
Gårdbutikken er åben:
lørdage 10:00-12:00
telefon: 74 65 90 71

kværsGade 18, kværs, 
6300 Gråsten

Mandag d. 29-12   9.00-19.00
Tirsdag d. 30-12   9.00-19.00
Onsdag d. 31-12   9.00-13.00
Torsdag d. 01-01   Lukket

Åbningstider

Tlf. 73 65 26 00 . www.talent-for-butik.dk

Gråsten

Lidt ud over det sædvanlige

Str. 42-60 • Str. 42-60 • Str. 42-60 • Str. 42-60

TVÆRGADE 1B • 6330 PADBORG • TLF 74424060

RÅDHUSTORVET 9 • 6400 SØNDERBORG • TLF 74424249

MOBIL  40327828 • E-MAIL: ROSANNE-LILJE@FIRMA.TELE.DK

DEJLIGE LÆDERSTØVLER 
fra str. 37 – 43 

lægvide fra 44 – 52 cm

Fra kr. 

1699 – 1899

alm. Pizzaer kr. 35,-

Familie Pizzaer kr. 75,-

stor Rulle Kebab kr. 40,-

Priserne gælder 
kun ved afhentning

D´ORO Restaurant Pizzeria
Torvet 7 · 6300 Gråsten

telf. 74 65 42 40

Tilbudene gælder 
mandag-torsdag 
fra 16.00-21.00

Statoil Gråsten • ÅBEN hver dag kl. 7.00-22.00

Har du husket at købe 
skallebæks bagværk

og nytårsbuketten?

Vi ønsker alle 
vore kunder 
et godt nytår

BESTILLINGSSEDDEL 

KAN AFHENTES

Vi holder lukket mellem jul og nytår.
Vi åbner igen fredag den 2. januar 2009.

salon Hårtotten v/ Bente Kraag
Ulsnæs Centret  . 6300 Gråsten . Tlf. 74 65 21 11

Godt nytår 
til alle vore 

kunder.

Godt Nytår

Vi holder juleferie fra og med 20. december til og med 4. januar 2009
KFN-Keramik Gråsten ApS · Sundsnæs 6a · Ulsnæs · Tlf.74650316

Julefrokost 
med små 
gæster
Af Gunnar Hattesen

Der blev spist dejlig jule-
mad, da 17 dagplejebørn 
og deres kommunale 
dagplejere fra Gråsten Øst 
var til julefrokost på Den 
Gamle Kro i Gråsten.

Julefrokosten blev holdt 
lige efter bogen. Menuen 
bestod af blandt andet 
frikadeller, pølsehorn, 
leverposteg, grønsager og 

salat. Det blev en rigtig 
fornøjelig og sjov sammen-
komst. Der blev danset om 
juletræet, så stemningen 
var helt i top, da formid-
dagen sluttede for en flok 
små, trætte gæster.

Det var 2. år i træk, at de 
fem kommunale dagple-
jere og deres børn holdt 
julefrokost. 

Uge 46
11. november 2008
1. årgang

	 Uge	1	 •	 29.	december	2008	 •	 1.	årgang



 

Uge 46
11. november 2008
1. årgang

Ansvarshavende redaktør
Gunnar Hattesen
Højmark 5, Rinkenæs
6300 Gråsten
Telefon 21 16 06 83
Mail: redaktion@graastenavis.dk

Annoncekonsulent  
Jimmy Christensen
Lundtoftvej 4, Kværs
6300 Gråsten
Telefon 29 25 95 50
Mail: Jimmy@pr-foto.dk

OpLaG: 15.000 eks. ugentlig

TRyK: OTM avistryk a/S

Køb dine søm og 
Klammer loKalt

Din lokale forhandler af søm og klammer. 
Danmarks største udvalg af emballage-

klammer og kartonlukkere.

Semu Luftværktøj
V/Steen Munch 

Haubold-Kihberg salgs- og servicecenter
Østerskovvej 43 Kollund 6340 Kruså

Email: SeMu@mail.tele.dk
Tlf. 75 56 18 33 · Mobil 40 95 56 60

Stenvej 26 Rinkenæs  6300 Gråsten  Tlf. 74 65 25 35
www.sydjysk-eltekniq.dk

Autoriseret elinstallatør

per Juhl har gennem 
flere år stået i spidsen 
for Imerco i Gråsten, og 
stillingen som butikschef 
stopper han med 31. ja-
nuar 2009. 

per Juhl er ikke ukendt i 
køkkenbranchen. per Juhl 
har tidligere tre et halvt 
års erfaring fra Svane 
Køkkenet i aabenraa, 

som han nu har overtaget 
ledelsen af. 

