
GÅRDBUTIKKEN ER ÅBEN:
lørdage 10:00-12:00
Telefon: 74 65 90 71

KVÆRSGADE 18, KVÆRS, 
6300 GRÅSTEN

10 STK.

stk. pris v/10 stk. 2,00

20.-

FRUGTMARKED
 Vælg mellem sæsonens frugter
Golden Delicious æbler
Kv. 1 – Italien/ Frankrig

Granny Smith æbler
Kv. 1 – Italien/ Frankrig

Royal Gala æbler
Kv. 1 – Italien/ Frankrig

Red Delicious æbler
Kv. 1 – Italien/ Frankrig

Kiwi
Kv. 1 – Italien

Appelsiner
Kv. 1 – Spanien/Grækenland 

SuperBest Gråsten · SuperBest Kruså
Tlf. 74651019  ·  Tlf. 74 67 12 26

VI FEJRER BUTIKKENS
2323 ÅRS FØDSELSDAG

TORSDAG DEN 26. MARTS
MED 23%23% RABAT PÅ ALLE VARER.

Ulsnæs Centret  6300 Gråsten  74 65 13 12

Agrosam ApS - Foder til dyr

Vælg om du er ny eller eksisterende kunde

Bemærk: bestillingsformularen åbner i et nyt vindue.

Ny kunde | Eksisterende kunde

Butik og Lager: Sejrsvej 108, Rinkenæs, 6300 Gråsten TLF: 74653222 FAX: 74653225 

Administration: Østerbakken 16, Adsbøl, 6300 Gråsten TLF: 74654777 FAX: 74654888 
MOBIL: 40514777 

Bogholderi: Østerbakken 16, Adsbøl, 6300 Gråsten TLF: 74654778 Tlf. tid hverdage mellem 
8.30 - 11.30 FAX: 74654888 

http://www.agrosam.dk/bestilling.php23-11-2008 14:35:54

Køb lokalt
 Alle med husdyr, hus og have får “støttebonus”, 

når de handler lokalt hos Agrosam. Du 
bestemmer selv hvem og hvad, du vil støtte.

Kontakt Agrosam for nærmere 
information om “støttebonus”.

Agrosam Hobby-Grovvarer
Sejrsvej 108, Rinkenæs, 6300 Gråsten

Tlf. 74 654 777 - 40 314 777
www.agrosam.dk

Talentfulde 
herre-
ynglinge i 
Gråsten
Af Gunnar Hattesen

–Der er en tydelig talent-
masse over hele linien. 
Vi har aldrig i klubbens 
godt 45 årige historie 
haft så mange gode 

ungdomsspillere som nu, 
fortæller holdets træner 
Gerhard Jacobsen, som har 
store ambitioner med de 
25 ungdomsspillere.

–Målet er, at HK Egene 
kommer tilbage i divisi-
onsrækken, som vi var i 
1980'erne, siger Gerhard 
Jacobsen.

Det talentfulde hold skal 
bruge de næste to års 
spillekampe på at lære og 
få dyrebar erfaring på de 
unge skuldre.

–I 2011 spiller vi divi-
sionshåndbold, forud-
ser 44-årige Gerhard 
Jacobsen, der tiltrådte som 
træner for knap et år siden. 

Sammen med holdleder 
Hans Schønning er han 
parat til at få det optimi-
male ud af de talentfulde 
herreynglinge. 

HK Egene Gråsten råder over et hold meget talentfulde herreynglinge.  Foto jimmy Christensen

Håndboldklubben HK Egene 
Gråsten råder over et hold meget 
talentfulde U-18 herrer.

5 stk smørrebrød 
for 100 kr

Hver fredag 5 stk. uspecifi ceret smørrebrød til 100 kr.

Kan afhentes kl. 11.30-17.00. 
Forudbestilling er nødvendig.

Husk hver onsdag stegt fl æsk 
med persillesovs for 75 kr. 

Åbent hver dag fra kl.11.30.

Slotsgade 6 · 6300 Gråsten · Tlf. 74 65 15 67
www.1747.dk
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BROUE KIRKE TIDENDE
GUDSTJENESTER
Søndag d. 25. jan. kl. 10.30
3. s.e. helligtrekonger
Matt 8,1-13: Of� ceren i 
Kapernaum

K.K.

Søndag d. 1. feb. kl. 10.30
Sidste s.e. helligtrekonger
Matt 8,23-27: Stormen på 
søen

S.K.S.

Søndag d. 8. feb. kl. 10.30
Søndag septuagesima
Matt 20,1-16: Arbejderne i 
vingården

K.K.

Søndag d. 15. feb. kl. 10.30
Søndag seksagesima
Mark 4,1-20: Lignelsen om 
sædemanden

S.K.S.

Søndag d. 22. feb. kl. 10.30
Fastelavns søndag
Matt 3,13-17: Jesus bliver 
døbt af Johannes

K.K

Søndag d. 1. mar. kl. 10.30
1. s. i fasten
Matt 4,1-11: Jesus fristes af 
djævelen

K.K.

Søndag d. 8. mar. kl. 10.30
2. s. i fasten
Matt 15,21-28: Den 
kana’anæiske kvinde

M.G.N.

Søndag d. 15. mar. kl. 10.30
3. s. i fasten
Luk 11,14-28: Jesus 
uddriver en dæmon

S.K.S.

Søndag d. 18. mar. kl. 10.30
Midfaste søndag
Joh 6,1-15: Bespisning af 
5000

S.K.S.

Søndag d. 29. mar. kl. 10.30
Mariæ bebudelsesdag
Luk 1,26-38: Gabriel og 
Maria

S.K.S.

Søndag d. 5. april kl. 10.30
Palmesøndag
Matt 21,1-9: Indtoget i 
Jerusalem

S.K.S.

Torsdag d. 9. april kl. 10.30
Skærtorsdag
Matt 26,17-30: Nadverens 
indstiftelse

K.K.

Fredag d. 10. april kl. 19.30
Langfredag
Matt 27,31-56: 
Korsfæstelsen

K.K.

Søndag d. 12. april kl. 10.30
Påskedag
Mark 16,1-8: Kvinderne 
ved den tomme grav

S.K.S.

Mandag d. 13. april kl. 10.30
2. påskedag
Luk 24,13-35: Vandringen 
til Emmaus

S.K.S.

Søndag d. 19. april kl. 10.30
1. søndag efter påske
Joh 20,19-31: Den tvivlende 
Thomas

S.K.S.

Søndag d. 26. april kl. 9.30
2. søndag efter påske
Joh 10,11-16: “Jeg er den 
gode hyrde”

K.K.

Søndag d. 3. maj kl. 10.30
3. søndag efter påske
Joh 16,16-22: Jesus taler om 
en kort tid

S.K.S.

Fadervor er oppe i tiden, fordi børnene på nogle 
få skoler beder denne bøn ved morgensangen. 
Sagen diskuteres meget.

Derimod bliver der ikke talt om Fadervor som 
daglig bøn. Fadervor er en helt central bøn i den 
kristne tro, selv om den nok ikke bliver bedt så 
regelmæssigt og � ittigt, som den burde - fx hver 
aften.

Hver aften bærer jo afskeden og velkomsten i sig. 
Afsked med dagen, som aldrig kommer tilbage, 
og velkomst til den fremtid, som morgendagen 
bringer, og som vi ikke kender til.

Og henover både afskeden og velkomsten ligger 
denne bøn, fadervor, og strækker sig med sine 
2000 år og fortæller, at uanset hvad der sker, 
uanset hvad vi skal igennem som mennesker, så er 
den der.

