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Kværsgade 18, Kværs,
6300 Gråsten

Telefon 21 16 06 83 – 29 25 95 50

Rapanden
Rasmus fra
Rinkenæs
sogn
Af Jonas Mørk-Jensen
Foto: Jimmy Christensen

”Rapanden Rasmus fra Rinkenæs sogn,
kørte en tur i sin enspændervogn.
Hesten for vognen blev træt af at gå,
Først gik den baglæns, så gik den i stå.”
Det er svært at forestille sig danske børn,
der ikke på et tidligt tidspunkt i deres liv
har sunget Halfdan Rasmussens kendte
sang, som han komponerede i 1950’erne.

Sangen gjorde Rinkenæs
kendt over det ganske
land, og de fleste danskere
kender byen uden at have
været der.
Siden 1986 har Rinkenæs�

vartegn været en flyvende
and. Forleden blev det
gamle skilt skiftet ud, fordi
det efterhånden var blevet
noget slidt og egentlig ikke
så godt ud.
Det nye skilt er sponsoreret

Smag
t & va
lgt
rigtige
ek spe af
rter
Unik, drænet yoghurt med god smag
og lang holdbarhed. Kan erstatte
fl øde, creme fraiche og mayonnaise
i madlavningen.
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SuperBest Gråsten

Det Sønderjyske
Kaffebord

SuperBest Kruså

DER KAN STADIG GØRES ET GODT KØB

NYE ÅBNINGSTIDER I PADBORG PR. 1/2-2009:

MANDAG LUKKET · TIRSDAG–FREDAG 10-17.30 · LØRDAG 10-13
TVÆRGADE 1B • 6330 PADBORG • TLF 74424060

Tlf: 74 67 12 26
vægtkonsulenterne.dk
70 23 73 93

SKAL DU HAVE

KØREKORT?
–Ring til ALSGADES KØRESKOLE
nyt hold starter i
Broager d. 2.2. kl. 18:00
Sønderborg d. 18.2. kl. 18:00
Ring for tilmelding

Slotsgade 6 · 6300 Gråsten · Tlf. 74 65 15 67
www.1747.dk

UDSALG

-40%
PÅ ALLE STØVLER
også Ecco og Angelus

KØRESKOLE

UDSALG

Kom og oplev det historiske Sønderjyske kaffebord
søndag den 8. februar kl. 14.30 på Den Gamle Kro
Der bydes på mindst 29 forskellige slags kager.

Pris 85 kr.

Tlf: 74 65 10 19

74 43 30 00

En snes børnehavebørn fra
Børnehuset i Rinkenæs var
også med ved afsløringen,
og alle børnene kunne
synge med på den populære børnesang. 

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

DDV yoghurt 7%

til
Velegnet g
in
madlavn

af Rinkenæs Borgerforening, og både formand
Walter Brüning og
næstformand Per Thorsted
Jensen var med, da skiltet
blev sat op ved indgangen
til byen.

Rasmussen Sko
ULSNÆSCENTRET ∙ SUNDSNÆS 9B ∙ 6300 GRÅSTEN

RÅDHUSTORVET 9 • 6400 SØNDERBORG • TLF 74424249
MOBIL 40327828 • E-MAIL: ROSANNE-LILJE@FIRMA.TELE.DK

Lidt ud over det sædvanlige

FROKOST

HUSK RETTER Gråsten
Delikatessen
har hver dag nye
spændende retter
KAN AFHENTES VARM 11.30-12.30
ellers klar til ovn/micro

Tlf. 73 65 26 00

.

www.talent-for-butik.dk
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GRÅSTEN SLOTSKIRKE

Gudstjenesteliste
Gråsten
Februar

Marts

d. 1. kl. 10.00 Barfod, kirkebil
d. 8. kl. 10.00 Barfod, kirkebil
d. 15. kl. 16.30
d. 22. kl. 16.30 Barfod
d. 29. kl. 10.00 Kevin O. Asmussen, kirkebil

Adsbøl

”Det er hvidt herude,
kyndelmisse slår sin knude
overmåde hvas og hård,
– hvidt forneden, hvidt foroven,
pudret tykt står træ i skoven
som udi min abildgård.”

Marts

d. 1. kl. 9.00 Barfod
d. 8. kl. 19.30 Barfod, kirkekaffe
d. 15. kl. 10.00
d. 22. kl. 10.00 Barfod, kirkebil
d. 29. kl. 9.00 Kevin O. Asmussen.

Det er ikke altid lige nemt

- Jeg vil sige dem, hr. pastor! De tider
er forbi, hvor folk ser op til en præst
Hvis præsten er livlig, siger folk om ham, at han er nervøs.
Hvis han er alvorlig og seriøs, er han kedelig og indesluttet.
Hvis han er lun og åben, er han svag. Er han tavs og tilbageholdende, er han arrogant.

Organist ved begge kirker
Rut Elena Boyschau

Biskop i Slesvig
Gerhard Ulrich

– Kandelabernes messe

d. 1. Ingen gudstjeneste, men kirkebil
til Gråsten til kl. 10.00
d. 8. kl. 19.30 Barfod, kirkekaffe
d. 15. kl. 9.00 Kevin O. Asmussen
d. 22. kl. 10.00 Kevin O. Asmussen, kirkebil

Sognepræst ved begge kirker
Jens Barfod, Slotsbakken 1, Gråsten.
Tlf. 74 65 12 70 (bedst kl. 9.30-10.30
alle søgnedage undtagen mandag.
Sognepræst: Kevin O. Asmussen.
Kværs Tlf. 74 65 92 50.

problemstillinger der rører sig på den anden
side af grænsen, og hvorledes man der
har på begyndt en nykonstruktion ad
den kirkelige struktur, er det bare med at
møde op denne aften. Vi kan lære en hel
masse, for en nytænkning af strukturen
i Den danske Folkekirke vil givet vis i de
kommende år blive genstand for debat.
Mødet er åbent for alle og
der er gratis adgang.