Butikken beholder sin 
nuværende beliggenhed 
og kan altså fortsat findes 
på Løgumklostervej 145 i 
aabenraa.

"Faktisk har vi allerede 
slået dørene op og er i fuld 
gang med at sælge udstil-
lingsmodeller ud, så der kan 

blive plads til nye spændende 
køkkener og badmiljøer fra 
et af de førende køkken-
brands i kvalitetssegmentet 
i Danmark” fortæller en 
glad per Juhl.

Butikken i aabenraa reno-
veres og er på næsten 600 
m2, så der er rig mulighed 
for at se Svanes enestående 
sortiment. 

Samtidig ansættes der nye 
medarbejdere med meget 
brancheerfaring.

- Vi vil sikre vores kunder 
den bedste rådgivning og 
service, og derfor ansætter 
jeg også de bedste folk som 
virkelig har forstand på 
køkkener. Det kan være 

kompliceret for kunderne at 
vælge det bedste køkken for 
dem og derfor er det vigtigt 
at de kan få den bedste råd-
givning og hjælp til at finde 
drømmekøkkenet, vurderer 
per Juhl. 

- Det er en fantastisk mu-
lighed at være med til at 
relancere Svane brandet i 
et område hvor jeg har stort 
lokalkendskab og arbejdet 
i mange år. Jeg glæder mig 
til at komme på plads og ser 
frem til Åbent Hus den 3. 
og 4. januar hvor vi byder 
på aktiviteter i butikken og 
gode tilbud, afslører den 
nye Svaneforhandler, som 
er bosat med sin familie i 
Vester Sottrup.

Svane Køkkenet er med 
sine 24 butikker en 
landsdækkende kæde af 
specialbutikker og en af de 
mest markante spillere på 
det danske køkkenmarked. 
Kæden blev etableret i 
1992 og fremstår i dag som 
en af de mest kendte og 
anerkendte i forbrugernes 
bevidsthed. 

Per Juhl overtager 
Svane Køkken 
i Aabenraa
Af Gunnar Hattesen

Per Juhl skifter job fra butikschef i Imerco i Gråsten til ejer 
af Svane Køkken i Aabenraa

Den 38-årige Per Juhl har købt Svane 
Køkken i Aabenraa. Gråsten må der-
med vinke farvel til en af sine mest 
markante forretningsdrivende.  

Benzin- og kiosksalg

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

Kære EU-vælger
Julegaverne blev lidt mindre i år, bl.a. fordi 
vi ikke har indført euroen. Der er ingen 
grund til, at vi skal betale mere i rente 
end resten af Europa. Vi skal ikke snydes 
for euroen, som er en realitet for 300 
millioner mennesker i resten af EU. Derfor 
opfordrer jeg til at  vi får en afstemning 
om euroen i 2009,

God Nytår
Jens-Kristian Lütken
Højskolelærer på Kalø 
Europaparlamentskandidat for Venstre
www.stemlytken.dk 

Nysgerrige unge men-
nesker fra det meste af 
verden mødes til sommer i 
Canada.

Troels Bredahl, Lions 
Club-Broager-Gråsten, 
fortæller, at klubben har 
fået tildelt en plads på 
ungdomslejren i Ontario 
Canada.

- Lions Ungdomslejre er en 
international udveksling 
mellem unge mennesker 
fra alle verdensdele. For at 
kunne deltage, skal man 
være fyldt 17 år – og max. 
være 20 år, nævner Troels 
Bredahl.

Lions Broager-Gråsten 
ønsker at tilbyde pladsen 
til et ungt menneske, som 
har ydet en særlig indsats i 
en forening eller klub både 
sportsligt og socialt. 

Gratis tur 
til Canada
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ALT SKAL VÆK

KÆMPE  
UDSALG

Starter fredag den 2. januar 2009 
kl. 9.00

 

Habitter 
Jakker 

Smoking 
Frakker 

Vindjakker 

ALT 
SÆLGES 

TIL ½ PRIS

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

Gavekort og 
tilgodesedler kan 

ikke anvendes

— DET KAN MAN 
KALDE UDSALG
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Regnskabs 
service
Conny Hansen
Gråstenvej 15 a  Felsted  DK 6200 Aabenraa
Tlf. +45 74 68 56 00  Fax + 45 74 68 56 02
Mobil + 45 29 89 56 04
Mail: chregnskabsservice@hotmail.com

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, udflugter osv. 

