurzke
opskrifter

max 3 por kunde
Begrænset 

mængde

PØLSEMAGER 
TILBYDER

BAGER
TILBYDER

DELIKATESSEN 
TILBYDER

Kurzke 
kålpølser

Gråstener 
rugbrød Als

Kartoffel
spegepølse

8 stk

4995
Pr stk

1995 5495

Gråsten

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

Spotpriser
2



20%RABAT

FREDAG D.14. FÅR DU

OG VI HAR ÅBENT TIL KL. 21.00

PÅ ALLE DAGLIGVARER*

De 20% fratrækkes ved kassen. Tilbuddet gælder kun fredag den 14. oktober 2011
*Undtagen tobak, cigaretter, håndkøbsmedicin, pant, spil, frimærker, ugeblade, aviser, 
buskort, Nettorvs-varer, billetter, gavechecks, forudbestilte varer som f.eks. catering 
og vin samt andre kioskvarer, abonnementskasser og modermælkserstatningGråsten
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OPlaG: 18.127 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

HVORFOR SÅ VÆLGE OS?
• Professionel service & vejledning

• Vi går ALDRIG på kompromis med sikkerheden

• Fokus på kvalitet til den rigtige pris

• Reparation indenfor 24 timer

• Hvis hverdagscyklen skal være 112% i orden

• Vi lapper din cykel GRATIS

• Vi er specialister i MTB & RACE

• Vi er først til tilfreds - når du er det

• Vi donerer kr. 100,- pr. solgt cykel til 
Kræftens Bekæmpelse

Sundgade 38A . 6320 Egernsund

www.bicycle-specialist.dk

✆ 26 12 14 88

Læserbrev

Nul skolelukning i Kværs
Elevrådet og eleverne i 

5. og 6. klasse på Kværs 
skole har drøftet truslen om 
skolelukning og har mange 
gode argumenter for, hvor-
for de ikke synes skolen 
skal lukkes:

”Vi elsker vores skole, 
fordi vi alle kender hinan-
den på hele skolen. Vi har 
et godt sammenhold. Vi læ-
rer meget i timerne, fordi vi 
får mere hjælp, da vi ikke er 
så mange i klasserne. Vi har 
lige fået et nyt Smartboard, 
som elevrådet har været 
med til at få til skolen ved 
at ansøge elevrådspuljen. 
Det er vi glade for.”

”Vi er en af de skoler som 
har Grønt miljø flag, og 
vi har lige fået flaget for 9. 
gang.

Vi synes det er dumt, hvis 
I lukker skolen, for vi prø-
ver på at passe på naturen.

Vi sparer på vand, strøm 
og papir”.

Vi har en rigtig god le-
geplads med mange sjove 
ting som vi kan lave: ska-
teboard, rulleskøjter, en 
rampe og legepatrulje, og 
så leger vi også med de små 
i børnehaven. Vi har også 
venskabsklasser på skolen, 
og det bedste er, at vi har 
børnehaven. Så vi har sjove 

frikvarterer. Vi har morgen-
sang med de små.

Vi er selvfølgelig en sund 
skole. Vi har en morgen-
madscafe, hvor nogle børn 
får morgenmad. Nogle 
forældre bager boller til 
cafeen, og det er hygge-
ligt at sidde dernede. Vi 
er økologiske og drikker 
økomælk og har en mæl-
kebiks, som sælger andre 
økologiske ting. I uge 41 
laver elevrådet faktisk mor-
genmad til hele skolen - og 
de møder allerede kl. 7 
om morgenen. Elevrådet 
pynter også skolen, så der 
er rigtig hyggeligt med lys 

og blomster på gangene og i 
klasseværelserne.

Vi kender alle på skolen, 
lærerne er flinke. De er 
gode til at undervise, og vi 
lærer en masse. 

Vi vil blive rigtig kede af 
det, hvis skolen lukker. Det 
er synd for de små – tænk 
på dem.

En elev fra 6. klasse skri-
ver: Vi vil ikke have at I 
lukker vores skole, for hele 
min familie har gået her, og 
det skal fortsætte”. 

Kværs skole er en lille, 
men god skole. Vi holder 
af den, så vi håber af hele 
vores hjerte at I ikke lukker 
skolen. Tak.

venlig hilsen
5. og 6. klasse, Kværs skole

Modeopvisning

Adskillige kvinder fandt vej til tøjbutikken Tøj & Ting i 
Ulsnæs-Centret for at se efterårets- og vinterens mode.
 Foto Jimmy Christensen

4



Ved køb af flere end 3 
flasker er normalprisen 
på 19.95 gældende.

1/2 PRIS2000

½ meter
Medister
Ca. 500 gr.
Kg. pris 40.00

00

Kartofler
Danmark
kvalitet 1
3 kg.
Kg. pris 2,67

1500
Kærgården
475 gr.

500

1 stort
Iceberg salat
Danmark
kvalitet 1

Pr. stk.

9900

Hakket oksekød
8-12%
500 gr. bakke 29.95
Kg. pris v/ 5 bakker 39,60

Ta’ 5 bakker

00

Danske
gulerødder
Danmark. Kvalitet 1
3 kg.
Kg. pris 3,33

195

Hakkede
tomater 
400 gr.

1 dåse kun 

00

1 bakke
lun leverpostej
200 gr.
Pr kg. 40.00

95

Amo Cupcakes
Jordbær eller
Chokolade
455 gr.

500

Roulader
Jordbær eller
Chokolade
300 gr.
kun

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 
onsdag den 12. oktober t.o.m.
lørdag den 15. oktober 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

Kundevenlige åbningstider
Hverdage 8 - 21 Lørdag - Søndag 8 - 18

Frisk grønt
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Gråsten Apotek – Ulsnæs Centret – 6300 Gråsten

Torsdag den 13. 
oktober kl. 13-16 
sætter vi fokus på
Avène ansigtspleje.

Kom ind og få råd og 
vejledning til netop 
din hudtype.

Dokumenteret pleje til sensitiv hud

Hjælp til 
din hud

Avène

rådgivning

OBS: Vi giver 20% rabat på alle Avène
produkter på dagen.

20% rabat

Gråsten Apotek – Ulsnæs Centret – 6300 Gråsten

Torsdag den 13. 
oktober kl. 13-16 
sætter vi fokus på
Avène ansigtspleje.

Kom ind og få råd og 
vejledning til netop 
din hudtype.

Dokumenteret pleje til sensitiv hud

Hjælp til 
din hud

Avène

rådgivning

OBS: Vi giver 20% rabat på alle Avène
produkter på dagen.

20% rabat

Gråsten Apotek – Ulsnæs Centret – 6300 Gråsten

Torsdag den 13. 
oktober kl. 13-16 
sætter vi fokus på
Avène ansigtspleje.

Kom ind og få råd og 
vejledning til netop 
din hudtype.

Dokumenteret pleje til sensitiv hud

Hjælp til 
din hud

Avène

rådgivning

OBS: Vi giver 20% rabat på alle Avène
produkter på dagen.

20% rabat

Gråsten Apotek – Ulsnæs Centret – 6300 Gråsten

Torsdag den 13. 
oktober kl. 13-16 
sætter vi fokus på
Avène ansigtspleje.

Kom ind og få råd og 
vejledning til netop 
din hudtype.

Dokumenteret pleje til sensitiv hud

Hjælp til 
din hud

Avène

rådgivning

OBS: Vi giver 20% rabat på alle Avène
produkter på dagen.

20% rabat

Gråsten Apotek – Ulsnæs Centret – 6300 Gråsten

Torsdag den 13. 
oktober kl. 13-16 
sætter vi fokus på
Avène ansigtspleje.

Kom ind og få råd og 
vejledning til netop 
din hudtype.

Dokumenteret pleje til sensitiv hud

Hjælp til 
din hud

Avène

rådgivning

OBS: Vi giver 20% rabat på alle Avène
produkter på dagen.

20% rabat

Hjælp til
din hud
Torsdag den 13. oktober 
kl. 10-16 sætter vi fokus på 
Avène ansigtspleje.

Kom ind og få råd og 
vejledning til netop din 
hudtype.

Det er os der klæ’r

Kjole 600,-
Jakke 700,-

Ulsnæs Centret  6300 Gråsten
74 65 13 12

DANMARKS MEST
POPULÆRE 
HØREAPPARAT 

TIL 0 KR.
-HELT UDEN VENTELISTE

Bomhusvej 1 · 6300 Gråsten · 74 650 047
www.audionova.dk

Kom og få foretaget 

en GRATIS HØRETEST. 

Bestil tid NU
74 650 047

AudioNova er landets største 

kæde af hørecentre og er et 

sikkert valg du trygt kan 

lægge øre til. 

*

Acto serien er lige nu Oticons mest
populære høreapparater på både 
o� entlige og private høreklinikker. 
Audionova tilbyder Acto til 0 kr.* til og 
med 21. oktober – og i modsætning til det 
o� entlige helt uden venteliste!
*med o� . tilskud på kr. 5.607 pr. apparat

BESTIL TID TIL 

GRATIS HØRETEST

AudioNova Hørecenter 

OUH Odense 
Universitetshospital
Opdateret 02.08.2011

Sygehus Sønderjylland 
Opdateret 03.10.2011

Vejle Sygehus
Opdateret 12.09.2011

Sydvestjysk Sygehus 
Opdateret 25.08.2011

Venteliste på udlevering 
af høreapparater:

Kilde: www.venteinfo.dk pr. 15. september 2011

0 uger

38 uger

28 uger

20 uger

16 uger

OKTOBER

MÅNEDENS TILBUD

BØRNEBRILLER

*36 mdr. ÅOP 6,95%

PERLEGADE 25, 
SØNDERBORG

TELEFON
 74 44 05 80

KÆMPE udsalg
På dE KEndtE MÆrKEr

sPar 70%

John Schack
Optiker

Irene Schmidt
Optikerassistent

Birthe Appel
Indehaver og Optiker

Alle Ray-Ban børnestel inkl. enkeltstyrkeglas +/- 3,0 og hærdet anti refleks.
Styrker herover 1.998,-. Gælder ikke for personer over 18 år.

1.495,- 
 INkL. GLAS

46,- PR. MD.*

OKTOBER

MÅNEDENS TILBUD

BØRNEBRILLER

*36 mdr. ÅOP 6,95%

Alle Ray-Ban børnestel inkl. enkeltstyrkeglas 
+/- 3,0 og hærdet anti refl eks.
Styrker herover 1.998,-. Gælder ikke for 
personer over 18 år.
*36 mdr. ÅOP 6,95%

Skat 
aften
Gråsten Skatklub havde 
forleden klubaften, hvor 
vinderen blev Claus 
Clausen, Bjerndrup med 
2028 point. Nr 2 blev 
Verner Clausen, Fel sted, 
med 1954 point, mens 
Harald Jørgensen, Gråsten, 
tog tredjepladsen med 
1949 point.

Orla rodenberg, Pad-
borg, besatte 4. pladsen 
med 1811 point, mens 
Hans Chr. Dall, Bovrup, 
tog 5. pladsen med 1731 
point. Klaus G. Petersen, 
Broager, besatte 6. pladsen 
med 1711 point. 

Ingen 
køber
Kværs Præstegård har været 
sat til salg, men ingen har 
budt på det 316 m2 store 
hus. Menighedsrådet har 
besluttet at sælge, efter at 
sognets har fået en deltids-
præst uden bopælspligt.

Prisen er 2,795.000 kr. 
Med til præstegården hører 
også en mark, der er for-
pagtet ud. 
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Hannah Tychsen og Else Povlsen kommer til os fra andre af Andelskassens afdelinger, 

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

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

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

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

Og vær med til at støtte dit lokalsamfund.

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

Velkommen til Hannah og Else. 
Sammen kan I mere.

Hannah Tychsen
87 99 36 50
hst@andelskassen.dk

Else Povlsen
87 99 38 37
emp@andelskassen.dk

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

www.andelskassen.dk

Poul Madsen
Kunderådgiver

Jens Uwe Agerley
Kunderådgiver

Freddy Ruhlmann
Kunderådgiver

Else Marianne 
Povlsen
Ekspedition

Hannah S. 
Tychsen
Kunderådgiver

Du sparer

fås i vores butikker i Aabenraa, 
Vojens, Ribe/Høm, Padborg 
Handerslev og i Esbjerg

HØREAPPARATER
i premiumkvalitet fra Siemens, Oticon, Phonak, 
Unitron, Widex …

Uden egenbetaling. 
Ved køb af et sæt 
høreapparater får du 
et sæt � erestyrkeglas 
+ stel for kun 1,- kr.

MODEBRILLER
· glidende overgang
· super antire� eks
· hærdning

Solbriller (i samme styrke)

eller læse/ eller skærmbrille

Padborg
Torvegade 4
Tlf. 7467 3070

Aabenraa
Tlf. 7462 3470

Sønderborg
Tlf. 7442 2300

Esbjerg
Tlf. 75171742

Fredericia
Tlf. 75925950

Haderslev
Tlf. 74536068

Horsens
Tlf. 75611600

Ikast
Tlf. 97154515

Kolding
Tlf. 75531053

Odense C
Tlf. 63123230

Ribe/Høm
Tlf. 75441544

Vejle
Tlf. 75720512

Vojens
Tlf. 74541550

Aarhus
Tlf. 87340221

- 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

Trælast
Hverdage: 7:00-17:30

Byggemarked
Hverdage: 7:00-17:30

NY POSTLOV FRA 2012

ER DU/I KLAR ?

MEFA
STANDER 21
GALVANISERET

(Ej illustreret)

MEFA
STANDER 22
GALVANISERET

MEFA POSTKASSE
MODEL 350

SORT

29995

BYENS BEDSTE PRIS

 19995

BYENS BEDSTE PRIS

 34995

BYENS BEDSTE PRIS

FRIT VALG

29995

BYENS BEDSTE PRIS

I UGE 41 GIVER 
BYGMA GRÅSTEN

20% RABAT
på lagervarer af 
postkasser og

standere

Alle priser er incl. 25% moms. Der gives ikke rabat på i forvejen tilbud/nedsatte varer. Alle priser er afhentningspriser
Der tages forbehold mod trykfejl samt udsolgte varer

Tilbudene gælder fra onsdag den 12. oktober 
til og med lørdag den 15. oktober

MEFA POSTKASSE
MODEL 864

SORT ELLER 
GALVANISERET

MEFA POSTKASSE
MODEL FUNCTION 470
GALVANISERET STÅL

FØR 1063,-

84995

BYENS BEDSTE PRIS

KOM IND I
BYGMA GRÅSTEN

og se det store udvalg i 
poskasser samt standere

Vi føre et bredt udvalg 
inden for postkasser, 
fra nogle af de største 

leverandør på markedet

NYHED!
BYGMA GRÅSTEN 
TILBYDER DESUDEN!
HVIS MAN HAR ET ØNSKE VEDR.HJÆLP TIL OPSÆTNING/
FLYTNING AF SIN NYE POSTKASSE, HAR VI IGENNEM EN 
LOKAL BYGMESTER SAMMEN ARBEJDE OM DETTE
FØLGENDE INDGÅR I DETTE TILBUD !
• ARBEJDSLØN
• SAND & CEMENT
• OPSÆTNING/MONTERING AF NY POSTKASSE OG STANDER
• OPRYDNING / SAMT BORTSKAFFELSE 

AF GAMMEL POSTKASSE

TILBUD KR. 1498,-

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

www.slotsgadensblomster.dk

RING 74 65 17 48

Begejstring over ny hal i Kværs

Af Gunnar Hattesen

Den nye multihal i Kværs 
blev indviet lørdag, og blev 
straks taget i brug. Der 

var stor begejstring for 
hallen hos brugerne, som 
hovedsageligt er Kværs-
Tørsbøl Ungdoms- og 

Idrætsforening og Kværs 
Skole.

