
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: Kylling i karry
Torsdag: Bøf med løg og kartofl er
Fredag: Forloren hare med sovs
Mandag: Fiskefi let med persille
Tirsdag: Millonbøf med pasta

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

TRE RASKE DAGE
TORSDAG - FREDAG -LØRDAG 

-20% 
PÅ ALT

DOG IKKE I FORVEJEN NEDSATTE VARER

NYE ÅBNINGSTIDER I PADBORG PR. 1/2-2009:
MANDAG LUKKET · TIRSDAG–FREDAG 10-17.30 · LØRDAG 10-13

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

TVÆRGADE 1B • 6330 PADBORG • TLF 74424060

RÅDHUSTORVET 9 • 6400 SØNDERBORG • TLF 74424249

MOBIL  40327828 • E-MAIL: ROSANNE-LILJE@FIRMA.TELE.DK
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SuperBest Gråsten · SuperBest Kruså
Tlf. 74651019  ·  Tlf. 74 67 12 26 Statoil Gråsten • ÅBEN 1. juledag Kl. 7.00-22.00, 2. juledag kl. 7.00-22.00

Husk at bestille din 
Valetinsbuket 

Ny forhandler for 
Danske Spil

Bestil bagværk fra 
Skallebæk

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

FÅ SALTET 
VASKET AF 

BILEN
Køb en bilvask og få en gratis 
pose Haribo værdi 22.95 kr
mod afl evering af denne kupon.
Tilbuddet gælder 
til den 17. februar.

KliP Ud

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

Tilbudet gælder 
den 14/2-2009.

valentinesmenu

Asiatisk grøntsagssuppe m/teriake-marineret grillspyd
Bøf af oksefi let, ca. 200 g med tilbehør

Kaff e-/chokolademousse med hindbærsorbet

2 retter kr. 255,-

3 retter kr. 315,-

Sognepræsten 
spiller 
dilettant 
i Kværs
Af Gunnar Hattesen

14 personer øver for tiden 
på højtryk på et stykke, 
som hedder "Biskoppen". 
Det handler om en præst, 
som er enkemand. Han har 
en husbestyrerinde, som 
skal rejse. Derfor søger han 
en ny. Mange kvinder sø-
ger, fordi de gerne vil giftes 

med ham. Rollen som pa-
stor Valerius spilles på dyg-
tig vis af sognepæst Kevin 
O. Asmussen. Pointen er 
sikker: Kærligheden sejrer 
til sidst. 

- Folk kan bedst lide et 
gammeldags stykke. De 
kommer for at more sig, 

siger instruktør Anette 
Thaysen, som glæder 
sig over, at folk er flinke 
til at bakke op om de 
lokale aktører, der har 
modet til at stille sig i 
rampelyset foran resten af 
lokalbefolkningen.

Stykket opføres i Kværs 

Forsamlingshus og har 
generalprøve på lørdag 
kl. 14.30. Klokken 18.30 
er der gallapremiere med 
spisning. Tirsdag den 17. 
februar og torsdag den 
19. februar er det muligt 
igen at se den muntre 
forestilling. 

Der er ikke nogen X-factor 
drømme om penge og berømmelse, 
der driver dilettanterne i Kværs. 
Det er derimod lysten til at have 
det sjovt og investere i noget, der 
giver et socialt fællesskab tilbage.

Dilettant skaber glæde, netværk og fællesskab i Kværs. Foto Jimmy Christensen
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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

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

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

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

410 medlemmer 
i Gråsten 
Pensionist-
forening
Der er et højt aktivitetsniveau i 
Gråsten Pensionistforening. Det frem-
gik af formanden Aase Christensens 
mundtlige beretning på generalforsam-
ling fredag aften i Ahlmannsparken.

- Vi har holdt 18 lottospil, 
hvor der i gennemsnit 
møder 80 mennesker op. 
Vi har arrangeret ture til 
Sandbjerg Slot, TV-Syd, 
Flensborg Bryghus, udflugt 
til Rügen og København. 
Desuden arrangerer vi hver 
torsdag "Indkøb for ældre", 
hvor SuperBrugsen byder 
på en gratis kop kaffe, 

sagde Aase Christensen 
henvendt til de 85 med-
lemmer, der deltog i 
generalforsamlingen.

