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

kværsGade 18, kværs, 
6300 Gråsten

Har du smagt en af 

delikatessens 
menuer?

Onsdag: Medister m/ sovs, kartofl er og gemüse
Torsdag: Kyllingelår m/ fl ødesovs og agurker
Fredag: Kalvesteg m/ gemüse og rødkål
Mandag: Deli`s sortegryde med mos og surt
Tirsdag: Dansk bøf med løg, kaftofl er og mos

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

Gråsten

Lidt ud over det sædvanlige

KAN AFHENTES VARM 11.30-12.30
ellers klar til ovn/micro

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

FAST LAVPRIS
Gulvbrædder
fyr massiv, ovntørret med endenot
25 x 158 mm økonomikvalitet  . . . . . 89,95 kr./m2 

Rustikbrædder
Lud- og voksbehandlet
15 x 120 mm A/B kvalitet endenot . . 69,95 kr./m2

Se alle vore priser på www.kliplev-lavpris.dk
Priser er inklusiv moms.
Kontant betaling.
Levering efter aftale.

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

Kliplev Søndergade 10 ∙ Kliplev 6200 ∙ Aabenraa
Tlf.: 7468 1300 ∙ mail@kliplev-lavpris.dk

MÆLK FRA NATURMÆLK

2 LITER

12.-
literpris v/2 liter 6,00

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

Gråsten 
knokler for 
oprykning
Af Gunnar Hattesen

Gråsten Boldklub har en kontant 
opgave i forårssæsonen – nemlig at 
rykke op i serie 3.

For øjeblikket ligger 
Gråstens 1. hold som num-
mer 2 efter BNS.

Optimismen var stor, da 
25 senior- og ynglinge-
spillere lørdag mødtes til 
træningsstart på Årsbjerg 
efter en lang jule- og 
nytårspause.

- Målet er klart, at 1. 
holdet skal rykke op efter 

at det to år i træk er ryk-
ket ned fra serie 2 til serie 
4, siger cheftræner Per 
Hansen, som glæder sig 
til at se, hvor langt spil-
lerne kan nå med mere 
træning, skærpet konkur-
rence og en målrettet ud-
vikling af deres evner som 
angrebsspillere.

Spillerne træner hver 

mandag og torsdag kl. 
19 og lørdag kl. 15 på 
Årsbjerg.

- Om en måned skal vi 
spille vores første trænings-
kamp, men turneringen 
starter først i begyndelsen 
af april, fortæller Gråsten-
træner Per Hansen før 
han og spillerne indtager 
en potion varm suppe i 
klublokalet. 

Optimismen er stor hos 
fodboldspillerne i Gråsten 

Boldklub. 1. holdet satser på 
oprykning til serie 3.

Foto Jimmy Christensen   

mere
sikkerhed

Kan du klare dig for 15.708 kr før skat om måneden i tilfaelde af ufrivillig 
ledighed? Hør hvordan du sikrer dig med Økonomisikring!

Laes mere på broagersparekasse.dk

mere
sikkerhed

Kan du klare dig for 15.708 kr før skat om måneden i tilfaelde af ufrivillig 
ledighed? Hør hvordan du sikrer dig med Økonomisikring!

Laes mere på broagersparekasse.dk

mere
sikkerhed

Kan du klare dig for 15.708 kr før skat om måneden i tilfaelde af ufrivillig 
ledighed? Hør hvordan du sikrer dig med Økonomisikring!

Laes mere på broagersparekasse.dk

Statoil Gråsten • Åbent alle ugens dage fra kl. 7.00-22.00

Valentinsdag
14. februar.

 Husk at bestille din 
blomsterbuket.
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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
• Trafi kskader m.m.

• Opel Service

Gisselmann
Kongevej 85

6300 Gråsten
74 65 01 70

STOFHYTTEN
UlSNæS CeNtret · tlf. 74 65 43 44

NYHEDER
Lappegarn 50 gr. 10 kr.

2 strikkebøger til børn og 
1 til voksne fra Sandnes Garn

Nye farver i Alpakka og mini Alpakka, 
Sisu og Mandarin classic

UDSALGET FORTSÆTTER MED 
- 40% PÅ METERVARER

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
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OPlaG: 15.000 eks. ugentlig

Tryk: OTM avistryk a/S

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

Annoncekonsulent  
Jimmy Christensen
lundtoftvej 4, kværs
6300 Gråsten
Telefon 29 25 95 50
jimmy@pr-foto.dk

Grafisk tilrettelæggelse  
Hans-Ole Nielsen
www.graphos.dk

 
 
graphos@graphos.dk

redaktion@graastenavis.dk
annonce@graastenavis.dk

Reporter 
Jonas Mørk-Jensen
Højtoften 13, Felsted
6200 aabenraa
Telefon 29 21 58 32
jonmj34@hotmail.com

Overskddet efter julefro-
kosten i kliplev Hallen 
er nu gjort op. resultatet 
blev et overskud på 15.000 
kr., som ubeskåret går til 
fordel for det nye kliplev 
Center. Beløbet vil ved en 
passende lejlighed blive 

overraktarbejdsgruppen. 
En indsamlingsbøtte, der 
stod ved baren, indbragte 
700 kroner.

Julefrokosten vil blive 
gentaget.

- Det gør vi lørdag den 
28.november, hvor der 

inviteres til fælles julefro-
kost for hele kliplev om-
rådet. Det bliver laheca-
band med Dorte, der står 
for underholdningen og 
den efterfølgende danse-
musik, fortæller Severin 
Sivesgaard.

Ved julefrokosten stod 
8.klasserne for garderoben 
og de fik en pæn skilling 
til deres Bornholmertur. 

De glade køkkenhjælpere fra Lundtoft if.