KYNDELMISSE

Februar

Adresser:

Sognemøde på
Förde-Schule i Alnor
I samarbejde med ”Dansk/tysk forening
for kirkeligt Samarbejde” indbydes der
til foredrag på Förde-Schule i Alnor
onsdag d. 4. februar kl. 19.30.
Aftenens foredragsholder er den
nyudnævnte biskop i Slesvig, Gerhard
Ulrich, der vi tale om ”Det kirkelig samarbejde over Grænsen”. Biskoppen vil også
komme ind på udviklingen i Nordelbische
Kirche, der jo er det ”stift” vores lokale
”Nordschleswigsche Gemeinde” hører under.
Er man interesseret i at høre, hvilke kirkelige

d. 1. kl. 10.00 Mai-Britt Knudsen, kirkebil
d. 8. kl. 10.00 Barfod, kirkebil
d. 15. kl. 16.30 Kevin O. Asmussen
d. 22. Ingen gudstjeneste, men kirkebil
til Adsbøl til kl. 10.00

ADSBØL KIRKE

Som bekendt kaldes d. 2. februar for kyndelmisse og i folks
bevidsthed er det blevet betegnelsen for årets koldeste dag.
Kyndelmisse er også dagen, hvor man tog varsler af vejret
for den kommende tid. ”Blæser halmen på møddingen
væk med østenvinden, giver det en lang vinter”, lyder et
varsel. Et andet ”Om solen skinner klart på kyndelmisse,
følger megen sne efter” eller ”Så længe lærken synger
før kyndelmisse, så længe tier den efter”. Der kunne
sikkert i vores folkemindelitteratur findes mange andre
af lignende slogans, der er knyttet til d. 2. februar.
Vil man nå ind til, hvad selve ordet kyndelmisse betyder, og
hvorfra det stammer, må man ty til kirkekalenderen fra før
Har han grå hår, er han gammel. Er han ung, mangler han
erfaring.
Vil han indføre nye ting, er han revolutionær. Holder han på
traditionerne, savner han initiativ og anses for reaktionær.
Prædiker han efter manuskript, er han kedelig. Gør han det
uden, er han overfladisk.
Gør han for mange håndbevægelser, er han skuespiller.
Undlader han at bruge hænderne, er han en ”træmand”.
Hæver han røsten, skriger han. Gør han det ikke , er han
monoton.

Fællesformand for
begge menighedsråd i
Gråsten-Adsbøl sogn
Leif Burmeister, Østerbakken 9, Adsbøl,
6300 Gråsten. Tlf. 74 65 07 17.
Formand for menighedsrådet
i Adsbøl kirkedistrikt
Leif Burmeister, Østerbakken 9, Adsbøl,
6300 Gråsten. Tlf. 74 65 07 17.

reformationen. Kyndelmisse, d. 2. februar, er nemlig en af den
katolske kirkekalenders Mariafester. På denne dag indvier man
de levende lys, der i det kommende år skal bruges i kirken.
Det er derfra man har navnet kyndelmisse, kandelabernes fest.
Hvad har det egentlig med Maria at gøre?
Jo, d. 2. februar er det den 40. dag efter Jesu fødsel.
På denne dag skulle jomfru Maria ifølge moseloven
møde op i Jerusalems tempel for at blive erklæret
ren efter fødslen. Der er altså tale om en dag, hvor
man mindes Marias renselse. Derfor hedder dagen
også i den katolske kirke ”Maria Renselsesfest”.
Maria har imidlertid sit nyfødte barn med sig i templet.
Han skal efter datidens skik og sædvane fremstilles for
præsterne. Da nu den gamle Simeon ser Jesus er det,
han udbryder: ”Herre nu lader du sin tjener fare i fred
efter dit bord; thi mine øjne har skuet din frelse, som
du har beredt for alle folkeslag, et lys til åbenbaring for
hedningerne og en herlighed for dit folk Israel”.
Kyndelmisse peger altså tilbage mod julen
og de begivenheder, der skete der.
I år er d. 2. februar imidlertid den første dag af de
40 dages fastetid. Dermed peger dagen også frem
mod påsken og det dram, der udspilles i denne.
På denne måde kæder kyndelmisse år de to ting sammen for os, så vi ikke kan tænke på julen uden samtidig
at trække linierne frem til langfredag med efterfølgende
påskemorgen. Omvendt kan vi heller ikke tænke på påsken uden samtidig at lade tankerne går tilbage til det,
der skete på Bethlehems mark hin første jul.
Holder han sig hjemme for at arbejde, måtte han hellere gå
omkring og hilse på sine sognebørn.
Møder man ham på gaden, var det bedre, om han sad
hjemme og forberedte sin prædiken.
Besøger han sognebørn, som ikke kommer i kirke, er det
posekiggeri. Gør han det ikke, er han kun kirkeklikkens præst.
Besøger han de fattige, snobber han nedad. Besøger han de
rige, smisker han for aristokraterne, eller måske er han direkte
kapitalist.

Formand for menighedsrådet
i Gråsten kirkedistrikt
Inga Petersen, Stjernevej 3,
Gråsten. Tlf. 74 65 24 16

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

Gråsten/Adsbøl kirkegårdskontor
Kirkegårdsvej 49, Gråsten.Tlf. 74
65 28 56 tirsdag kl. 11.00-15.30
og torsdag 11.00-15.30.

Adsbøl kirkegård:
Graver, Leo Sørensen, Bøgevej
12, Adsbøl. Tlf. 21 27 93 78.
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Vi holder åbent på søndag fra kl. 10
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HATTING BRØD

Falesco Vitiano

R

Rosso, Umbrien IGT 2006

IS

FØ

Fantastiske fødselsdagstilbud!
Hatting Morgenbrød
eller Baguettes
350-625 g. FROST

Lavet på druetyperne Merlot, Cabernet
Sauvignon og Sangiovese. Den er modnet på
barriques i en kortere periode. Bouqueten har
modne bæraromaer, der strejfes af diskret eg,
lidt vanilje og krydderier. Smagen har god frugt
og fremtræder meget harmonisk. Tanninerne er
bløde, og i den lange eftersmag fornemmes
fadlagringen, uden at det overdrives.
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max. kg pris v/1 stk. 28,42
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Rugfler,
Mini flutes,
Baguettes eller
Baguettes med hvidløg.

liter pris v/3 fl. 55,55

14
1
S PA R
Sodavand

Vælg bl.a. mellem Pepsi
eller Faxe Kondi.
Afhentningspris.

1,5 LITER

10.-

+ PANT

Højst 8 flasker pr. kunde – derefter er
prisen pr. flaske kr. 19,95 + pant.

liter pris v/1 fl. 6,66

(Slagter/delikatesse)

Orkidé

Phalaenopsis.
Ekskl. skjuler.

49

95

55.-

liter pris v/3 stk. 9,16

SPAR

31

85



SuperBest Gråsten Åbningstider:
Nygade 10-12
6300 Gråsten
Tlf. 74651019
Tlf. 74650875

88 point hos
Robert Parker og med
i
specialudgaven
The World's Greatest
Wine Values
88 point og Best
Value i WineSpectator
Normalpris
pr. flaske 7995

3 X 2 LITER

OP TIL

Rynkeby Juice

16 forskellige frugter,
16 søde appelsiner,
16 gyldne ananas,
16 syrlige appelsiner,
16 sprøde æbler
fra Danmark,
16 fyldige appelsiner
eller 16 milde æbler
fra Italien.

3 FLASKER

85

Hatting:
Rundstykker,
Fuldkornshåndværkere,
Håndværkere,
Møllehjul,

0
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L
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VIND! 