Idrætsforeningen med 
formanden Hans lenger 
i spidsen havde udfoldet 
store bestræbelser på at 
markere indvielsen af mul-
tihallen, der er Danmarks 
største frivillig-hal. Ingen 
andre steder i Danmark 
har frivillige i den grad 
lagt kræfterne i trillebør og 
værktøj, som i Kværs.

Den nye multihal har 
kostet 3 millioner kroner.

Hans lenger var dagens 
store helt. Fhv. skolein-
spektør Gerd Conradsen 
roste den initiativrige og 
virksomme formand, men 
der faldt også roser til de 
36 frivillige, der har lagt 
over 10.000 arbejdstimer 
i at bygge hallen. Der 
var også anerkendende 
ord til madmor Carmen 
Christensen og plads-
formand Hans Jørgen 
Slothus. 

Formand for Kværs-
Tørsbøl Ungdoms- og 
Idrætsfoening Hans Lenger 
modtager 50.000 kr fra 
støtteforeningen.
 Foto Jimmy Christensen
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SE HER
Alt gravearbejde med rendegraver udføres

Fræsning af haver og større udenomsarealer
Støbning af gulve og betondæk

Entreprenørarbejde mv. til 
konkurrencedygtige priser udføres

Nedbrydning 
Alt til rimelige priser

RING TLF. 3110 0994

Rinkenæs

Nybøl
HUSPROJEKTER

Funkis villa på 
Hvedemarken 14 
i Rinkenæs fra 
KS Boligbyg sælges

120 - 170 m2

Pris fra kr. 1.400.000

Kontakt 
Kaj Simonsen 
for yderligere 
information

Vi udfører også murer, tømrer og snedkerarbejde

Hus - som foto - 
sælges på 1037 m2 
stor grund

Beliggende 
Mejerivej 9B i Nybøl

Pris fra kr. 1.999.000

Ridderløkke 3
Vester Sottrup
6400 Sønderborg
Fax 78 787 573

Nygade 5 ∙ 6300 Gråsten www.nana-hairstyle.dk
Tlf. 7365 0090

 
DKR

BØRNEKLIP 100.00
HERREKLIP 120.00
DAMEKLIP 170.00

Åbningstider
Mandag LUKKET
Tirsdag 09:30 - 17:00
Onsdag 09:30 - 17:00
Torsdag 09:30 - 17:00
Fredag 09:30 - 19:00
Lørdag 09:00 - 14:00

Tilbud i 
oktober

Rinkenæs  Andelsboligforening

Sydbank: 8060-130740-0 

                                                                    

RINKENÆS ANDELSBOLIGFORENING 

afholder

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

Dagsorden:

0. Velkomst

1. Valg af dirigent

2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

3. Godkendelse af regnskab 2009 med tilhørende revisionsberetning, samt

forelæggelse af budget 2011.

4. Vedtægtsændringer.

5. Afstemning om fusion med Gråsten Andelsboligforening

6. Valg af bestyrelsesformand –  på valg er:

                                    Erik Nielsen – afd. 1 (modtager genvalg)

                7.   Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer – på valg er:

                              Gerd Sørensen – afd. 2 (modtager genvalg)

                              Rudolf Thomsen – afd. 1 (modtager genvalg)

                8.   Valg af 2 suppleanter – på valg er:

                                     Klaus Richard – afd. 2 (modtager genvalg)

                                     Lissi Berling – afd. 2 (fraflyttet)

9.   Valg af revisor

               10.  Behandling af eventuelt indkomne forslag

               11.  Eventuelt

  

                Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være Gråsten Andelsbolig-

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

P.b.v.

Erik Nielsen

formand

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

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

Hjemmeside:   www.graasten-bolig.dk

rinkenæs 
Andelsboligforening

opslår lejligheden Højløkke 5 A, Rinkenæs 6300 Gråsten
til udlejning pr. 15.11.2011 

Det er et 2 værelses rækkehus på 65 m2.

Indskuddet er kr. 15.350,00.
Boligafgiften kr. 3.798,00  

El, varme, vand og antenne betales direkte 
til forsyningsselskaberne.

ansøgningsfristen udløber mandag den 17.10.2011 kl. 11.00.

Slotsgade 16 · 6300 Gråsten · Tlf. 74-653010 · Fax 74-653191
Hjemmeside: www.graasten-bolig.dk

Kontortid: mandag - fredag kl. 9 - 12 samt torsdag kl. 15-17

Der kræves medlemskab af rinkenæs andelsboligforening
c/o Gråsten andelsboligforening, Slotsgade 16, 6300 Gråsten.

For at komme i betragtning ved tildeling af boligen, skal 
bolighavende medlemmer være optaget på oprykningsliste 
og ikke bolighavende medlemmer være optaget på 
venteliste, senest ved ansøgningsfristens udløb.

Gråsten Udlejning
Siden 1973

Borde Stole Porcelæn Fade
Bestik Glas Lysestager 

og meget mere
Også stole med stofsæde til telte osv.
Ring og spørg, vi kan evt. skaffe det

Tlf. 74 651 809 – 40 250 038
Aase og Finn

Pige
aften

www.connixlmode.dk

Nygade 16 · 6300 Gråsten · Telefon 74 65 32 32

På gensyn til en hyggelig modeaften
Janne og Conni

Onsdag den 26. oktober 
kl. 19.00
Så er der igen tid til vores 
modeopvisning, hvor vi viser nogle af 
efterårets og vinterens nyheder
Vi byder på lidt godt til ganen, 
udlodder fl otte gevinster og
laver nogle gode tilbud

÷10%
på ikke nedsatte varer

Sidste tilmelding 
den 24. oktober

på tlf. 74653232

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

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

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

Kom ind eller ring og få et uforbindende tilbud.

Gulvafslibning
Oliering - lakering

LELIGHED TIL LEJE
Stor � ot, nyistandsat lejlighed, 
ca. 140 m² i Gråsten, udlejes 

pr. 15. november eller 1. december.

Husleje 5650 kr.

HENVENDELSE TLF. 7465 0986 
ELLER 7465 2451

Røde Kors åbner 
butik i Gråsten
Af Gunnar Hattesen

1. december får Gråsten 
en ny genbrugsbutik under 
røde Kors. Den nye butik 
åbner på Nygade 1, som 
tidligere har huset Halifax.

Den nye butik har brug 
for 25 frivillige, og for-
manden for røde Kors i 
Gråsten, Thomas Brink 
Thomsen, håber, der er 
mange, som har lyst til at 
give en hånd så er de meget 
velkommen til at møde op 
til et informationsmøde 

onsdag den 12. oktober kl. 
19.00 i ahlmannsparken.

Butikken skal have åben 
alle ugens hverdage fra kl. 
10.00-17.30, lørdag dog 
kun om formiddagen.

røde Kors håber med 
genbrugsbutikken at kunne 
rejse flere penge til både det 
internationale hjælpearbej-
de, udflugter for ensomme 
ældre i Gråsten-området og 
ferieophold til lokale børn, 
hvis forældre ikke selv har 
råd. 
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TILSTANDS-
RAPPORTER

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

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

 KVALITETS HAVEMØBLER

EFTERÅRSSALG
DANMARKS BILLIGSTE HAVEMØBLER

KUN SÅ 
LÆNGE VARELAGER HAVES

Flensborgvej 260, 6200 Aabenraa, Tlf. 7461 3888
Udenfor åbningstid: Tlf. 2215 3508
www.woodimex.dk  E-mail: info@woodimex.dk

Åbningstider:
Mandag - fredag kl. 12.00 - 18.00
Lørdag - søndag kl. 10.00 - 16.00

Oxford havesæt
med kunstig bordplade.
Findes i 3 str.
95 x 160 cm. Vejl. pris. 10.990,-

Woodimex havesæt
med teak bordplade

100 x 100 cm
SÆTPRIS
FRIT VALG
4 stole + bord698,-

Diana bord
Fås i str. 200 x 95
str 95 x 95

Oxford fletstol
nyt elegant design
Vejl. pris 1.598,-

UDSALGSPRIS3.998,-

Picnic klapbord
i massiv teak
Vejl. Pris 598,-

Colorit el. London stol
I pang-farver
Vejl. Pris 1.498,-

UDSALGSPRIS398,-

UDSALGSPRIS598,-

UDSALGSPRIS598,-

Maritim havesæt i højglans
Samlet med rustfri skruer.
Vejl. excl. hynder 9.998,-

Blomsterkasser
sort rattan med zink indsats

Lille

Blomsterkasser
sort rattan med

Lille

Diana læhegn
Str. h: 130 x b 150 cm

UDSALGSPRIS3.998,-
UDSALGSPRIS298,-

UDSALGSPRIS598,-

Havana
Havemøbelsæt

Bord str. 150 x 90.
Sæt med 4 stole.

Milano solvogn
Naturflet (excl. hynde)
Vejl. pris 3.498,-

Strandtaske
i polyratan

UDSALGSPRIS1.498,-
UDSALGSPRIS79,-

UDSALGSPRIS

3.498,-

Cafésæt
Fås i sort el. hvid. Vejl. Pris
1.198,- 2 stole + bord Diana Hyndekiste

Vandtæt
Vejl. Pris 2.498,-

Vasketøjskurv
m. pose

UDSALGSPRIS598,-

I hvid fletUDSALGSPRIS798,-
I sort fletUDSALGSPRIS998,-

UDSALGSPRIS398,-
UDSALGSPRIS298,-

Diana fletstol
uden arme.
Vejl. pris 798,-

Oxford havesæt
med kunstig bordplade.
Findes i 3 str.
95 x 160 cm. Vejl. pris. 10.990,-

Woodimex havesæt
med teak bordplade

100 x 100 cm
SÆTPRIS
FRIT VALG
4 stole + bord698,-

Diana bord
Fås i str. 200 x 95
str 95 x 95

Oxford fletstol
nyt elegant design
Vejl. pris 1.598,-

UDSALGSPRIS3.998,-

Dublin solvogn i massiv teak
m. drinkbakke.
Vejl. 2.998,-

Picnic klapbord
i massiv teak
Vejl. Pris 598,-

Vejl. 2.998,-

Colorit el. London stol
I pang-farver
Vejl. Pris 1.498,-UDSALGSPRIS1.798,-

UDSALGSPRIS398,-

UDSALGSPRIS598,-

UDSALGSPRIS598,-

Maritim havesæt i højglans
Samlet med rustfri skruer.
Vejl. excl. hynder 9.998,-

Blomsterkasser
sort rattan med zink indsats

Lille

Blomsterkasser
sort rattan med

Lille

Diana læhegn
Str. h: 130 x b 150 cm

UDSALGSPRIS3.998,-
UDSALGSPRIS298,-

UDSALGSPRIS598,-

Havana
Havemøbelsæt

Bord str. 150 x 90.
Sæt med 4 stole.

Milano solvogn
Naturflet (excl. hynde)
Vejl. pris 3.498,-

Strandtaske
i polyratan

UDSALGSPRIS1.498,-
UDSALGSPRIS79,-

UDSALGSPRIS

3.498,-

Cafésæt
Fås i sort el. hvid. Vejl. Pris
1.198,- 2 stole + bord Diana Hyndekiste

Vandtæt
Vejl. Pris 2.498,-

Vasketøjskurv
m. pose

UDSALGSPRIS598,-

I hvid fletUDSALGSPRIS798,-
I sort fletUDSALGSPRIS998,-

UDSALGSPRIS398,-
UDSALGSPRIS298,-

Diana fletstol
uden arme.
Vejl. pris 798,-

Dublin solvogn i 
massiv teak
med drinkbakke
Vejl. 2.998,-

Zink krukker

Picnic klapbord 
i massiv teak
Vejl. pris 598,-

Cafésæt
Fås i sort
el. hvid
 

Colorit el. London stol
i pang-farver
Vejl. pris 1.498,-

Strandtaske
i polyratan

EFTERÅRSPRIS

3.498,-

EFTERÅRSPRIS

398,-

FRIT VALG
598,-

FRA
98,-

i hvid � et
EFTERÅRSPRIS

798,-
i sort � et

EFTERÅRSPRIS

998,-

Diana � etstol 
uden arme
Vejl. pris 798,-

Diana 
Hyndekiste
Vandtæt

Vasketøjskurv
med pose

Maritim havesæt i højglans
Vejl. excl. hynder 9.998,-

Samlet med
rustfri skruer

Blomsterkasser
Sort rattan med 
zink
indsats

Diana 
læhegn

Diana bord

Oxford havesæt
med kunstig 
bordplade

Woodimex havesæt 
med teak bordplade 
100 x 100cm
SÆTPRIS, FRIT VALG 
4 stole+bord

Milano solvogn
Natur� et
(excl.hynde)
Vejl. pris 
3.498,-

Havana 
Havemøbel
sæt

2 stole+ bord

Fås i str. 200x95
str. 95x95

Oxford � etstol
nyt elegant design
Vejl.pris 1.598,-

Lille

H 130 x B 150 cm

Findes i 3 str. 
95 x 160 cm

Bord str. 150 x 90 cm
Sæt med 4 stole

EFTERÅRSPRIS

1.798,-

EFTERÅRSPRIS

50,-

EFTERÅRSPRIS

398,-

EFTERÅRSPRIS

1.498,-
EFTERÅRSPRIS

3.498,-

EFTERÅRSPRIS

598,-

EFTERÅRSPRIS

298,-
EFTERÅRSPRIS

598,-
EFTERÅRSPRIS

3.998,-

EFTERÅRSPRIS

298,-

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

Gråsten vandt 
over Lundtoft
Cheftræner Per Hansen 
har fået gang i 1. holdet i 
Gråsten Boldklub, der spil-
ler i serie 3.

Weekendens kamp bød 
igen på 3 point, da Gråsten 
på udebane vandt 3-2 over 
lundtoft. Gråsten er med 
den flotte stime nu kun 1 

point under nedryknings-
stregen og presser nu ge-
valdigt Notmark i kampen 
om at undgå nedrykning.

Jon Hansen blev dob-
belt målscorer og Mads 
andersen sikrede sejren 
med sin scoring til 3-2. 

Pia Hagge 
vandt cykel
Det blev Pia Hagge, alnor, 
som vandt en splinterny 
Von Backhaus cykel til en 
værdi af 5699 kr i forbin-
delse med en konkurrence, 
som cykelforretningen 
Professional Bicycle 

Specialist i Egernsund 
kørte på Facebook. 

I forbindelse med 
konkurrencen blev der 
Indsamlet 1135 kr. til 
Kræftens Bekæmpelse. Det 
var Professionel Bicycle 
Specialist, som gav 5 kr for 
hver, der synes godt forret-
ningens side. 

Pia Hagge er den glade vin-
der af en splinterny cykel.
 Foto Jimmy Christensen
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H3210

Det har altid kunne betale sig at købe kvalitetsmaling. Nu er det også bevist i 
TV2’s Basta og i Søndagsavisen, hvor Flutex 5 er blevet kåret som klar testvinder. 