Fadervor som Jesus gav til disciplene. Fadervor 

som vi giver til vores børn, og som vi bærer med 
os. Fadervor som den bøn, der formes på læberne 
ganske af sig selv, når mørket får sit tag i en.

Bønnen, som er det mest centrale i kristendom-
men og i troslivet. Bønnen, der ikke forandrer 
verden. Men bønnen forandrer dig som men-
neske, og du kan forandre verden.

Vor Fader, du som er i himlene!
Helliget blive dit navn,

komme dit rige
ske din vilje

som i himlen således også på jorden;
giv os i dag vort daglige brød

og forlad os vor skyld, som også vi forlader vore 
skyldnere,

og led os ikke ind i fristelse,
men fri os fra det onde.

For dit er riget, magten og æren i evighed! Amen.

 S.K.S

Spaghetti-
gudstjeneste

For børn i alderen 3-9 år. 
Tag jeres forældre og søskende med! 

Vi mødes i kirken til en kort gudstjeneste 
i “børnehøjde”. Derefter fællesspisning og 
hyggeligt samvær i sognegården. Maden 
koster 25 kr. for voksne, 10 kr. for børn. 
Tilmelding ikke nødvendig. 

FØLGENDE ONSDAGE:
• 4. februar
• 4. marts
• 1. april
• 13. maj
• Tirsdag d. 23. juni 

 —ikke gudstjeneste, men Sankt Hans 
aften i præstegårdshaven. Heksen kommer 
også.

Hver gang kl. 17-19

Sognecafe
• Fredag d. 30. januar kl. 14.30

“Ude godt - hjemme bedst!”
“Billeder fra den store verden: Den kinesiske Mur, 
Victoria Falls, Grand Canyon contra Broagerland” 
v. Ingeborg Pedersen

• Fredag d. 27. februar kl. 14.30
Anna Aabenhus fortæller 

•  Fredag d. 27. marts kl. 14.30
“Livsfortælling” samt oplæsning af egne digte
v. Helga Pedersen, (Nybøl) – Haderslev. Helga 
Pedersen blev født i Schönhagen, Sydslesvig 
1929. Kom til Krabbesholm Højskole 1953-54, 
giftede sig og bosatte sig i Danmark. Efter et 
weekendseminar på Christianslyst i 1988 for glade 
amatørforfattere fra de nordiske lande, blev Helga 
for alvor optaget af at skrive og deltog derefter i 
seminarer i “Nordisk Amatørskrivning”. Blev også 
medlem af det danske skrivefælles-skab “Pegasus”, 
hvor ideen om udgivelse af digtene “Skyerne 
danser vindenes vals” blev en realitet.

• Fredag d. 24. april kl. 14.30
40 år i forsvaret
Finn Sørensen fortæller om sine oplevelser

Ingeborg Pedersen slår tonen an til hyggeligt 
 samvær i sognegården. Alle er velkomne. 
Kaffe og kage 20 kr.

PÅSKEGUDSTJENESTE
for plejehjem og pensionister

Kaffe i sognegård
Onsdag den 8. april kl. 14:30

KIRKEKONTOR
Randi Helming
Storegade 1, 6310 Broager
Telefon 74 44 07 55
kontor@broagerkirke.dk
mandag-fredag kl. 11-13
torsdag tillige 15-17

Her bestilles dåb og ordnes 
papirer, samt bryllup og 
gravstedslegater.

SOGNEPRÆSTER
Stefan Klit Søndergaard
Vestergade 36, Broager
Tlf. 22 19 33 28
 74 44 13 33
sks@broagerkirke.dk  

Karin Kofod 
Fjordvejen 10, Kollund
6340 Kollund
Tlf. 2143 5113
kk@km.dk

ORGANIST
Jørgen Kaad
Nejs Møllevej 5, Skodsbøl
Tlf. 2873 6181
organist@broagerkirke.dk

KIRKEGÅRDSLEDER
Jan Hjortshøj
Kirkegårds tlf.: 74 44 06 00
daglig 9.00-9.30 og 
12.00-12.30
Mobil: 60 64 08 34
kirkegaard@broagerkirke.dk

KIRKETJENER
Helle Blaudzun
Toldbodgade 8, Gråsten
Tlf. 42 44 07 55
kirketjener@broagerkirke.dk 

KIRKEVÆRGE
Frede Tychsen tlf: 
74 44 27 40
kogftychsen@dlgtele.dk

MENIGHEDSRÅDS-
FORMAND
Erik Breum,
Drosselvænget 14
tlf: 74 44 19 75
breum@yahoo.com

HJEMMESIDE
www.broagerkirke.dk

Benyt gerne kirkebilen 
til alle gudstjenester og 
arrangementer i sogne-
gården: 
Ring til en af byens taxier. 
5 kr. pr. vej.

Adresser

Fadervor
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Noget særligtNoget særligt

Best
Discount

Økologi

Tilbud

Kom til kæmpe
fødselsdagsfest i SuperBest
fra på søndag kl. 10. Vi ses!

Se alle fødselsdagstilbuddene på www.superbest.dk
fra lørdag kl. 17.

Her kan du også lave din indkøbsliste 
og få den tilsendt som sms.

1995

liter pris
v/1 stk. 27,71

SPAR OP TIL 700

GREEN 
CHOICE SUPPE

  720 ml. Gazpacho, Champignon
 Grøntsags eller Tomat

2995

kg pris
v/1 stk. 59,90

SPAR OP TIL 1000

LE GOURMET
SACHER TORTE

  500 g

2 KG
DANSKE KARTOFLER

Kv. 1

kg pris
5,50

11.-

Kig efter de røde 
skilte, når du går efter 
de bedste tilbud

Kig efter de grønne 
skilte, når du vil 
handle økologi

Kig efter de sorte 
skilte, når du vil 
have noget særligt

Kig efter de gule 
skilte, når du vil 
handle discount

Hvorfor handle fl ere steder, 
når du kan få det hele i SuperBest?

Højst 2 kasser pr. kunde 
– derefter er prisen pr. kasse kr. 99,95 + pant. 

30 FLASKER
SODAVAND

        25 cl. Vælg bl.a. mellem 7UP, Pepsi
        eller Faxe Kondi. Afhentningspris

4995

liter pris
v/30 stk. 6,67

+ PANT

En verdensberømt 
chokoladetærte 
En aromatisk smagssymfoni 
med ægte chokoladeovertræk 
og abrikosmarmelade. 
Den oprindelige Sacher Torte blev 
lavet til fyrst Metternich og så 
dagens lys i Wien i 1832. Den er 
varemærkebeskyttet og laves den 
dag i dag af Hotel Sacher i Wien 
efter en hemmelig opskrift. Men 
der er ikke tvivl om, at denne 
Sacher Torte le Gourmet smags-
mæssigt ligner originalen til 
forveksling. Glæd dig til en 
historisk smags oplevelse.

Prøv at servere tærten med 
let pisket fl ødeskum.
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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

Benzin- og kiosksalg

Køb og salg af nye og brugte biler

AUTO
REPARATIONER

• Serviceeftersyn

• Motortest

• Bremser

• Dæk

• Ruder

• Syn

• Rust

• Tra� kskader m.m.