Kassereren Anne Marie 
Christensen fremlagde det 
reviderede regnskab, der 
viste et overskud på 25.000 
kr. Ejenkapitalen er på 
66.000 kr.

Anne Marie Christensen 

blev med klapsalver 
genvalgt som kasserer, 
mens Karen Margrethe 
Sørensen, blev nyvalgt til 
bestyrelsen. Hun afløser 
Hans Bille, der efter fire 
år i betyrelsen ikke øn-
skede genvalg. Han blev 
takket for sin indsats af 
formanden, og Hans Bille 

kvitterede ved at sige, at 
det havde været fire spæn-
dende år, hvor han havde 
nydt at være ene mand 
blandt seks kvinder.

Ny 1. suppleant blev Vera 
Hansen, Rinkenæs, mens 
Birgit Frydendall, gråsten 
blev 2. suppleant. 

Formand for Gråsten Pensionistforening Aase Christensen 
kunne se tilbage på et godt år.

Traditionen tro er der 
afstemningsfest i aften 
kl. 19.30 i Degnegården 
i Broager til minde om 
afstemningen den 10. fe-
bruar 1920.

Formand for 
grænseforeningen, Finn 
Slumstrup, fortæller om 
"Dybbøl Mølle som histo-
risk og aktuel symbol".

Finn Slumstrup har 
i de seneste godt tre 
år været formand for 
grænseforeningen. 
Han er uddannet lærer, 
og var i årene 1966-79 

højskolelærer i Snoghøj 
og Askov samt fra 1979 
højskoleforstander for 
Vallekilde Højskole. 
Derefter var han infor-
mationschef i Dansk 
Flygtningehjælp. I perio-
den 1991-99 var han ka-
nalchef i DR P1 og derpå 
programmedarbejder i DR 
Kultur.

Formand for Det 
Nationale Udvalg, Jørgen 
Thomsen, håber, at mange 
vil møde op for at holde 
den sønderjyske tradfition 
med afstemningsfest i 
hævd.

Den musikalske under-
holdning er lagt i hæn-
derne på Broagerlands 
Amatørorkester. 

Afstemning 
fejres i 
Broager
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Nugan Third Generation
Shiraz eller Chardonnay.

SPAR 4000

3 LITER

liter pris v/3 ltr. 33,32

9995

Normalpris 
pr. box 13995

500 G

kg pris 13,90

695
Broccoli
Kv. 1 – Spanien.

Hakket
oksekød 8-12 %
Pr. pakke 39,95

SPAR OP
 T

IL  6876

3 X 800 G

kg pris v/3 pk. 41,25

99.-

FØ

DS
ELSDAGSPRIS

SPAR OP TIL 16

00

       BIO-TEX
         600-850 g/750-1000 ml

Håndvask, Compact: Til kulørt 
eller hvidt tøj, Flydende: Anti-Kalk, 

til kulørt, hvidt eller sort tøj

1895
max. pris pr. vask v/1 stk. 2,71

Hele butikken bugner 
af tilbud – se bare her!

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 14. 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

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

VISITKORT LAVES
Pr-Foto

TLF. 29 25 95 50

Af Gunnar Hattesen

Ældre Sagen i gråsten skal 
finde ny topfigur. Efter 
mere end 10 år på for-
mandsposten, siger Svend 
Aage Janum stop, når der 
skal holdes årsmøde.

- Nu er det på tide, at en 
yngre person tager over, 
siger den 81-årige Janum, 
som træder tilbage på års-
mødet 18. marts.

- Jeg har mange andre 
ting, som jeg gerne vil bru-
ge mine kræfter på, siger 
Svend Aage Janum, som 
har været med til at udvik-
le Ældre Sagen til gråsten-
egnens største forening 
med over 1.100 medlem-
mer og et usædvanligt højt 
aktivitetsniveau.