Testvinderen

5 liter fra kun 

428,-
Spar  107,-

Hos os… 
kan du få masser 

af inspiration 

Kom til inspirerende foredrag 
med kendt boligstylist

Mød Eva-Marie Wilken 
torsdag d. 13. okt. kl. 19-22 på Kollundhus, 

Gl. Kirkevej 9, Kollund, 6340 Kruså

Program:
19.00 Foredrag v/ Eva Marie Wilken
20.00 Pause, m.ost, frugt og chokolade. Vin og vand
20.30 Eva Marie Wilken fortæller om reelle cases
21.30 Spørgsmål og inspiration
Tilmelding hos din Flügger farver, Gråsten 74 65 02 42 
eller Flügger farver, Kruså 73 67 81 14

Pris 100,- pr. pers.
Max. 50 deltagere pr. 
forretning – Først til 
mølle...

Du får:
• Masser af inspiration
• Lidt godt til ganen
•  Goodiebag med bl.a. 

rabatkort til Flügger 
farver

• Gratis farveprøve 

Sundsnæs 6c, 6300 Gråsten
Tlf. 74 65 02 42
Åben:
Man.-tor. 9-17.30
fre. 9-18, lør. 9-13

Skovglimt 2A, 6340 Kruså
Tlf. 73 67 81 14
Åben:
Man.-fre. 11-17.30, 
Lørdag 9-12.00 H3210

Det har altid kunne betale sig at købe kvalitetsmaling. Nu er det også bevist i 
TV2’s Basta og i Søndagsavisen, hvor Flutex 5 er blevet kåret som klar testvinder. 

Testvinderen

5 liter fra kun 

428,-
Spar  107,-

Kom til inspirerende foredrag 
med kendt boligstylist

Mød Eva-Marie Wilken 
torsdag d. 13. okt. kl. 19-22 på Kollundhus, 

Gl. Kirkevej 9, Kollund, 6340 Kruså

Program:
19.00 Foredrag v/ Eva Marie Wilken
20.00 Pause, m.ost, frugt og chokolade. Vin og vand
20.30 Eva Marie Wilken fortæller om reelle cases
21.30 Spørgsmål og inspiration
Tilmelding hos din Flügger farver, Gråsten 74 65 02 42 
eller Flügger farver, Kruså 73 67 81 14

Pris 100,- pr. pers.
Max. 50 deltagere pr. 
forretning – Først til 
mølle...

Du får:
• Masser af inspiration
• Lidt godt til ganen
•  Goodiebag med bl.a. 

rabatkort til Flügger 
farver

• Gratis farveprøve 

Sundsnæs 6c, 6300 Gråsten
Tlf. 74 65 02 42
Åben:
Man.-tor. 9-17.30
fre. 9-18, lør. 9-13

Skovglimt 2A, 6340 Kruså
Tlf. 73 67 81 14
Åben:
Man.-fre. 11-17.30, 
Lørdag 9-12.00 H3210

Det har altid kunne betale sig at købe kvalitetsmaling. Nu er det også bevist i 
TV2’s Basta og i Søndagsavisen, hvor Flutex 5 er blevet kåret som klar testvinder. 

Testvinderen

5 liter fra kun 

428,-
Spar  107,-

Sundsnæs 6c, 6300 Gråsten
Tlf. 74 65 02 42

Åben: 
Man.-tor. 9-17.30
fre. 9-18, lør. 9-13

Skovglimt 2A, 6340 Kruså
Tlf. 73 67 81 14

Åben:
Man.-fre. 11-17.30,
Lørdag 9-12.00

Kom til inspirerende foredrag med kendt boligstylist

Mød Eva-Marie Wilken
Torsdag den 13. oktober kl. 19-22 på Kollundhus

Gl. Kirkevej 9, Kollund, 6340 Kruså
Program:
19.00 Foredrag v/ Eva Marie Wilken
20.00 Pause, m.ost, frugt og chokolade. Vin og vand
20.30 Eva Marie Wilken fortæller om reelle cases
21.30 Spørgsmål og inspiration

Tilmelding hos din Flügger farver, Gråsten 74 65 02 42 eller 
Flügger farver, Kruså 73 67 81 14

Pris 100,- pr. pers. Max. 50 deltagere pr. forretning – Først til mølle...

Du får:
Masser af inspiration, Lidt godt til ganen, Goodiebag med bl.a. rabatkort til 
Flügger farver, Gratis farveprøve

Er dit hus
vinterklar?
Vi er klar til at hjælpe

FOGTS TØMRER- OG
SNEDKERFORRETNING
V/JOHNY FOGT
Lundtoftvej 14A - KVÆRS
6300 Gråsten
Telefon 74 65 91 34
mail@johnyfogt.dk

Du kan endnu nå at udnytte 
skattefradraget på timeprisen

Få et uforbindende tilbud
på vedligeholdelse eller udskiftning af 
døre, vinduer, tag, køkken mv

Hos os bliver alle opgaver behandlet 
med samme omhu





Deres Håndværkerforbindelse

Gråsten

Vinsmagning med SuperBest
Torsdag d. 20. oktober kl. 19.30 - 22.00

På Den Gamle Kro i Gråsten

Billetprisen incl. let anretning er 150.- pr. person           

Der smages 
vine fra 

Spanien,
Australien, 

Frankrig,
Italien og 

USA.

Sidste frist for tilmelding 
er den 17. oktober

Vinene der smages, 
kan bestilles til 
særpriser denne 

aften. 
ssæærrrpppriiseerrr dddeennnee 

aaffttennn.. 

Igen i år er det vin og 

madeksperten Jørn 

Larsen fra GOBIvin

der leder smagningen, 

fortæller om vinene og 

kommer med gode råd.  

Tilmelding og betaling foretages ved 
kassen i butikken.  

Pæn interesse for feriehuse
Af søren Gülck

Trods finanskrise er der 
stadig interesse for at inve-
stere i feriehuse. Det viste 
besøgstallet på havnen i 
Gråsten lørdag. Her var der 
et åbent hus arrangement, 
hvor de sidste 9 ferie- og 
helårsboliger blev vist frem. 

- Naturligvis går det 
ikke så stærkt, som i de 
gode tider. Det tager mere 
tid, siger statsautoriseret 
ejendomsmægler Kjeld 
Faaborg, der står for salget 
af Skagenshusene.

- Trods krisen har vi al-
ligevel solgt 12 boliger. Vi 
tror på, at vi inden for kort 

tid vil kunne indgå et par 
yderligere handler. 

Køberne har pengene, 
men er naturligt nok forsig-
tige. Men pludselig kan det 
gå stærkt, og vil man have 
et feriehus, skal man nok 
ikke vente for længe, siger 
Kjeld Faaborg. 

Omkring 40 mennesker kiggede lørdag inden for i skagenshusene. Foto Jimmy Christensen
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tId tIL 
dIG seLV
Vi kender det alle. Dagligt er der fart over feltet. Vækkeuret ringer, 
morgenmad på bordet, børn i skole, afsted på job, holde i kø i 
morgentrafi kken og endelig at fi nde en parkeringsplads. Efter en travl 
dag skal der købes ind, laves mad, leges med børn, og mails tjekkes. 
Fik du tid til dig selv? Eller blev det en dag, 
hvor de daglige gøremål tog din tid? 

Wellness Centret på Marina Fiskenæs i Gråsten er en oase i hverdagen, 
hvor verden står stille, tankerne lukkes ud, og hvor krop og sjæl lades op. 

Giv dig selv en pause, slip sanserne fri, forkæl din krop, du har 
kun den ene. Mærk og føl at livet trods alt er dejligt.
Wellness Centret har i efteråret og vinteren en perlerække af 
tilbud dig. Forkæl din krop i en stemningsfuld atmosfære. 
Kom og fi nd dig selv. lad velværen overstrømme dig/jer, 
og mød morgendagen som et nyt menneske.

En Wellnessaften er en gave til din krop,
så husk at sætte den på din ønskeseddel.

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

Wellnessafdelingen
Åben hele ugen og inkluderer 
fri adgang til bl.a. udendørs spa, 
urtesauna, lyssauna, udendørs 
Finsk Helo sauna, dampbad, 
koldvands kar, varmvandsbassin, 
og den unikke fodmassagekanal.
Derudover er der fri adgang 
til hvileområdet med knust 
is til peeling af kroppen samt 
naturligvis frisk frugt og isvand.
Mod bestilling kan du tilkøbe en 
række mindre og større ydelser 
og behandlinger efter ønske.

Velværeaften
Onsdag, fredag og lørdag.
Bestil en velværeaften sammen med 
din partner, venner eller kollegaer. 
Det perfekte valg og en anderledes 
måde at være sammen på.

Vi mødes til en velkomstdrink, og der serveres en lækker buff et.
Efterfølgende fri adgang til alle faciliteter for kun 279 kr. Der kan 
tilkøbes velværemassage, ansigtsbehandling, fodspa eller luksus til 
hele kroppen for 195,- kr. pr. behandling.
Eksempelvis velværemassage, ansigtsbehandling.

drømmebadet
læn dig tilbage, luk øjnene, nyd roen og mærk duften.
Vores personale fremtryller det lækreste og mest velduftende aromabad til dig.
aromabade har forskellig virkning på krop og sjæl og er altid en oplevelse af velvære.
Tag din partner med til en romantisk og velduftende oplevelse af velvære.
Vælg mellem lavendel, rosentræ, kokosmælk eller eucalyptus.
Du kan tilkøbe champagne eller vin til denne oplevelse.

Kure og behandlinger
Vil du gøre noget ekstraordinært, kan vi tilbyde 12 lækre kure og behandlinger, 
der alle udføres af vort dygtige personale, som står parat til at forkæle dig.
Bl.a.:
• Ansigtsbehandlinger • Mineralkure • Bodycrump og massage
• Helkropsmassage • Tyrkisk Hamam
• Helkropsmassage og peeling med lækker hovedbundsmassage
• Hot Stone helkropsmassage med opvarmede lavasten
• Th ai massage • Stræk af kroppen og massage af følsomme steder
• Delux Detox Kuren. En fantastisk behandling når kroppen har brug for en 
udrensning efter stressede perioder eller i forbindelse med vægtnedgang.
Bodyscrub, algeindpakning, og 
ansigtsbehandling. Karbad med 
algesalte, helkropsmassage med 
efterfølgende opstammende 
og næringsrig bodycreme. 
En gave til kroppen. 
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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

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

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

Service Partner

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

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

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

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

Service Partner

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

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

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

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

Service Partner

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

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

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

Service og reparation af alle bilmærker- også inden for garanti-perioden
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Følgende sponsorer var med til at gøre det muligt at opsætte badebroen:

•	Top Tryk A/S
•	Profil	Optik
•	Bygma A/S
•	Tøjeksperten
•	Broager Sparekasse
•	Tandlæge Helle Holm
•	Stofhytten
•	Salon Hårtotten
•	Flügger Farver
•	Tryg Danmark
•	Gråsten Sejlklub
•	Vej & Park
•	Kurt Lorenzen
•	Ladegaardskov Anlæg

Med venlig hilsen
Bestyrelsen for Strandparkens Badebroforening

Udover ovenstående sponsorer har frivillige indsamlere gjort et kæmpe 
arbejde	med	at	finde	medlemmer	og	samle	kontingent	ind	for	at	sikre	
opbakning til fremtidig drift af foreningen.
Vi vil bruge nogle af de indsamlede midler til at renovere/ forny dele af 
broen i løbet af vinter og foråret, så den er klar til en ny sæson.
Badebroen blev taget op d. 2. oktober, hvor vejrguderne var med os på 
en solrig og vindstille dag.

Vi siger tusind tak til alle, såvel frivillige som sponsorer, der gjorde det 
muligt at beholde badebroen i Alnor Strandpark til glæde for det lokale 
fritidsliv. Badesæsonen 2011 blev en succes, selv om vejret ikke har vist 
sig fra den bedste side i år.

•	KFN Keramik Aps.
•	Tøj & Ting
•	Knud Erik Heissel A/S
•	Rasmussen Sko
•	Andelskassen Sønderjylland
•	Butikskontrol Syd Aps.
•	Förde Schule
•	Gert Østergaard
•	Gråsten Apotek
•	Gråsten Truck Service
•	Danfoss A/S
•	Frank Sørensen Aps.
•	Jürgen Kolberg
•	DIETERDAT

Tak fra Strandparkens Badebroforening

arrangementer

Velkomst

Fritto Misto
Cuvee Foss Marai – Veneto

Aubergine-caponata med tigerrejer og basilikum-olie
2008 Sorriso – Paolo Scavino

Fonduta med polenta og bresaola
2009 Langhe Chardonnay Cadet – Bruno Rocca

Lammeryg i hokkaido, små tomater og rosmarin
2007 Rabajolo Langhe Rosso  – Bruno  Rocca

Fontina-bagt hvid trøff el
2005 Bricco Ambrogio Barolo – Paolo Scavino Magnum

Mandel-kage med mandel-is & citrus
2010 Moscato d´Asti Vigna Sergente – G.Voerzio

Kaff e/ illy espresso med chokolade

italiensk aften
Holdbi Kro byder på en italiensk efterårsmenu i særklasse. 

Vi serverer en 6-retters menu, hvori der indgår hvide trøfl er.
Hertil udsøgte vine fra Piemonte.

Holdbi Kro, Åbenråvej 24 A, 6340 Kruså. Tlf.: 74 67 30 00. www.a-h-b.dk/holdbi
a hereford beefstouw

 24.-27. dec. LUKKET
 28.-30. dec.  Kl. 11.30-14.00 & 17.30-21.00
 31. dec.  Åbent fra kl. 18.00 - ?
 1.-5. jan. 2012:  LUKKET (begge dage inkl.)

                     Vi åbner igen fredag den 6. januar 2012 kl. 17.30.

Åbningstider Jul & Nytår

6-retters menu med tilhørende vine og kaff e:
Pris pr. person kr. 750 ,-

Bindende tilmelding inden den 1. november 2011

2/11 - 13/11 2011 - Hvide Trøfl er

Duft en af de hvide trøfl er indtager Holdbi Kro. Paul fremtryller 
nogle klassiske piemontesiske trøff elretter, 

– en unik oplevelse, som skal prøves.

10/11 2011 -  Mortens Aften

Vi serverer en kvart Cherry Valley and med tilbehør – sprød og saft ig. 
Per portion kr. 185,-.  

Kun mod forudbestilling senest mandag den 7. november 2011.

31/12 2011 -  Nytårsarrangement 
Vi serverer en nytårsmenu og á la carte fra menukortet fra kl. 18.00.

Vi laver også en nytårsmenu som Take Away til selvafh entning 
mellem kl. 14 og 16. 