• Opel Service

Gisselmann
Kongevej 85

6300 Gråsten
74 65 01 70STOFHYTTEN

ULSNÆS CENTRET

40%på
meterva

rer

UDSALG

Nye åbningstider:
Mandag – onsdag ...........12.30 - 17.30
Torsdag ............................10.00 - 17.30
Fredag ............................. 10.00 - 18.00
Lørdag .............................. 9.00 - 13.00

ALT I AUTOREPARATIONER
køb - salg af biler

Brovej 90
6310 Broager

TLF. 7444 1985
FAX 7444 1962 pfauto@post.tele.dk

FROMMS AUTOSERVICE
BROAGER A

P
S

Alnor Borgerforening 
har aflyst sin udflugt til 
Rinkenæs Gamle Kirke 
torsdag den 22. januar. 
Årsagen er, at der ingen 
lys er i den 850 år gamle 
kirke. Udflugten vil blive 
gennemført til foråret. 

Hos ejendomsmægler 
Kjeld Faaborg er der 
januarudsalg.

- Jeg har netop seks huse 
til salg, som er blevet sat 
ned med 645.000 kroner, 
fortæller Kjeld Faaborg, 
som har oplevet nogle stille 

måneder siden finanskrisen 
brød ud i september.

- I oktober solgte vi kun 
et enkelt hus mod normalt 
10-12 huse på en måned. 
November og december 
var også stille, men her i 
januar er det begyndt at 

lysne. Jeg har solgt fire 
huse i de to første uger, 
nævner Kjeld Faaborg, 
som peger på, at gråste-
nerne må se deres friværdi 
skrumpet med 10 procent.

- Liggetiden for et hus er 
typisk 4-5 måneder, men 
vi har dog også huse, der 
bliver solgt på 14 dage, 
siger Kjeld Faaborg, som 
understreger nødvendig-
heden af, at hussælgere 
erkender, at deres huse har 
mistet værdi.

- Som sælger skal man 
justere sin pris. Mit råd er, 

at man skal sætte prisen 
markant ned, så huset 
bliver lidt af et røverkøb, 
siger Kjeld Faaborg, som 
peger på, at de huse, som 
der er mest rift om, koster 
omkring 1,2 millioner 
kroner. 

Kirke-
udflugt 
udsat

Henrik Dahl 
taler i Holbøl
Danmarks førende stand-
up sociolog Henrik Dahl 
kommer tirsdag den 27. 
januar kl. 19.00 til Holbøl 
Landbohjem for at holde 
et underholdende foredrag 
om "Mindernes land".

Her vil han fortælle om, 
hvordan de strenge tider 
blev til gode gamle dage, 
og tilhørerne vil blive 

klogere på ders fortid og 
deres fremtid.

Henrik Dahl er uddannet 
cand. scient. soc., er præ-
stesøn fra Skærbæk og har 
haft sit eget radioprogram. 
Han har skrevet flere bøger 
blandt andet "Hvis din 
nabo var en bil", "Den 
kronologiske uskyld" og 
"Den usynlige verden". 

SuperBrugsen i Gråsten 
sætter nu priserne ned på 
et stort antal økologiske 
varer. Dermed bliver det 
muligt at spare op til 20 

procent på de mest solgte 
økologiske varer.

–Økologi er en mærkesag 
i SuperBrugsen. Udover at 

vi sænker priserne på vores 
mest solgte økologiske 
varer, kan kunderne også 
hver uge i SuperBrugsen 
spare penge på "Ugens 
Økohit", der er gode 
særtilbud på udvalgte 
økologiske varer, fortæller 
uddeler Jesper Thomsen.

SuperBrugsen skabte gen-
nembruddet for økologien 
i Danmark i 1993.

–Vi er stadig den 

supermarkedskæde, der 
har det største salg af 
økologiske varer. Og med 
lavere priser får kun-
derne råd til mere økologi i 
SuperBrugsen, siger Jesper 
Thomsen.  

SuperBrugsen 
sænker priserne 
på økologiske 
varer

Huspriserne er 
faldet 10 pct. 
i Gråsten
Af Gunnar Hattesen

OPLAG: 15.000 eks. ugentlig

TRYK: OTM Avistryk A/S

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

Grafisk tilrettelæggelse  
Hans-Ole Nielsen
www.graphos.dk
 
 
Mail: graphos@graphos.dk

redaktion@graastenavis.dk
annonce@graastenavis.dk
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Baggrunden er, at lo-
kalarkivets mangeårige og 
meget kyndige arkivmed-
arbejder, Karin Jonasson, 
ønsker at drosle ned.

–Derfor er tiden kom-
met, hvor vi ønsker os nye 
hænder og ansigter, siger 
Christian Frederiksen.

–Vi er et lille, men meget 
velordnet arkiv, hvor 
tingene er ordnet efter 
de retningslinier, som er 
gældende for arkiver. Vi 
står imidlertid over for en 
meget stor opgave, idet alt 
i dag er registreret på papir 
og kort, men som fremover 
skal kunne findes i en stor 
database i Kolding. Derfor 
vil der være stærkt brug for 
medarbejdere, der, efter 
grundige instruktioner, 
kan overføre papirkortene 
til elektroniske kort for 
på den måde at kunne 
anvende elektronikkens 
formidable evne til at 
søge oplysninger, oplyser 
Christian Frederiksen. 

–Opgaverne er man-
gesidige og da vi selv 

tilrettelægger tid og en-
gagementsomfang, kan 
det kun opleves som et 
arbejde med stor indbygget 
smidighed. Der skal løses 
arbejde ved maskinerne, 
der er scanning af bil-
leder, der er ekspedition 
af kunder på arkivet og på 
nettet, der er registrering 
af modtagne arkivalier, 
der er betalte kurser, der 
er mødevirksomhed, der 
er en udadrettet virksom-
hed til skoler, foreninger, 
skribenter og meget, meget 
mere. Men først og frem-
mest skal det hele foregå 
i en hyggelig og afslappet 
atmosfære, så man glæder 
sig til at yde en indsats 
for den historie, der er 
Broagerlands, understreger 
Christian Frederiksen, som 
meget gerne vil orientere 
om det hele på et møde for 
de kommende medarbej-
dere, hvor alle spørgsmål 
vil blive besvaret.

Interesserede i en arkiv-
medarbejderstilling 
kan kontakte arkivle-
der Randi Helming, 
tlf. 74 44 18 84.  

Det var en overrasket, men 
meget glad Else Marie 
Toft, som i aftes blev kåret 
som Årets BUI'er 2008.

Adskillige medlemmer af 
Broagerlands Ungdoms- 
og Idrætsforening (BUI) 
var mødt op i hjemmet 
hos Else Marie Toft på 
Dyntvej 102, da hun 
vendte hjem fra arbejde.

Else Marie Toft er for-
mand for gymnastikafde-
lingen, hvor hun gør en 
imponerende indsats. Hun 
var indstillet af bestyrelsen 
for gymnastikafdelingen 
og gymnastikinstruktører.

Prisen blev overrakt af 
formand for BUI, Stig 
Sørensen og Thomas 

Hansen, der er filialleder i 
Broager Sparekasse. 

Operatur til PragOperatur til Prag
Tag med til de gyldne tårnes by, Prag,

på en rejse fyldt med opera, oplevelser og kultur. 
I Prag er de historiske pladser og tårne med til at 

fortælle historien om en by, der har lagt scene til alt 
lige fra Mozarts operapremierer til Kafkas korte liv.

I Prags operahuse skal vi opleve to af operaens 
klassiske. Først Bizelts ørehænger af en opera 

Carmen, der havde premiere i 1875, og handler om 
sigøjnerpigen Carmen. Vi skal også høre den elskede 
Puccini-opera La Boheme, som er en tårevældende 

kærlighedshistorie om Rodolfo og Mimi.