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

Quorp Busser
Stenvej 8 - 6300 Gråsten

Tlf: 74650850 - Fax: 74650851

VISITKORT LAVES
Pr-Foto

TLF. 29 25 95 50

Er din bil indkaldt til periodisk syn,
så er det Broager Bilsyn
Book en tid til syn på tlf. 61 60 08 08
eller www.bbsyn.dk.

Du kan også benytte 
vores DRIVE-IN syn.

Ramsherred 3
6310 Broager

BROAGER -
BILSYN

Vi har nu udlodet Vinderne 
af Vores konkurrence

middag på Cafe storm
Hans Christensen, Pileløkke 12, 6310 Broager 
gratis bilsyn hos broager bilsyn
Hans Amlund, Sundkobbel 27, 6300 Gråsten 
2 flasker rødvin
Holger Rebien, Bovrup Kirkevej 31B, 6200 Aabenraa 

De to repræsentanter 
for Forsamlingsgaarden 
Sundeved, Eluf Nielsen og 
arne Mandrup, havde de 
bredde smil fremme, da de 
forleden modtog 10.000 
kroner til et genoptryk af 
de berømte afstemnings-
plakater fra 1920.

Uddelelingen skete ved en 

sammenkomst i Nybøls 
Sognegård. Det var 
Broager Sparekasse, som 
uddelte 225.000 kroner 
til Sundeved-foreninger. 
pengene stammer fra 
salget af sparekassens filial 
i Nybøl, som indbragte 
450.000 kroner.

- Sundeved-området 

har altid haft en central 
placering hos Broager 
Sparekasse, og da vi solgte 
filialen, var det helt natur-
ligt at lade overskuddet 
vende vtilbage til området, 
sagde adm. direktør Lars 
Christensen.

En strikke foreninger 
fik pengegaver. KFUM-
Spejderne fik 10.000 kr. til 
nye telte, Nybøl Børnehus 
fik 10.000 kr. til forbed-
ring af legepladsen, BSN 
Fodboldklub fik 15.000 
kr. til indkøb af mini 
fodboldmål, Bakkensbro 

Skole fik 20.000 kr. til 
indkøb af smartboard, 
Myretuerådet fik 7.000 kr. 
til køb af et nintendo Wii-
spil, Nybøl Idrætsforening 
fik 10.000 kr. til renove-
ring af klubhuset, Nybøk 
pensionistforening fik 
5000 kr. til indkøb af 
pc udstyr, Historisk 
Forening for Sundeved 
fik 2000 kr. indkøb 
af en scanner, avnbøl 
Ullerup Landsbylaug fik 
4000 kr. til trafiveste, 
Sundeved Skytteforening 
fik 7.000 kr. til faldmål, 
Sundeved Rideklur fik 
10.000 kr. til sikker-
heds- og førstehjælps-
kurser, Områdecenter 
Sundeved fik 10.000 kr. 
til havestole, Sundeved 
Gymnastikforening fik 
10.000 kr. til køb af 
air4turnd, Eckersberg 
Fiskole fik 10.000 kr. 
til køb af smartboard, 
Ullerup Frivillige 
Brandværn fik 10.000 kr. 
til køb af plæneklipper og 
Badmintonklubben Blans-
Sundeved fik 10.000 kr. 
til køb af feedin tubes og 
fjerbolde. 

Eluf Nielsen og 
Arne Mandrup fra 
Forsamlingsgaarden 
Sundeved fik 10.000 kr. til 
genoptryk af afstemningspla-
kater fra 1920.

Gaveregn fra Broager 
Sparekasse
Af Gunnar Hattesen

Kidsvolley afdelingen un-
der Lundtoft IF gymnastik 
har for første gang i denne 
sæson haft to hold med til 
et kidsvolleystævne.

- Da stævnet, der foregik 
i Jels, var første stævne 
for de unge spillere, var vi 
forberedt på, at det kunne 
gå hen og blive en hård 
omgang. Man må sige at 
forventningerne blev ind-
friet. De kæmpede godt for 
sagen og bevarede humøret 

lige til det sidste. Spillerne 
i Level 1 blev nummer 7 i 
deres række, medens level 
tre holdet endte på en 8. 
plads, fortæller Severin 
Sivesgaard.

Lørdag 10. januar går det 
løs igen i Sønderborg og 
søndag den 25. januar er 
det Lundtoftsspillernes tur 
til at have hjemmebane, da 
DGI den dag afvikler et 
stævne på hjemmebanen i 
Kliplev. 

Kidsspillere til 
volleyballstævne

Rikke, Kerstin, Iben og Sandra fra Lundtoft IF var i 
weekenden til volleyballstævne i Jels.