Fredag, den 4/11

kl. 18.30

Lyngtofte Festkro

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

www.kvaers-kro.dk

Sønderballevej 11, Genner, 6230 Rødekro
Tlf: 2780 4172 • Mail: info@lyngtofte.dk

www.lyngtofte.dk

Lyngtofte Festkro
torsdag den 10. nov.

fra kl. 18.00
Husk bordbestilling

Kværs Kro
torsdag den 10. nov.

fra kl. 18.00
Husk bordbestilling

Husk vi laver også julefrokost ud af huset

JULEFROKOST 2011

tesuf hd at usokorfeluå jsgr oeavi lk vsuH

Kværs Kro
Den 25.11 og 2/12 kl. 19

tesuf hd at usokorfeluå jsgr oeavi lk vsuH

Lyngtofte Festkro
Den 10.12 kl. 19

Husk vores traditionelle
MORTENS AFTEN

består af følgende retter:
SERVERES PÅBORDET:
Marinerede sild, karrysalat, stegte sild i lage samt brød og smør.
ANRETTETPÅ “TAG SELVBORD”:Varm fiskefilet med remoulade. Fersk røget
laks med flødepeberrod. Kold dampet laks med hummerdressing caviar og asparges.
Rejer med mayonnaise og citron. Tarteletter med høns i asparges. Leverpostej med
champignon og bacon. Surrib med rødbeder og sennep. Æbleflæsk. Medister, sylte
og andesteg. Frikadeller med sønderjysk hvidkål. Ribbensteg med rødkål. Glaseret
hamburgerryg og kålpølser med grønlangkål. Forskellige oste med kiks og druer.
Ris a la mande med kirsebærsauce og frugtsalat med chokolade

Prisen i år er kr.1����
Inklusive LIVE musik der skaber en god stemning til et bredt publikum

Menu:
Rejecocktail, Andesteg med tilbehør, Ris a la mande eller pandekager med is

Mortens aften menu m. forret eller dessert148,-
Mortens aften menu m. forret og dessert178,-

www.godjulefrokost.dkKværsgade 9-11 · Kværs
6300 Gråsten

Tlf. 74 65 92 06
info@kvaers-kro.dk
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sæt kryds
 Tillykke uden foto max. 25 ord  ..........................  60 kr.
 Tillykke med foto max 25 ord  ..........................  100 kr.
 Tillykke Åbent hus med foto max 25 ord  .........  100 kr.
 Tillykke Åbent hus uden foto max 25 ord  ..........  60 kr.

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

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

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

TILLYKKE HUSK Mortensaften den 10. november
WWW.KVAERS-KRO.DK 

Gråsten slotskirke 
Søndag den 16. oktober kl. 11.00 ved Jan Unold

Adsbøl kirke
Søndag den 16. oktober Ingen gudstjeneste 

kværs kirke 
Søndag den 16. oktober kl. 9.30 

ved Birgitte Christensen

broAGer kirke
Søndag den 16. oktober kl. 17.00 ved Karin Kofod

Felsted kirke
Søndag den 16. oktober kl. 10.00 ved Oliver Karst 

eGernsund kirke 
Søndag den 16. oktober Ingen gudstjeneste

rinkenæs kirke
Søndag den 16. oktober kl. 10.30 

i Rinkenæs Korskirken ved Marianne Østergård

kliplev kirke
Søndag den 16. oktober 9.00 

I konfirmandstuen ved Eva Wiwe Løbner 

vArnæs kirke
Søndag den 16. oktober kl. 10.00 ved Poul Callesen

nybøl kirke
Søndag den 16. oktober kl. 10.00 
ved Henrik Nygaard Andersen

vester sottrup
Søndag den 16. oktober kl. 9.00 

ved Marianne Østergård Petersen

ullerup kirke
Søndag den 16. oktober kl. 10.00 

Der henvises til Nybøl Kirke

nordschleswiGsche Gemeinde
(Den tyske frimenighed)

Søndag den 16. oktober kl. 14.00 
i Bov ved Pastor Sylvia Laue

Gudstjenester

Foredrag om 
GRUNDTVIG 

I KONFIRMANDSTUEN
Tirsdag den 11. oktober kl. 19.30

Ved � v. Højskoleforstander 
Kristian Kjær Nielsen

Alle er hjertelig 
velkommen

Rinkenæs Menighedsråd

Guldbryllup
Fredag den 14. oktober kan
Rita & Børge Rasmussen

Møllevænget 5 i Skodsbøl
fejre guldbryllup

Der er morgensang kl. 07.00 til de friske

Guldbryllup
I ønskes hjertelig tillykke med 

dagen den 14. oktober
Håber i får en festlig dag

Der er morgensang kl. 7.00 
Kirkegade 4, Broager

Kærlig hilsen
børn, svigerbørn, 

børnebørn og oldebørn

Gråsten Slotskirke
16. oktober kl. 11.00 Jan Unold

21. oktober kl. 11.00 Irene Engelstad
30. oktober kl. 11.00 Jan Unold

Adsbøl Kirke
23. oktober Kl. 09.30 Irene Engelstad

Ændring i 
Gudstjenester FODBOLD

SERIE 3 
Lørdag den 15. oktober kl. 16.00

på Årsbjerg Idrætsanlæg

Øvrige kampe:
Lørdag den 15. oktober 14.15: U – 15 drenge Mester – Næsby
Søndag den 16.oktober 11:00: Serie 5  – Felsted

Målaktionær nr. 40 har vundet
Gratis entre til alle kampe

– live

Kendt boligstylist 
kommer til Kollund

Boligstylisten Eva-Maria 
Wilken holder torsdag den 
13. oktober foredrag på 
Kollundhus om de sidste 
nye trends inden for bo-
ligindretning i samarbejde 
med Flügger farver fra 
Gråsten og Kruså. 

Temaet er farver og ta-
peter, og der vil være rig 
mulighed for at lade sig 
inspirere af Eva-Marie 
Wilkens kreativitet og 
faglighed. arrangementet 
starter kl. 19.00 og der vil 
blive serveret lidt godt til 
ganen i løbet af aftenen 
og gæsterne kommer hjem 
med masser af inspiration 
og en goodiebag. 

Eva-Marie Wilken er 

kendt som flittig boligskri-
bent på både udenlandske 
og danske boligmagasiner 
og hun er brevkasseredak-
tør på Boligmagasinets 
”Spørg om gør-det-selv”. 
Derudover er hun forfatter 
til bøgerne: Fra mig til dig, 
Flot skrot, Pynt med julens 
engle samt Kors & ikoner.

- Du får masser af inspi-
ration og gode råd til at få 
ryddet op og sorteret i din 
bolig. Mange gange kan 
problemerne løses ved en 
gang maling eller en smuk 
bane tapet, der kan samle 
det du har, siger Eva-Marie 
Wilken, der glæder sig 
til en inspirerende aften i 
Kollund.

arrangementet ko-
ster 100,- pr. person og 
tilmelding er nødven-
lig til Flügger farver, 
Gråsten 74 65 02 42 el-
ler Flügger farver, Kruså 
73 67 81 14. 

eva-Maria Wilken
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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

Ikke medlem af Folkekirken
hvad så?

Borgerlig begravelse – også for andre trosamfund

Ceremoni efter eget ønske

Få gratis udleveret folderen “Min sidste vilje”

Gratis opbevaring af Min sidste vilje

Gråsten Bedemandsforretning

70 12 20 12
Mågevej 12, Gråsten

Bedemand Svend Hedegaard mobil: 6155 4780

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
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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.
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Slotsgade 26 Gråsten  Ring 74 65 17 48

Alt i binderi

Gråsten blomster
Sundsnæs 2 - 6300 Gråsten

Telefon 74 65 03 03

Smukt begravelsesbinderi
Bårebuketter bringes ud

Slotsgade 7 6300 Gråsten Tlf. 7465 0005

I forlængelse af et dødsfald, har de fleste brug for hurtig og professionel assistance.
Her tilbyder vi den nødvendige praktiske hjælp, samt råd og vejledning.

For at gøre hele forløbet mere overkommeligt, har vi samlet det hele under et tag.

Foruden bedemands og Stenhugger delen, råder vi over et netværk af specialicerede
rådgivere der giver gratis og uforpligtende vejledning omkring f.eks. arv og testamente,
bolighandel, sorg og krise, rydning af dødsbo m.m.

Det betyder at du kun behøver at kontakte os, 
så sørger vi for kontakten til alle de øvrige  

Det er praktisk, nemt og økonomisk.

Bedemand & Stenhugger Lars Jensen
Din tryghed i en svær tid

Tlf. 74 47 07 00 hele døgnet

Vores Begravelseskasse giver desuden
alle mulighed for, at betale deres egen 
begravelse ved et indskud på kun 79,- kr. 
om måneden. Læs mere på
www.bedemandlarsjensen.dk

Husk at kaffeklubben har åbent hver 
onsdag fra kl. 14 - 17 i Alsgade 33

Dødsfald
Christian Wolf, Dalsmark 
Plejecenter, rinkenæs, er 
død, 81 år. 

Hjertelig tak 
for venlig deltagelse ved vor mor,

Anna Kirstine Jensens
død og bisættelse
På familiens vegne

Tove, bente og sonja

Dødsfald
Marie andrea andersen, 
Havremarken 39, Holbøl, 
er død, 69 år. 

Hjertelig tak 
for venlig deltagelse, de mange blomster og varme 

tanker og hilsner ved vor kære mor
Valborg Dalsgaard Petersens 

begravelse fra Broager Kirke den 7. oktober 2011.
Tak til bedemand Gitte for god hjælp og støtte.

Tak til sognepræst Stefan for de smukke ord og ikke mindst TaK 
til personalet på plejecenteret Vesterdalen for omsorgsfuld pleje.

Himlen har fået endnu en smuk stjerne.
På familiens vegne

else, Niels Peter og Kirsten

80 år med 
handel
Af Gunnar Hattesen

Bygma i Gråsten kan i 
år fejre 80 års jibilum. 
Nøgleordene er stadig de 
samme som i 1931, nemlig 
godt købmandsskab og 
troværdighed.

I begyndelsen lå firmaet 
i Gråsten centrum, og det 

var hestesko, søm, nagler, 
og værktøj, der blev langet 
over disken.

Siden voksede virksom-
heden, og i 1969 flyttede 
Gråsten Trælasthandel til 
Ulsnæs.

Virksomheden har i dag 
14 faste medarbejdere. 

Fødselsdagsjubilæet fejres ikke helt med priser som dengang, 
men næsten, smiler souschef Michael Nørlund (tv) og 
direktør Torben Nielsen

Kransen hejst over byggeri

Af Gunnar Hattesen Gråsten Fjerkræ i Kværs 
bød torsdag på pølser og 

bajere, da der rejsegilde på 
nyt byggeri. arbejdet med 

at opføre den nye pakkehal 
er foregået i regnvejr, og 
til rejsegildet var vejret lige 
så vådt. Heldigvis havde 
håndværkerne fra Søgaard 
Byg sørget for, at rejsegil-
dets mange gæster kunne 
stå i tørvejr, for taget var 
på plads på den store hal.

Direktør Gunder P. 
Jensen, forventer, byg-
geriet står klar til 
Mortensaften. 

Gråsten Fjerkræ var vært ved 
et rigtig rejsegilde med pølser 
og bajere.
 Foto Jimmy Christensen

15 tons
 Spejderne samler hver 2. 
måned 15 ton papir, som 
indbringer 15.000 kr. 
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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

Døgnvagt 4 + 6 pers. vogne

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

Broager
v/ Helge Jørgensen

Tlf. 20 83 63 10

Aut. Kloakmester og Anlægsstruktør
Søren Hansen ApS
Egernsund

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

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

Aut. Kloakmester og Anlægsstruktør 

                   Søren Hansen ApS 
                   Egernsund 
                   24 43 97 62 
                    
 

 Aut. Kloakmester.                                                                        Anlægsstruktør.                 

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

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

Xtreme
vintersæt
Bukser
og jakke
Før 1399,-

Restsalg
Spar op til kr 1.500,- på udvalgte cykler

NU

kr 899,-

LØVFALDS
TILBUD

hos Kim’s Cykelservice
v/ Kim Gottlieb

SPAR

kr 500,-

40 besøgte Europaparlamentet

Af Frede Weber Andresen

Ældre Sagen i Broager 
besøgte forleden Europa-
Parlamentet i Strasbourg, 
hvor gruppen mødte 

medlem af Europa_par-
lamentet Morten 
Messerschmidt (DF), 
der fortalte om arbejdet i 
parlamentet og efterføl-
gende overværede de 40 

deltagere debatten "live" 
fra tilkørerlogen.

Bodensøen og den fanta-
stiske tropeø Mainau var 
der også udflugt til. Der 

var også rundture til flere 
forskellige franske byer.

Gruppen stiftede be-
kendtskab med fremstil-
lingen af "Schwarzwalder 
Kirschtorte". Derefter 
smagte alle det velsmagen-
de produkt. Verdens stør-
ste "Kuk-Ur" så man også 
og en vinbonde fortalte om 
en super vinhøst 2011.

Turen var udsolgt. Den 
16. april 2012 arrangerer 
Ældre Sagen i Broager 
en tredie tur til Europa-
Parlamentet, som også er 
udsolgt. 

ældre sagen besøgte 
europa-Parlamentet i 
strasbourg.
 Foto: Flemming Æbelø

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

16
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20%RABAT

FREDAG D.14. FÅR DU

OG VI HAR ÅBENT TIL KL. 21.00

PÅ ALLE DAGLIGVARER*

Engelsk 
bøf
4 stk.

BKI 
kaffe
400 gr.

NYHED
Sønderjysk fuldkorns
Løgumkloster
rugbrød

 Pasta
Grissini eller
lasagneplader

Hakket oksekød
3-7%

Finvalsede 
havregryn

Nakke 
koteletter

STOR KØB
Svinekoteletter
1400 gr.
Svinebryst i skiver
1500 gr.
Medister
2200 gr.
Skinke schnitzler

Dinky toiletpapir
810 gr.

Ca. 600 gr.

7995

3 poser

7800

2 stk.

2500

700

450 gr.

2000

1000
500 gr.

1900

8500

6 ruller

1650

Frit valg

Spar 
18.00

MANDAG
Blandet fars
1 kg 35.00

TIRSDAG
Morgenæg, store
Bakke med 10 stk 10.00

ONSDAG
Danske kartofl er
2,5 kg 6.00

TORSDAG
Franskbrød 12.00

FREDAG
Vej selv slik
Pr 100 gr 7.95

LØRDAG 8.30-11.00
6 rundstykker  15.00

Endagstilbud
Oktober

Ugens  kup

Max 5 stk.

Hanekam

Smørrebrød
Usp.

Græskar 
solsikkebrød

Stjernekaster

4 stk.

2500
6 stk.

12000

2000

2200

De 20% fratrækkes ved kassen. Tilbuddet gælder 
kun fredag den 14. oktober 2011
*Undtagen tobak, cigaretter, håndkøbsmedicin, pant, spil, frimærker, 
ugeblade, aviser, buskort, Nettorvs-varer, billetter, gavechecks, 
forudbestilte varer som f.eks. catering og vin samt andre kioskvarer, 
abonnementskasser og modermælkserstatning og vareudbringning

SuperBrugsen Broager . tlf. 73441500

Broager

B A G E R A F D E L I N G E ND E L I K A T E S S E N
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Noble House 
KØB og SALG 

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

ANTIK • NOSTALGI

Noble House 
KØB og SALG 

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

ANTIK • NOSTALGI

Broager Antik & Nostalgi

Abningstider: onsdag-søndag kl. 12-17

Kim's Cykelservice
v/ Kim Gottlieb

Alt i cykelreparationer
Salg af cykler og tilbehør

ÅBNINGSTIDER
MANDAG-FREDAG KL. 7.00-18.00
LØRDAG KL. 9.00-13.00

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

Kør ad Mølmark 
1,5 km udenfor

Broager

 ÆNDRING FOR BRUG AF DEGNEGÅRDEN:
DU/I skal ved alle fremtidige arrangementer medbringe porcelæn, 
glas bestik, kopper tallerkener m.v., da der ikke er opvaskemuligheder. 
Vi beklager naturligvis denne serviceforringelse.