Det bliver fem dage med både kulturelle og historiske 
rundture, opera, slotsbesøg og byvandringer, 
og måske et bæger af den tjekkiske humleøl.

Turen foregår fra den 14.-18. maj 
og koster 4.950 kroner.

Ring til Gråsten Avis på 21 16 06 83 
efter udførligt program for rejsen.

Forsamlingsgården 
Sundeved danner søndag 
den 25. januar rammen 
om en nytårskur. Det er 
Røde Kors, Sottrup Kirke 
og Forsamlingsgården 
Sundeved, som afholder 
et fælles arrangement med 
gratis kaffebord.

Nytårskuren starter Kl. 
14.00 med en Røde Kors 
Familiegudstjeneste i 
Sottrup Kirke. Derefter 

er der fakkeloptog 
fra Sottrup Kirke til 
Forsamlingsgården.

- På forsamlingsgården vil 
vi fremlægge programmet 
for 2009, fortæller Arne 
Mandrup, som tilføjer, at 
Forsamlingsgårdens nye 
afstemningsplakater vil 
blive præsenteret.

Underholdningen er lagt 
i hænderne på Kor 92 og 
Sønderborg Musikskole.

- Alle er velkommen og 
der er fri entre og gratis 
kaffe, understreger Arne 
Mandrup. 

Kværs/Tørsbøl UIF og 
Kværs-Tørsbøl-Snurom 
landsbyråd inviterer 
mandag den 26. januar i 
Kværshallen til borgermø-
de om den nye multihal.

Mødet starter med fæl-
lesspisning fra kl.18.00 
til 19.30. Tilmelding kan 
ske til Jens Good tlf.74-
651080 eller Carmen 
Christensen tlf.74-659160. 
Pris for voksne er 30 kr. 
og børn under 12 år 15 kr. 
Der serveres 2 retter mad. 
Øl, vand og vin kan købes.

Kl. 19.30 starter 

borgermødet, hvor Oesten 
Ingeniører og Arkitekter 
fra Aabenraa vil fremvise 
projektet.

Derefter vil formanden 
for KTUIF, Hans Lenger, 
orientere om byggeriet og 
redegøre for budget og 
økonomi. Desuden vil en 
repræsentant fra styregrup-
pen omkring det kommu-
nale byggeri børnehaven/
fritidsordningen give en 
kort orientering.

- Byggeriet får første 
spadestik først i februar, 
fortæller Hans Lenger. 

Borgermøde 
om multihallen 
i Kværs

Lokalarkivet i 
Broager søger 
nye medarbejdere

Arkivleder Randi Helming ved nogle af arkivets bøger, som 
deta voldsomme regnskyl i august 2007 sendte 5 cm vand 
ind på Lokalarkivets gulvtæpper. Bøgerne står til lufttør-
ring, men ingen bøger slipper fra en sådan omgang uden 
svære skader.

LEJLIGHED, 
SLOTSBAKKEN

3 vær. 78 kvm 
1.sal i Gråsten.

kr. 3.950 + forbrug

Se mere på: 
www.felsted-radio.dk 

under lejligheder.

TLF: 74 68 60 66

FRIVILLIGE TIL 
 LOKALARKIVET 

I BROAGER
Lokalarkivet i Broager søger 

frivillige medarbejdere. 
Har du lyst til at arbejde 
med lokalhistorie og har 
du kendskab til EDB på 

brugerniveau, så kontakt 
Arkivleder Randi Helming, 

tlf. 74 44 18 84
Årsmøde 
i Kliplev
Lokalhistorisk Forening 
for Kliplev Sogn og 
Egnsmuseet Straagaards 
Smedie holder general-
forsamling mandag den 
2. februar kl. 19.00 i 
Kliplevhallen.

Efter generalforsamlin-
gen vil Thorkild Dahl 
Sørensen fortælle om 
Kliple' Mærken. 

Bestyrelsen er i disse dage 
ude at sælge medlemskort 
til foreningen. 

Nytårskur 
i Vester 
Sottrup

Foto Jimmy Christensen

Else Marie Toft 
blev årets BUI'er

Lidt udover  
det sædvanelige Gråsten
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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

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

Salon Helen
v/ Helen Schauer

Vestergade 4 A, Varnæs
6200 Aabenraa

Tlf. 74 68 00 86

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

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

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:
Man-, torsdag 14.30-17.00
Fredag 13.00-17.00
Lørdag 9.00-12.00

VESTERGADE 27 • 6310 BROAGER

Lidt 
udover det 
sædvanelige

Gråsten

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

Andr. Petersen & Søn

Murerarbejde
Kloakarbejde

Alt arbejde udføres indenfor: Jord, kloak, murer- og 
tagarbejde, fl isearbejde og al udvendig belægning.

Ingen opgave er for lille. 

PLANETVEJ 2 · 6300 GRÅSTEN 
TLF. 74 65 24 16 · BILTLF. 40 19 24 16 · FAX 74 65 24 18 
MAIL: JAKOB@APOS-EFTF.DK · WWW.APOS-EFTF.DK 

CVR-nr. 77 50 22 11 

LINDEGAARDENLINDEGAARDEN
Entreprenørarbejde udføresEntreprenørarbejde udføres

med minigraver og rendegravermed minigraver og rendegraver
samt kørsel med 220 HK traktorsamt kørsel med 220 HK traktor

Hans Sahl 20 46 49 17Hans Sahl 20 46 49 17

Egernsund Malerforretning
v/Verner Bentzen

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

Nybøl grill
Amtsvejen 15, Nybøl

Tlf. 74 46 88 77
www.nybølgrill.dk

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

Ramsherred 3,
Broager

Tlf. 7444 1286OG DÆKSERVICEService Partner

Priseksempel:Priseksempel:
A3 Alpin A3 Alpin 
 vinterdæk vinterdæk
205-55/16205-55/16

kr. kr. 3.999,-3.999,-
incl. moms, incl. moms, 
montering og montering og 
afbalancering afbalancering 

SPAR
10% 20%
30% 40%

RING OG FÅ EN PRIS TIL NETOP DIN BIL
Ring og bestil tid!

Alt i MichelinAlt i Michelin

El-installationsfi rma 
G. Frydendall Aps

BYENS ELEKTRIKER
Borggade 5  6300 Gråsten

Telefon: 74 65 14 50
FAX: 74 65 14 58

Der blev lyttet intereseret, 
da 30 mennesker hørte 
direktør Bjørn Leinum 
fortælle om kirkerne i 
Østeuropa ved et møde i 
præstegården i Egernsund.

– Kommunisterne vandæ-
rede de kristne kirker, 
der blev omdannet til 
lagerbygninger og stalde 

eller revet ned. Først efter 
murens fald i 1989 fik kir-
kerne en genopblomstring, 

fortalte Bjørn Leinum, 
som har rejst 30 år i de 
østeuropæiske lande. 

30 i 
Egernsund 
hørte om 
kirker i 
ØsteuropaÆldre Sagen på 

Broagerland samlede 
godt et halvthundrede 
mennesker til et spæn-
dende foredrag med 
den tidligere chefkrimi-
nalinspektør i Politiets 
Efterretningstjeneste Hans 

Jørgen Bonnichsen, der 
stammer fra Haderslev.

Hans Jørgen Bonnichsen 
fortalte levende og 
medrivende om sin tid 
Rigspolitiets Rejseafdeling 
"Rejseholdet".