0,på 25.00
Gavekor t t te præmier.
flo
og andre tilbudsavisen og
i
e
Læs mer w.superbest.dk
w
på w

SuperBest Kruså Åbningstider:

Mandag-Fredag kl. 9-19
Lørdag-Søndag kl. 9-18

Sønderborgvej 2
6340 Kruså
Tlf. 74671226

Se flere tilbud på www.superbest.dk

Mandag-Lørdag kl. 8-18
Søndag
kl. 10-18
Tilbuddene gælder t.o.m. lørdag 31. januar 2009
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Stress
skader
vel ikke
eller gør
det?
Benniksgaard Hotel i
Rinkenæs danner tirsdag
den 3. februar kl. 19.00
rammen om et foredrag om stress med Per
Hussmann.
Han kommer i sit foredrag ind på, hvad stress
er og hvilke virkninger
den har på krop og sind.
Hvad er årsagerne til stress
i privatlivet og på arbejdet? Hvordan finder man
stresskilderne i hverdagen?
Hvordan kan den rette

kommunikation mindske
stress? Hvilke værktøjer
er bedst til at håndtere og
forebygge stress med?
De fleste mennesker oplever stress i dagligdagen,
det er næsten umuligt at
undgå. Desværre bliver det
en plage, fordi dette stress
hober sig op i kroppen og
ikke bliver frigjort. Stress
kan skade helbredet og
stjæler personlig energi.
Når stress frigøres, frigives
enorme mængder af personlig energi.

Kørelærer Pernille
Rasmussen
 Foto Jimmy Christensen

Det kører derudad
for køreskole
Af Bettina Jessen

Foredraget sigter imod, at
alle skal kunne gå hjem
med nye og brugbare
værktøjer, der kan bruges
direkte i deres hverdag.
Tilmelding til LOF
Alssund tlf. 73 42 10 10 eller fritid@lof-alssund.dk 

Vind et gavekort

Der er så at sige, ”fart på”
i Alsgades Køreskole.
Køreskolen har teorilokaler i Gråsten, Broager,
Nordborg og Sønderborg.
Hver 9. uge starter nye
hold. Til at undervise de
mange elever er der fire
faste kørelærere samt et

par hjælpekørelærere, som
kan træde til ved ekstra
travlhed.
I teorilokalet i Gråsten
fortæller Pernille
Rasmussen, at et kørekort
nu om dage kan erhverves
på gennemsnitligt tre måneder. Hver af de fire kørelærer har gennemsnitlig
hundrede elever om året.

I sommerferien er der ekstra travlt, fordi køreskolen
på dette tidspunkt tilbyder Sommer-lynhold. På
disse hold kan man tage
kørekort på kun fire uger,
hvis alt går gnidningsløst.
Lynkurserne er ifølge
Pernille Rasmussen meget
populære hos gymnasieelever, som på denne måde
kan erhverve deres kørekort i ferien og kan klare
nogle intense teoriforløb,
da de ikke samtidig skal
koncentrere sig om deres
uddannelse.
Alsgades Køreskole

Vi er et ungt kørelærerteam (35-44 år), og vi
dækker bredt geografisk,
så selv de unge mennesker som flytter fra deres
hjemby kan finde det velkendte navn andre steder
på egnen, siger Pernille
Rasmussen. Allerede mandag den 2. februar starter
et nyt hold i Broager. 

APS

FROMMS AUTOSERVICE
BROAGER

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

40p%
å

ALT I AUTOREPARATIONER
køb - salg af biler

Adresse:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
Kuponen skal afleveres i Gråsten Avis postkasse i Ulsnæs Centret
senest fredag den 30. januar kl. 18.

Pernille Rasmussen er ikke
et øjeblik i tvivl om, hvorfor Alsgades Køreskole er
en succes.

uDSALG

Blandt vore annoncer er der én, som indeholder et lille æble. Find
den og deltag i en konkurrence om et gavekort på 170 kroner.
Hvilken annonce indeholder et æble .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

startede lige efter 2.
Verdenskrig i en campingvogn. I 2006 overtog
Ronnie Rasmussen og
John Olesen køreskolen,
og Pernille afhændede
sin egen køreskole for at
arbejde sammen med sin
mand.

Brovej 90
6310 Broager

TLF. 7444 1985
FAX 7444 1962

r
rvare
e
t
e
m

pfauto@post.tele.dk

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

STOFHYTTEN
ULSnÆS CentRet

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

Køb dine søm og
klammer lokalt

Benzin- og kiosksalg

BROAGER AUTOVÆRKSTED
Brugte biler:

30 år med biler

Chervrolet/Daewoo Kalos 1,4 SE A/C
4/2005, 1-ejer, ikke ryger, 5-dørs, sølvmetal,
centrallås, startspærre, abs, 4 x airbag,
radio m/cd, service overholdt, sølvmetal.
Bemærk kun kørt 16.000 km. SOM NY kr 79.500,Autoreparation – bremser – service m.m.
Få et tilbud – Mulighed for lånebil.

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

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

Din lokale forhandler af søm og klammer.
Danmarks største udvalg af emballageklammer og kartonlukkere.

Semu Luftværktøj

Køb og salg af nye og brugte biler

Tryk: OTM Avistryk A/S

Ansvarshavende
redaktør

Annoncekonsulent

Telefon 21 16 06 83

Telefon 29 25 95 50

redaktion@graastenavis.dk

jimmy@pr-foto.dk

Gunnar Hattesen
Højmark 5, Rinkenæs
6300 Gråsten

Jimmy Christensen
Lundtoftvej 4, Kværs
6300 Gråsten

Østerskovvej 43 Kollund 6340 Kruså
Email: SeMu@mail.tele.dk
Tlf. 75 56 18 33 · Mobil 40 95 56 60

redaktion@graastenavis.dk
annonce@graastenavis.dk

Oplag: 15.000 eks. ugentlig
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V/Steen Munch
Haubold-Kihberg salgs- og servicecenter

Grafisk tilrettelæggelse
Hans-Ole Nielsen
www.graphos.dk

Reporter

Jonas Mørk-Jensen
Højtoften 13, Felsted
6200 Aabenraa
Telefon 29 21 58 32

graphos@graphos.dk

jonmj34@hotmail.com
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Starter
Torsdag den 29. januar kl. 9.00
GANT SIGNAL BLEND LACOSTE TOMMY HILFIGER ICEMAN ETERNA BOSWELL

ALLE

SÆLGES TIL

– Habitter
– Tweedjakker
– Blazer
– Vindjakker
– Skindjakker
– Skjorter
– Strik
– Sweatshirt
– Teryleinebukser
– T–Shirt
– Frakker
– Lærredsbukser
– Cowboybukser
– Pullover
– Alt konfirmationstøj

PRIS
½

−50% FRATRÆKKES
VED KASSEN PÅ
HUSK
MÆRKEVARER OG ONSDAG
TILBUDSVARER for at gøreLUKKET
klar til
det store tøjkup.