Pænt overskud 
efter julefrokost

Af Gunnar Hattesen

Sparekniven skal skære 
dybt i Imerco-kædens 155 
butikker i Danmark. Der 
skal fyres medarbejdere 
svarende til 125 fuldtids-
stillinger, og det gør ondt 

i en branche med mange 
deltidsansatte.

Hos Imerco i Gråsten 
kan butikschef rune 
Nyborg dog glæde sig over, 

at han ikke skal skrive en 
eneste fyreseddel.

- Vi får lov til at beholde 
vore fire ansatte. Derimod 
vil vi reducere åbnings-
tiden. Fremover vil vi på 
hverdage først åbne kl. 
10.00. På lørdag skærer 
vi også en halv time væk, 
siger rune Nyborg. 

Imerco i Gråsten 
undgår fyringer

 Af Gunnar Hattesen

kirkens korshær flytter 1. 
marts ind i butikken hos 
Frydendall på Borggade 
5 i Gråsten. Her vil man 
1. april åbne en genbrugs-
butik, hvor man kan gøre 
gode fund.

- kirkens korshær har i 
et års tid kigget efter nogle 
centralt beliggende lokaler, 
og nu har vi fundet dem, 
fortæller den butiksansvar-
lige Poul Erik Marcussen, 
alnor.

I kirkens korshær er man 
ved at kigge efter nogle af 

de gode tilbud, som kom-
mer med åbningen.

- Vi vil sælge møbler, 
isenkram, tøj og bøger, 
siger Poul Erik Marcussen, 
som får brug for 20 frivil-
lige i butikken.

- De frivillige skal sortere, 
udvælge og frem for alt 
sælge de brugte, men brug-
bare sager, nævner Poul 
Erik Marcussen, som tilfø-
jer, at en halv snes frivillige 
medhjælpere allerede har 
meldt sig. 

Kirkens Korshær 
får genbrugsbutik 
i Gråsten

MÅNEDENS TILBUD
Olieskift inkl. � lter og 3 l. olie  

250,- gælder kun 
personbiler

(benzin)

Lånebil tilbydes

ÅBNINGSTIDER:

Mandag-torsdag
8.00-17.00

Fredag
8.00-15.45

service og 

reparation af 

alle bilmærker

- også inden

for garanti-

perioden

Speciale: Seat – VW – Skoda

Autoværksted
• Klargøring til syn
• Service
• Skade- og rudereparationer

Sejersbæk Biler ApS
Nederbyvej 2 • 6300 Gråsten
Telefon 7465 2220/ 4036 2270 Service Partner

se vore brugtbiler på www.sejersbaek.dk

2 Uge 46
11. november 2008
1. årgang



3Uge 46
11. november 2008
1. årgang

FØ

DS
ELSDAGSPRIS

FØDSELSDAGSPRI
S

5-7 STK./3 KG
    danske svinemørbrad

i kasse
FROST199.-

kg pris v/1 stk. 66,33

FØ

DS
ELSDAGSPRIS

SPAR OP TIL 14
4

85
3 FLASKER

Visan 2005
      Côtes-du-Rhône Village

75 cl – Frankrig

125.-
liter pris v/3 fl. 55,56

Fantastiske fødselsdagstilbud

5 ud af 5 stjerner på www.vinavisen.dk 

5 ud af 6 stjerner i Jyllands-Posten

PR. 1/2 KG

kg pris 5,90

295

Vildmose
kartofl er

Kv. 1 – Danmark.

SPAR OP
 T

IL  2985

3 POSER

max. kg pris v/3 ps. 22,22

30.-

Flensted 
kartofl er
450-750 g. 

Flere 
varianter. 

FROST

VIND!
Gavekort på 25.000,-

Læs mere i tilbudsavisen. Vind ekstra

præmier hver uge... Skyd balloner på

 www.superbest.dk

�
�

Tilbuddene gælder t.o.m. lørdag 7. februar 2009Se fl ere tilbud på www.superbest.dk

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

SuperBest Kruså
Sønderborgvej 2
6340 Kruså
Tlf. 74671226

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

Åbningstider:
Mandag-Lørdag kl.  8-18
Søndag kl. 10-18



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

SØGÅRD MASKINSTATION
• ALT MASKINSTATIONSARBEJDE

& ENTREPRENØR
AUT. KLOAKMESTER

• ALT I NEDSIVNINGSANLÆG OG KLOAK

Tlf. 74 68 82 52 • Mobil 20 29 92 52

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

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 

LINDEGAARDEN
Entreprenørarbejde udføres

med minigraver og rendegraver
samt kørsel med 220 HK traktor

Hans 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:
a3 alpin 
 vinterdæk
205-55/16

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

SPAR
10% 20%
30% 40%

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

alt i Michelin BENT CHRISTENSEN
tØMrer & SNeDkerfOrretNiNgapS

Planetvej 4, gråsten
tlf. 73 65 15 15, fax 73 65 15 16

mobil: 29 16 61 03, mail: bent@bcts.dk

VinduesMester

Center Pub i Ulsnæs 
Centret får fredag den 6. 

februar kl. 15.00 besøg af 
sangeren Per Nyboe.

Per Nyboe er en alsidig 
og livsprudlende sanger 
guitarist og percusionist 
fra lundeborg på Sydfyn.

Han har siden 1988 
turneret landet rundt på 
caféer, natklubber, diskote-
ker, pubber, spillesteder og 
festivaller.

repotoiret er en bred 
vifte af velkendte melodier 
fra 60'erne og up to date, 
samt egne kompotitioner.

Inspirationen til sine egne 
sange og værker henter han 
ved roret af sin båd, i hver-
dagen og på sine utallige 
turnéer  og ophold rundt i 
Verden.