Svend Aage Janum var 
medstifter af Ældre Sagen 
i gråsten i 1989, og var 
i begyndelsen næstfor-
mand under Jørgen D. 
Mathiesen. Janum var 
fra 1981 til 1993 medlem 
af gråsten byråd, valgt 
af De Konservative. I de 

12 år havde kommunen 
tre forskellige borgme-
stre, Nannsen (S), Peter 
Brodersen (V) og Bendt 
Olesen (S). 

Ældre-
formand 
siger stop

Det vælter ind med 
tøj, ting og kunder i 
Folkekirkens Nødhjælps 
genbrugsbutik i gråsten. 
Det er ikke altid, man får 
det, man kommer for, men 
så får man noget andet.
- Sidste år kunne gen-
brugsbutikken præstere et 
overskud på 225.000 kro-
ner, så der har været lidt at 
gøre gavn med, fortæller 
Ulla Brusch og peger på, at 
50.000 kr er blevet sendt 

til et projekt i Zambia. 
Beløbet er givet til lokale 
kvinder, som tager sig af 
børn, der har mistet de-
res forældre på grund af 
AIDS. Ulla Brusch tilføjer, 
at overskydende tøj sendes 
til Rumænien.

Omsætningen i gen-
brugsbutikken blev rekord-
høj på 274.000 kroner. I 
øjeblikket passes genbrugs-
butikken af 45 frivillige 
hjælpere. 

Pænt overskud i 
genbrugsbutik
Af Gunnar Hattesen

Nybøl fester 
i Holbøl

45 medlemmer af 
Nybøl og Omegns 
Pensionistforening dra-
ger på torsdag til Holbøl 
landbohjem til fødsels-
dagsfest. Programmet 
byder på en lækker menu, 
musik og dans og hyggeligt 
samvær. 

Nyvalg 
hos V
De fremmødte medlem-
mer på generalforsam-
lingen i gråsten Venstre 
genvalgte Erling Nissen, 
Rinkenæs, og Nis Iversen, 
Adsbøl, til bestyrelsen. 
Hans Jørgen Vaarbjerg, 
Snurom, der er formand 
for Venstre i Sønderborg 
Kommune, ønskede 
ikke at fortsætte i den 
lokale bestyrelse. I stedet 
blev Johannes Nielsen, 
Rinkenæs, nyvalgt til 
bestyrelsen. 
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EEtt ggooddtt aalltteerrnnaattiivv ttiill:: 
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HuHusksk V Valalenentitinsns d dagag d denen 1414.. fefebrbruauarr

Send blomster, vin, chokolade og italienske specialiteter fra din Interflora butik eller på interflora.dk

Husk, hvad blomster kan gøre

gråsten Blomster
Sundsnæs 2 - 6300 gråsten

Telefon 74 65 03 03

Billigere bilforsikring
til gode bilister

GF er et anderledes forsikringsselskab.
Vi vil kun forsikre gode bilister i fornuftige 
biler. Til gengæld sender vi årets overskud 
tilbage til vores bilkunder. Sidste år blev det 
til 164 millioner kroner. 

Ring 75 62 71 11 eller tjek www.gf-horsens.dk
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Kære medlem af forsikringsklubben GF Grænsen

Har du din bil forsikret i GF, er der penge på vej!

Skaderegnskab for de gode bilister i GF Grænsen er ved at blive klargjort, 

og for 2008 vil der blive betalt ca. 10 mio. kroner tilbage til klubbens med-

lemmer. I begyndelsen af marts modtager du en check med ca. 20% af din 

bilforsikring og dermed din andel af det flotte overskud. 

Tjen penge som medlem

GF Forsikring er et godt valg, når du vil spare penge. De seneste 10 år har 

GF Grænsen nemlig tilbagebetalt over 125 mio. kr. til medlemmerne. Har du 

været medlem i 10 år, har du med andre ord kørt næsten gratis i 4 år. 

Uanset uheld og skade på bilen.