Gråsten

Åbent 
onsdag 
d. 31-12 kl. 9-13
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Møbler du vil hjem til ...

Åbningstider:  27. dec. kl. 10-16,  28. dec. kl. 10-16,  29. dec. kl. 10-19, 30. dec. kl. 10-17.30 www.smagogbehag.dk

Augustenborg Helved 11· Tlf. 74474586 Gråsten Sundsnæs 4 · Tlf. 7460 8351

Matera 6-plads hjørnesofa med hvilemodul. Monteret med læder 
overalt. Sædehynder i koldskum som fås i 2 hårdheder, ben i 
metal. Fås også spejlvendt og i flere farver og læderkvaliteter. 
L246/220 cm  Normal 15.999,-

Wien 3+2 personers sofa  
monteret med lækkert microfiber 
overalt. Fås i flere farver.  
3 pers. L212 cm 4.499,- kr.   
2 pers. L156 cm 3.499,- kr.  

Betal 0,- i 6 mdr.
ingen renter - ingen afdrag

Italsofa
The Italian touch

Hjørnesofa

NU 13.998,-
Spar 2.000,-

3 + 2 pers. sofa

NU 6.998,-
Spar 999,-Monet reolopstilling i sortbejdset eg.  

L198 cm. Fås også i sæbebehandlet  
eg eller bøg. Inkl. lys   

Få et VIP-lån til kun 6,2%  
i fast rente om året! 

Du kan låne op til 60.000 kroner uden  
udbetaling. Det eneste krav vi har er, at du låner 
minimum 15.000 kroner. Låner du f.eks. 15.000 
kroner over 60 måneder er ydelsen 330 kroner 

pr. måned. Oprettelsesgebyret udgør 5% og 
administrationsgebyr er 25 kroner pr. måned.

 Beløb Ydelse pr. måned
lån i kr. 12 24 36 48 60

15.000 1381 724 505 395 330

20.000 1833 956 664 519 431

30.000 2737 1422 984 765 634

40.000 3640 1887 1303 1012 837

50.000 4544 2352 1623 1258 1040

60.000 5448 2818 1942 1505 1243

Lev dine boligdrømme  
ud med et billigt lån

2 stk. Siff drejestole og 1 fod-
skammel betrukket med Zorro-
læder. Med træsokkel, som fås i 

flere farver. Normal 15.397,-

2 stole + skammel

NU 12.998,-
Spar 2.398,-

Masser af udstillingsmodeller  

   Spar op til 80%

Otiumstole

FRA 1.998,-
- forsk. farver

Udsalget starter den 27. december kl. 10

5Uge 46
11. november 2008
1. årgang



MÆRKEVARE
UDSALG

1/2 PRIS 
PÅ 

UDVALGTE 
STEL

OPTIKER MØLLER
JERNBANEGADE 16 ∙ SØNDERBORG ∙ TLF. 74 42 25 54

SLOTSGADE 4 ∙ 6300 GRÅSTEN ∙ TLF. 74 65 25 16
WWW.PROFILOPTIK.DK

Kalkuner fik kappet 
hovedet af
Danskerne har lært at spise 
kalkuner juleaften. Det 

er først og fremmest fordi 
den er fedtfattigt og mange 

opfatter kalkunkød som 
sundt. 

Hos Gråsten Fjerkræ i Kværs havde man haft travlt med at slagte kalkuner op til jul. Her 
ses slagtermester Oliver Fridel (tv), Birgitte M. Jensen og Alex Sune Jensen med fire store, 
røgede kalkuner, som blev spist i juledagene. Foto Jimmy Christensen

Gråsten Idræts- og 
Gymnastikforening 
havde en super hyggelig 
juleafslutning på Gråsten 
Landbrugskole. 

Ikke mindre end 328 del-
tog i arrangementet. Entré 
for børnenes vedkom-
mende var traditionen tro 
et stykke julepynt til ju-
letræet, som igen i år blev 
pyntet rigtig fint med alle 
børnenes hjemmelavede 

ting. De fik virkeligt vist 
deres kreativitet. 

- Mange af vores hold fik 
efter luciaoptog og fælles-
sang vist, hvad de var igang 
med. Her fik vi også oplevet 
instruktørernes kreativitet. 
Vi har ikke mindre end 50 
frivillige instruktører og 
hjælpeinstruktører i vores 
forening. De er enormt 
dygtige og lægger en masse 
energi og fritid i foreningen. 

Uden deres helhjertede 
engagement, ville foreningen 
slet ikke kunne eksistere, 
sigerDorthe Kristensen. 