Per Nyboe har foruden 
Danmark spillet i Norge, 
Sverige, Grækenland og 
Californien.

alt i alt en varm og god 
musikoplevelse, med en 
kunstner som spiller med 
sjælen i den rytmiske mu-
siks navn. 

Live Musik på 
Center Pub

Per Nyboe spiller på 
Center Pub

03 Peugeot Partner 1,6 16v
6 pers. 5 dørs sølvmet. km 114
træk, alu, elruder mm  ............................... 89800.-
00 Peugeot 206 1,6
5 dørs blåmet. km 103
pavabeh. sædevarme mm  ....................... 64800,-
00 Skoda Felecia 1,3i
5 dørs blåmet.km 71
servo, centrallås mm  ................................ 39800.-
97  Peugeot 306 1,4
3 dørs grønmet km 172
servo, cdradio  .......................................... 34800.-
93 Vw golf 1,4
3 dørs blå km 148
alu  ............................................................. 29800.-
lev. omk. 2500.-. bilerne leveres nysynet, nyserviceret og 
med 6 mdr. 100% garanti.

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

Stenderup
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Grunden til dette er 
Felsteds beliggenhed. Der 
er masser af muligheder 
for jobs, da aabenraa 
og Sønderborg kun er 
et stenkast væk. Mange 
børnefamilier vælger også 
Felsted, fordi der både er 
dagligvarebutikker, en 
radiobutik, frisører, skole, 
børnehave, SFO, dagpleje, 
bibliotek, tandlæge og 

lægehus i byen. Man kan 
godt sige, at Felsted har 
det hele, plus der ikke 
er så langt til aabenraa, 
Sønderborg eller for den 
sags skyld Flensborg. 
Desuden er der billige 
byggegrunde. Foreninger 
er der også masser af, 
som f. eks idræts- og 
pensionistforeninger.

Formand for Felsted 
Borgerforening, Troels 
Olesen, som har været i 
bestyrelsen i 12 år og har 
været formand i de seneste 
10 år, ser en god chance 
for udvikling i Felsted. Fra 
1971, hvor Troels Olesen 
flyttede til Felsted, var der 
meget nybyggeri i byen, da 
der var mange, der flyttede 
til.

- Sammenholdet var også 
anderledes, for tidligere var 
der bedre sammenhold. 
I dag er computeren og 
tv'et gået lidt i vejen, folk 
kommer ikke så meget 
væk hjemmefra, pointerer 
Troels Olesen.

Men Felsted er klar til 
en udvikling mener Troels 
Olesen og det, der skal 
være med til at udvikle 
Felsted, er mange forskel-
lige ting. 

- Moselunden er ved at 
blive gjort i stand med et 
område specielt til hunde 
og en kælkebakke. Ud over 

det kommer der også en 
legeplads for nogle af byens 
mindre indbyggere og en 
stor scene bag kælkebak-
ken. Selve scenen er af 
betonfliser og der kommer 
også til at være tilskuer-
pladser, nævner Troels 
Olesen. 

Scenen er en del af den 
udviklingsplan, der bliver 
færdig om nogle måneder, 
hvor der også er idéer om 
en eventuel skøjtehal eller 
svømmehal. 

- Men det er stadig idéer, 
da der skal mange folk 
til at opretholde en sådan 
attraktion, flere end bare 
Felsteds borgere, siger 
Troels Olesen.

Felsted Borgerforening 
er også ansvarlig for andet 
end bare udviklingen. F. 
eks er det dem, der står for 
flagningen på Bygbjerg, 

som de har stået for siden 
1920’erne - kun afbrudt 
af en periode, hvor hjem-
meværnet gjorde det. De 
er også med til at uddele 
hædersprisen 'Årets Felsted 
Borger', som har været ud-
delt hvert år siden 1999.

Det er borgerne i Felsted, 
der nominere forskellige 
personer og så beslutter 
Borgerforeningen, hvem 

der vinder. Sidste år var 
det Torben Brand, der tog 
titlen. Borgerforeningen 
er også ansvarlig for be-
plantningen i byen og 
Moselunden.

- at være i borgerfor-
eningen er en spændende 
fritidsbeskæftigelse. Det er 
dejligt at være med i noget, 
hvor der bliver taget initia-
tiver, siger Troels Olesen.  

Felsted 
er klar til 
udvikling
Af Jonas Mørk-Jensen

Formand for Felsted 
Borgerforening, 

Troels Olesen

SÆLGES TIL ½ PRIS

GANT SIGNAL BLEND LACOSTE TOMMY HILFIGER ICEMAN ETERNA BOSWELL

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

TOTAL SÆSON

OPHØRS SALG
ALT SKAL VÆK

TØM BUTIKKEN

−50% FRATRÆKKES
VED KASSEN PÅ MÆRKEVARER 

OG TILBUDSVARER

Starter tirsdag den 
3. februar kl. 9.30

– Habitter
– Tweedjakker
– Blazer

– Vindjakker
– Skindjakker
– Skjorter
– Strik

– Sweatshirt
– Teryleinebukser
– T–Shirt
– Frakker

– Lærredsbukser
– Cowboybukser
– Pullover
Alt konfi rmationstøj 

ALLE

 

Felsted er områdecenter i det østlige 
Aabenraa Kommune. Med sine 1.100 
indbyggere er det ikke den største by, 
men mange vælger alligevel at flytte til 
Felsted.
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Konfirmation 2009

Salon Hårtotten
v/ Bente Kraag

Ulsnæs Centret  . 6300 Gråsten
Tlf. 74 65 21 11

Kom og se 
smykker og 
hårpynt til 

”dagen”

Vi sætter dit hår 
søndag morgen inden 

du skal i kirke

Håṙ Modė Hudpleje

Nygade 9 ˙ Gråsten ˙ Telefon 7465 0670
Halifax
Nygade 1 · 6300 Gråsten ·Tlf. 74650815

Festtøj til 
konfirmation
Af Bettinna Jessen

De glæder sig begge til den 
8. maj. Dén dag skal de 

to smukke piger nemlig 
konfirmeres i Gråsten 
Slotskirke.