FOREDRAG ”JOURNALIST I 43 ÅR” 
24. OKTOBER kl. 14.00 mødelokalet Degnegården 2 Broager ved Flemming 
Nielsen tidl. ansat i DR. Han kommer i foredraget bl.a. ind på mødet med kendte. 
Hvordan får man folk til at åbne sig - hvor langt vil man gå for at få en ”God 
historie”? Få svaret. Der bliver lejlighed til at stille spørgsmål. Kaffe og kage 
inkluderet kr. 50,00. Tilmelding senest 20. OKTOBER til Novak tlf. 7444 2371.

REJSEMØDE FLERDAGSREJSER I 2012
1. NOVEMBER kl. 18.30 mødelokalet Degnegården. Rejseleder Niels Graversen 
Hanstholm rejser præsenterer tur til Schwarzwald/Bodensee, hvor bl.a. besøg 
i EU-parlamentet indgår med afgang den 16. april 2012. Turen er udsolgt – 
venteliste oprettes. Tilmeldte får mulighed for at høre og se hvilke oplevelser, 
der venter på turen 6 dage kr. 3600,00 meget er inkluderet ud over halvpension.
19. august 2012 er planlagt en 6 dages rejse til Telemarken Norge. 
Detailprogram præsenteres denne aften. Turen tilrettelægges med 
halvpension, diverse entreer og fl ere busfrokoster inkluderet. Pris kr. 
4800,00. i delt dobbeltværelse. Enkeltværelsestillæg kr. 1200,00, og der 
er begrænset antal. Kan betales med kr. 2400,00 til Broager sparekasse 
reg. nr. 9797 kontonr. 000-07-79105 senest 1. april og restbeløbet senest 
1. juli. Rejsen sælges fra denne aften. Efterfølgende på tlf. 7444 2371.
Flerdagsrejserne vil i 2012 som tidligere - blive gennemført med Hanstholm 
rejser som teknisk arrangør og medlem af rejsegarantifonden. 
Aftenen starter med et landgangsbrød. Der vises billeder fra 
gennemførte rejser. Deltagerbetaling kr. 50,00 excl. drikkevarer. 
Tilmelding til denne aften tlf. 7444 2371 senest den 25. OKTOBER

”MUSIKSHOW SKOTLAND”
5. NOVEMBER Campushalle Flensborg kl. 2000. Afgang 
Broager kl. 18.00. Buskørsel og kl. 1 billetter kr. 550,00. Showet 
er Skotlands største indendørs show. Tilmelding 7444 2371.
Tilmelding altid fra torsdag kl. 0800 i samme uge som annoncering 
medmindre andet er anført ved det enkelte arrangement.

Spørgsmål til arrangementerne kan også rettes til Frede Weber Andresen 
tlf. 7444 1915 – eller f.w.andresen@mail.dk 

Annoncen er sponseret af: 

Vores samarbejdspartner på fl erdagsrejser.
Næste annonce forventes uge 44 i Gråsten avis

Broager Lokalbestyrelse

Egernsund Lotto
Mandag den 17. oktober kl. 19.00

i Egernsund ny skole

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

Globetrotter fejrer guldbryllup
Af søren Gülck

rita og Børge rasmussen, 
Møllevænget 5, Skodsbøl, 
kan fredag den 14. oktober 
fejre guldbryllup.

Parret blev gift i 1961 i 
Harrislev ved Flensborg, 
først på rådhuset og efter-
følgende i kirken, som det 
er en tradition i Tyskland. 

Børge rasmussen er ud-
dannet produktionsinge-
niør, og var i 8 år ansat på 
JF i Sønderborg. Derefter 
blev til et par år i fiske-
industrien i Flensborg og 
siden hen 33 år på Danfoss 
i Nordborg og Flensborg.

- Jeg faldt dog aldrig 
jobmæssigt til i Tyskland. 
Jeg følte mig kun hjemme 

på den danske side af 
grænsen, fortæller Børge 
rasmussen.

For rita rasmussen har 
arbejdslivet været fyldt 
med børn. Først var hun 
medhjælper i en børne-
have i Flensborg, men 
har i de seneste mange 
år været dagplejer først i 
Sønderborg og sidst i den 
gamle Broager Kommune.

- Nu passer jeg hus og 
vores lille oase af en dej-
lig have, fortæller rita 
rasmussen.

Ægteparret nyder pensio-
nisttilværelsen på deres lille 
landejendom i Skodsbøl, 
hvor kun hønsene er til-
bage. - Det skal være nemt, 
for vi rejser en del. En gang 
om året tager vi på en læn-
gere rejse, og vi har tabt vo-
res hjerter til Brasilien, som 
vi har besøgt seks gange. 
Men også Cambodja er et 
spændende land, hvor store 
dele af befolkningen stadig 

er tilbagestående, som følge 
af Pol Pots rædselsregime. 
En enkelt gang har vi været 
i Grækenland, men det 
sagde os ikke meget. Når vi 
rejser, vil vi have oplevelser. 
Vi er ikke til et liv på stan-
den og i baren, fortæller 
rita og Børge rasmussen. 

Hjemme arbejder Børge 
rasmussen med lokal-
historie. Ifølge ham har 
Skodsbøl en særdeles 
spændende historie med 
et rigt erhvervs- og forret-
ningsliv med 47 firmaer og 
butikker. 

rita og børge rasmussen i skodsbøl fejrer guldbryllup.
 Foto Søren Gülck

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

Viet
I Broager Kirke er jordmo-
der og sexolog Else Iseling 
og maskiningeniør Herwig 
Griepentrog, Gendarmvej 
1, Gammelgab, blevet viet. 
Efterfølgende holdt de fest 
på Krusmølle.  

Dødsfald
Hans Henrik Jessen, 
Jørgensby 23, Broager, er 
døvd, 80 år. 

Dødsfald
Valborg Dalsgaard 
Petersen, Broager, er død, 
88 år. 

Dødsfald
Christine Marie Hinze, 
Broager, er død, 99 år. 

Dødsfald
anna Kirstine Jensen, 
Østergade 37 G, Broager, 
er død, 86 år.

Hun var et livsglad, 
omsorgsfuldt og afholdt 
menneske.

anna Kirstine Jensen 
var født i Vendsyssel. Som 
ung pige kom hun ud at 
tjene på Brejninge Kro på 
Ærø, hvor hun mødte sin 

senere mand, Jens Peder 
Jensen. I et par år arbej-
dede ægteparret på en gård 
på Fyn, men han fik senere 
arbejde på et teglværk ved 
Nybøl Nor, og familien 
byggede hus i Skodsbøl. 
Manden fik derefter ar-
bejde som teglmester 
på Island i Egernsund. 
På et tidspunkt prø-
vede ægteparret noget 
helt nyt, og bestyrede i 

fire år en campingplads i 
Mommark.

I de seneste 19 år boede 
hun i Broager. Manden 
døde i 2006.

anna Kirstine Jensen 
efterlader sig tre døtre. 
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Lokalhistorisk Forening
for Broagerland

Inviterer ti l

”Hvo bløw de 
ènle aw?”

Lørdag den 22. oktober kl. 14.00
i Broager Skoles aula

Adgang fra Nejsvej

Professor dr. med. Poul Flemming Høilund-Carlsen 
og lærer Kirsten Margrethe Bennike Madsen, som 
begge er opvokset i Broager, fortæller om deres 
spændende liv eft er de som ung forlod Broager.

Alle er velkommen
Entre inkl. kaff e / kage 50 kr.

www.skla.dk

BeMÆrK nY dAtO PGA. BYMØde 
OM sKOLeLuKnInG

Indkaldelse til 

stiftende generalforsamling 
for

egernsund Badebroslaug
Onsdag den 19. oktober kl. 19.00 

afholdes der stiftende generalforsamling for Egernsund Badebroslaug 
på Egernsund Brandstation, Damvej 3, 6320 Egernsund

Sønderborg Kommune har valgt at spare på badebroerne, og 
vedligeholdelse af dem. Vi mener, Egernsund skal bevare badebroen 

ved lågmaj. Derfor indkaldelse til stiftende generalforsamling.
alle der har lyst til at hjælpe eller være en del af den nye 

forening er meget velkomne. Hvis man bare gerne vil 
høre mere om projektet, er man også velkommen.

På gensyn

LÆGERNE I BROAGER 
HOLDER LUKKET

 TIRSDAG DEN 18. OKTOBER 

grundet edb-omlægning
  Ved behov for akut lægehjælp 

kan henvendelse ske til      

VESTER SOTTRUP LÆGEHUS
 TLF. 7446 7380

 LINDEVEJ 12,6400 SØNDERBORG

FELSTED MENIGHEDSRÅD

Sognemøde
Den 12. oktober kl. 19.00

 i mødelokalet ved Felsted Kirke
Der vil være gennemgang af 2010

Planer af nye tiltag for 2012? 
Hvad kan vi gøre bedre?

Kom og være med, 
alle er velkommen

Felsted Menighedsråd

afholder

General
Forsamling

Torsdag den 3.november 2011
Dagsorden i� . vedtægter

Indkomne forslag skal være formanden 
i hænde inden 25. oktober

Piger sætter Egernsund 
på landkortet
Af søren Gülck

”Så vender vi kajakken”, 
synger Kim larsen. 

Det samme vil fire friske 
piger fra Egernsund også. 
Det drejer sig om lotte 
albek, anne Jørgensen, 
Charlotte Petersen og 
Heidi Clausen.

- Nu skal der ske noget. 

Nu skal vi sætte fut i feje-
møget og sætte Egernsund 
på landkortet. Vi vil vise 
omverden, at vi ikke er en 
soveby, lyder opråbet fra de 
fire piger.

Derfor har de lørdag 
den 19. november booket 

Egernsundhallen og byder 
alle der har lyst til at aktivt 
at deltage i et kæmpe ”Æ 
Sundgaf Marked”.

- Vi stiller sammen 
med Egernsund Frivillige 
Brandværn 150 meter bord 
op i hallen, der lejes ud 

for kun 40 kr. pr. meter. 
Her er man velkommen 
til at sælge alt brugt mel-
lem himmel og jord, unge 
som ældre, fortæller de fire 
piger.

alle der vil være med til 
at sætte gang i Egernsund, 
og har ting og sager, som 
de vil sælge er velkommen. 
Pengene går til folk selv. 
Man kan bestille plads i 
løbende meter ved at ringe 
til lotte albæk på tlf. 
22 58 04 85.

De fire piger håber, at 
arrangementet kan blive en 
tilbagevendende begiven-
hed i Egernsund.

- For vi syntes, der er 
ved at blive lidt for stille 
i vores ellers så dejlige sø-
farts og teglværksby ved 
Æ´Sundgaf, siger de friske 
piger. 

Fire friske piger – Lotte 
Albek, Anne Jørgensen, 
Charlotte Petersen og Heidi 
Clausen inviterer til æ 
sundgaf Marked.

 Foto Søren Gülck

25 års 
jubilæum
Dorte Boll kunne 
fredag den 7. oktober 
fejre 25 års jubilæum 
på aflastningshjemmet 

rendbjerg. Dorte Boll er 
beskæftiget i aflastnings-
hjemmets Daghjem. 

Knallert
Broager Frivillige Brand-
værn måtte sent fredag 
aften rykke ud til en brand 
i en knallert, der stod op 
ad en mur vi Broager. I 
nærheden var der nogle 
gasflasker, som var i fare 
for at eksplodere. Branden 
kan være påsat. 

Indbrud
En bil som holdt på 
Møllegade i Broager var 
natten til torsdag udsat for 
et indbrud. Sideruden blev 
knust, men umiddelbart 
ser der ikke ud til at være 
stjålet noget fra bilen. 

Oktoberfest har 
tag i brauringer
Af Gunnar Hattesen

478 fremmødte sørgede for, 
at Broager fik sig en ordent-
lig skylle af en oktoberfest 
efter sydtysk model.

Men selv om det store 
ølglas blev brugt flittigt, 
så sørgede et veloplagt 

danseorkester for, at der 
blev danset flittigt på dan-
segulvet i Broager-Hallen.

Overskuddet går til en hal 
2. Med en vellykket aften 
bag sig er arrangørerne i 
Broager-Hallen klar til at 
forsøge at gentage succesen 
næste år. 

Oktoberfesten i broager-Hallen var et hit med 478 festglade 
deltagere. Foto Jimmy Christensen

Skibshistorie
Erik B. Kromann, Marstal 
Søfartsmuseum, kommer 
onsdag den 26. okto-
ber til Cathrinesminde 
Teglværksmuseum for at 
øse ud af sin store viden 
om skibene på Ærø.

Han fortæller om 

Marstalflådens udvikling 
fra jagt til coaster.

Foredraget er arrange-
ret af Maritim Historisk 
Forening for Egernsund 
og Gråsten i samarbejde 
med Cathrinesminde 
Teglværk. 

Ny 
læge
Den 37-årige læge Birgitte 
Nyegaard Outzen har afløst 
Niels Pihlkjær i lægehuset 
i Broager. Han er gået på 
pension.

Birgitte Nyegaard Outzen 
er vokset op i aabenraa, 

er uddannet fra aarhus 
Universitet og har taget 
hele sin speciallægeuddan-
nelse i Sønderjylland.

Hun har haft midlerti-
dige stillinger i lægehuse i 
Gråsten, Felsted og Hørup.

Birgitte Nyegaard Outzen 
er gift med Klaus Jensen, 
der er ingeniør på Danfoss. 
Parret har to børn på syv 
og ni år. 
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Vi udfører reparation af kloak, 
separering af kloak og etablering 

af minirensningsanlæg

FELSTED MENIGHEDSRÅD

Sognemøde
Den 12. oktober kl. 19.00

 i mødelokalet ved Felsted Kirke
Der vil være gennemgang af 2010

Planer af nye tiltag for 2012? 
Hvad kan vi gøre bedre?

Kom og være med, 
alle er velkommen

Felsted Menighedsråd

Dygtig landmand
Af Jens Jaenicke

Fhv. gårdejer Jørgen Soll, 
Ågade 7, Kliplev, er død 
efter længere tids sygdom, 
80 år.

Jørgen Soll var en af eg-
nens kendte landmænd, 
som drev et mønsterbrug. 
Han overtog for 45 år si-
den gården i Kliplev efter 
sine forældre, og drev den 
med stor dygtighed indtil 
for nogle år siden, da han 

byggede en aftægtshus ved 
siden af, som han flyttede 
ind i sammen med sin 
kone lis.

Foruden landbruget be-
skæftigede han sig i mange 
år med handel af heste og 
kreaturer. Tillidshverv gik 
han ikke så meget op i. For 
ham var driften af gården 
og tilværelsen som han-
delsmand nok.

Jørgen Soll efterlader sig 
foruden sin kone lis. 

Hyggelig 
søndagscafé
Af Jens Jaenicke

Ældre Sagens Søndagscafè 
på Kliplev Plejecenter blev 
en rar og hyggelig oplevelse.

Underholdningen blev 
leveret af "De Tre Tenorer", 
som dog på grund af rejse 
var reduceret til to, nemlig 
Johannes løb, aabenraa og 
Niels Jacobsen fra Kliplev.

De blev akkompagneret af 

Dagmar Okholm på klaver 
og sang både muntre viser 
og kendte sange. De tre 
har spillet sammen i 25 år, 
og går gerne på scenen for 
at glæde andre med deres 
sang.