Foreningens nyindkøbte 
softtop blev indviet til 
stor glæde ikke mindst for 
springgymnaster, som tæl-
ler ca.120 af foreningens 
500 aktive medlemmer. 
Men også de andre bør-
nehold vil kunne få stor 
glæde af den. 

Gymnasterne også besøg af 
julemanden, som startede 
med at hoppe en tur på 
airtracken.

- Han forsøgte også at stå 
på hænder, og faktisk har 
han lovet os, at han næste 
år vil slå en flik flak, så 
det er vi spændte på. Vi 
har tilbudt ham at træne 
sammen med springgym-

nasterne om torsdagen. Det 
bliver spændende at se, om 
han får tid til det efter jul, 
siger Dorthe Kristensen.

Mens forældrene drak 
kaffe i spisesalen, havde 
foreningen instruktører 
fyldt hallen op med red-
skaber i alle afskygninger, 
som børnene tumlede sig i 
lige indtil kl. 21, hvor ar-
rangementet sluttede. 

Hyggelig 
juleafslutning 
hos gymnaster
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Man får ikke meget for en 5’er, tænker du måske ...
Men i SuperBest kan du faktisk få:

750 g Kohberg 
soft rugbrød 
Gulerod eller Solsikke.
kg pris 6,67

Økologisk 
mælk 

1 liter. 
Mini eller 
Skummet.

5 stk. frugt 
Flere varianter.
pr. stk. v/5 stk. 1,00

1 stk. dansk svinekotelet 
100 g. Pakket med 6-10 stk.
kg pris 50,00

5.-
FRIT VALG

1 STK.

1 STK.
1 STK.

5 STK.

MEN KUN FREDAG 2. 

OG LØRDAG 3. JANUAR

Nygade 10-12
6300 Gråsten 
Tlf. 74651019 · Tlf. 74650875 (Slagter/delikatesse)

Åbningstider:
31. december kl. 8.00-16.00
1. januar kl. 10.00-18.00
2. januar kl. 9.00-19.00
Øvrige dage som normalt.

Tilbuddene gælder 
FREDAG 2. OG LØRDAG 3. JANUAR 2009

Godt nytår
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Nytårshilsner

Vi ønsker alle læsere 
og annoncører et 
rigtigt Godt Nytår

Modetøj str. 34-56

ønsker alle 
et godt Nytår

Nygade 16 · 6300 Gråsten · Tlf. 74 65 32 32

Vi ønsker alle kunder og 
forretnings forbindelser 

et godt Nytår

Gråsten Afdeling, Slotsgade 1-3

Vi ønsker alle 
et godt Nytår

Broager & gråsteN radio
skolegade 2

6300 gråsten
tlf. 74 65 24 26

VI ønSKER ALLE ET 
SUnDT nyTåR

Børnene i Børnehaven 
Bulderby var forleden ude 
at lede i skoven efter jule-
manden med lommelygter.

- Vi havde en rigtig sjov 

og hyggelig dag, fortæller 
næstformand i Børnehaven 
Bulderby anne 
Lindenskov, som glæder 
sig over, at børnehaven har 
fået en stribe gode gaver. 
Fleggaard fonden har 
givet nye hårdehvidevarer, 
Fabrikant Mads Clausens 
Fond har doneret 15.000 
kr. til et nyt bålhus, mens 
uddeler Jesper Thomsen 
fra Super Brugsen Gråsten 
sponsorerede æbleskiver og 
juleposer til børnehaven. 

Da 
børnehave-
børnene 
mødte 
julemanden

Vi ønsker alle kunder 

og forretningsforbindelser 

et Godt Nytår

Musik og Sportsbar

Åbningstider omkring jul og nytår

Lørdag  d. 27/12  kl. 10.30-04.45
Søndag  d. 28/12  kl. 10.30-21.00
Mandag  d. 29/12  kl. 10.30-22.00
Tirsdag  d. 30/12  kl. 10.30-22.00
Onsdag  d. 31/12  kl. 10.30-16.00
Nytårsnat   kl. 00.30-4.45
Torsdag  d. 01/01  kl. 10.30-17.00
Fredag  d. 02/01  kl. 10.30-04.45
Lørdag  d. 03/01  kl. 10.30-04.45
Søndag  d. 04/01 Lukket
Mandag  d. 05/01 Lukket
Tirsdag  d. 06/01 Lukket
Onsdag  d. 07/01  kl. 10.30-22.00

Husk at beøge vores hjemmeside, og se hvad der sker på

Center Pub - ulsnæscentret - tlf. 74 65 33 65
www.centerpubgraasten.dk

Og julemanden 
kom til 
Broager
Af Gunnar Hattesen

De hundredvis af børn 
og voksne ventede spændt 
søndag før jul foran 
Broager Sparekasse.
- Julemand, julemand, 
gjældede råbene og sande-
lig om han ikke dukkede 
op til sidst på taget.