Jennie Thaysen og Maria 

Opstrup Matthiesen er 
begge 12 år og går på 
Gråsten Skole.

Maria Opstrup 
Matthiesens konfirmation-
støj er allerede købt. Det 
minder meget om det tøj, 
hun står model i for butik 
Halifax i Gråsten. Jennie 
Thaysen har endnu ikke 

fundet det endelige outfit, 
men hun er også ret sikker 
på, at det bliver noget i stil 
med det tøj, hun har på.

Pia Hagge fra Halifax 
fortæller da også, at det er 
tylskørter, leggins og bo-
leroer der præger pigernes 
konfirmationsmode i år. 
Desuden er der meget sødt 
hårpynt fremme i år i form 
af spænder med blomster, 
sløjfer, store hårspænder 
samt hårbøjler, som næsten 
ligner diademer med deres 
funklende sten eller perler.

 Ifølge Pia Hagge køber 
de fleste konfirmander 
deres konfirmationstøj i 
god tid. Derimod købes 
andendagstøjet ofte i sidste 
øjeblik, da de unge gerne 
vil have det sidste nye. 

Gråsten
Garden
indkalder
hermed til

Generalforsamling
Søndag d. 01. marts kl. 14:30

på Rinkenæs skole

Dagsorden ifl g. vedtægterne

Gardens venner
indkalder hermed til

Generalforsamling
Samme sted, og efter gardens 

generalforsamling

Vel mødt!

Bestyrelseme

Økonomisk 
uføre lukker 
slankeklinik
 Slankekonceptet Bailine 
er indtil for få dage siden 
blevet tilbudt kunderne 
i Gråsten, men nu er det 
slut. 

6 Uge 46
11. november 2008
1. årgang



Konfirmation 2009

Vi har endnu få ledige 
konfi rmationsdatoer

– ring gerne for uforpligtende tilbud.
Vi tilbyder ligeledes overnatning, selskaber 

af enhver art samt Diner Transportable

Bovrup Gæstgivergård
Storegade 14 Bovrup, 6200 Aabenraa 

Døgntelefon 51 60 45 75
Se mere på www.bovrupkro.dk

Hos Salon Sanne i Nygade 
i Gråsten er de klar til det 
store konfirmations ryk-
ind. Det nyeste hårpynt 
er bestilt hjem og Donna 
lena gør opmærksom på, 
at man gerne må være i 
god tid med hensyn til 
tidsbestilling, da der plejer 
at være godt booket ud i 
konfirmationsperioden, 
fortrinsvis april og maj 
måned. Salon Sanne har 
ekstra ordinært åbent på 
søndage i perioden, så 
konfirmanderne kan få sat 
lokkerne fra morgenstun-
den på den store dag.

amalie Patou er 13 år. 
Hun går i 7.c på Gråsten 
Skole og skal konfirmeres 

i Gråsten Slotskirke den 
3. maj. I dag sidder hun 
i frisørstolen, hvor hun 
og frisøren Donna lena 
sammen vil finde frem til 
den frisure, som amalie 
skal have lavet på selve 
konfirmationsdagen.

Donna lena fortæller, at 
en konfirmand selvfølgelig 
gerne må føle, at håret er 
sat på en særlig måde, da 
det jo er en særlig dag, 
men omvendt må håret 
ikke være så ”overstylet”, at 
konfirmanden næsten ikke 
kan kende sig selv. Hun 
tilføjer, at de i salonen læg-
ger meget vægt på, at en 
konfirmand virker piget; 
hun må ikke ligne en brud.

Frisuren, som Donna 
lena kreerer på amalies 
hoved passer da også per-
fekt til det billede Salon 
Sanne gerne vil give af en 
konfirmand.  Det er snoet 
i siderne og sat lidt op bag-
til. Dog hænger det meste 
af det lange hår løst ned. 
Noget af det løsthængende 
hår bliver krøllet, andet 
hænger glat, hvilket giver 
en meget flot, ikke for 
overpyntet, effekt.

Til konfirmander bruger 
vi ofte at lave små detaljer 
fortil, såsom fletninger, 
snoninger eller hårpynt, så 
behøves der ikke så meget 
bagtil. Hvis alt håret bliver 
sat op, kommer det nemt 
til at virke for voksent, 
siger Donna lena.

konfirmanderne er i øv-
rigt meget fornuftige i de-
res valg af frisurer til kon-
firmationsdagen. Mange 
vælger at få lidt striber i 
håret, men altid i farver 
som er nuancer af deres 
egen hårfarve. De lægger 
meget vægt på, at få en 
frisure, som passer til deres 
egen type, og lader sig altså 
på dette punkt ikke diktere 
af mode eller trends. 

Hårkunst hos 
Salon Sanne
Af Bettina Jessen

www.bonett.dk

Giv din elskede et smykke
på Valentinsdag

Den 14. februar er det Valentinsdag, 
den dag der står i de elskendes tegn, hvor de 
forelskede forærer hianden romantiske gaver. 

Romantikken kan ligge i en æske. Giv din elskede et smykke.

Stort udvalg i smykker til fornuftige priser.

AM SMYKKER · Anna-Marie Hinrichen · Borgergade 1 · 6310 Broager · Tlf. 74 41 59 82 · Se. nr. 27 38 74 89

 Når alle telegrammer er 
åbnet og festen slut, er det 
en god ide for forældre at 
tage en snak med konfir-
manden om, hvor meget 
penge egentlig er værd.