De høstede stort bifald 
og efter nogle fællessange, 
takkede formanden anker 
Ohlsen for deres indsats. 

Spejdere savner ledere
Af Jens Jaenicke

Spejderne i Kliplev savner 
ledere. Der er 39 spejdere i 

byen, og mange af dem er 
mindre børn.

- Det kiber med at 
finde ledere og hjælpere. 

Vi ville blive glade, hvis 
nogen meldte sig til at 
yde en hjælpende hånd, 

siger tropsfører Jacob 
Christiansen.

lørdag eftermiddag 
havde spejderne arrangeret 
et "bagagerumsmarked" på 
pladsen ved Spejderhytten, 
hvor der var en livlig 
aktivitet.

Næste sommer delta-
ger spejderne i den store 
landsdækkende korpslejr i 
Holstebro. 

sæsonrester 
- til ryd op priser

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

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

Træ:
15x27 mm lister (kan bruges til glasliste/
fodpanel/skyggeliste) ( ialt 1000 mtr ) ...... 100 mtr kr. 250,-
16x125 mm lærk brædder 30/240 cm ..... kr. ialt 400,-
22x120 mm rustikbrædder 
60/450 cm = 30 m2 ................................... kr. ialt 1399,-
22x120 mm impr. fjer og not beklædning 
54/360 cm = 22 m2 ................................... kr. ialt 1200,-
22x120 mm lærk fjer og not beklædning 
63/250 cm = 18 m2 ................................... kr. ialt 1000,-
22x145 mm lærk klinkbeklædning 
35/400 cm = 20 m2 ................................... kr. ialt 1700,-
22x145 mm impr. høvlet fjer og not beklædning 
længde 250 cm (ialt 400 stk.) ................... kr./m2 59,-
22x145 mm impr. fjer og not beklædning 
24/480 cm = 15 m2 ................................... kr. ialt 700,-
28x145 mm brun impr. terr. br. 
25/420 cm = 16 m2 ................................... kr. ialt 1600,-
35x55 mm høvlet lægter 240 cm 
(ialt 500 stk.) 25 stk. ................................. kr. ialt 469,-
45x170 mm impr. høvlet planker 390 cm 
(ialt 150 stk.) ............................................. kr./mtr. 20,-
 
Plader:
9 mm karrosseri plader 125x250 cm
(ialt 15 stk.) ............................................... kr./stk. 159,-
28 mm laminat bordplader 62x300 cm
(ialt 25 stk.) ............................................... kr./stk. 199,-
 
Murerartikler:
mursten t. indv brug 630 stk. ................... kr. ialt  1000,-
mursten t. udv brug palle a 448 stk.
(ialt 20 paller) ............................................ kr./stk. 2,50
29 cm funda blokke 50 stk. ...................... kr. ialt 375,-
33 cm funda blokke 48 stk. ...................... kr. ialt 375,-
gasbeton 10x40x60 cm palle a 48 stk 
(ialt 10 paller) ............................................ kr./stk. 29,-
 
Udv. døre:
facadedør fyldning og glas 
95x212 cm hu1 stk. .................................. kr. ialt 2000,-
facadedør fyldning og glas m. sprosser 
89x189 cm hi 1 stk. .................................. kr. ialt 2200,-
89x189 cm hu 1 stk. ................................. kr. ialt  2200,-
95x212 cm vi 1 stk. .................................. kr. ialt  2200,-
95x212 cm vu 1 stk. ................................. kr. ialt  2200,-
95x212 cm hi 1 stk. .................................. kr. ialt  2200,-
 

NogeT NyT:
Briketter/brænde/træpiller
Briketter 96 bdt á 10 kg
Askebrænde tørt i tårn á 2 m3

Træpiller 8 mm 56 poser á 16 kg
.................................................................. kr. pr. palle 1799,-

(leveret i nærområde)

Briketter og træpiller sælges  
også i bundter/poser.

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

www.kliplev-lavpris.dk • mail@kliplev-lavpris.dk
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30 års jubilæum 
i Bovrup
Bovrup Plejecenter fejrer 
torsdag den 20. oktober 
30 års jubilæum, og det 
vil centret gerne markere 
sammen med bruger- og 
pårørendegruppen og 
vennekredsen.

Det sker med en festmid-
dag og musik og sang for 
beboere og pårørende. 
Beboerne i ældreboligerne 
omkring centret er også 
inviteret med. 

Foredragsholder
Gothardt Saugstrup, 
Kliplev er blevet en efter-
spurgt foredragsholder. 
Onsdag aften fortæller han 

i Tønder om "Tidsskildring 
fra 1940 og tiden 
derefter". 

Der blev solgt både stort og 
småt ved bagagerumssalget.
 Foto Jens Jaenicke

Pensionistforening i krise
Af Jens Jaenicke 

Kliplev og Omegns 
Pensionistforening har 
gennem et par år levet en 
hensygnende tilværelse. 
Selv om foreningen har 

omkring 200 medlemmer, 
er der en vigende interessen 
for denne gamle forening.

Der holdes stadig mø-
der hver 14. dag, men 
med en deltagelse på 8-10 
medlemmer er det svært 

at arrangere møder med 
indhold.

Planer om udflugter må 
for det meste aflyses, da 
tilslutningen er for lille.

Hvis sognets ældre ikke 
ønsker at se foreningen 

nedlagt ved den næste 
generalforsamling, er det 
på høje tid, at der vises en 
større interesse fra med-
lemmernes side. 
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www.BuketBinderi.dk
Buketter bindes på bestilling,
til levering eller afhentning

Se mere på
min hjemmeside

Sønderborgvej 161
6200 Aabenraa

27 52 52 93

SØGÅRD MASKINSTATION
• ALT MASKINSTATIONSARBEJDE

& ENTREPRENØR
AUT. KLOAKMESTER

• ALT I NEDSIVNINGSANLÆG OG KLOAK

Tlf. 74 68 82 52 • Mobil 20 29 92 52

ÅBNINGSTIDER
Mandag-Fredag kl. 9.00-19.00 |
Lørdag kl. 8.30-16.00 | Søndag kl. 10-16

BAGEREN ÅBNER
Lørdag kl. 7.00 | Søndag kl. 7.00

Tilbudene gælder fra onsdag den 12. 
oktober
til lørdag den 15. oktober 

Der tages forbehold
mod trykfejl og udsolgte varer.

Kliplev

20%RABAT

FREDAG D.14. FÅR DU

OG VI HAR ÅBENT TIL KL. 21.00

PÅ ALLE DAGLIGVARER*

De 20% fratrækkes ved kassen. Tilbuddet gælder kun fredag den 14. oktober 2011
*Undtagen tobak, cigaretter, håndkøbsmedicin, pant, spil, frimærker, ugeblade, aviser, buskort, Nettorvs-varer, billetter, 
gavechecks, forudbestilte varer som f.eks. catering og vin samt andre kioskvarer, abonnementskasser og modermælkserstatning

v/ Carsten Fredslund Iwersen
Felsted · 6200 Aabenraa · Telefon + 45 2320 7231

mail@fredslundvvs · www.fredslundvvs.dk

Fredslund VVS®

Aut. Gas- & Vand & VVS Tekniker

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

Dødsfald
leif C. Brock, lundtoft, er 
død, 64 år. 

Dødsfald
Fhv. skoleinspektør Otto 
Wagn Eriksen, Bovrup 
Plejecenter, er død, 87 år.

I mere end 40 år var 
Otto Wagn Eriksen ansat 
ved aabenraa Kommunes 
skolevæsen. Han var 
med til at opbygge 

Brundlundskolen, og var 
skolens leder indtil 1992, 
hvor han gik på pension.

I over 25 år var han 
formand for Cvilforsvars 
Forbundet i aabenraa 
og landsformand for 
Civilforsvars Forbundet. 
I 1988 blev han ridder af 
Dannebrog. 

Ny bog om 
Grøngrøft
Af Gunnar Hattesen

Historisk Forening for 
Felsted Sogn udgiver om 
to uger bogen ”Grøngrøft” 
- fra hovedgård til slot.

Ifølge formanden 

andreas asmussen om-
handler bogen godsets 
historie og dets indflydelse 
i lokalområdet. Fra opret-
telsen i sidste halvdel af 
1500-tallet og op til nu. 

Grøngrøft gl. hovedbygning foto ca. 1880 erne

Kliple' Mærken 
fik overskud
Kliplé Mærkens komitéen 
har netop fået regnskabet 
for 2011 godkendt. Det 
blev med et flot over-
skud på 222.439 kr. Det 
er en fremgang på hele 
kr..47.000 kr. i forhold til 
2010, og dette til trods for, 
at der også i 2011 har væ-
ret forskellige investeringer 
i nyt materiale.

Det er besluttet at der 
overføres kr. 200.000,- til 

Kliplé Mærkens Støtte-
fond, så der igen er mulig-
hed for at søge støtte herfra 
i 2012.

Komiteens formand er 
Karin Terp, Tina andresen 
er næstformand og anneli 
Jensen er kasserer. De 
øvrige medlemmer i ko-
mitéen er Jens Veng, Uve 
Jensen, Søren Frederiksen, 
Christian Jørgensen og 
Mogens lausen. 

Lastbil væltet
En chauffør mistede for-
leden herredømmet over 
sin lastbil. Færdselsuheldet 
skete ved rastepladsen 
på Sønderborgvej ved 
Felsted. Der var tale om et 

solouheld, men der skete 
ingen alvorlig personskade. 
Chaufføren slog sit hoved, 
og kom derfor en tur på 
skadestuen i aabenraa. 
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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

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

BNS Træningstider 
2011/2012 Indendørs 
HOLD DAG TIDSPUNKT STED TRÆNERE START

U5-U6 
Piger/drenge 
(årg. 2006-7) 

Fredag 17.00-18.00 Hal 2 Michael Matiesen 
Peter Larsson Uge 43 

U7 Drenge 
(årg. 2005) Fredag 17.00-18.00 Hal 2 Jens Lauritzen 

Jeroen Hinse Uge 43 

U8 
Piger/drenge 
(årg. 2004) 

Fredag 
 18.00-19.00 Hal 1+ 2 

Ole Sørensen 
Henrik Jessen 

Bo Elneff 
Bjarke Sørensen 

Uge 43 

U9  
Piger/drenge 
(årg. 2003) 

Fredag 15.30-17.00 Hal 2 Kenneth Sølund 
Jim Alnor Uge 43 

U10 Drenge 
(årg. 2002) Torsdag 16.00-17.00 Hal 2 

Henrik Hvid 
Erik Lyck 

Henning Hansen 
Uge 43 

U11 Drenge 
vg. 2001) Torsdag 17.00-18.00 Hal 2 Michael Vongesen 

Casper Eggen Uge 43 

U12 Drenge 
(årg. 2000) Torsdag 18.00-19.30 Hal 2  Kenneth Mathiesen 

Ronnie Philip Uge 43 

U13-14 Drenge 
(årg. 1998-99) Fredag 19.00-20.00 Hal 2 Michael Jakobsen 

 Uge 43 

U14-15 Piger 
(årg. 1997-98) Tirsdag 16.00-17.00 Hal 2  Uge 43 

U15-U17 Drenge 
(årg. 1995-97) Fredag 20.00-21.15 Hal 2  Michael Jensen Uge 43 

U18-U19 Drenge 
(årg. 1993-94)  Fredag 20.00-21.15 Hal 1  Per Eggen Uge 43 

Seniordamer Torsdag 21.00-22.00 Hal 2 Bo Lorenzen Uge 43 

Seniorherrer Fredag 21.15-22.30 Hal 2  Uge 43 

Oldboys, Veteran 
og Superveteran  Søndag 10.00-12.00 Hal 2 Claus Elbæk Uge 43 

www.BNS-fodbold.dk

Fyringer 
i Blans
Krisen i dansk landbrug 
medfører nu, at slagteri-
koncernen Danish Crown 
fyrer 500 medarbejdere. 
Fyringerne er begrundet i, 
at danske landmænd leve-
rer færre grise end ventet.

På slagteriet i Blans har 
40 fastansatte mistet job-
bet, og 80 ferieafløsere har 
fået sat dato på afløserjob-
bets sidste dag. 

Pernille Højmark fortalte gribende om sit liv på 
Forsamlingsgaarden sundeved. Foto Jimmy Christensen

50 hørte 
Pernille Højmark
Af Gunnar Hattesen

Skuespilleren Pernille 
Højmark fortalte gri-
bende om sin barske 
barndom og ungdom, da 
hun holdt foredrag for et 
halvthundrede mennesker 
på Forsamlingsgaarden 
Sundeved i Vester Sottrup.

51-årige Pernille Højmark 
berettede blandt andet om 
sin far, der var alkoholiker, 
og som begik selvmord, da 
hun var 13 år.

Pernille Højmark har på 
TV medvirket i Bryggeren, 
Taxa og Krøniken. 

RENGØRINGSDAME M/K SØGES 
til ”Forsamlingsgården Sundeved” Nybølvej 2, Vester Sottrup

Arbejdstid ca. 30-40 timer pr. måned.
Der må påregnes en del weekendarbejde.

Yderligere oplysninger på tlf..20279515 efter kl. 16.
Ansøgningen sendes pr. mail: b-e.nielsen@pc.dk

eller til Eluf Nielsen Fruenskær 7, 6400 Sønderborg
Tiltrædelse hurtigst muligt

Opvisning 
i brugt
Af Gunnar Hattesen

Hvad betyder det, når tøjet 
er lidt for stort eller lidt for 
småt, når man køber det 
til spotpris.

En række lokale modeller 

viste brugt tøj, da røde 
Kors genbrugsbutik i 
Vester Sottrup holdt en 
velbesøgt modeopvisning.

Efter catwalken kunne 
man købe tøjet til meget 
fordelagtige priser. 

100 mennesker så lokale modeller præsentere det brugte tøj.
 Foto Jimmy Christensen

Blans løber
Blans løbet bliver tors-
dag den 13. oktober for 

første gang skudt i gang ved 
Eckersberg Børneunivers.

Klokken 17.00 bliver alle 
budt velkommen i skolens 
gymnastiksal og en halv 
time senere bliver alle 
løberne sendt af sted fra 
skolegården.

løbet er for samværets, 
motionens og hyggens 
skyld. Det er obligatorisk 
for alle skolens elever, men 
er også åben for forældre og 
borgere i Blans.

Efter løbet er der åbent 
hus på skolen med fælles-
spisning og udstillinger 
af elevernes arbejde fra 
værkstedsundervisningen. 

Bestyrelsen for
Forsamlingsgården Sundeved

Kortspil
Kortspil på Forsamlingsgården Sundeved starter 

Torsdag den 13. oktober 
kl. 14.00

Alle der er interesseret i at spille 
kort er velkommen

 Det er gratis. Kaffe kan købes
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Hørt i byen
Mange forældre og andre 
borgere møder op til by
rådsmødet i Sønder borg 
onsdag for at protestere 
mod lukningerne af de 
Rinkenæs, Kværs, Egern
sund og Bakkensbro 
skoler.

Blandt tilhørerne til 
foredraget med hofrepor
ter Bodil Cath på Den 
Gamle Kro var Jens Peter 
Kolbeck, der var kok hos 
Dronning Margrethe fra 
197380.

Benniksgaard Golfklub 
har fyret de fleste ansatte. 
Boet efter konkursen 
forhandler stadig med 
eventuelle købere. Da 
golfcentret gik konkurs 
stod Nordea med et tab 
på over 20 mio. kr.