Velkommen til fornuftige bilister

Forsikringsklubben vil gerne byde endnu flere gode bilister velkommen i 

klubben - men ikke alle og enhver! Vi optager kun fornuftige bilister med 

fornuftige biler efter princippet jo færre udgifter – jo billigere bilforsikring. 

På den måde sikrer vi os gode skaderesultater, og at du fortsat kan få penge 

tilbage.

Lokal og personlig rådgivning

På klubbens to kontorer i Kollund og Tønder har vi topmotiverede medar-

bejdere, der sætter dig som medlem i centrum. Vores team rådgiver om de 

mindste detaljer og gerne ved personlig kontakt.

 Tak fordi du kørte godt i 2008!

 Venlig hilsen

 Forsikringsklubben GF Grænsen

 

  Formand Svend Anker Petersen

Hyggelig 
sammen-
komst
Ældre Sagen i lundtoft 
havde en hyggelig søn-
dageftermiddag med 
"De Tre Tenorer" på 
Kliplev Plejehjem. 
Sammenkomsten bød på 
skønne sange og fornøje-
lige historier, og de optræ-
dende fik fortjent bifald fra 
de 40 tilhørere. 

lokalhistorisk Forening 
for Kliplev Sogn samlede 
30 medlemmer til gene-
ralforsamling. Formanden 
Kaj lassen nævnte i sin be-
retning, at der havde været 
en hel del aktiviteter med 
god tilslutning, deriblandt 

et besøg på Arreskov Slot 
og Christianskirken i 
Fredericia. 

Foreningen har genopta-
get udgivelsen af årsskrif-
tet, som ellers har manglet 
et par år.

Kassereren Ole Nielsen 

oplæste regskabet, der ba-
lancerede med 28,378 kr 
og viste et underskud på 
5.o60 kr. Underskuddet 
skyldes, at der er et lager af 
årbøger, som ikke er solgt.

På valg til bestyrelsen var 
Jørgen Hansen, grethe 
Petersen og Kaj lassen, 
som alle blev genvalgt. Et 
forslag fra bestyrelsen om 
at vælge en Arkivleder blev 
vedtaget. 

Tilfredshed med
årsskrift i Kliplev
Af Jens Jaenicke

Koncert med 
Thomas Kjellerup
Sangeren Thomas giver 
fredag den 27. februar 
kl. 20.00 koncert på 
Forsamlingsgården 
Sundeved i Vester Sottrup,

Thomas Kjellerup er en 
af landets fornemste trou-
badourer med flere hun-
drede udsolgte koncerter 

bag sig. Hans særkende er 
de enkle stemningsfulde

tekster, og de utrolig iøre-
faldende melodier.

Han er en af de få her-
hjemme der magter at gå 
på scenen helt alene og 
bevæge publikum en hel 
aften. 

Foto: Per Algreen

Sognepræst 
har sagt sin 
stilling op
Af Gunnar Hattesen

Nyheden om at den af-
holdte sognepræst Birgitte 
Christensen har sagt sin 
stilling op i Egernsund 
Sogn pr. 1. marts spredte 
sig hurtigt i går. Overalt 
blev budskabet modtaget 

med bøjede hoveder og 
tristhed.

Opsigelsen bunder i en 
ulmende uro i menigheds-
rådet, hvor tre medlem-
mer helt og fuldt bakker 
op om den folkekære, 
grundtvigske præst, mens 
de øvrige tre medlemmer 

med tilknytning til Indre 
Mission har været skepti-
ske omkring hende.

Formand for menigheds-
rådet, Margit Kristensen, 
beklager dybt opsigelsen 
fra den myreflittige præst.

- Det er forfærdelgt. I lø-
bet af det halve år, hun har 
virket i sognet, har hun 
fordoblet kirkegangen. Jeg 
har været meget glad for 
samarbejdet med hende, 
siger Margit Kristensen, 
som frygter, at sognet vil 
miste sin præstestilling, 
hvis de stridende fløje ikke 
kan forliges. 