100 kroner her, 100 

kroner der og et par store 
sedler fra bedsteforældre.

Når festen er slut, en-
der mange konfirman-
der med et pænt plus på 
bankbogen.

- Det er ikke alle i 14 års 

alderen, som har begreb 
om, hvad penge er, siger 
afdelingsleder i Sydbank 
Gråsten, Pia l. lorenzen, 
som opfordrer de unge til 
at få en snak med deres 
bankrådgiver.

- Mange af de unge får 
over 20.000 kr. Det er 
mange penge, som bør 
bruges fornuftigt, mener 
hun.

Pia l. lorenzens erfaring 
er, at konfirmander bruger 
penge på ting, som de ikke 
fik i gaver til konfirma-
tionen. Især computere, 
mobiltelefon og mp3- af-
spillere er i høj kurs.

- De går efter noget, der 
er in og efter mærker, lyder 
det fra Pia l. lorenzen, 
som peger på, at de unge i 
dag sparer mindre op end 
tidligere. 

Lær de unge om 
penges værdi

450 landmænd 
på Gråsten 
Landbrugskole
landboSyd samlede 450 
landmænd til et med-
lemsmøde på Gråsten 
landbrugskole.
Formanden Henrik 
Enderlein, Blans, bød 
velkommen. aftenen igen-
nem var budskabet, at 
landmændene skal foku-
sere på de gode historier. 

Når en so har fået 20 grise, 
og de 19 er sunde og raske, 
skal han ikke ærgre sig 
over den ene gris, som er 
syg.

redaktør Erik lindsø 
fortalte muntert om 
selvstændighedskulturen 
gemmer. 
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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

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

Forhandler af 

 CANAL  DIGITAL-VIASAT-BOXER

Antennearbejde udføres

Ring til Ervin
mobil 21 38 94 18

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

Alm. Pizzaer kr. 35,-

Familie Pizzaer kr. 75,-

Stor Rulle Kebab kr. 40,-

Gælder kun ved afhentning, 
mandag - torsdag fra 16-21

Torvet 7 · 6300 Gråsten

tlf. 74 65 42 40

ANNONCE ORDRE

ORDRENUMMER: [100]

[Navn] D´ O  R  O
[Firmanavn]  D´ O  R  O
[Adresse] Torvet 7
[Postnr. og by] 6300 Gråsten
[Telefonnummer] 74 65 42 40

ANNONCEKONKONSULENT

[Navn]  Jimmy Christensen 

[Telefonnummer] 29 25 95 50 

Annoncer indrykkes i uge set X med rødt 
ANTAL Størrelse i mm BESKRIVELSE ENHEDSPRIS

1 ¼ side Skal have korrektur 995,-
Uge1 Uge2 Uge3 Uge4 Uge5 Uge6 Uge7 Uge8 Uge9 Uge10

Uge11 Uge12 Uge13 Uge14 Uge15 Uge16 Uge17 Uge18 Uge19 Uge20

Uge21 Uge22 Uge23 Uge24 Uge25 Uge26 Uge27 Uge28 Uge29 Uge30

Uge31 Uge32 Uge33 Uge34 Uge35 Uge36 Uge37 Uge38 Uge39 Uge40

Uge41 Uge42 Uge43 Uge44 Uge45 Uge46 Uge47 Uge48 X Uge49 Uge50

Uge 51 Uge 52

D´ O  R  O 
R E S T A U R A N T 

P  I Z Z E R I A

Alm. Pizzaer

Familie Pizzaer

Stor Rolle Kebab 
Priserne gæller Kun ve d afhentning

kr.    35,- 

kr.    75,- 

kr.    40,-

Dóro
Restaurant  Pizzeria 

Torvet 7 • 6300 Gråsten • Telf. 74 65 42 40 

ELITE

Logo
------------------------------------------------------------------

Tilbuddene gæller hver 

mandag – torsdag fra 

16.00 – 21.00 

 
I LUNDTOFT

inviterer alle medlemmer
til

GENERALFORSAMLING 
OG OPSTILLINGSMØDE
mandag, 23. februar 2009 kl. 19.30

i Felsted Forsamlingslokaler
Østergade, Felsted

6200 Aabenraa

Generalforsamlingens dagsorden 
følger Venstres vedtægter. 

På det efterfølgende opstillingsmøde 
vælger vi 4 eller 5 kandidater til 

Venstres liste ved Kommunevalget 
den 17. november 2009.

Vel mødt!
Bestyrelsen

Kliplev Service Center
Kliplev · 6200 Aabenraa

☎ 74 68 74 55

Skov, have & Park

Kliplev Service Center
Vestermarksvej 10, Kliplev

6200 Aabenraa
74 68 74 55

499510000

Kyllinge 
nuggets
2 kg

Tingleff kaffe 
guld
5 x 500 gr.

Cotes du 
Rhöne
6 fl .

Spar  
79.75

Spar  
20.00

10000
Under
½ pris

Hakket oksekød
8-12%
3 kg. 

15900
Spar  

140.70

SuperBrugsen Broager . tlf. 73441500 . Storegade 10

Broager

kliplev kirke var lørdag 
eftermiddag en mag-
net. 250 glade børn og 
voksne var mødt op for at 
opleve Sigurds og Hans 
Bjørnetime. alle sæder og 
al gulvplads over hele kir-
kerummet var besat.

Da sognepræst Eva 
Wive løbner klokken 

15 opfordrede børnene 
til at råbe "Sigurd kom 
nu frem", måtte de råbe 
det tre gange, men så var 
Sigurd også på pletten med 
sin bjørn i hånden, og med 
et "Mojn børn, har I det 
godt". Og da de gjaldende" 
Jaaa" gik han så i gang 
med sit program.