Broager Brandværn sørge-
de for, at han sikkert kom 
ned på jorden, hvorefter 
han standsmæssigt steg op 

i en hestetrukken vogn.

Og så kunne optoget 
ellers begynde. Under 
kyndig ledelse af Broager 
Brandværnsorkester bevæ-
gede menneskemængden 
sig til SuperBrugsen, og 
undervejs kastede jule-
manden kilovis af kara-
meller ud til børnene. på 
Torvet solgte Ældre Sagen 
rinriderpølser. 
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På gensyn

Nygade 16
6300 Gråsten
Tlf. 74 65 32 32

MODETØJ STR. 34-56

UDSALG
Fredag den 2. januar kl. 09.00

KØB DET HELE
FOR DET HALVE

Minus 50 % på alt i butikken 
undtagen assessories, lingeri og DNY Jeans

Butikken er lukket nytårsaftensdag 31. december

I Kværs-Tørsbøl Ungdoms- 
og Idrætsforening er man 
ikke uden grund meget 
glad for sin formand. Han 
har skabt et godt miljø, 
trivsel og opnået fine 
resultater.

- Hans Lenger, du har om 
nogen bidraget til, at Kværs 
er en forening med utallige 

tilbud. Samtidig med at 
faciliteterne er helt i top. Du 
har været en foregangsmand 
i stort set alt, hvad der fore-
går, lød det i hyldesten.

Hans Lenger, der til daglig 
er ansat i politiet, fik en 
lille erkendtlighed, som 
hele idrætsforeningen har 
samlet sammen til. Det 

blev til en gavecheck på 
5.860 kroner som blev 
overrakt til Hans Lenger, 
mens hustruen Helle fik en 
buket blomster.

Selv har Hans Lenger skaf-
fet store beløb til Kværs fra 
fonde og firmaer. Forleden 
kom der et tilsagn fra 
Mærsk McKinney Møller 
om 500.000 kroner til 
det nye multicenter. Og 
før jul kom der et til-
sagn om 200.000 kr. fra 
BHJ-Fonden.

Hvis Hans Lenger havde 
fået bare en halv procent 
af de penge, han har været 
med til at skrabe sammen, 
ville han være en holden 
mand.

Selv er Hans Lenger mest 
stolt af den støtte og 

opbakning, han har fået i 
sine år som formand.

- Der er mange i Kværs, der 
yder en stor frivillig indsats. 

Vi er fælles om det, sagde en 
rørt Hans Lenger. 

Hyldest til 
Hans Lenger
Hans Lenger er manden, der 
har sat Kværs på Danmarks-
kortet. Forleden blev han 
hyldet i Kværs Hallen. 
Klapsalverne var øredøvende, 
da han under et stævne 
overraskende blev kaldt 
frem for at blive hyldet.

Af Gunna Hattesen

9Uge 46
11. november 2008
1. årgang



Felsted kirke
Nytårs 

gudstjeNeste
onsdag d.31.januar kl.15

En stemningsfuld afslutning 
på det gamle år.
Efter gudstjenesten 

champagne og kransekage 
i graverhuset, hvor vi ønsker 

hinanden godt nytår.

gudstjeNester 
i Felsted kirke

Nytårsdag: Ingen gudstjeneste.

Søndag d. 4. januar kl.14: 
Hans Jørgen Østergaard.

Spejdernes nytårsparade.

Vi fejrer Helligtrekonger og tænder 
juletræet for sidste gang.

Gudstjeneste for hele familien.

Søndag d. 11.januar kl.9: Povl Callesen

Søndag d. 18. januar kl.10: 
Hans Jørgen Østergaard 

Søndag d. 25. januar kl.10: 
Hans Jørgen Østergaard

Brovej 90 · 6310 Broager · Tlf. 74 44 10 69

ÅBNINGSTIDER 
OMKRING NYTÅR

27. december kl. 8.00-21.00
28. december kl. 8.00-21.00
29. december kl. 8.00-21.00
30. december kl. 8.00-21.00
31. december kl. 8.00-17.00
01. januar kl. 10.00-21.00
02. januar kl. 8.00-21.00

gudstjeNester
GråSteN SlotSkirke:

31. december kl. 16,30 Jens Barfod

AdSbøl kirke:
31. december kl. 15,00 Jens Barfod

riNkeNæS kirke
28. december kl. 10.00 Korskirke, 

Marianne Østergård
4. januar kl. 9.00 Korskirke, Birgitte Christensen

kVærS kirke
31. december kl. 15.30 Kevin O. asmussen, 

Nytårsgudstjeneste med champagne og kransekage

broAGer kirke
28. december kl. 10.30 Gudstjeneste

01. januar kl. 14.00 Gudstjeneste

FelSted
28. december kl. 09.00 povl Callesen

31. december kl. 15.00 Hans Jørgen Østergaard 

klipleV
28. december kl. 11.15 anne Mette Damkjær Larsen

31. december kl. 14.00 Eva Wive løbner

boV:
31. december kl. 15.00 Nytårsgudstjeneste Møller 

og Daugaard. Mede efterfølgende kransekage 
og champagne. Kirkebil fra Kollund.

kolluNd: 
01. januar kl.  16.00 Uhrenholt 

Kirkebil til Kollund fra Bov

Holbøl kirke:
28. december kl. 10.00 Helmig
01. januar kl. 14.00 Uhrenholt

Lions CLub 
broager-
gråsten

ungdomsudveksling 2009
Til ledere 

af Gymnastik/idrætsforeninger/spejdere m.m. 
i Broager og Gråsten området.

I lighed med tidligere år tilbyder
Lions Club broager-Gråsten

at sende et ungt menneske (17-20 år) ud i 
den store verden i ca. 4-5 uger i juli/august 
2009. I år går turen til Ontario i Canada.

Pladsen tilbydes èn som har ydet en særlig 
indsats i en forening eller klub, både 

sportsligt og socialt, og efter foreningens/
klubbens opfattelse, har gjort sig fortjent 

til et gratis ophold i udlandet.

Skriftlig henvendelse til: 

Lions Club Broager-Gråsten 
V/ Troels Bredahl 

Syrenvej 11 
6300 Gråsten

senest lørdag 10. januar 2009

Hus til salg
Hus til salg på Skippergade 2 i 
Egernsund. Det er på 150 kvm 

og med en lille, let have.

Pris 800.000 kroner.

Henvendelse tlf 30 46 33 81.

Julen blev fejret hos 
de ældre i Broager
Broager pensionistforening 
samlede pæn tilslutning til 
julefesten i Degnegården.

Der var luciaoptog, og 
det var pigespejdere fra 
Broage, der gik. Det var 

en god oplevelse for både 
børn og ældre.

Der blev sunget julesange, 
drukket kaffe og hygge-
snakket og og alle kom i 
god julestemning. 

De Gamles 
Jul på 
Egernsund 
Skole.
Socialdemokraterne i 
Broager, Gråsten og 
Sundeved inviterer lør-
dag den 10. januar 2009 
kl. 14.00 på Egernsund 
Skole til ”De Gamles Jul”. 
arrangementet er for alle 
seniorer på fastlandet.

- arrangementet er en del 
af det, der i en del år har 
heddet ”De Gamles Jul”. 
Det finansieres af over-
skuddet fra lodseddelsalg 

i området og et lottospil 
i Broagerhallen, fortæller 
Hans peter Brandt.

programmet vil være 
hygge, kaffebord, under-
holdning og et lille lot-
tospil, og viceborgmester 
Jørn Lehmann petersen 
vil bringe en hilsen fra 
kommunen.

af hensyn til kaffebordet 
er det nødvendig med 
tilmelding på følgende 
telefon numre, 74 44 01 
20, 74 65 18 09, 40 29 22 
77, 74 44 20 70, ved til-
meldingen kan de der ikke 
selv er kørende, bestille 
afhentning. 
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KURSUSPLAN 2009
Opstart 5. januar (uge 2)

MANDAG
16.00-17.00 Flad mave, stærk ryg
17.30-18.30 Pilates

TIRSDAG
10.00-11.30 Yoga efter fødslen
13.00-14.00 Pilates 
18.00-19.00 Et miks af yoga, pilates og effekt
19.30-20.50 Yoga forbegyndere

ONSDAG
9.00-10.20 Yoga for begyndere

18.00-19.20 Yoga for begyndere

Mobil: 45 20 99 94 78 · E-mail: susannehorn@sol.dk 
susannehorn@sol.dk ·www.yogacenter.dk 

FROMMS AUTOSERVICE
BROAGER 

2008 Camp-let Concorde Teltvogn 
Kun brugt få gange. 
Med gaskasse, 
kørekappe og 
næsehjul ...............................37.000 plus lev.