Gør klar til
75 års 
jubilæum
gråsten Handelsstands-
forening kan 30. april 
fejre sit 75 års jubilæum. 
Allan gellert nævnte i 
bestyrelsens beretning, at 
man gerne vil have forslag 
til, hvordan festdagen skal 
markeres.

Blandt overvejelserne er 
at få lokalhistorisk Arkiv 
til at lave en særudstil-
ling og indbyde til en 
reception. 
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K.P Vinduespolering

PARCELHUSE fra 130,-  
inkl. aftørring af karme

Ring for tilbud  Tlf.: 31 14 97 50

v/ Kennet Petersen

El-installationsfi rma 
G. Frydendall Aps

BYENS ELEKTRIKER
Borggade 5  6300 Gråsten

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

Af Gunnar Hattesen

Kollund Brugs er blevet 
solgt for 950.000 kroner 
til et ejendomsselskab, som 
tilhører Thorkild Stamp, 
Rønshoved. Planen er, at 

Statoil 
har fået 
lotto
Nye og billigere spil-termi-
naler til lynlotto betyder, 
at Statoil i gråsten nu kan 
tilbyde kunderne lynlotto.

- Det er dejligt, det er 
lykkedes, siger Søren 
Rasmussen. Butikken 
har tidligere solgt 
skrabelodder.

Danske Spil kræver en 
spilleomsætning på mindst 
5.000 kr. pr. uge.  Lotto-terminalen blev installeret i går hos Statoil i Gråsten.

Erhvervsgenbrug
Miljøgodkendt 

affaldshåndtering
mandag-torsdag kl. 7.00-16.00

Fredag kl. 7.00-15.30
eller efter aftale

 

erhvervsaffald håndtering
og recycling

Planetvej 1-3 · 6300 gråsten · tlf. 74 65 21 20 · Fax 74 65 25 98
e-mail: knud.erik@heissel.dk ★ www.heissel.dk  

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

www.centerpubgraasten.dk

Tre genvalg hos
Kliplev pensionister
Af Jens Jaenicke

På generalforsamlingen 
i Kliplev og Omegns 
Pensionistforening for-
talte formanden, Maja 
langelund, at året havde 
budt på 12 møder. Der var 
afholdt lottospil, udflugt 

til Varde, et besøg af Den 
sønderjydske garde og 
julemøde i præstegården, 
hvor sognepræst Eva Wive 
løbner underholdt med 
fortællinger.
Til julefrokosten i 

Kliplevhallen var der mødt 
26 medlemmer.

Kassereren aflagde regn-
skabet, der balancerede 
med 16.427 kroner. Årets 
underskud var på 7.400 
kroner.

genvalgt til besty-
relsen blev formanden 
Maja langelund og Edel 
Zimmermann. Karin 
Hansen blev genvalgt som 
suppleant. 

Af Jens Jaenicke
 På generalforsamlingen i 
Strågårds Smedie i Kliplev 
nævnte formanden Nis 
Hye, at der var foretaget 
reparationer og vedlige-
holdelse på bygningerne. 
Desuden havde man opsat 
en postkasse.

Regnskabet blev aflagt af 
Christine Jessen. Det ba-
lancerede med 9.100 kr og 
viste et overskud på 6.300 
kr. Ejendommen er vurde-
ret til 730.000 kr.

Jørgen Hansen, Christine 
Jessen og Nis Hye blev 
genvalgt til bestyrelsen.

Som revisor ønskede 
Hans larsen ikke genvalg. 

I stedet valgtes Kirsten 
Hansen. Den anden re-
visor, Ejner Hohlmann, 
blev genvalgt ligeledes 
blev Inger Marie 
lausen genvalgt som 
revisorsuppleant.

geeneralforsamlingen 
sluttede med et inter-
ressant foredrag med 
Dahl Sørensen om Kliple 
Mærken, dets tilblivelse og 
udvikling gennem årene. 

Stabilt 
år i 
Strågårds 
Smedie

Brugsen 
i Kollund 
er solgt

lokalerne skal bruges til 
opbevaring af gamle biler.