Børnene jublede over hans 
mimik, hans små historier 
og klaverspil, og ikke een 
af ungerne følte trang til 
at larme eller råbe op. alle 
små øjne og ører stod på 
stilke.

Det blev for alle en ufor-
glemmelig oplevelse. De 
mange voksne morede sig 
også, og Sigurd fik fortjent 
et stort bifald. 

Sigurd trak 
250 glade børn 
i Kliplev Kirke
Af Jens Jaenicke
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Musik og Sportsbar

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 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 beøge vores hjemmeside, og se hvad der sker på
Center Pub - ulsnæscentret - tlf. 74 65 33 65
www.centerpubgraasten.dk

Live 
Musik

Per Nyboe
Fredag d. 06/02 

kl. 15.00

El-installationsfi rma 
G. Frydendall Aps

BYENS ELEKTRIKER
Borggade 5  6300 Gråsten

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

Og Preben rudiengaard 
mener, man med sindsro 
kan blive gammel i 
Danmark, men siger 
samtidig:

- De ældre skal huske, at 
hver dag skal have ople-
velser og indhold. Derfor 
skal I ikke bare lægge år til 
jeres liv, men derimod liv 
til jeres år, sagde en velop-
lagt Preben rudiengaard, 

som krydrede sit foredrag 
med muntre historier og 
anekdoter.

Preben rudiengaard har 
gennem sin uddannelse 
og virke som læge set alt 
for mange triste eksempler 
på gamle, der sygner hen 
uden kontakt med andre. 
Men de 150 fremmødte 
denne onsdag eftermid-
dag er friske og rørige, så 

Preben rudiengaard fort-
sætter med en opsang om 
dovenskab.

- Når I bliver pensioni-
ster, skal I ikke bare sætte 
jer i sofaen, og sige: Nu 
gider jeg ikke gøre rent 
mere. Det må kommunen 
klare, for så bryder vores 
samfund sammen.

I skal selv påtage jer de 
opgaver, I kan klare, og så 
lade dem, som har virke-
lig behov komme i første 
række, sagde folketings-
manden fra ribe.

Han understregede vig-
tigheden af at have kontakt 
med andre mennesker.

- I Danmark er det store 
problem ensomhed, så 

I skal hanke op i jeres 
bekendte, der sidder selv 
derhjemme og få dem 
med ud, sagde Preben 
rudiengaard, som slog et 
slag for banko-hallerne.

- Vi har 600.000 men-
nesker, som jævnligt mø-
des for at spille banko og 
få en oplevelse. Det giver 
dem kontakt til andre, 
og mulighed for at bruge 
hjernecellerne, når der skal 
holdes styr på alle ban-
kopladerne, sagde Preben 
rudiengaard, som selv 
havde været til bankospil 
med sin svigermor.

Initiativet til foredraget 
var taget af Ældre Sagen i 
Gråsten. 

150 hørte 
Preben 
Rudiengaard 
i Gråsten
Tør du blive ældre i dagens Danmark? 
Det spørgsmål og mange andre for-
søgte formand for Folketingets sund-
hedsudvalg, Preben Rudiengaard 
(V) at besvare i Ahlmannsparken.

UDSALGS
SLUTSSPURT

 Torsdag d. 5. februar

–50 %
Fredag d. 6. februar

–60 %
Lørdag d. 7. februar

–70 %
på udsalgsvarerne

På gensyn

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

MODETØJ STR. 34-56

Grillpølser 
før 
håndbold-
kamp
 - Her er pølsen. Tag selv 
noget at dyppe i, og når 
det er gjort, er brødet klar.

Slagtermester Julian 
Båck, SuperBrugsen i 

Gråsten, havde travlt 
ved grillen på torvet i 
Ulsnæs Centret fredag 
eftermiddag.

Mange valgte at spise 
aftensmad der før den vig-
tige håndboldkamp mel-
lem Danmark og Polen.

- Vi har solgt rigtig godt, 
siger slagtermesteren før 
han servicerer en pølse-
hungrende ungersvend. 
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GuDsTjenesTeR
Gråsten slotskirke

Søndag 08. februar kl. 10.00 
ved Jens Barfod 

og kl. 14.00 ved Pastor Sylvia Laue

Adsbøl kirke
Søndag 08. februar kl. 19.30 

ved Jens Barfod 
Kirkekaffe

kværs kirke 
Søndag 08. februar kl. 19:30 

Aftensgudstjeneste (Kyndelmisse) 
ved Kevin O. Asmussen  

Tirsdag d. 10. februar kl. 14.30 
Højtlæsning og fællessang

broAGer kirke
søndag 08. februar 10:30 

Gudstjeneste ved K.K.

Felsted kirke
Søndag 08. februar kl. 10.00 
ved Hans Jørgen Østergaard

eGernsund kirke
Søndag 08. februar kl. 10:30 

Dåb – Kirkekaffe

rinkenæs kirke
Søndag 08. februar kl. 10.30 

Korskirken ved Marianne Østergård

kliplev kirke
Søndag 08. februar kl. 10:00 

Gudstjeneste ved Eva Wiwe Løbner

vArnæs kirke
Søndag 08. februar kl. 10:00 

ved Povl Callesen

Indkaldelse til 
BUI´S GENERALFORSAMLINGER

Tennis 28.2.09 kl. 14.00 i Idrætscenteret
Volleyball 19.2.09 kl. 20.30 i Broagerhallen
Håndbold 24.2.09 kl. 19.00 i Broagerhallen
Gymnastik 18.2.09 kl. 19.00 i Broagerskole

BUI motion 18.2.09 kl. 19.30 i Idrætscenteret
Bordtennis 09.3.09 kl. 19.30 i Broagerhallen
Bueskydning 03.3.09 kl. 19.00 i klublokalet
Badminton 02.3.09 kl. 19.00 i Broagerhallen
Fodbold 26.2.09 kl. 19.30 i Idrætscenteret

BUI Hovedgeneralforsamling
Mandag 23.3.09 kl. 19.00 i Broagerhallen

Dagsorden ifølge vedtægter

Foreningen for
Forsamlingsgården

Sundeved

indkalder til

GENERALFORSAMLING
Onsdag den 18. februar 2009 kl. 19.30.