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

5
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Tre
nyvalg i
Kliplev
Af Jens Jaenicke
Kliplev Husholdningsforening fik tre nye
medlemmer valgt til
bestyrelsen, da foreningen
holdt generalforsamling
i Kliplevhallen med 30
deltagere.
Nyvalgt blev Inger Marie
Lausen, Edith Clausen og
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Grethe Johannsen. De afløser Mona Gaster, Conni
Jessen og Gitte Hansen,
der ikke ønskede genvalg.
Som suppleant valgtes Lis
Bigum Petersen.
Som dirigent valgtes Elke
Hansen. Den afgående
formand Mona Gaster
nævnte i sin beretning,
at man havde været på
besøg hos TV Syd, hvor
der deltog 43 personer,
18 medlemmer var med
på en cykeltur, Desuden
havde man arrangeret en
tur til hjortefarmen på
Holmmark, en grantur i

skoven og en aften med
undervisning i fremstillng
af julekort og pynt. Der
var afholdt 7 bestyrelsesmøder i årets løb.
Kassereren Helle Lausen
oplæste regnskabet, som
balancerede med 8.969 kr.
Der var et underskud på
3.991 kr. Formuen er på
8.315 kr, Regnskabet var
revideret af E.Hansen og
Elna Matzen.
Generalforsamlingen sluttede traditionen tro med
et lottospil om medbragte
pakker. 

Årsmøde i
Gråsten Venstre
Gråsten Gråsten holder
generalforsamling mandag den 2. februar kl.
19.30 i Adsbøl Klubhus.
Vælgerforeningens formand, Peter Brodersen,
Alnor, vil aflægge
beretning.

Efter generalforsamlingen
vil Venstres borgmesterkandidater i Sønderborg
Kommune, Tage Petersen,
give sit bud på, hvordan
de borgerlige partier vinder kommunalvalget 17.
november.

På valg til bestyrelsen er
Hans Jørgen Vaarbjerg,
Erling Nissen og Nis
Iversen.

Desuden vil Dorthe og
Jørgen Sørensen, Adsbøl,
vise lysbilleder fra oversvømmelsen i august
2007. 

Møde med
Hans
Jørgen
Laustsen
Gråsten Ældreklub holder møde onsdag den
28. januar kl. 14.45 i
Ahlmannsparken.
Hans Jørgen Laustsen,
Alnor, holder et lysbilledforedrag, og han
tager publikum med
rundt i verden og fortæller om " Mødet med de
fremmede." 

LINDEGAARDEN
Entreprenørarbejde udføres
med minigraver og rendegraver
samt kørsel med 220 HK traktor

Hans Sahl

alt i Michelin

20 46 49 17

BENT CHRISTENSEN
tØMReR & SnedkeRFoRRetningapS

Priseksempel:
a3 alpin
vinterdæk
205-55/16

kr. 3.999,-

SPAR
10% 20%

30% 40%

incl. moms,
montering og
afbalancering

RING OG FÅ EN PRIS TIL NETOP DIN BIL

Ring og bestil tid!

Ramsherred 3,
Broager
OG DÆKSERVICE

Service Partner

VinduesMester
Planetvej 4, gråsten
tlf. 73 65 15 15, fax 73 65 15 16
mobil: 29 16 61 03, mail: bent@bcts.dk

Tlf. 7444 1286

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

murerarbejde
Kloakarbejde
alt arbejde udføres indenfor: Jord, kloak, murer- og
tagarbejde, flisearbejde og al udvendig belægning.
Ingen opgave er for lille.

Andr. Petersen & Søn
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

MALERENS LAGERSALG
v/ Ravns Malerfirma

Tlf. 74 44 27 24
Bil 40 74 27 24

BROAGER BILSYN

- alt malerarbejde udføres
- altid et godt tilbud i butikken
Åbningstider:
Man-, torsdag
Fredag
Lørdag

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.

VESTERGADE 27 • 6310 B ROAGER

Salon Helen

v/ Helen Schauer
Vestergade 4 A, Varnæs
6200 Aabenraa

Ramsherred 3
6310 Broager

Tlf. 74 68 00 86

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

14.30-17.00
13.00-17.00
9.00-12.00

VISITKORT LAVES
Pr-Foto
TLF. 29 25 95 50

SVEND AAGE THOMSENS

Gråstenvej 38 • Felsted

Tlf.: 7468 6066

MALERFORRETNING
Varnæs • Telefon 74 68 03 23
Biltelefon 23 39 10 90

www.felsted-radio.dk

Nybøl grill
Amtsvejen 15, Nybøl
Tlf. 74 46 88 77
www.nybølgrill.dk

alt el-arbejde til
konkurrencedygtige priser

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

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

Kliplev Service Center
Vestermarksvej 10, Kliplev
6200 Aabenraa

74 68 74 55

Lidt
udover det Gråsten
sædvanelige
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Nytårskur
i højt
humør

sønderjysk kaffebord, som
frivillige fra Røde Kors
havde tilberedt.

Af Gunnar Hattesen

De 36 medlemmer af Kor
92 sørgede på fornem vis
for den musikalske underholdning under ledelse af
Anne Ernst.

Der var både store smil og
godt humør, da 130 mennesker var til nytårskur
på Forsamlingsgaarden
Sundeved i Vester Sottrup.

Det var første gang, der
var nytårskur, og sognepræst Vibeke Oldenburg
talte varmt for, at succeen
gentages til næste år. 

Det var formand for
Forsamlingsgaarden,
Eluf Nielsen, som bød

Hakket
svinekød

Coop
Pasta

ca 1,5 kg

4x
500 gr.

49

Spar
39.90

95

velkommen til de mange
fremmødte. Et af højdepunkterne var et fint

Savanha vin

20

00

SuperBrugsen Broager

.

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

El-installationsﬁrma
G. Frydendall Aps

BYENS ELEKTRIKER
Borggade 5

6300 Gråsten

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

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

Spar
179.70

150 25
00

tlf. 73441500

knud erik heissel a/S
erhvervsgenbrug

Den heldige vinder af

sidste uges gavekort på
250 kr. fra SuperBest
Gråsten blev Chr. NissovJohannsen, Ahlmannsvej
2, Gråsten.

ÅBEN SØNDAG KL. 10-16

6 ﬂ.

Langt
under
½ pris

Vandt
gavekort

Broager

00

Spar
16.85

Tilbudet gælder
kun søndag.

.