Han fortalte om en 
mordsags begyndelse, selve 
opklaringen og tilståelsen.

- Det var en god ople-
velse at møde Hans Jørgen 

Bonnichsen i egen person, 
fortæller Ældre Sagens 
formand Bent Gundesen.

Hans Jørgen Bonnichsen 
har 41 års erfaring som 
politimand, de sidste 9 
år før pensioneringen 
i 2006 var han ope-
rativ chef for Politiets 
Efterretningstjeneste. og 
fungerer nu i offentlighe-
den som ekspert om PET, 
terror og sikkerhed. 

Ældre i 
Broager 
hørte om 
Rejseholdet
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Hos Ravns Malerfirma 
i Broager mærker man 
endnu ikke noget til 
finanskrisen.

- Vi har endnu ikke mær-
ket noget, men vi tror, 
det kommer, forudser 
Gitte Ravn, der er i fuld 
sving med at male slag-
terafdelingen og lageret i 
SuperBrugsen i Broager.

- Vi er et lille malerfirma, 
som består af min mand 
og mig. Vi har malet i 15 
år, og har efterhånden 
fået oparbejdet en god 
kundekreds, som består 
af både private kunder og 
erhvervskunder, fortæller 
Gitte Ravn, mens hun 
er i gang med at svinge 
penslen. 

Erhvervsaffald håndtering
og Recycling

Tlf. 74 65 21 20  ★  www.heissel.dk

Knud Erik Heissel A/S
Erhvervsgenbrug

Planetvej 1-3
6300 Gråsten

Tlf. 74 65 21 20
Fax 74 65 25 98

E-mail: knud.erik@heissel.dk
 

Miljøgodkendt 
affaldshåndtering

 

Mandag-torsdag kl. 7.00-16.00
Fredag kl. 7.00-15.30

Eller efter aftale
 

– du leverer, 
vi sorterer

Velkommen til
Røde Kors Familie Gudstjeneste i Sottrup Kirke

Søndag den 25. januar kI. 14.00

KI. 15.00. indbyder Røde Kors og Foreningen for 
Forsamlingsgården Sundeved til fælles kaffebord 

og Nytårskur på Forsamlingsgarden.

Fakkeloptog fra Sottrup Kirke 
til Forsamlingsgården

Forsamlingsgårdens program for 2009 fremlægges.
Forsamlingsgårdens nye plakater vil blive præsenteret.

Der vil være underholdning af Sønderborg Musikskole.

Alle er velkommen, fri entre og gratis kaffe.

Evt. transportproblemer fra Sottrup Kirke til Forsamlingsgården 
- kontakt Vibeke von Oldenburg tlf. 74467470.

Sottrup Kirke
Røde Kors Sundeved

 Forsamlingsgården Sundeved

Maler er i sving 
i Broager
Af Gunnar Hattesen

Gitte Ravn er i gang med at male lageret i SuperBrugsen i 
Broager.  Foto Jimmy Christensen

Rudiengaard 
kommer til 
Gråsten
Formanden for 
Folketingets sundhedsud-
valg, Preben Rudiengaard 
(V), holder onsdag den 
21. januar kl. 14.30 fore-
drag i Ahlmannsparken i 
Gråsten.

Preben Ruduengaard er en 
markant politiker, blæn-
dende taler og en dygtig 
debattør. Han er uddannet 

læge, og virkede i en år-
række som embedslæge før 
han blev borgmester i Ribe 
og et centralt medlem af 
Folketinget.

Emnet er "Tør du blive 
ældre i dagens Danmark?", 
og det er Ældre Sagens 
Lokalkomite, som er 
arrangør. 

En stribe sommerhuse i 
Rendbjerg har været udsat 
for indbrud af en eller flere 
indbrudstyve.

Indbrudene er gået ud 

over mindst 8 fritidshuse, 
hvor tyven eller tyvene er 
kommet ind gennem et 
køkkenvindue.

Tyvekosterne omfatter 
blandt andet fladskærme, 
og eventuelle oplysnin-
ger i sagen kan gives til 
politiet. 

Indbrud i 
Rendbjerg

Søndagscaféen på Pleje-
centret i Kliplev blev 
også denne gang en god 

oplevelse; Der var mødt 40 
tilhørere til Jens Jaenickes 
foredrag om tiden mellem 
1920 og i dag.

Dagmar Okholm sad ved 
klaveret og ledsagede de 
mange sange, der blev 
sunget. 

40 hørte 
om gamle 
dage

Torsdag den 22. januar kl. 
11.00 sætter Den Gamle 
Kro i Gråsten 70 stole til 
salg for 25 kr. pr. stk. Det 
er Doris Schmidt, som skal 

have plads til 120 helt nye 
stole i den store sal.

- Vi sælger de 70 stole fra 
den store sal efter først 
til mølle-princippet, siger 
Doris Schmidt.

Hun har allerede fået 
henvendelser fra interes-
serede, og de første stole er 
allerede solgt.  

70 stole 
sat til 
salg
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Lars Lehmann på 
plads i Skelde GF
Af Gunnar Hattesen

Det blev som ventet 
39-årige Lars Lehmann, 
Broager, som bliver ny 
træner for seniorholdet i 
Skelde GF. Den nye træner 
er ambitiøs.

–Fodboldspillerne er sim-
pelthen for gode til kun at 
spille i serie 5, så vi satser 
på oprykning, lyder det fra 
den nye træner, der afløser 

Claus Clausen, der har ydet 
en fremragende indsats.

Lars Lehmann har 
indkaldt til spillermøde 
torsdag den 29. januar kl. 
20.00, og træningen starter 
torsdag den 5. februar kl. 
19.00.

Lars Lehmann har spillet 
fodbold i Skelde i 21 år, 
og har gennemgået DBU's 
kursus for nye trænere. 

Lars Lehmann er ny træner 
i Skelde GF

Årsmøde hos 
de handlende 
i Gråsten
Tre bestyrelsesmedlemmer 
er på valg, når Gråsten 
Handelsstandsforening 
holder sin årlige general-
forsamling tirsdag den 3. 
februar kl. 18.00 på Den 
Gamle Kro.

Det er formanden Anke 
Nielsen og bestyrelsesmed-
lemmerne Allan Gellert og 
Conni Nielsen, som alle 
modtager genvalg.

Som 1. suppleant skal der 
findes en afløser for Kaj 
Jacobsen, der ikke ønsker 
genvalg. Som revisorer er 
H. Philip Jensen og Boy 
H. Lorenzen på valg, og de 
er villige til at fortsætte.

Brian Christiansen er på 
valg til Jubilæumsfonden, 
og er også villig til 
genvalg. 

30-årige Rune Nyborg er 
ansat som ny butikschef i 

isenkræmmerforretningen 
Imerco i Gråsten.

- Det er en rigtig flot 
butik, som jeg glæder mig 
til at overtage ledelsen af, 
siger Rune Nyborg, der 
1. februar overtager roret 
efter Per Juhl.

Rune Nyborg er født og 
opvokset i Ribe.

- Jeg stammer ud af 
en slægt, som i fire ge-
nerationer har drevet 

isenkræmmerforretning 
i Danmarks ældste by, 
fortæller Rune Nyborg, 
der siden 1. november i 
fjor har arbejdet i Imerco i 
Padborg.

- Jeg har fået dagligdagen i 
en isenkræmmerforretning 
ind med modermælken. 
Det har altid interesseret 
mig at drive forretning, 
siger Rune Nyborg, der 
har opbygget en bred 
erfaring. Han har været 
rundt i forskellige Imerco-
butikker i Ribe, Vejen, 
Rødding, Nykøbing Mors 
og Padborg.