DAGSORDEN:
1. Valg af dirigent.
2. Valg af stemmetæller.
3. Formandens årsberetning.
4. Fremlæggelse af revideret regnskab.
5. Fremlæggelse af budget.
6. Indkommende forslag.
7. Valg ifølge vedtægterne:
 a. Valg af kasser

På valg er: Janne Feldstedt

 b. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
På valg er: Svend Erik Feldstedt, 
Preben Højmose

 c. Valg af suppleant.

8. Eventuelt.

Forslag til generalforsamlingen sendes til
formand Eluf Nielsen, Fruenskær 7, Vester Sottrup,

inden den 10. februar.

Foreningen er vært ved et mindre traktement.
Venlig hilsen bestyrelsen.

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

Kværs/Tørsbøl Ungdoms- 
og Idrætsforening og 
Støtteklubben

afholder

Generalforsamling
Mandag den 23. februar kl. 19.30

i Kværshallen

Dagsorden i.h.t. vedtægterne.
Forslag skal være formanden i hænde senest 7 dage før.

Alle er velkommen

Med venlig hilsen Bestyrelsen

AFSTEMNINGSFEST 
I BROAGER

den 10. februar 2009 kl. 19.30 
Tirsdag d. 10. feb. fejres afstemningsfesten på 
Degnegården. Festen starter kl. 19.30 og indledes 
som vanlig af Broagerlands Amatørorkester under 
ledelse af Ib Nielsen, Sønderborg.

Festtalen holdes af formanden for Grænseforeningen 
Finn Slumstrup, København over emnet

”Dybbøl Mølle som historisk og aktuel symbol”.
Efterfølgende bliver der lejlighed til at stille 
spørgsmål. Traditionen tro vil der være fællessang og 
ka� ebord.

Alle er meget velkommen til en festlig aften. 

Det nationale udvalg
Jørgen � omsen

I anledning af kyndelmisse er der

aFtensGudstJeneste
i kværs kirke

Søndag, d. 8. februar kl. 19.30

Mens nattens mørke stunder til, vil vi gennem 
salmesang og tekstlæsninger sammen fejre, at 

lyset igen er på vej tilbage til vore breddegrader. 

liberalt oplysnings Forbund
i lundtoft

inviterer til 

ordinært ÅrSMØDe 
mandag, 23. februar 2009 kl. 19.30

i Felsted Forsamlingslokaler
Østergade, Felsted 

Generalforsamlingen afholdes i tilknytning til 
Venstre Lundtofts generalforsamling.

Dagsorden ifølge vedtægterne. 

Bestyrelsen 

Søndag den 22. Februar 2009.
Fastelavnsfesten starter i Kværs Kirke klokken 14, derefter går 
vi til Kværs forsamlingshus hvor der vil blive serveret kaffe m/
fastelavnsbolle til de voksne & 1 sodavand, fastelavnsbolle & 
slikpose til børnene. Underholdning. Fastelavnsfesten slutter 
kl. 17.00.

Pris pr. voksne/barn kr. 30,00

Tilmelding er bindende og skal ske senest tirsdag den 17. 
Februar til Edith Nielsen 74659119 eller Conny Lorenzen 
74659470 fra kl. 17-19. (Først til mølle princip). 

Der er præmie til den � otteste udklædte.

Vel mødt

Bestyrelsen for Kværs forsamlingshus.

Hjertelig tak
for den store 

opmærksomhed ved min 
70 års fødselsdag den 25. 

januar. Tak for flagning.

Christian Sørensen
Kobberholmvej 26, 

Adsbøl

SælgeS
Tube strik mønstre 
til nisser, mus og 

meget andet. Der er 
for ca. 6000 kr, men 
sælges for 1000 kr.

tlf. 74 44 17 36
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Hørt i byen
Elektriker Bent Bock, 
lunddal elteknik, holdt 
forleden afskedsreception 
på alnor kro med et 
halvthundrede gæster. 
I 40 år har han været 
en dygtig, vellidt og 
trofast medarbejder i 
Gråsten-firmaet.

lemmy Frøhlich, 
Gråsten, har været på 
fire ugers pragtfuld rejse 
til Cambodia, hvor det 
kun kostede 12 kr. pr 
dag at leje en hytte med 
havudsigt. Han betegner 
befolkningen som fat-
tige, men meget venlige 
og gæstfrie, og altid med 
et smil på læben. De er 
tilfredse bare de får noget 
at spise.

Filialdirektør rene 
H. Jakobsen, Broager 
Sparekasse i Gråsten 
fyldte forleden 40 år. Det 
markerede han ved at 
byde medarbejderne på 
morgenbrød.

Christian Sørensen, 
adsbøl, fejrede forleden 
sin 70 års fødselsdag  ved 
at invitere 120 gæster til 
middag og fest på Marina 
Fiskenæs.

andreas Friis, der i snart 
10 år har drevet Trappens 
Hjemmeservice, glæder 
sig til foråret og til at få 
lidt mere at lave.

TV-Syd sender onsdag 
den 12. februar en halv 
time fra Nybøl i formid-
dagstv, som varer 30 mi-
nutter. Der bliver blandt 
andet indslag fra kirken, 
klubhuset og teglværket.