Storegade 10

kØb og SaLg aF biLeR
7 PERS. MAZDA 626 1999 . . . . . . . . . . . . . . . kr. 50.000,PEUGEOT 206 DIESEL SØLVM. 1999 . . . . . . . . kr. 47.000,KIA SEPHIA 1,5LS 5DØRS 2000. . . . . . . . . . . . kr. SOLGT
CHRYSLER VOYAGER 2,4 2001 GULE PLADER . kr. 35.000,OPEL VECTRA 1.6 1997 . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 27.000,VOLKSWAGEN VENTO 1.8 1996 . . . . . . . . . . . . kr. 26.000,POLO CLASSIC 1.6 SEDAN 5GEAR 1997/1998 .
SOLGT
TOYOTA CARINA 1.8 XLI AUT,
BORDAUX, 1997 NYSYNET . . . . . . . . . . . . kr. 35.000,FORD MONDEO 1,8 LEV. NYSYNET . . . . . . . . . . kr. SOLGT
FORD MONDEO 1,8 FLAIR, AIRC. 1998 . . . . . . . kr. SOLGT
FORD ESCORT, STATON BDAUX 1998 . . . . . . . kr. 25.000
MAZDA 626 REG. SLUT 1996 . . . . . . . . . . . . . kr. SOLGT
GOLF 1.8 1993 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. SOLGT
OPEL CORSA 1.4 SWING,
SØLVGRÅ ,1995 NYSYNET . . . . . . . . . . . . . kr. 19.000,MITSUBISHI COLT, 1995 NYSYNET . . . . . . . . . . kr. 15.000,MAZDA 323 1.3 SERVO, NYSYNET . . . . . . . . . . kr. 12.000,Besøg også vores lavpris værksted
Få et gratis synstjek ∙ Olie skift fra kr. 200,Reparationer til favorable priser

MB Automobiler

erhvervsaffald håndtering
og recycling
tlf. 74 65 21 20

★

www.heissel.dk

Brovej 46, Egernsund

Tlf. 74 47 39 93
Mobil 26 35 39 93

www.mbautomobiler.dk
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Mindeord over
Johannes
Rasmussen

medarbejdere i takt med
den stigende omsætning.

Fabrikant og stifter af Graasten
Salater A/S Johannes Rasmussen
er død i en alder af 91 år.
Johannes Rasmussen var i
mere end et halvt århundrede en aktiv del af erhvervslivet i Gråsten. Han
stiftede virksomheden under beskedne kår i 1947, og
har gennem årene dygtigt
og med blik for fremtiden
videreudviklet denne til

en position blandt landets
førende inden for branchen.

Lejlighed,
Slotsbakken

PRIMA
VINDUESLØSNINGER

I 1964 flyttede Johannes
Rasmussen virksomheden
til de nuværende lokaliteter
på Teglværksvej, idet der
var brug for mere plads
til såvel maskiner som

De nye lokaliteter og forbedrede forhold viste sig
hurtigt at være den rigtige satsning for Johannes
Rasmussen, som dermed fik
mulighed for at udvide sine
aktiviteter fra det sønderjyske område til at omfatte
hele landet. Distributionen
blev i de følgende årtier
udvidet til at omfatte alle
de store dagligvarehandelskæder, og produkterne
fra Graasten Salater var nu
i større og større omfang
tilgængelige på supermarkedernes hylder.

Uge 51

Se mere på:
www.felsted-radio.dk
under lejligheder.

Tlf: 74 68 60 66

Uge 52

D´ O R O

Kæmpe udvalg af
vinduer og døre i
træ/træ og alu/plast.
Vi forestår opmåling,
levering og evt. montage.
20 års erfaring.

3 vær. 78 kvm
1.sal i Gråsten.
kr. 3.950 + forbrug

var i fortsat vækst og økoJohannes Rasmussen
I 1991 gennemfører
nomisk sund og veldreJohannes Rasmussen et ge- fortsætter sit virke i virkvet, og selvom Johannes
nerationsskifte, og ledelsen somheden helt frem til år
Rasmussen på dette tidsaf virksomheden overdrages 2000, hvor han i en alder
ORDRE
punkt ikke længere var en
af 83 år
trækker sig tilbage
til sønnerne Carl-ErikANNONCE
og
del af den daglige ledelse,
Bent Rasmussen. Johannes for at nyde sit otium. I
ORDRENUMMER: [100]
var han med ”påANNONCEKONKONSU
sidelinien”
2006 er han med til at
Rasmussen fortsætter dog
O R O
og havde accept af og formarkere
endnu en milepæl
sit daglige virke i virk-[Navn] D´
[Navn] Jimmy Christe
[Firmanavn] D´ O R O
i Graasten Salaters historie, ståelse for de tanker og nye
somheden og er med til
at
[Adresse] Torvet 7
[Telefonnummer] 29
lå bag
da han deltager i rejsegildet muligheder, som
planlægge og gennemføre
[Postnr. og by] 6300 Gråsten
beslutningen om at sælge
på den seneste store udvien stor udbygning af fa[Telefonnummer] 74 65 42 40
virksomheden, og indgå i et
delse af fabrikken, og på
brikken på Teglværksvej.
Annoncer
indrykkes
uge
set X med
rødt
stærkt
nordisk samarbejde.
denne
måde seri sit
livsværk
Investeringen, som afslutANTAL
Størrelse i mm
BESKRIVELSE
videreført til en stadig stærtes i 1997, er resultatet af
Æret være Johannes
kere position i dansk daget ønske om fortsat vækst,
1
¼ side
Skal have korrektur
Rasmussens
minde.
ligvareog specielhandel.
og en stærk tro på, at den
Uge1
Uge2
Uge3
Uge4
Uge5
Uge6
Uge7
høje kvalitet, som Johannes
Uge11
Uge12
Uge13
Uge14
Uge15
Uge16
Uge17
Ivar Knoth
Graasten Salater A/S sælRasmussen gennem alle
Uge21
Uge22
Uge23
Uge24
Uge25
Uge26
Uge27
Adm. Direktør
ges i 2003 til den norske
årene har fastholdt, også
Uge31
Uge32
Uge33
Uge34
Uge35
Uge36
Uge37
Graasten Salater A/S
koncern AGRA på et tidsfremover vil blive efterUge41
Uge42
Uge43
Uge44
Uge45
Uge46
Uge47
punkt, hvor virksomheden
spurgt af forbrugerne.

Opvaskere
søges
Alm. Pizzaer

Tlf. 31 13 25 30

Salon Hårtotten

Martin i Vester Sottrup
Henning i Vamdrup

Ulsnæs Centret . 6300 Gråsten

v/ Bente Kraag

Tlf. 74 65 21 11

Friske piger og drenge
Familie Pizzaer
mellem 16 og 18 år søges
tilStor
opvaskning.
Rolle Kebab
Aften- og weekendvagter.

RESTAURANT
P IZZERIA
Alm. Pizzaer

kr. kr.
35,-

familie Pizzaer kr. 75,-

kr.

7

kr.