Privat bor han i Ribe sam-
men med sin kæreste.

- Vi har netop købt hus, 
så jeg bliver boende der, 
men jeg er meget indstillet 
på at engagere sig i byens 
liv, siger Rune Nyborg, 
som ser frem til som et 
af sine første projekter, at 
kunne udvide butikken i 
Gråsten. 

Isenkræmmerforretningen 
Imerco i Gråsten får 1. 
februar ny butikschef. 
Det bliver 30-årige Rune 
Nyborg, der stammer fra 
Ribe.

Ny butikschef i 
Imerco i Gråsten
Af Gunnar Hattesen

Den Gamle Kro 
med nyt inventar
Af Gunnar Hattesen

Indehaveren af Den Gamle 
Kro, Doris Schmidt, kan 
nu byde indenfor i moder-
niserede lokaler.

Den store sal er blevet 
malet om indvendigt i lyse 
farver. Samtidig er stedet 
blevet forsynet med nye 
stole og runde borde til de 
120 spisende gæster, der er 
plads til.

Første selskab med de nye 

stole var en fødselsdag 
med omkring 70 gæster i 
lørdags.

- I vintermånederne er 
det selskaber, vi satser på. 
Desuden kan vi glæde os 
over en rigtig fin interesse 
for vores "Sønderjyske 
kaffebord", fortæller Doris 
Schmidt, der næste gang 
byder på det bugnede 
kaffebord søndag den 8. 
februar kl. 14.30.  

Den Gamle Kro er blevet forsynet med 120 nye flotte stole.
 Foto Jimmy Christensen

På generalforsamlin-
gen i Sottrup frivillige 
Brandværn blev Michael 
Mathiasen nyvalgt til 
bestyrelsen. Han afløser 
Egon Fogt, der er en af 
brandværnets mest erfarne 
folk med 30 år på bagen.

Brandkaptajn Johannes 
Johansen oplyste i sin 
beretning, at der i årets løb 

havde været 20 udryknin-
ger, og det lå på nivau med 
tidligere år.

23 ud af 26 frivillige band-
mænd i Sottrup deltog 
i generalforsamlingen, 
der foregik på brandsta-
tionen. Desuden deltog 
de to æresmedlemmer 
Christian Asmussen og Jes 
Johansen.  

Nyvalg hos 
brandmænd 
i Sottrup

LEJLIGHED I KLIPLEV
Ny istandsat 3 værelses lejlighed, 
90 kvadratmeter, til leje 1. februar.

Husleje 4500 kr plus a'con-
to 680 kr til el og vand.

Depositum 3 mdrs. husleje plus 
to måneders forudbetalt leje.

Henvendelse til

KLIPLEV VVS 
KLIPLEV ERHVERVSPARK 38, 
KLIPLEV, 6200 AABENRAA.

TLF. 74 68 78 08

Stofhytten 
hitter
Finanskrisen får endnu 
flere til at hjemmestrikke. 
Hos Stofhytten i Gråsten 
mærker man stor inte-
resse blandt kunderne 
for at strikke sweatere og 
strømper.

Stofhytten kan 1. maj 
fejre 20 års jubilæum. 98 
procent af kunderne er 
kvinder. 

Udstilling 
på Förde 
Schule
Fire akvarel malere fra 
Sønderjylland og Syd-
slesvig udstiller fra 
søndag den 25. januar til 
2. april deres værker på 
 Förde Schule, Bomhusvej 
4 i Alnor.

Ferniseringen finder sted 
på søndag fra kl. 15-17. 
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20004995 15000 2500

Coop 
Pasta
4x 
500 gr.

Hakket 
svinekød
ca 1,5 kg

Savanha vin
6 fl . Kærgården

3x 
250 gr.
Max 
6 pk. 
pr. 
kunde.

Langt 
under 
½ prisSpar  

39.90

Spar  
16.85

ÅBEN SØNDAG KL. 10-16

Spar  
179.70

Tilbudet gælder 
kun søndag.

SuperBrugsen Broager . tlf. 73441500 . Storegade 10

Broager

Oplev ægte græsk stemning med udsigt til Flensborg Fjord.

Græsk menu med forret, 
hovedret og dessert

100 kr.
Restaurant Santorini - Strandhotel Sønderhav 

- Fjordvejen 69 Sønderhav, 6340 Kruså.

Bordbestilling Tlf. 74 67 88 91
www.strandhotelletsonderhav.dk

Restaurant Santorini

Musik og Sportsbar

Åbningstider: 

Mandag kl. 10.30-22.00
Tirsdag kl. 10.30-22.00
Onsdag kl. 10.30-22.00
Torsdag kl. 10.30-23.00
Fredag kl. 10.30-04.45
Lørdag kl. 10.30-04.45
Søndag kl. 10.30-22.00

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

www.centerpubgraasten.dk
Salon Hårtotten

v/ Bente Kraag
Ulsnæs Centret  . 6300 Gråsten

Tlf. 74 65 21 11

PRIMA 
VINDUES LØSNINGER

Kæmpe udvalg af  
vinduer og døre i  

træ/træ og alu/plast.

Vi forestår opmåling, 
levering og evt. montage.

20 års erfaring.

Tlf. 31 13 25 30
Martin i Vester Sottrup

Henning i Vamdrup

Vind et gavekort
Blandt vore annoncer er der én, som indeholder et lille æble. Find 
den og deltag i en konkurrence om et gavekort til 250 kroner.

Hvilken annonce indeholder et æble . . . . . . . . . . . . . .

Navn:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adresse:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kuponen skal afleveres i Gråsten Avis postkasse i Ulsnæs Centret 
senest fredag den 23. januar kl. 18.

Ny pedel 
i Kværs-
hallen
Hans Jørn Slotshuus, 
Kværs, er pr. 1. marts 
blevet ansat i Kværshallen 
som teknisk service 
medarbejder.

- Vi er glade for, at det er 
lykkedes at finde en dygtig 
lokal mand til jobbet, 
siger Hans Lenger, der er 

formand for den selvejende 
institution Kværshallen. 

Lederen af Broager Bilsyn, Lars Kasdorf (tv), overrakte 
præmier til Hans Christensen og Hans Anlund. 
 Foto Jimmy Christensen

Der var stor interesse for at 
deltage i Broager Bilsyns 
lodtrækning om tre gevin-
ster i en konkurrence. 110 
personer afleverede deres 
kupon på Ramsherred 3 i 
Broager.

1. præmien var en mid-
dag på Café Storm, som 

blev vundet af Hans 
Christensen, Broager. 
Hans Anlund, Alnor, 
vandt et gratis bilsyn, og 
det faldt i god jord, da 
bilen snart skulle til syn. 
Endelig var der 2 flasker 
rødvin til Holger Rebien, 
Varnæs. 

Rift om 
gevinster

19.30 et møde på Gråsten 
Bibliotek med Jette 
Langballe.

Hun vil fortælle og vise 
billeder fra sin tid som 
lærer ved Diskobugten. 

Min tid 
i Nord-
grønland
Foreningen Norden holder 
torsdag den 22. januar kl. 

Kunderne er vilde med dri-
ve-in bageriet i Egernsund. 
Det er nemlig hurtigt, 
nemt og effektivt.

Hos Rathjes drive-in 
Bageri mærker man, at 
folk i stigende grad bruger 
drive-in, når de skal købe 
morgenbrød. Når kun-
derne skal handle, skal det 
gå stærkt.