12 friske fyre og piger 
reflekterede på en an-
nonce om at tjene penge 
som opvaskere på Den 
Gamle kro.

lis Bredahl og Tove 
Christensen fra Tøj & 
Ting er på forkant med 
udviklingen. På torsdag 
er de på indkøbsmesse for 
at hente inspiration til ef-
terårskollektionen. Derfor 
er butikken lukket. 

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

LOPPEMARKED
30 ord for 30 kr

Indryk en loppemarkedsannonce 
og kom ud til 25.000 læsere.

Betaling vedlagt  kontant  Check

Annoncetekst
 Sælges  købes  Byttes  Gives væk

 ..............................................................................

 ..............................................................................

 ..............................................................................

 ..............................................................................

Telefon ...................................................................

Navn og adresse  ....................................................

 ..............................................................................

Indleveres i Gråsten Avis' postkasse ved SuperBrugsen i 
Ulsnæs Centret senest fredag kl. 18

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.

Kværs/Tørsbøl
Ungdoms- og 
Idrætsforening

HUSK

DILETTANT
på Kværs Forsamlingshus

Lørdag den 14. februar kl. 14.30 og 18.30
Tirsdag den 17. februar kl. 19.30
Torsdag den 19. februar kl. 19.30
HUSK tilmelding til spisning lørdag aften. 
Tlf. 74 65 92 42

OBS: Entre lørdag er 140,- inkl. spisning
Kom og giv aktørerne en hånd!

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

De tre 
tenorer i 
Kliplev
Søndag den 8. februar 
arrangerer Ældre Sagen i 
lundtoft søndagscafe på 
plejehjemmet i kliplev. 
Her vil "De tre tenorer" 
underholde. 

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

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

adresse:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

kuponen skal afleveres i Gråsten avis postkasse i Ulsnæs Centret 
senest fredag den 6. februar kl. 18.

Vinder af 
gavekort
Det blev karin andersen. 
Domhusparken 8, 
Gråsten, som blandt 
62 indsendte kuponer, 
vandt 2 stk gavekort til 
Sønderjysk kaffebord søn-
dag den 8. februar på Den 
Gamle kro i Gråsten. 

BEDEMAND – Respekt, ydmyghed og ansvarlighed

rejner
saks

Kirsten 
madsen

Du kan ringe alle døgnets timer

tlf. 74 67 20 22

A A B E N R A A  Skibbroen 28, 6200 Aabenraa
P A D B O R G  Frøslevvej 38, 6330 Padborg

Lidt udover  
det sædvanelige Gråsten

Fhv. skoleinspektør og 
skoledirektør axel Juul 
Petersen, Broager, er død, 
87 år.

Han var åndfrisk og i fuld 
vigør indtil det sidste og 
døde i sin lænestol. For få 
dage forinden deltog han i 
et møde i Grænseforeningen 
i Sønderborg.

axel Juul Petersen var født 
på Fyn, men voksede op i 
Fredercia.

Som ung valgte han 

lærergerningen, og blev 
uddannet fra Jelling 
Seminarium.

Han var aktiv i mod-
standsbevægelsen under 
krigen og fortsatte senere i 
Hjemmeværnet.

Efter besættelsen kom han 
med sin kone, Birthe, til 
Broager, hvor de blev lærere 
på Broager Skole. I 1961 
blev han skoleinspektør 
i Toftlund og senere blev 
han skoledirektør i Nr. 
rangstrup kommune.

Da parret blev pensioneret 

flyttede de tilbage til deres 
hus i Broager. ligesom 
et lille sommerhus i 
Vemmingbund var en vig-
tig del af deres liv.

axel Juul Petersen blev 
kendt som badevandsmåler 
for TV2. Han var en mand 
med markante meninger, 
engagerede sig lokalt og sad 
i nogle år i bestyrelsen for 
brugsen.

Han mistede sin hustru 
for en del år siden. Han 
efterlader sig børnene Carl-
Helge, asger og kirsten. 

Forsamlingsgården i Vester 
Sottrup har sendt et spæn-
dende program på gaden. 
kendte kunstnere, forfat-
tere og oplæsere vil i løbet 
af året gæste byen.

Sangeren Thomas 
kjellerup, Odder, besøger 
Forsamlingsgården fredag 
den 27. februar. Det er 

fjerde gang, han giver kon-
cert i Vester Sottrup.

Forfatteren Carsten 
Jensen er på programmet 
mandag den 16. marts, 
hvor han vil holde fore-
drag med udgangspunkt i 
hans seneste roman "Vi de 
druknede".

kor 92 Sundeved vil give 
koncert i april og sankt-
hansaften vil Neanders 
Jazzband spille. Den 2. 
september vil Birgitte 
arendt, Haderslev, genfor-
tælle "Tusind og en nat". 
kristian lilholdt giver 
koncert den 30. oktober. 

Fornemt 
program 
i Vester 
Sottrup
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PRISBOMBE
 TIL ALLE MED MEDLEMSKORT 

Har du smagt en af 
delikatessens menuer?
Mammen 
Guldost 
stykker af 
ca 700 gr

Flydende 
becel
3x 500 ml

Coop 
Kartofl er
fl ere 
varianter

Coop
Grøntsags
blandinger
fl ere 
varianter

BKI
kaffe 
Ekstra
4x 400 gr

Royal Greenland 
rejer
3x 150 gr

Fyrfadslys
pose med 
30 stk

3995

ta 
3 fl asker

3500

ta 
4 poser

6000

ta 
3 poser

4500

ta 
4 poser

6995

ta 
3 pakker

6900

ta 
3 poser

4500

Matilde kakao
skummetmælk
ta 4x1 liter

2500
SuperBrugsen Gråsten             .  tlf. 73 65 26 00 . www.talent-for-butik.dk
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