4

Stor Rulle Kebab kr. 40,Gælder kun ved afhentning,
mandag - torsdag fra 16-21

3

Priserne gæller Kun ve d afhentning

Slotsgade 6 · 6300 Gråsten · Tlf. 74 65 15 67
www.1747.dk

Torvet 7 · 6300 Gråsten

tlf. 74 65 42 40

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

Musik og Sportsbar

kURSeR
Dóro

Live
Musik

Per Nyboe
fredag d. 06/02
kl. 15.00
Per spiller en bred vifte af velkendte melodier fra
60’erne og up-to-date, samt egne kompotitioner.
Se mere på www.pernyboe.dk

Åbningstider:

Mandag kl. 10.30-22.00
Tirsdag kl. 10.30-22.00
Onsdag kl. 10.30-22.00

Torsdag
Fredag
Lørdag
Søndag

kl. 10.30-23.00
kl. 10.30-04.45
kl. 10.30-04.45
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

Kom i Form eFter Fødslen v/Henriette
RestaurantSkov
Pizzeria
Kursus 861 Reimer Skolen,
Sdbg.,
10 torsdage
. . .40
. . kr. 645,Torvet
7 • 6300
Gråstenkl.• 10.00-11.50
Telf. 74 65 42
Pilates v/Elin Johanssen
Kursus 366 Ahlmannsparken, Gråsten, 10 torsdage kl. 18.30-19.50 . kr. 520,massage beg. – weekendkursus v/Massør Henriette Skov
Kursus 376 Gråsten Skole, fredag/lørdag d. 30.-31. jan . . . . . . . . . . . kr. 445,red liV lÆr FørsteHJÆlP v/Birgit Asmussen
Kursus 249 Dybbølskolen, lørdag d. 28. marts kl. 10.00-15.30 . . . . . kr. 295,Filtning – noUnoFilt beg/øvede v/Sigrid Petersen
Kursus 255 Blansvej 26, Bovrup, lørdag d. 7. marts 10.00-16.25 . . . . kr. 320,digitale billeder beg. - weekendkursus v/Ronni Lindenskov
Kursus 226 Gråsten Skole, fredag/lørdag d. 30.-31. jan. kr. 420,leVende PileFlet i KrUKKer v/Alvina Holt
Kursus 282 Gråsten Skole, lørdag d. 7. marts kl. 9.30-15.00 . . . . . . . kr. 295,slÆgtsForsKning – via edb v/Tove og Ole Jensen
Kursus 315 LOF-Skolen, Sønderborg,
4 tirsdage start d. 24. feb. kl. 17.00– 20.40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 545,sPartelbilleder/iKoner v/Tina Bonde
Kursus 310 Egernsund Skole, lørdag d. 28. marts kl. 10.00-15.30 kr. kr. 295,-

FoRedRag
stress sKader Vel iKKe – eller gør det? v/Per Hussmann
Tirsdag d. 3. feb. kl. 19.00, Benniksgarrd Hotel, Rinkenæs . . . . . . . . . kr. 90,HJÆlP Vi Har en teenager i HUset v/Jens Winther
Torsdag d. 5. feb. kl. 19.00, Ahlmann Skolen, Multihuset, Sdbg. . . . . . kr. 90,sønderborg slot; Fortid – nUtid og Fremtid v/Peter Dragsbo
Tirsdag d. 17. feb. kl. 19.00, Sønderborg Bibliotek, . . . . . . . . . . . . . . . kr. 75,i seng med en tYsKer tøs v/Leif Hansen
Onsdag d. 18. feb. kl. 19.00, Nydamskolen, V. Sottrup, . . . . . . . . . . . . kr. 90,-

tilmelding og yderligere information:
loF alssund tlf. 73 42 10 10
e-mail: fritid@lof-alssund.dk
Læs mere på www.lof-alssund.dk

Tilb

ma

Aftensang i
Egernsund

Ny
privatrådgiver
i Broager
Sydbank i Broager har
ansat 23-årige Louise
Viereck Vestergaard som
ny privatrådgiver.
Louise Viereck Vestergaard
begyndte i Sydbank som
finansøkonom i afdelingen i Guderup i 2006

og skiftede herefter til et
job som privatrådgiver i
Sønderborg. Nu har hun
fået en tilsvarende stilling i
Sydbank i Broager.

Søndag den 1. ferbuar vil
den ugentlige gudstjeneste
i Egersund Kirke ikke som
sædvanligt foregå om formiddagen, men derimod
kl. 19.00, og det i form af
såkaldt Aftensang.

musikgudstjeneste uden
prædiken og altergang,
siger sognepræst Birgitte
Christensen og tilføjer, at
der i Egernsund altid har
været en god tradition for
aftengudstjenester.

- Som navnet lyder,
handler Aftensang først
og fremmest om at
synge om aftenen, og
det foregår i samlet flok
i kirken. Det er med andre ord en kort sang- og

- Kirken egner sig også
vældigt godt til sådanne
arrangementer. Derfor
tror jeg, at egernsunderne
vil tage godt imod vores
nye søndagstilbud, siger
Birgitte Christensen.

Fritiden går med håndbold. Louise Viereck
Vestergaard spiller selv på
motionsplan i Egernsund,
og desuden er hun træner for et drengehold i
Broager.

Forhandler af

CANAL DIGITAL-VIASAT-BOXER

Louise Viereck Vestergaard
bor i Broager sammen med
sin kæreste. 

Aftensang i Egernsund
Kirke vil fortsætte cirka en
gang om måneden.

kor vil også nogle gange
medvirke ved den korte
gudstjeneste.

Det er organist Otto
Andersen, der vælger
musik og salmer til
Aftensangen, og kirkens

Alle sang- og musikglade
egernsundere samt udensogns kirkegængere er
velkomne. 

Restaurant Santorini
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

Quorps Busser

Antennearbejde udføres

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.

Ring til Ervin
mobil 21 38 94 18

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

Radio Centrum · Borgergade 1
6310 Broager · Tlf. 74 41 59 82

Stenvej 8 - 6300 Gråsten
Tlf: 74650850 - Fax: 74650851

Quorp Busser

Trappens

LAGERSALG
KOM OG GØR ET GODT KØB I

BRÆNDEOVNE

Lagersalg den 31.januar 2009 og 1. februar 2009 fra kl. 10:00 – 14:00
på Bomhusvej 15 Trappen, Alnor · 6300 Gråsten
ANTAL