- Vi er meget tilfredse 
med salget, fortæller 
formand for likvidati-
onsudvalget, Christian 
P. Hansen, som også har 
haft succes med salg af 
inventaret.

- Det er gået rigtig godt. 
Sammenlagt kommer vi 
ud med et overskud på 
300.000 kroner. Set i 
bakspejlet behøvede vi slet 
ikke at have lukket, påpe-
ger Christian P. Hansen, 
som er tilfreds med, at 
brugsen har kunnet betale 
enhver sit. 

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

På generalforsamlin-
gen i Kollund Frivillige 
Brandværn nævnte brand-
kaptajn Kaj Hansen i sin 
årsberetning, at brandvær-
net i det forgangne år har 
været til indsats 10 gange.

Samtidig kunne kaptaj-
nen hilse to nye medlem-
mer velkommen i værnets 
rækker. Kaj Hansen  
kunne også berette, at gF 
Forsikring i Kollund har 
sponsoreret en hjertestarter 
til brandværnet.  Desuden 
har værnet fået et sponso-
rat på to redningsdragter 
samt nogle tågestrålerør. 

Salget af medlemskort i 
brandværnets sluknings-
område gav et positivt 
resultat.

Brandkaptajn Kaj 
Hansen blev genvalgt. 
Desuden var der genvalg 
til bestyrelsesmedlem-
merne Dennis lorenzen 
og Dirk Beckmann. leif 
Kisbye og Jonny Bindzus 
fortsætter som suppleanter.

På årsmødet overrakte 
brandkaptajnen en lille 
erkendtlighed til vicekap-
tajn Klaus Tranum for 10 
års tro tjeneste. 

Hjertestater 
i Kollund

Lidt udover  
det sædvanelige Gråsten
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 v/Bente & Kenneth Sonnichsen
gl. Færgevej 38. Alnor. 6300 gråsten

Tel. +45 74 65 12 68
Fax +45 74 65 37 74

E-mail: alnor.kro@get2net.dk

Vi er altid klar til 
jeres næste fest

Vi modtager selskaber fra 12 til 80 personer.

Festpyntede borde med lys, blomster.
Duge og servietter i farver, som I selv vælger.

Vi tilbyder også overnatning på værelser med bad og toilet.
Ta’ selv brunch
Ta’ selv borde

Åben hus tilbud
Selskaber med varm middag

Bus selskaber
Mad ud af huset

Kig ind på www.alnorkro.dk og se priser på menuer.
Kort sagt vil I selv være gæster, så lad os 

overtage ansvaret i alle detaljer.
Kig ind og få en uforbindende snak. Vi har billeder 

af selskabsborde, menuer og kolde ta’ selv borde.

gråsten Ridecenter dan-
nede i weekenden rammen 
om et distriktstævne med 
deltagelse af heste fra hele 
Syd- og Sønderjylland.

- Det var et meget vel-
lykket stævne, hvor de 
lokale ryttere klarede sig 
pænt, fortæller stævne-
leder lene Christensen, 
Egernsund, som tilføjer, 

at der deltog 122 ryttere i 
distriktstævnet.

Blandt rytterne var 
20-årige Maria Kjærgaard, 
gråsten, som red på sin 
egen hest, Carell.

- Det er gået rigtig godt. 
Jeg er meget tilfreds med 
mine resultater, fortæller 
Maria Kjærgaard, som har 
reddet i 13 år. 

Maria Kjærgaard på hesten Carell. Ved siden af står 
hestepasser Rikke Nissen.

Vellykket 
ridestævne 
i Gråsten

Kirkens Korshær holder 
onsdag den 25. februar kl. 
19.30 et informationsmøde 
i IM-Huset, Fredensgade 
22 i gråsten.

Her vil repræsentanter fra 
Kirkens Korshær fortælle 
om den nye genbrugsbutik 
i Borggade 5. Der skal 

nedsættes en styregruppe 
bestående af 3 til 5 frivil-
lige, som skal stå for det 
praktiske i forbindelse med 
driften af butikken.