2004 Suzuki Wagen 1,3. 
BEMÆRK!  Kun 18.000 km.  ... 82.000 plus lev. 

FROMMS AUTOSERVICE BROAGER
BROVEJ	90	·	6310	BROAGER	·	TLF.	7444-1985

PFAUTO@POST.TELE.DK

Vi ønsker alle kunder 
og forretningsforbindelser 

et Godt Nytår!

Mange til 
reception 
i Nybøl
Humøret var højt, 
da Dagli' Brugsen i 
Nybøl holdt recep-
tion for en tilbygning til 

dagligvarebutikken. De 
besøgende fik et kig ind i 
den større butik og lidt til 
ganen.

Blandt deltagerne i 
receptionen var fhv. ud-
deler gennem 37 år, peter 
Rasmussen, som lykøn-
skede uddeler Vinni Soltau 
med udvidelsen. 

Peter Rasmussen lykønskede uddeler Vinni Soltau med 
udvidelsen. Foto Jimmy Christensen

LOF alssund i Bov 
udbyder med start efter 
nytår 2 kurser på Kruså 
Skole, mandag den 5. 
januar kl. 17.00-18.20 og 
et hold kl. 18.45-20.10 
Undervisningen varetages 
af fysioterapeut Karina 
Nissen, som vil omhandle 
vedligeholdende og op-
byggende træning af hele 
kroppen i roligt tempo. 
Der vil være specielt fokus 
på mave og ryg, som for-
udsætning for at kunne 
træne den øvrige krop. 

Gennem bevægelse og 

træning får deltagerne en 
bedre fornemmelse og be-
vidsthed om egen krop og 
lærer hensigtsmæssig brug 
af denne.

Deltagerne vil opnå bedre 
udholdenhed og styrke, 
samt større kropsbevidst-
hed og velvære. 

Der vil blive benyttet 
forskellige træningsformer 
og redskaber gående fra 
måtteøvelser, boldøvelser, 
elastikøvelser mv.

Der er på holdende plads 
til individuelle behov og 
ønsker. Tilmelding og 
yderligere oplysninger fås 
hos LOF alssund på tlf. 
73 42 10 10 eller via www.
lof-alssund.dk 

Kom i 
form i 
Kruså

Nytårsaften sætter 
Benniksgaard Hotel i 
Rinkenæs alle sejlene 
til for at holde en god 
nytårsaften.

- Foreløbig er der 120 
mennesker, som har 
tilmeldt sig, men vi har 
stadig 30 ledige pladser, 
siger Mads Friis, som tilfø-
jer, at det koster 995 kr. at 
deltage.

Underholdningen er lagt i 
hænderne på Hr. Jensens 
Jazzkapel, som spiller op 
til dans.

Nytårsfesten starter kl. 
18.30 med en lækker 
menu. Der bliver fyrvær-
keri og natmad og festen 
slutter ved 1.30-tiden. 

Nytårsfest på 
Benniksgård

Nytårsaften på 
Center Pub
Der bliver knald på, når 
35 stamgæster nytårsaften 
mødes til fest på Center 
pub i Gråsten. I løbet af 

aftenen bliver der serveret 
god mad. Efter midnat åb-
nes dørene for publikum. 

600 skolebørn fra Gråsten 
Skole kom til julegudstje-
neste i Gråsten Slotskirke.

Sognepræst Jens Barfod 

er meget tilfreds med 
samarbejdet med, at kom-
muneskolen tager børnene 
med i kirken. 

600 skole børn til 

guds tjeneste
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Vi ønsker alle vore kunder 
et godt Nytår

ca. 
300 gr.

7995

Premium Tournedos 
med bacon
Pakke med 
2 stk 

ta 2 stk 

4800

frit valg 
2x1ltr.

2995

Coop Hønsekød/
Oksekød suppe

Annoncen er trykt med forbehold for trykfejl

fl ere
varianter

Husk vi har de originale Kurzke 
Kålpølser lavet efter de originale 
opskrifter. 

Eller prøv vores hjemmelavet 
hamburgerryg, røget i stenovn

Vi garanterer for kvalitet Lars Vestergaard
Tidligere indehaver af 
Byens slagter i Gråsten

Jan Jørgsen
Tidligere indehaver af slagter 

Jørgensen Broager

Coop 
Piskefl øde

Carte D’or 
is

Premium 
Oksefi let

½ kg 

7500
½ liter

695
max 4 stk 

pr kunde

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

Gråsten

Lidt ud over det sædvanlige
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