VEJL. PRIS

UDSALGSPRIS

8188 1 stk. a

19.495,- a

16.000,-

1442 2 stk. a

9.495,- a

7.900,-

8140 2 stk. a

15.795,- a

13.000,-

7642 1 stk. a

16.995,- a

12.000,-

8142 3 stk. a

17995,- a

14.300,-

2040 2 stk. a

12.495,- a

10.000,-

6148 1 stk. a

12.495,- a

10.100,-

6140 1 stk. a

10.995,- a

8.900,-

6141 1 stk. a

14.495,- a

12.000,-

STÅLSKORSTEN model Vento
25% RABAT
ALLE TYPER TAGTRIN
sælges og monteres

MÆRKEVARE

UDSALG
1/2 PRIS
PÅ

UDVALGTE STEL

6 MM TRÆPILLER
SÆLGES DE ER
G ODE

Trappens Hjemmeservice
SKORSTENSMONTØR
Tlf. 21 72 66 40

OPTIKER MØLLER
JERNBANEGADE 16 ∙ SØNDERBORG ∙ TLF. 74 42 25 54
SLOTSGADE 4 ∙ 6300 GRÅSTEN ∙ TLF. 74 65 25 16
W W W.PROFILOPTIK.DK
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Kværs/Tørsbøl
Ungdoms- og
Idrætsforening

Det lille Teater, Gråsten
Familieforestillingen

”Eventyrenes verden”
Af Gitte Asmussen
Søndag d. 22. februar kl. 14.00
Tirsdag d. 24. februar kl. 19.00
Onsdag d. 25. februar kl. 19.00
Torsdag d. 26. februar kl. 19.00
Billetter voksne kr. 60,00 / børn kr. 30,00
Billetbestilling på tlf. 74 65 37 67
(bedst mellem 15.00 og 18.00)
eller mail: nilum@bbsyd.dk
www. lilleteater.dk

indbyder hermed til

på Kværs Forsamlingshus
Kom og se! Lokale kræfter opfører

Søndag, den 1. februar kl. 19.00

Dilettantforestilling

Lørdag den 14. februar kl. 14.30
(generalprøve)
Entre: Børn 20,Lørdag den 14. februar kl. 18.30
(inkl. spisning - 2 retter samt kaffe)
Lørdag den 14. februar kl. 20.00
(eksl. spisning)

Entre: 140,-

Gråsten Boldklub

Entre: 50,-

Fodboldopstart
Seniorer og ynglingeherrer

Lørdag d. 31. jan. kl. 14.00 på Årsbjerg
Voksne 40,Voksne 40,-

Efter en god times spil afholdes der efterfølgende
spilleropstartsmøde i klublokalet på Årsbjerg. Hvis
ikke du kan træne med, så kom til spillermødet
og hør om den kommende halvsæson samt få
en portion suppe og lidt socialt samvær.
Vi glæder os til at se jer alle. Nye som kendte.

Med venlig hilsen
Kværs/Tørsbøl U.I.F.

Der er afgang fra Rinkenæs kl. 13.15,
Alnor 13.20, Ahlmansparken 13.25.
Prisen for dette arrangement er
100 kr for medlemmer,
125 kr for ikke medlemmer.
Tilmelding senest den 2. februar til Grethe
tlf. 74 65 32 40, bedst mellem kl. 17-18.

Bestyrelsen

NYBØL & OMEGNS PENSIONISTFORENING

ANDELSSELSKABET
SKELDE VANDVÆRK

afholder

Generalforsamling

Fødselsdagsfest

hos ”Frøken Jensen” i Skelde

Torsdag den 12. februar 2009 kl. 19.30

torsdag den 12. februar

Kl. 11.30 mødes vi ved klubhuset, hvor vi bliver
hentet. I bus kører vi til Holbøl Landbohjem, som
kl. 12.15 vil servere en god middag for os.

KYNDELMISSE
GUDSTJENESTE
Søndag d. 1. februar kl.16

Egernsund menighedsråd

Voksne 40,-

HUSK tilmelding til spisning senest den 11. februar
2009 til Jes Arthur Petersen, tlf. 74 65 92 42.

Er det ikke det ene
så er det det andet

Alle er velkomne

Efter forestillingen er der dans til kl. 01.00
Tirsdag den 17. februar kl. 19.30
(der kan købes kaffe) Entre: Børn 20,Torsdag den 19. februar kl. 19.30
(der kan købes kaffe) Entre: Børn 20,-

Lørdag den 7. februar arrangerer
Rinkenæs og Alnor Pensionistforening
tur til frk Jensen i Skelde, hvor vi
sammen med Ældresagen i Broager
skal drikke kaffe og se stykket:

FELSTED KIRKE

Kom og syng med

“BISKOPPEN”

RINKENÆS OG ALNOR
PENSIONISTFORENING

med lys, musik, læsninger
- og tid til eftertanke

Aftensang i
Egernsund kirke

DILETTANT

Menu:
Dampet laks på urtesauce
Kalkunmedaljoner med bacon
Citronfromage
Kaffe
Vi hygger os med musik, sang og dans
til ca. kl. 17.00. Pris 140 kr.
Tilmelding senest mandag den 9. februar til:
Peter Christiansen tlf. 74 46 75 91
Johanne Hansen tlf. 74 46 81 76
Bestyrelsen

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.

DAGSORDEN:
Valg af ordstyrer og protokolfører
Formandens beretning
Regnskabet
Indkomne forslag
Valg af bestyrelse
Efter tur afgår: Frode Lehmann, Preben Jensen,
Knud Jørgen Lei, Jørgen Vestergaard
Valg af bestyrelsessuppleant
Efter tur afgår: Nicolai Bøttger
Valg af revisor
Efter tur afgår: Peter Jacobsen
Valg af revisorsuppleant
Efter tur afgår: Christian Gregersen
Godkendelse af budget og takstblad
Eventuelt.
Bestyrelsen

Gudstjenester
Gråsten Slotskirke

Broager Kirke

Rinkenæs Kirke

Kliplev Kirke

Søndag 01. februar kl. 10,00
ved Mai-Britt Knudsen

søndag 01. februar 10:30
Gudstjeneste ved SKS

Søndag 01. februar kl. 10.30
Korskirken ved Marianne Østergård

Søndag 01. februar kl. 10:00
Gudstjeneste ved Eva Wiwe Løbner

Adsbøl Kirke

Felsted Kirke

Kværs Kirke

Varnæs Kirke

Søndag 01. februar ingen gudstjeneste

Søndag 01. februar kl. 10.00
ved Hans Jørgen Østergaard

Egernsund Kirke

Søndag 01. februar kl. 19:00 Aftensang

Søndag 01. februar kl. 10:00
ved Kevin O. Asmussen

Søndag 01. februar kl. 16:00
LYSGUDSTJENESTE
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Hørt i byen Foredrag om
1. Verdenskrig
I Æblehusets tidligere lokaler i Nygade i Gråsten
i Broager
åbner 1. maj en frisørsalon. Den nye frisør
kommer fra Flensborg,
og er for tiden ansat i en
frisørsalon i Aabenraa.
Rinkenæs Pizzaria er
lukket på grund af sygdom, og indehaveren er
interesseret i at udleje
forretningen.