Kirkens Korshær vil 
gerne invitere interesse-
rede borgere, der kunne 
tænke sig at deltage i det 
frivillige sociale arbejde i 
den nye genbrugsbutik, til 
mødet, fortæller Poul Erik 
Marcussen.

Overskuddet fra butikken 
skal gå til at stabilisere og 
udvikle det sociale arbejde 
i Sønderborg Kommune.  

Vennekreds 
rækker en
hjælpende hånd
Af Jens Jaenicke

Vennekredsen ved 
Plejehjemmet i Kliplev har 
gennem året assisteret ved 
en del af hjemmets ar-
rangementer. Der er blevet 
holdt lottospil, sommerfest 
og julemarked. Det blev 
oplyst på generalforsam-
lingen, hvor kassereren; 
Christine Jessen, oplæste 
regskabet, der balancerede 
med 7995 kr og viste et 

underskud på 1541 kr. 
Foreningens formue er på 
65.438 kr.

genvalgt til bestyrel-
sen blev Bente lodberg 
Jakobsen, Christine 
Mathiesen, Helga Müller 
og Christine Jessen. Som 
suppleanter genvalgtes 
Frida Jørgensen og gustav 
Christiansen. Anne Marie 
Ejby Callesen og Erik 
Hansen genvalgtes som 
revisorer. 

Inge lise Jensen, Kystvej 
75, gråsten, blev den hel-
dige vinder af et gavekort 
på 250 kr til SuperBest i 
gråsten. 

Forretningerne i gråsten 
vil i slutningen af maj 
blive prydet med ma-
lerier. Det fremgik af 

beretningen for gråsten 
Handelsstandsforening, 
som Allan gellert af-
lagde på foreningens 

generalforsamling på Den 
gamle Kro.

- Kunstkilometer var en 
ny aktivitet og blev en stor 
succes med deltagelse af 
mange forskellige kunst-
nere, sagde Allan gellert.

Kunstkilometer var 
et samarbejde mellem 
Flensborg og gråsten, og 
skulle oprindeligt have 
været holdt hvert år, men 

Flensborg har meldt ud, at 
de ikke vil igangsætte et 
arrangement i år.

- gråsten skulle be-
tale for at bruge navnet 
Kunstkilometer og derfor 
bliver aktiviteten i år kaldt 
Kunstneruge, sagde Allan 
gellert, som forudså, at 
arrangementet vil blive 
mindre end i 2008.

genvalgt til bestyrelsen 
blev formanden Anke 
Nielsen og bestyrelsesmed-
lemmerne Allan gellert 
og Conni Nielsen. Ny 1. 
suppleant blev Pernille 
Aaskov Nielsen, Flügger 
Farver, som afløser Kaj 
Jacobsen, der ikke ønskede 
genvalg. 

Kunstneruge 
erstatter 
Kunstkilometer

Pia Hagge, Anke Nielsen og 
René H. Jakobsen i samtale 
under generalforsamlingen.

Møde om 
genbrugs-
butik i 
Gråsten

Årsmøde 
i Skelde
Skelde Vandværk holder 
generalforsamling tors-
dag den 12. februar kl. 
19.30 hos "Frøken Jensen i 
Skelde.

På valg til bestyrelsen er 
Frode lehrmann, Preben 
Jensen, Knud Jørgen lei 
og Jørgen Vestergaard. 

Møde om 
Selma 
Lagerlöf
gråsten Ældreklub får 
onsdag den 11. februar 
besøg af forfatter og læge 
Nanna Drejer, Svendborg, 
som vil fortælle om den 
svenske forfatter Selma 
lagerlöfs liv og digtning. 
Selma lagerlöf, der levede 
fra 1858-1940, fik i 1909 
Nobelprisen i litteratur.

Mødet holdes i 
Ahlmannsparkens 
Cafeteria og begynder 
kl. 14.45. 