Mother Theresa strikke
klubben i Gråsten mang
ler garn og et par strik
kedamer. Garn kan afle
veres til Ruth Jørgensen, 
Bryggen 13, Gråsten, på 
tlf. 7465 0401.

Folke Ylander i Rinkenæs 
glæder sig over, at den 
sidste aftenbus fra Sønder
borg til Gråsten fortsætter 
til Rinkenæs, hvis der er 
passagerer.

Lars Chresten Møller, 
Rinkenæs, der er område
chef i Rambøll i Sønder
borg, er blevet udpeget 
til assistent guvernør i 
Rotary for året 2012/13. 
Han afløser Elsebeth 
Christmas Møller. Som 
assistent guvernør får 
han ansvaret for de 
10 Rotaryklubber i 
Sønderjylland.

Frem Egernsund får et 
større underskud på ar
rangementet med den 
tidligere landsholdsspiller 
Ebbe Sand. Der mødte 
kun 30 personer op til 
foredraget.

Christel og Erik Hansen 
og Grethe og Jørgen 
Jørgensen har været på en 
dejlig ferie i Berlin med 
tog. 

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

w
w

w
.1747.dk

HVER ONSDAG HELE DAGEN

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

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

Pasfoto på 3 minutter
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www.kjems.dk
kjems@kjems.dk

74 65 11 40

Palæet · Ahlefeldvej 5 · Gråsten
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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

Flot premiere på Texas
Af Søren Gülck

Det lille Teater havde fre
dag aften en forrygende 

premiere på det spændende 
og meget aktuelle stykke 
”Texas”, der handler om 
hurtigt tjente penge.

”Texas” stiller skarpt på 
økonomisk kriminalitet og 
dens tilsyneladende usyn
lige konsekvenser.

Det er historien om to 
venner, der kaster sig ud 
i et storstilet projekt, som 
trækker en lige linje fra de 
sagns omspundne oliekil
der i Texas til den hurtigt 
etablerede kontorbygning i 
København med ihærdige 
telefonsælgere.

Her sælges drømme om 
at score den store gevinst 
og en gang for alle at 
kunne vinke farvel til den 
almindelige funktionær 
løn og dens konstante 
utilstrækkelighed. 

Men som et ungt par får 
at føle, så er drømmene en 
ting, noget helt andet er 
virkeligheden.

Forestillingen er instru
eret af Bodil Schafer og 
Else Nielsen, der sidste år 
stod for opsætningen af 
”Prinsesserne”, der var et 
tilløbsstykke på Det lille 
Teater.

”Texas” spilles igen tirsdag 
den 11. oktober, onsdag 
den 12. oktober og torsdag 
den 13. oktober alle dage 
kl. 20,00 

Billetter der koster kr. 
60,00 for voksne og kr. 
30,00 for børn kan bestil
les på tlf. 74 65 37 67 bedst 
mellem 15,00 og 18,00 eller 
mail: nilum@bbsyd.dk 

Texas havde fredag aften 
premiere på Det Lille 
Teater.
 Foto Jimmy Christensen

FOREDRAG, OPLEVELSER OG KURSER HOS LOF-ALSSUND
 OKTOBER/NOVEMBER

FOREDRAG
LUKSUSVAGABOND I BLICHERS FODSPOR v/Lis Ingemann
Hold nr. 1011, Ballebro Færgekro  onsdag den 26. oktober kl. 19.00  . . . . . . . . KR. 90,-
SØNDERJYSK HUMOR OG DIALEKTER v/Lorenz Christensen
Hold nr. 1003, Efterskolen Strand på Danebod, Fynshav  onsdag den 26. oktober kl. 19.00   KR. 90,-
FRA LANDBRUG TIL HOTEL v/Mads Friis, Hold nr. 1023
Benniksgaard Hotel  torsdag den 3. november kl. 20.00  . . . . . . . . . . . . . . . . . . KR. 90,-
PÆNE PIGER OG DUMME DRENGE v/Ann-Elisabeth Knudsen
Hold nr. 1007, Gråsten Landbrugsskole  tirsdag den 29. november kl. 19.00  . . . KR. 125,-

OPLEVELSER
JULETUR TIL LÜBECK - ENDAGSTUR Hold nr. 1101
Fredag den 25. november afgang kl. 13.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KR. 275,-
JULETUR PÅ FLENSBORGS JULESTRØG Hold nr. 1105
Lørdag den 26. november kl. 15.00  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  KR. 100,-

KURSER
MAD OG MAKE-UP v/Mads Friis og Linda Kjærgaard  Benniksgaard Hotel og 
KLK Skincare, Rinkenæs
Tirsdag den 25. oktober fra kl. 17.00-22.00, Hold nr. 1426 . . . . . . . . . . . pr. par KR. 550,- 
Tirsdag den 22. november fra kl. 17.00-22.00, Hold nr. 1427 . . . . . . . . . pr. par KR. 550,-
NY NORDISK HVERDAGSMAD v/Tove Olesen  Frøslev/Padborg Skole
Onsdag den 26. oktober kl. 17.00 3 gange / 10 lekt. hold nr. 1414  . . . . . . . . . KR. 400,- 
Onsdag den 16. november kl. 17.00  3 gange / 10 lekt. hold nr. 1415 . . . . . . . . KR. 400,-
NAVIGATION v/Keld Schmidt, Hold nr. 1701  Gråsten Skole
Torsdag den 27. oktober kl. 19.00-21.45   24 gange / 72 lekt.  . . . . . . . . . . . KR. 2.090,-
PILEFLET  tør pil v/Hanne Christensen, Hold nr. 1522  Gråsten Skole
Lørdag og søndag den 5./6. november fra kl. 09.00-15.30 2 gange / 14 lekt.  . .  KR. 575,-
BILLEDER/IKONER  kom og vær kreativ v/Merete Skøtt, Hold nr. 1523
Gråsten Skole, Lørdag den 12. november fra kl. 09.00-15.00  1 gang / 6 lekt. . . KR. 360,-
JAGT / VILDT v/Jens Jørgensen, Hold nr. 1700  Gråsten Landbrugsskole
Mandag den 14. november fra kl. 19.00-21.45  20 gange / 60 lekt.  . . . . . . . .KR. 1.765,- 

TILMELDING OG YDERLIGERE INFORMATION: 
LOF ALSSUND TLF. 73 42 10 10
E-MAIL: FRITID@LOF-ALSSUND.DK 
LÆS MERE PÅ WWW.LOF-ALSSUND.DK
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Tiderne skifter, men vores SALGSINDSATS er lige høj året rundt!

www.estate.dk

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

Tlf. 74 65 09 33

Estate Kjeld Faaborg
STATSAUT.  E JENDOMSMÆGLER &  VALUAR MDE

Billig andelsbolig Andelsbolig

Varnæs
Hipholm 12
Sagsnr. 124  Billigt sælges denne 
andelsbolig i Varnæs med attraktiv
beliggende andelsbolig, hvor rest-
gælden i andelsboligforenings re-
alkreditlån er afbetalt om ca. 3 år.
Til boligen er der egen carport og
ugeneret have med terrasse.

295.000Andelsbevis:
4.547Mdl. boligafgift:
1.020Mdl. forbrugsafg. a/c:

106 1/3 1 1989

TILBUD
ØNSKES

Gulstensvilla med udsigt 1- familieshus

Alnor
Sundkobbel 42
Sagsnr. 229  Stor gulstensvilla 
med skøn udsigt til Flensborg Fjord
sælges.Villaen fra 1973 rummer et
velindrettet boligareal på 203 kvm.
fordelt på 2 plan. Villaen ligger i
Alnor med gåafstand til strandpark
med god badestrand.

2.495.000Pris:
125.000Udb.:

14.042Brt.:
11.401Nt.:

Alternativ finansiering:
Pauselån® F1
Brt./net: 6.628/5.487

203 734 2/4 2 1973

Parcelhus med 120 kvm stor kælder 1- familieshus

Alnor
Sundkobbel 19 A
Sagsnr. 289  Huset indeh: Entré 
med adgang til kælder. Badeværel-
se med bruser og kar. Soveværelse.
2 gode værelser. Stor vinkelstue
med udgang til terrasse. Køkken.
Bryggers. Kælder: 3 disp.rum, ba-
deværelse med bruser og fyrrum.

995.000Pris:
50.000Udb.:

6.025Brt.:
5.489Nt.:

Alternativ finansiering:
Pauselån® F1
Brt./net: 3.068/3.130

135/120 682 1/3 1 1977

Stort parcelhus i Stjerneparken 1- familieshus

Gråsten
Stjerneparken 16
Sagsnr. 228  Huset har et velin- 
drettet boligareal på 229 kvm, der
bl.a. består af: køkken med spise-
plads, spisestue, opholdsstue med
loft til kip, 2 badeværelser, 4 værel-
ser samt soveværelse. Et velholdt
hus i børnevenlige omgivelser.

1.790.000Pris:
90.000Udb.:

10.704Brt.:
9.365Nt.:

Alternativ finansiering:
Pauselån® F1
Brt./net: 5.680/5.315

229 808 2/5 2 1974

Flot renoveret villa 1- familieshus

Alnor
Syrenvej 8
Sagsnr. 335  Det er ikke kun belig-
genheden i Alnor gør denne villa
meget attraktiv. Villaen har nemlig
igennem de sidste 3 år gennemgå-
et en gennemgribende renovering,
og fremstår derfor i en yderst pæn
og indflytningsklar stand. Skal ses!

1.265.000Pris:
65.000Udb.:

7.615Brt.:
6.466Nt.:

Alternativ finansiering:
Pauselån® F1
Brt./net: 3.857/3.467

152 700 1/4 2 1900

Ejerlejlighed i Gråsten Centrum Ejerlejlighed

Gråsten
A D Jørgensensgade 1, 1. th
Sagsnr. 240  Charmerende lejlig- 
hed med en god beliggenhed midt
i centrum. Den ligger på 1. sal og
indeh. et velindrettet boligareal på
84 kvm. Der gåafstand til div. ind-
købsmuligheder, bus/togstation og
flotte naturområder.

540.000Pris:
30.000Udb.:

4.413Brt.:
4.126Nt.:

Alternativ finansiering:
Pauselån® F1
Brt./net: 2.844/2.872

84 1/1 th/3 1925

NY PRIS

Andelsbolig med udsigt til vandet Andelsbolig

Gråsten
Bryggen 19
Sagsnr. 342  Ved Gråsten havn 
sælges denne attraktive andelsbo-
lig. Fra boligen er der gåafstand til
indkøb, bus/togstation m.m. Boli-
gen er opført i 2004 og ligger i en
bygning med i alt 9 boliger hvor
der er trappe og elevator.

350.000Andelsbevis:
5.994Mdl. boligafgift:

783Mdl. forbrugsafg. a/c:

98 1/2 2 tv/2 2004

Rummelig villa med udsigt 1- familieshus

Rinkenæs
Sejrsvej 26
Sagsnr. 344  Stor og rummelig vil- 
la med gode muligheder for den
pladskrævende familie. Villaen
rummer et samlet boligareal på i
alt 224 kvm. fordelt på 2 plan.
hvortil der kommer et kælderareal
på 85 kvm.

980.000Pris:
50.000Udb.:

6.371Brt.:
6.010Nt.:

Alternativ finansiering:
Pauselån® F1
Brt./net: 3.620/3.793

224 1.347 2/6 2 1963

Charmerende hus med udsigt 1- familieshus

Broager
Vemmingbundstrandvej 70
Sagsnr. 346  Drømmer du om at 
bo tæt ved vandet? Så har du ne-
top nu muligheden for, at realisere
denne drøm. Fra ejendommen en
der en skøn udsigt til Vemming-
bund bugt, der kan nydes fra man-
ge af husets rum.

1.800.000Pris:
90.000Udb.:

11.117Brt.:
9.744Nt.:

Alternativ finansiering:
Pauselån® F1
Brt./net: 5.570/5.347

208 1.664 3/1 2 1876

Hus der trænger til renovering 1- familieshus

Broager
Skodsbølvej 27
Sagsnr. 362  Ældre muret hus i 
Skodsbøl på villavej med beliggen-
hed i ældre landsbymiljø ud til
marker nær Broager. Huset træn-
ger til totalrenovering men kan
ved bl.a. bevaring af den gamle stil
blive et attraktivt hus.

325.000Pris:
25.000Udb.:

2.558Brt.:
2.387Nt.:

Alternativ finansiering:
Pauselån® F1
Brt./net: 1.450/1.547

100 669 2/3 2 1904

Moderniseret villa 1- familieshus

Vester Sottrup
Jørgensby 12
Sagsnr. 378  Utrolig charmerende 
villa beliggende i V. Sottrup med
dejlig udsigt til åbne marker. Den
karakteristiske villa er opført i 1907
og fremtræder i dag fuldt moder-
niseret og indflytningsklar. 
Skal ses!

1.790.000Pris:
90.000Udb.:

10.370Brt.:
8.402Nt.:

Alternativ finansiering:
Pauselån® F1
Brt./net: 5.054/4.162

166 744 2/4 2 1907
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BovAvis Nr. 3 / 1. årgang
 11. oktober til 18. oktober 2011

Af Søren Gülck

Den danske cykellegende Rolf 
Sørensen og TV-journalisten 
Dennis Ritter gæstede forleden 
Grænsehallerne i Kruså.
Her lukkede den dansk-italien-
ske cykelrytter med vikinge-
blod i årene op for godteposen 
af beretninger fra en glorvær-
dig cykelkarriere.
Foredraget havde tiltrukket 
180 mennesker, hvor 60 af 
gæsterne forinden nød en god 
middag i restauranten sammen 
med Rolf Sørensen og Dennis 
Ritter.
De fleste dansker kender Ital-
ien som et dejligt ferieland, 
men bag facaden er virke-
ligheden en anden. 
Cykelsporten var i Italien 
tidligere en fattigmandssport, 
som udelukket blev dyrket af 

de nederste på samfundets 
rangstige.
Efterhånden som der kom 
penge i sporten, så mange Ital-
ienere en mulighed for at køre 
sig ud af elendigheden.
- Når Italien har fostret mange 
dygtige cykelryttere, er det 
måske mere et spejlbillede af 
social elendighed i støvlelan-
det, sagde Rolf Sørensen, som 
er vendt hjem til Danmark 
med sin familie, og bor i Ved-
bæk nord for København.
- Jeg er glad for at vende hjem, 
og nyder igen at kunne sætte 
tænderne dansk leverpostejmad 
og en kold øl, for man er vel 
dansk, sagde en meget afslap-
pet og evigt talende Rolf 
Sørensen, der i dag er med-
kommentator på TV 2 under 
større cykelløb såsom Tour de 
France.

180 hørte 
veloplagt 
Rolf Sørensen

Plantagevej 8a T +45 74 60 80 00
DK 6330 Padborg F +45 74 60 80 24
www.LBbilsyn.dk M LB@LBbilsyn.dk

industrivejens Grillbar

altid stort udvalg har.

Ring hvis du ej vil vente,

men selv det hente.
PadborG

Kylling med
pommes frites

Bøfsandwich
Fiskefileter
Big Burger

Pølser
Is

m.m.
Slush ice

Soft ice
Åben:
Hverdage 09.00-22.00
Lørdag 10.00-20.00
Søn- og
helligdage 11.30-20.00

tlf:: 74673338
www.grillbaren.dk

Auto-værksted
v/Johannes Bøgh, mekanikermester

Service eftersyn, 
synsarbejde, 
rust og motor reparationer 
- godt og gunstigt.