–Vi startede drive-in ba-
geriet i juli 2007. Det var 
en fremtidssikring, fortæl-
ler Susanne Rathje, som 
glæder sig over, at drive-in 
bageriet er noget, som 
kunderne har taget til sig.

–Tidligere havde vi et 
bagerforretning inde i 
Egernsund og i Broager, 
som vi lukkede. I stedet 
overtog vi Sydbanks luk-
kede afdeling ved hoved-
vejen. Det er et synligt 
sted, og det mærker vi 
især om sommeren, hvor 
mange turister kommer 
forbi, fortæller Susanne 
Ratjhe, som beskæftiger 
en fuldtidsansat, to del-
tidsansatte og nogle unge 
medhjælpere, som hjælper 
til om eftermiddagen og i 
weekenderne. 

Susanne Rathje har succes med drive-in bageriet i 
Egernsund.

Kunder vilde med 
drive-in bageri

Lidt udover det 
sædvanelige Gråsten
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GUDSTJENESTERGUDSTJENESTER
GRÅSTEN SLOTSKIRKE

Søndag 25. januar kl. 16:30 
ved Kevin O. Asmussen

ADSBØL KIRKE
Søndag 25. januar kl. 10:00 

ved Kevin O. Asmussen

KVÆRS KIRKE
Søndag 25. januar 
ingen gudstjeneste

BROAGER KIRKE
søndag 25/01 10:30

FELSTED KIRKE
Søndag 25. januar kl. 10.00 

ved Hans Jørgen Østergaard

EGERNSUND KIRKE
Søndag 25. januar kl. 9:00 

ved Marianne Østergård Petersen 
og kl. 16:00 ved Pastor Sylvia Laue

RINKENÆS KIRKE
Søndag 25. januar kl. 
10.30 Korskirken ved 
Marianne Østergård

KLIPLEV KIRKE
Søndag 25. januar kl. 

10:00 Tysk Gudstjeneste 
ved K. Kristoffersen

Kl. 14:00 Gudstjeneste 
Eva Wiwe Løbner

VARNÆS KIRKE
Søndag 25. januar 

kl. 10:00 (Østergaard)

Kværs menighedsråd arrangerer:

TRE AFTENER om 

KAREN 
BLIXEN

Tirsdag, d. 27. januar 09 kl. 19.30
Historiefortæller Dorte Futtrup 
fra Århus genfortæller en 
novelle af Karen Blixen

Tirsdag, d. 24. februar 09 kl. 19.30
Sognepræst Dorte Laukamp 
fra Billund holder foredrag:
”Mig og Karen Blixen og 
kristendommen”

Tirsdag, d. 17. marts 09 kl. 19.30
Vi ser � lmen ”The Story Teller” 
af Christian Braad Thomsen

De tre foredragsaftener foregår 
alle på Kværs skole. 

Pris: kr. 30,- pr. aften inkl. kaffe. 
Kirkebilen kan benyttes.

Vi siger tak for støtte til tombolaen. Til
Q8 Auto-service Ullerup, Ovethi Dansk dæk Ullerup.

Sydjylland Andel Ullerup, Q8 Grillen Ullerup,
Elektriker Lei Ullerup, Folke Svane Kobberholm,

Danish Crown Ullerup, Fa. Karld D. Petersen,
Dagligbrugsen V. Sottrup, Kajs Bageri V. Sottrup,

Andelskassen V. Sottrup, Salon Løkken V. Sottrup,
Imerco Gråsten og Sønderborg, Sydbank Gråsten,
R.T. Service V. Sottrup, Susanne Lund V. Sottrup

Sundeved Autolak, Nybøl Bageri, Dagligbrugsen Nybøl, 
Grethe Plehn Nybøl, Else Jørgensen Nybøl,

A/S Bachmann Nybøl, Vesterled Nybøl,
Nybølgrill og Broager Sparekase.

Avnbøløstenvej 77 · 6400 Sønderborg
E-mail: kfum.sundeved@forening.dk · Hjemmesiden: http//sundeved.wh.spejdernet.dk

Lokalhistorisk Forening 
for Broagerland

Inviterer ti l
foredragsaft en i samarbejde 

med Folkeuniversitet.

Museumsinspektør Inge Adriansen
fortæller om russiske krigsfanger i 
Nordslesvig under 1. verdenskrig.

Mandag den 2. februar kl. 19.30 i 
Broager skoles aula. Indgang fra Nejsvej.

Adgang, kaff e med kage 45,-kr.

Alle er velkommne.

www.skla.dk

Det lille Teater, Gråsten
Sommerspil 2009

Egnsspillet

”Herremanden på Ladegård”
Premiere 19. juni

Instruktør er Kim Asmussen, Århus

Alle der har lyst til at deltage i årets 
sommerspil indbydes til informations-

møde søndag den 1. februar kl. 10.00 på 
Det lille Teater, Ladegårdskov 14, Gråsten

Vi giver en kop kaff e, og forventer 
at mødet varer 1 til 1½ time.

Kørselsvejledning på www.lilleteater.dk

Oplysninger kan fås ved henvendelse 
til Ole Gaul Nilum tlf. 74 65 37 67

Lundtoft IF gymna-
stikafdeling og DGI 
Sønderjylland inviterer 
søndag den 25. januar 
inviterer til årets første 
Kids- og teenvolleystævne i 
kliplev Hallen.

Stævnet foregår kl. 10.00 

til 16.00 og får deltagelse 
af hold fra forskellige for-
eninger i Sønderjylland. 
Lundtoft IF stiller selv 
med 2 hold i kidsrækkerne 
og tre hold i teensræk-
kerne. De fire af holdene er 
rene pigehold og det sidste 
et mixhold. 

Volleyballstævne 
i Kliplev Hallen

Glade kidsspillere fra Lundtoft IF. Fra venstre er det 
Cecilie, Kerstin, Trine, Iben, Louise, Sandra, Lisette og 
Rikke.

Pensionister på 
bustur til Dresden
Egernsund Pensionist-
forening arrangerer 
26. -30. maj en bustur til 
Dresden.

- Der er plads til 48 per-
soner på turen, der koster 
2900 kroner, fortæller 
pensionistforeningens 
formand Marie Gormsen, 
som allerede har modtaget 
mange tilmeldinger.

Interessede kan tirsdag den 
27. januar kl. 14.00 møde 
op til et orienteringsmøde 
på Egernsund Skole.

Programmet for den fem 
dage lange tur er spækket 

med spændende udflug-
ter. Der bliver en guided 
rundtur i det smukt gen-
opbyggede Dresden, hvor 
deltagerne blandt andet 
skal se Frauenkirche.

Desuden bliver der en 
sejltur på Elben, hvor man 
sejler gennem Sächschishe 
Schweiz. Der bliver også 
en bustur gennem det 
smukke bjerglandskab. 
Derudover er der en 
guided tur til det gamle 
kongeslot, Schloss Pillnitz. 
Endelig bliver der mu-
lighed for shopping i 
Dresden. 

Lidt udover  
det sædvanelige Gråsten

Kliplev Service Center
Kliplev · 6200 Aabenraa

☎ 74 68 74 55

Skov, have & Park
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Hørt i byen
Teglværksejer Christian 
Petersen, Petersen Tegl 
i Egernsund, har været 
en uge i Dubai for at 
undersøge mulighederne 
for at komme ind på det 
mellemøstlige marked. 
Han var døråbner og i 
næste måned drager en 
sælger derned for at sælge 
mursten.