Lokalhistorisk Forening
for Broagerland indbyder
mandag den 2. februar
kl. 19.30 i Broager Skoles
Aula til et foredrag med
museumsinspektør Inge
Adiansen.

Under 1. Verdenskrig fra
1914-18 blev tilfangetagne russiske, rumænske,

Alle 250 billetter er solgt,
når der lørdag den 31.
januar er kirkekoncert i
Kliplev Kirke. Sigurd og
bjørnen Bjørn kommer på
besøg. De er begge kendt
fra Sigurds Bjørne-time
på DR TV.
På værtshuset
Tinsoldaten har 29 stamkunder opsparet 226.000
kr i en spareklub. Kim
Jakobsen fortæller, at
bodegaen fik sit navn,
fordi man fandt en tinsoldat, da huset i 1988 blev
opført.
Dykkere fra Aabenraa
Sportsdykkerforening
med Jan Fjordbagger i
spidsen laver for tredie
og sidste gang et dyk i
slotssøen. Det sker lørdag den 31. januar om
formiddagen.
Efter blot fire uger er det
lykkedes frisør Lara Beyk,
der stammer fra Iran, at
oparbejde en fast kundekreds hos Hårtotten i
Ulsnæs Centret.

franske, belgiske, italienske
og engelske soldater af de
tyske myndigheder udstationeret i Nordslesvig.

Inge Adriansen vil fortælle, at hovedparten af disse
krigsfanger var russere.
Derfor vil denne nationalitet spille en hovedrolle i
foredraget.

124 elever og 10 lærere
fra Sundeved Efterskole
skal en uge på skiferie i
Norge. 

70 år
Søndag den 1. februar
fylder Anker Lassen,
Stengeroddevej 6, Gråsten,
70 år. 

EFTERLYSNING

BABYSALMESANG
I FELSTED KIRKE

for de små børn på 2-12 mdr. og deres far
eller mor over 8 tirsdage i de lige uger.
Start tirsdag d. 17. februar kl. 10-10.45.
de små kan i egne dyner ligge på kirkens
børnetæpper i den opvarmede kirke.
vi synger salmer, sange, rim og remser.
vi lytter, danser og vugger musikkens
rytme og stemning ind i de små og gynger
dem blidt i tæpper til kirkens gode lyd.
nærhed med far eller mor i musikken
styrker barnets bånd til dem, fordi
sang kan trøste, give ro og glæde.

Hvem har set Oskar?
Sort/hvid kastreret hankat med
øremærke DJL029 bortløbet kort
før jul fra Vestermark 16 i Tørsbøl.

Kom og vær med:
tirsdage 17. februar, 3.marts,
17. marts, 31. marts, 14. april,
28. april, 12.maj, 26.maj

Evt. oplysninger til
Bente Gellert på telefon
74659506 el. 20928506.

Yderligere oplysninger hos
elise larsen tlf. 74 68 55 81

Åbent hus
Helga Pørksen Schmidt
- livsglad kvinde fra Hønsnap fylder onsdag den 4. februar 60 år.
Fødselsdagen fejres med åbent hus
kl. 17.00 på Den Gamle Kro i Gråsten.
Vi glæder os til til at se familie, venner og naboer.
Mange hilsener
Frederik og dine fire børn

RINKENÆS OG ALNOR
PENSIONISTFORENING

Generalforsamling
Mandag den 23. februar kl. 14
holder vi ordinær generalforsamling på
Alnor Kro med dagsorden iflg. vedtægterne.
Efter generalforsamlingen byder foreningen
på kaffe og efterfølgende lottospil, hvorfor
man bedes medbringe en pakke til ca. 20 kr.
Tilmelding senest den 19. februar til Grethe
tlf. 74 65 32 40, bedst mellem kl. 17-18.

GOSPELKONCERT
& SANGAFTEN

Tag chancen - prøv bailine

Det eneste, du risikerer at tabe, er centimeter - med garanti.
Der er ingen kvinder der er ens - men mange har
til fælles, at det er svært at tabe sig. Hos bailine
trænes din krop via elektroder, der strammer op
og garanterer centimetertab.

Introduktionstilbud

Prøv noget nyt. Lad bailine tage udgangspunkt
i din figur, og du får personlig kostvejledning og
gode råd om hvordan du holder motivationen hele
vejen til målet.

Køb 25 behandlinger
BETAL FOR 20

Køb 12 behandlinger
BETAL FOR 10

Dette tilbud gælder i uge 04

Ring - eller kig ind - og aftal tid til en gratis og uforpligtende prøvebehandling.
Find din nærmeste klinik på www.bailine.dk.

Tirsdag den 3. februar kl. 19.30
på Adventure Efterskolen, Dyntvej 113, Skelde

Arno Bentzen, Træf
Punkt i Egernsund,
er hjemkommet fra
16 skønne feriedage i
Thailand mættet med
gode oplevelser.

Inge Adriansen vil især
lægge vægt på krigsfanger
her på egnen, hvor mange
gårde havde russere som
arbejdskraft, fortæller Carl
Jürgen Bock. 

Så skal 2009 skydes i gang med en festlig sangaften!
Aftenen starter kl. 19.30 og Jacob Hansen, forstander
og korleder, vil føre publikum gennem denne musikalske
aften. Aftensprogram ser ud som følger:
19.30
19.40
20.15
20.45
21.15
21.45
22.15

Velkomst ved skolens forstander
Fællessang med nye, gamle, engelske og danske sange
1. sæt af gospelkoncert med Growing Gospel Choir
Kaffepause (inkluderet i entréprisen)
Fællessang med nye, gamle, engelske og danske sange
2. Sæt af gospelkoncert med Growing Gospel Choir
Tak for i aften!

Entré: kr. 50,Billetter købes ved indgangen
Det anbefales at møde i god tid!

bailine er for kvinder over 18 år.

Marianne Weber
Ulsnæscentret, Sundsnæs 11. 1.sal
6300 Gråsten

Tlf. 74 49 04 40

www.bailine.dk

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

9950

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

LEVERES GRATIS OVERALT

Dessert KUN kr. 10,00.

WWW.GODBUFFET.DK

Blot de leverer emballagen tilbage inden 5 dage. Kontant betaling ved leveringen og husk depositum for emballagen kr. 350,-.
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K
S
HU Vi holder åbent

på Søndag fra 10-16

Premium
Tykstegsbøffer

Gammeldags
grydesteg

pakke
med
4 stk

pr
1/2
kg

99

29

95

Æbler

95

Løgumkloster
rugbrød

mange
varianter

10 stk

20

10

00

95

SPAR

Fredag/Lørdag
løsvægt slik

30%

pr
100 gram

6

Gråsten

på alt
Coop
Dybfrost
brød

95

Annoncen er trykt med forbehold for trykfejl

SuperBrugsen Gråsten

.

tlf. 73 65 26 00

.

www.talent-for-butik.dk