Alle bilmærker repareres.

Skolevej 25, 
Kollund, 
6340 Kruså
johs.r.b@mail.dk 

tlf. 20 64 80 54

Fårhus Tømrer og snedker
v./ Henning berg

Lindab Topline
eperten

alt i tømrer og 
snedkerarbejde

frydendalvej 7b
fÅrHus

tlf. 74 67 66 84
henningberg@firma.tele.dk

Tilbud
og overslag
gives uden
forbindende

MaLerMesTer

Kiel Kristensens Eftf.
v/Boy Jacobsen - Skolevej 31 - Kollund
Tlf. 74 67 86 06

p h  2 / 1  p e n d e l

www. lou i spou l sen . com

PH 80 Gulvlampe
Design: Poul Henningsen

Kampagnepris 

4695,-
Spar kr. 1100,-

Tilbudet gælder fra den 26.09 - 30.11.2011

Light style

Fjordvejen 12, Kollund
6340 Kruså
Telefon 74 67 80 67

Aut. el-installatør

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

p h  2 / 1  p e n d e l

www. lou i spou l sen . com
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BovAvis
Åbningstider: Tirsdag kl. 10-12, onsdag kl. 13-15, Fredag kl. 13-15 eller efter aftale

Slotsgade 1 · 6300 Gråsten
redaktion@bovavis.dk

Oplag: 18.127
Levering: Post Danmark
Udgiver: Gråsten Avis
Tryk: OTM Avistryk A/S

Ansvarshavende
redaktør

Gunnar Hattesen
Højmark 5, Rinkenæs

6300 Gråsten
Telefon 21 16 06 83

gh@bovavis.dk

Lokalredaktør
Foto

Søren Gülck

Telefon 23 23 73 37

sg@bovavis.dk

Medie konsulent 
Annoncer
Kaj Iversen

 

ki@bovavis.dk

Regnskab

CH Regnskab
Conny Hansen

Slotsgade 1, 1.sal 
6300 Gråsten

Grafisk 
tilrettelæggelse 

Ihle grafisk produktion
Storegade 23
6310 Broager

bovavis@ihle.dk

Gudstjenester
Bov Kirke  d. 16. oktober  kl. 09.30   Daugaard

Kollund   d. 16. oktober   kl. 11.00  Daugaard

Holbøl Kirke  d. 16. oktober  kl. 10.00   Christensen

Af Søren Gülck

Efterårsferien står for døren 
med oplevelser og udfordringer 
for hele familien.
Men for blot et par generationer 
siden kendte man ikke ordet 
efterårsferie. Efteråret var for-
bundet med hårdt arbejde i 
mark og lade, hvor skoler og 

arbejdspladser lukkede, for at 
alle kunne hjælpe med at bjerge 
kartoffelhøsten. Maskinerne har 
for længst taget over, så folk i 
stedet kan holde fri og nyde eft-
eråret og vejrets luner.

Hvad skal du lave 
i efterårsferien?

i Grænsehallerne 
i Kruså

Generalprøve 
for pensionister d. 23.10.  kl. 19.00 

Pris 100,00 kr.
Øvrige spilletider
25. & 26. samt 28. & 29.10. kl. 19.00 

Pris 150,00 kr.

Der serveres revysnitter inden revyen 
og kaffe i pausen.

Kom og få en glad – lækker og billig aften
Billetter købes i Super Best Metro i Kruså

Google vores hjemmeside 
www.grenserevyen.dk Hus til leje

Tæt ved Kruså og i landlige omgivelser udlejes 
hus på 110 m2 med carport, have og terrasse 
pr. 1. nov.
Indeholder 2 værelser, stor stue, køkken, bryg-
gers, bad og entre. Alt nymalet ved indflytning. 
Husleje kr. 5700 + forbrug
Depositum 3 mdr. husleje

Henvendelse 4026 1558 / 2763 1558

El scooter 
Helt ny blå 4 hjuls el 
køretøj kørt maks. 50 km.
Incl. regnslag kørepose 
ekstra kurv og 2 kraftige 
batterier. 
Fortsat 1 ½ års forhand-
lergaranti.
Nypris kr. 24.541 kr. sælges for 19.995.

Henvendelse 4026 1558  / 2763 1558

 
 

Foredrag 
Christian Mejdahl,  

der var formand for Folketinget fra 2003- 2007 
holder foredrag om sit virksomme liv. 

Torsdag den 13/10 kl. 19:00 på Frøslev Kro.  
125,00 kr. 

Tilmelding: aftenskolerne@bbsyd.dk 
eller tlf. 74651187 

Margit Eichner, Holbøl
- Jeg arbejder til daglig som salgsassistent i brugsen i Holbøl. Jeg skal nyde 
ferien med familien.
Vi skal alt det, vi ikke får tid til i hverdagen. Familietur i skoven og på 
cykel og måske skal vi på shopping i en større by. Ferien bliver for os 
impulsiv. Meget afhænger af vejret.

Marie Østergaard Nielsen, Holbøl
- Jeg skal med familien til Kina. Det bliver en oplevelse af de store. Det 
glæder jeg mig meget til.
Naturligvis skal vi se mange at de store seværdigheder, så der bliver sikkert 
ikke slappet så meget af.

Joan Hansen, Bov
-  Jeg skal arbejdet. Jeg er pædagog på Fjordskolen i Aabenraa, der har 
åben SFO.
Det er bestemt ikke alle, der har ferie, så vi skal sørge for at de børn, der 
er hjemme, også får nogle gode oplevelser, mens forældrene er på job.

Thyra Joost, Flensborg
- Som bibliotekar i Bov holder jeg to ugers ferie. Det bliver dejligt med 
lidt mere tid til familien og tid til at besøge veninderne. Jeg har et par 
stykker i Nyborg, som jeg vil aflægge visit. Ja, og så ved man jo aldrig, 
hvad der kan ske. Det skal nok blive en god ferie.

Af Søren Gülck

Ejerne til de kamphunde, der i 
2009 gik til angreb og skambed 
Lene Sørensen i Kollund, blev 
forleden hver idømt en bødestraf 
på 6.000 kr. ved retten i Søn-
derborg.
Sagen har tidligere været rejst i 
retten, men uden at de tiltalte 
mødte frem. Derfor blev der 
berammet et nyt retsmøde i sid-
ste uge, som de tiltalte to kvin-
der og en mand heller ikke 
mødte frem til.

Det blev for meget for dommer 
Susanne Bier Lorentzen, der 
idømte alle tre en udeblivelses 
dom på hver kr. 6.000 kr.
Sagen fra Kollund førte til en 
skærpelse af hundeloven, hvor 
13 hunderacer siden er blevet 
forbudt i Danmark.
Forude venter nu et privat 
søgsmål mod de tre tiltalte, hvor 
Lene Sørensen og hendes mand, 
der også blev bidt stiller et sam-
let erstatningskrav på 80.000 
kroner.

Hundeejere fik 
stor bøde
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Restaurant Da-Vinci
Kruså

Restaurant
Da-Vinci

Sønderborgvej 6A
6340 Kruså

Tlf. 74 67 14 35

Mandag & tirsdagkl. 16.00-21.00Stegt flæsk med persillesovs- spis hvad du kan for
kun kr. 89,-

A4-flyer_Da-Vinci  16/09/11  11.17  Side 1

Åbningstider: Mandag-fredag kl. 11.00-22.00 . Lørdag-søndag kl. 10.00-22.00

Menu 1
Forret
Hummersuppe med 
cognac, brød og smør.

Hovedret
Oksemørbrad, 
skaldyrfarserede 
kæmperejer, 
sesamkaratofler, 
frisk garniture 
og sharon sauce.

Dessert
Hjemmelavet is, 
marineret med frisk 
frugt, sambuca, anis 
og kanel.

2 retter 148,-
3 retter 178,-

Menu 2
Forret
Røget laks med friske 
asparges, frisk salat,
koriander, soltørrede 
tomater og dressing.

Hovedret
Peberbøf af oksefilet, 
dagens garniture, 
dagens kartoffel 
og pebersauce.

Dessert
Lune pandekager 
med is og chokoladesauce
eller 
Irish Coffee.

2 retter 138,-
3 retter 168,-

Menu 3
Forret
Laksesufflé, glasseret
med krabbehaler og rød
peber. Frisk asparges, 
koriander, sauteret tomat
og hjemmelavet dressing,
brød og smør.

Hovedret
Vinbondens 
svinemørbrad med 
rødløg, champignon,
bacon og vindruer i 
hvidvinssauce, 
kartofler eller ris.

Dessert
Bananaspilt eller 
Irish Coffee.

2 retter 138,-
3 retter 168,-

Menu 1 Menu 2 Menu 3

Åbningstider: Mandag-lørdag kl. 11.00-21.00 . Søndag kl. 13.00-21.00

Tilbyder aktiv familiehygge

Tilmelding på telefon 40 43 14 18 – Mail kontor@gransehallerne.dk

Fredag den 21. oktober kl. 18.00 Torsdag den 10. november kl. 18.00

Familieaften
Menu - buffet:
Tomatsuppe m/ nudler
Svensk pølseret
Frikadeller m/ kartofler og sovs
Pizza
Salatbar
Brød og smør

Menu - buffet:
Andebryst
Rødkål
Gammeldags hvidkål
Halve æbler med gelé

Brunede kartofler
Waldorffsalat
Andet godt tilbehør
Dessert - Surprise

Pris pr. kuvert 
inkl. 1 times bowling kr. 175,00

Mortens-
aften

Pris pr. kuvert inkl. aktiviteter 
Voksne kr. 135,00 - Børn kr. 79,00

Leg og aktivitet i hallen
samt 1 times bowling

Fjernstyret racerbiler
Badminton
Ansigtsmaling
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Af Gunnar Hattesen

Navn: Peter Hell

Alder: 63 år

Erhverv: Fhv. uddeler i Lokal-

Brugsen

Bopæl: Holbøl

Hvad ville du gøre om, hvis 

du fik chancen?

- Ingenting. Jeg har fået den 

dejlige familie, jeg ønskede 

mig. Selv om jeg har haft 

lange arbejdsdage, har jeg 

aldrig haft problemer med 

mine to børn.

Fem skarpe til Peter Hell
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René Pedersen · Kiskelundmarkvej 2a · 6340 Kruså

Tlf. +45 21 26 74 85
Fax +45 74 67 58 07

www.penselengros.dk
Åbningstider: Kun efter aftale

Malerarbejde og engrossalg

SteenS 
blik &

 rør

v/Steen Petersen
Kristiansmindevej 14 · 6330 Padborg · Tlf.: 74 67 05 18

Mobil: 22 48 05 18

Alle former 
for spuling

Weekendvagt
74 64 62 47

Bolderslev & Broager
kloakservice

Bjolderupvej 5 · 6392 Bolderslev
 Tlf. 74 64 62 47

Naturpleje A
p

S

6330 Padborg

www.naturpleje.com

Tlf. 74 67 51  79/40 56 51 78

Vi udfører:
• Snedrydning + saltning for privat- og erhvervskunder
• Belægning udføres + renovering af eksisterende
•  Anlæg/renovering af haver både privat og erhverv 

samt vedligeholdelse
• Fældning af besværlige træer
• Beskæring/topbeskæring udføres
• Rodfræsning

ALC mALeren ApS
Alt i malerarbejde

Tlf. 24 83 47 90 / 74 67 89 17 
Mail: philipp@alc-maler.dk · www.alc-maler.dk

TapeT & VæV · SparTling · alT maling ude & inde · Bolig udlejning

TilBud 

gives
ring og 

afTal 

nærmere

KøKKener · Tage · ToTal enTreprise · Træhuse · Vinduer & døre

ALC Tømrer og
SNedkerforreTNiNg ApS

Alt i tømrer og snedkerarbejde
Tøndervej 23, Kruså • Tlf. 21 27 65 77 / 74 67 89 17 

Mail: alc.jbc@mail.tele.dk • www.alc-toemrer.dk

BC
vinduespolering

Kommer 
i Padborg, 

Tinglev 
og Gråsten

etplanshus fra kr. 70,00
2 planshus fra kr. 92,00

+ moms
Firmaer efter aftale

TLF. 74 67 02 79
Fax 74 67 02 70
Biltlf. 40 45 20 61

Nævn en person, der har 

ændret dit liv

- Det har min afdøde sviger-

far, Mathias Thams. Det var 

ham, der anbefalede over for 

bestyrelsen, at jeg blev uddeler 

i Holbøl. Det var en chance, 

som jeg er glad for, jeg fik.

   

Hvad har været din bedste 

ferie?

 For tre år siden havde jeg 

inviteret min kone, to børn og 

svigersøn til Thailand. Det var 

en anstrengende, men fantas-

tisk tur. Vi boede samme sted, 

som min datter engang boede 

sammen med Prinsesse Alex-

andra.  Fra hotellet havde vi 

en pragtfuld udsigt ud over 

Fjerkræslagteri 
lukker i Padborg
Fjerkræslagteriet Rose Poultry i 

Padborg har lukket og slukket 

og de sidste 20 ansatte er blevet 

fyret. Selv om slagteriet slagtede 

63 mio. kyllinger om året har 

det kørt med røde tal. Det var 

simpelthen for få kyllinger. 

Tidligere slagtede man 75 mi. 

kyllinger. I foråret havde slag-

teriet 80 ansatte.

Bilhuset
Syd

Mandag - Torsdag:  9:30 - 17:30 • Fredag:  9:30 - 17:00
Lørdag:  Lukket • Søndag:   12:00 - 16:00

eller efter aftale.

kLArgøriNg TiL SyN
- vi giver en fast pris.

Køb af brugte kassevogne
+ andre gulpladebiler.

Biler sælges til fornuftige priser

Køb af biler

Gjelbrim Shala
Tøndervej 2 • Kruså 6340

T: 74 67 00 09 • M: 28 94 36 70
email: Bilhusetsyd@mail.dk

Ny
leder
42-årige Thomas Kjær Nielsen 

bliver leder af de sammenlagte 

Bov, Kruså og Frøslev-Padborg 

skoler. Han tiltræder 1. januar. 

Han har de seneste to et halvt 

år ledet en skole i Ishøj.

havet. Ellers har vi været 35 

gange på Tenerife, men det 

her var bedre. 

Hvilken kendt person ville 

du helst spise en god mid-

dag sammen med?

- Det skulle være tidligere 

statsminister Lars Løkke Ras-

mussen (V). Han har format 

og udsyn. Vi skulle blandt 

andet diskutere grænsehan-

dlen. Alle i Folketinget burde 

en tur ned til grænsen for at 

se, hvad der slæbes over græns-

en. 

Hvad laver du om 10 år?

- Jeg håber, jeg er sund og 

rask. Jeg glæder mig til, at min 

kone Lis går på efterløn, så vi 

kan få nogle dejlige ferier i 

sommerhuset i Vemmingbund 

og komme på nogle gode rejs-

er.

• Varmepumpeservice
• Parabol/Antenneanlæg
• Tele/data installationer
• Tyverisikring
• Energirådgivning

• El-installationer
• Reparationer
• Industriservice
• IHC/wireless

DØGN VAGT
Tlf. 40 82 49 39

www.krusaa-el.dk • info@krusaa-el.dk
Afd. i Gråsten - Sønderborg - Kliplev - Tinglev

Norman 
Rudbeck