Elsebeth Christmas 
Møller, butikschef i Profil 
Optik i Gråsten, drager 
i weekenden 31. januar 
til 1. februar til Profil 
Optiks indkøbsmesse i 
Kolding, hvor hun skal 
købe de nye forårsvarer 
hjem til butikken i 
Gråsten

Tumbøl Sangkor fik seks 
nye medlemmer efter en 
omtale forleden. –Det er 
vi meget glade for, siger 
formanden Inge-Lise 
Philipsen, som stadig 
efterlyser flere mandfolk. 
–Vi har kun tre mænd i 
koret, og det er for lidt, 
siger formanden for 
Tumbøl koret, der kunne 
fejre sit 75 års jubilæum 
i fjor.

Skoleeleverne i 9. klasse 
på Gråsten Skole er i den-
ne uge til terminsprøver 
i dansk, matematik geo-
grafi, engelsk og biologi.

Kjeld Faaborg, kendt 
ejendomsmægler i 
Gråsten, har en lidenskab 
for jagt. Han har netop 
været på jagt i Polen, hvor 
den dygtige jæger ned-
lagde en kronhjort og fire 
vildsvin.

Statoil i Gråsten 
søgte forleden to chauf-
fører til morgenkørsel til 
Aabenraa efter Skallebæk 
brød. –Det gav over 40 
henvendelser, og den 
voldsomme interesse 
kom helt bag på os, siger 
Søren Rasmussen, som 
ansatte de to første, der 
ringede. 

GOD BUFFET TIL DIN NÆSTE FEST   -   tlf. 7465 9206
Rejecocktail eller tarteletter med høns i asparges eller *Dampet kold laks med 
hummerdressing, rejer, asparges og kaviar.
3 x STEG: Mør, glaseret Oksesteg, kryddermarineret Kalkunbryst og 
helstegt  Svinekølle, salatbar med 6 slags salat og grønt, 
hjemmelavet kartoffelsalat og flødeporrekartofler.
Æbletærte creme fraiche eller Islagkage (sælges kun i hele af 8 per.).

*Ved laks ekstra kr. 5,00 pr. kuvert. Flutes kr. 3,00 pr. kuvert.  Mindste antal 12 personer.

LEVERES GRATIS OVERALT
Blot de leverer emballagen tilbage inden 5 dage. Kontant betaling ved leveringen og husk depositum for emballagen kr. 350,-.

WWW.GODBUFFET.DK

Kun9950 Alt medfølger!!!
Forret, 3 x Steg, 

salatbar og kartofler.
Dessert KUN kr. 10,00.

God Mad

TILLYKKE
Sæt kryds
 Tillykke uden foto max. 25 ord  .........................  20 kr.
 Tillykke med foto max 25 ord  ...........................  30 kr.
 Tillykke Åbent hus med foto max 25 ord  ..........  50 kr.
 Tillykke Åbent hus uden foto max 25 ord  .........  30 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.

Annoncen for Peter 
Villy Bøttcher fortalte, 
at Bøttcher døde efter et 
langt og rigt liv.

Det er så rigtigt, som det 
kan være, selv om man 
alligevel synes, at det ikke 
skulle være lige nu. Før 
jul mødte jeg Jenny og 
Bøttcher i byen på deres 
sædvanlige indkøbstur, og 
vi havde en god snak.

Bøttcher, for sådan har 
jeg altid sagt, var den 
første jeg rigtig kom til 
at kende, da jeg som ret 
ung i 1963 startede på 
det daværende Gråsten 
Andelsslagteri. Man 
kunne som midtjyde 
ikke få bedre læremester 
i det sønderjyske og ikke 
mindst i det at være 
dansk i grænselandet.

Bøttcher var dansker med 
stort D, og det var det 
også naturligt for ham at 
tage del i frihedskampen, 
som han heldigvis slap fra 
med livet i behold.

Han var i mange år med 
til arrangere mindehøjti-
deligheden ved politista-
tionen, hvor en af hans  
kammerater faldt den 5. 
maj 1945.

Bøttcher deltog som 

repræsentant for 
Frihedskampens 
Veteraner i en minde-
højtidelighed på Hawaii 
for Japanernes angreb på 
Pearl Harbour. Det var 
bl.a.med til at gøre hans 
liv rigt.

Bøttcher startede som 
ung udlært købmandseks-
pedient i ekspeditionen 
på Gråsten Andelsslagteri. 
Direktør Skensved fandt 
hurtig ud af, at Bøttcher 
om nogen kunne noget 
med tal, og derfor blev 
han ret hurtigt sat ind på 
driftkontoret, hvor han 
blev driftsbogholder og 
senere produktionschef.

Da vi skulle planlægge 
og bygge det nye slag-
teri i Blans var Bøttcher 
selvskreven til at blive 
medlem at den tremands 
projektgruppe, som for-
uden Bøttcher bestod af 
ingeniør G.Juul Nielsen 
og maskinmester Knud 
Hougård. Disse tre men-
nesker er dem, vi bl.a. kan 
takke for, at vi fik bygget 
et slagteri så velfungeren-
de og fremtidsorienteret, 
at det den dag i dag stadig 
kan betegnes som et af de 
mest moderne i Europa.

Som direktør har jeg haft 
rigtig mange gode og 

loyale medarbejdere, men 
uden at forklejne nogen, 
er Bøttcher en af dem, 
som altid var til at stole på 
og ikke bange for at sige, 
det han mente, selv om 
ikke alle umiddelbart var 
enige. Men det blev vi.

En anden side af det 
gode og rige liv, som nu 
er afsluttet, er Bøttchers 
mangeårige og uselvi-
ske indsats i Gråsten 
Ringriderforenings 
bestyrelse. Han styrede i 
mange år optællingen af 
antallet af de ringe, som 
blev taget, og ritmester og 
forriddere havde meget 
stor tillid og respekt for 
Bøttchers arbejde. Han 
var i foreningen en meget 
dygtig sekretær, og så er 
det faktisk nemt at være 
formand.

Mine tanker går til Jenny, 
som i mange år har været 
Bøttcher en god støtte, og 
til børnene.

I kan alle midt i sorgen 
og afsavnet glæde jer over 
at I har kendt et stort og 
godt menneske.

Æret være Bøttchers 
minde.

Gert S. Haurum

Rinkenæs Gamle 
Præstegård

Mindeord

85 år
Tirsdag den 27 januar 
kan Anna Christensen, 
Søndervang 7, Kliplev fej-
re sin 85 års fødselsdag. 

Lidt 
udover det 
sædvanelige

Gråsten

Yoga er blevet en folke-
sport. Vi søger fordybelse, 
når vi dyrker sport. Yoga 
er blevet årets hit på af-
tenskoler, og den stigende 

interesse mærker man også 
hos Gråsten Yoga Center.

- Folk bruger yoga til at 
stresse af, komme i form 
og finde den indre ro, for-
tæller Susanne Horn, der 
har drevet Gråsten Yoga 
Center siden 2004.

- En yogatime står som 
en attraktiv kontrast til 
et hektisk arbejds- og 
familieliv, siger 46-årige 
Susanne Horn, der henter 
inspiration hos en lokal 
yogaskole i Sydindien. 

Folk vil 
have 
mere ro i 
kroppen

Susanne Horn oplever en 
stigende interesse for yoga. 
Der er kun enkelte ledige 
pladser på hendes kurser.
 Foto Jimmy Christensen
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