Vinder af 
gavekort

Sønderjysk kaffebord er 
med det store opbud af 
alle slags kager et billede 

på sønderjysk tradition og 
gæstfrihed.

Søndag eftermiddag 
mødte 85 lækkersultne 
mennesker op på Den 
gamle Kro for at spise 
kringle. boller, lagkager og 
brødtærte.

Der var 29 forskellige 
slags kager, så der var no-
get at gå til.

Hotelejer Doris Schmidt 
fortæller, at Den gamle 

Kro gennem 4 år har ar-
rangeret sønderjysk kaf-
febord, og skønsmæssigt 
4.000 mennesker har nydt 
at spise de mange kager. 

85 til godt 
sønderjysk 
kaffebord
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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

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

D E L I K A T E S S E N

30001995

Coop Flydende 
margarine
3 fl . a 
500 gr.

Nyrøget 
hamburgerryg
pr. 1/2 kg.

Gammeldags 
fastelavnsbolle
4 stk.

2500

Theboller
4 stk. 

1200

Spar 
30.00
pr. kg.

Spar  
8.85

B A G E R A F D E L I N G

5495

Hørup
Kartoffel 
spegepølse
eller 
kogt Sardel

Spar  
4.00

Spar  
11.00

Spar  
15.00

SuperBrugsen Broager . tlf. 73441500 . Storegade 10

Broager

På det første møde efter 
generalforsamlingen har 
bestyrelsen for gråsten 
Ringriderforening med 
formanden Pren Kleis i 
spidsen konstitueret sig. 
Ny næstformand blev fili-
alchef i Andelskassen Bo 
Hansen, der afløser Knud 
Erik Heissel.

Per Rosenberg fortsæt-
ter på sekretærposten, 
mens Jesper Thomsen 

varetager opgaven som 
kasserer. Keld Jørgensen 
er pladskommandant og 
Hans Heissel er udpe-
get som pladsassistent. 
Reiner Petersen er sta-
dig PR-medarbejder og 
webmaster.

Årets ringriderfest finder 
sted den 17.-20. juli, og det 
er 102. gang, den finder 
sted. 

Bestyrelsen gør klar til sommerens højdepunkt i Gråsten. 
Her ses Reiner Petersen, Hans Heissel, Bo Hansen, Jesper 
Thomsen, Preben Kleis og Per Rosenberg.

Ny 
næstformand i 
ringriderforening

På Kværsløkkevej i Kværs 
var der tirsdag formiddag 
et gasudslip. gasudslippet 
skete i forbindelse 
med gravearbejde til et 
bredbåndsnet.

Både Kværs-Tørsbøl 
frivillige Brandværn 
og gråsten frivillige 
Brandværn rykkede ud til 
uheldsstedet. lækagen blev 
hurtigt fundet. 

Gasudslip 
i Kværs

Rigtig 
gammeldags kro
Af Gunnar Hattesen

Så længe der har været veje 
til, og mennesker har begi-
vet sig på langfart, har der 
været behov for at komme 
i ly for natten og få et mål-
tid mad.

Alnor Kro har i genera-
tioner været et naturligt 
samlingssted for lokale og 
folk på gennemfart.

Bente og Kenneth 
Sonnichsen er et aktivt 
kropar, der kan klare alt 
lige fra lækkert smørrebrød 
til frokost til de helt store 
arrangementer.

- Det seneste års tid 
har vi satset på selska-
ber og mad ud af huset. 
Efter at vores søn stop-
pede som kok tilbyder vi 
ikke længere et a' la carte 
spisekort, siger Kenneth 
Sonnichsen, der er udlært 
kok og tidligere har arbej-
det i det københavnske 
restaurationsliv.

Bente og Kenneth 
Sonnichsen har drevet 
Alnor Kro i 18 år.

- Fremover er der familie-
fester og selskaber, der står 
øverst på menuen, siger 
Kenneth Sonnichsen. 

Kroparret på Alnor Kro, Bente og Kenneth Sonnichsen 
satser på selskaber og mad ud af huset.
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Arrangør:

Foreningen for
Forsamlingsgården

Sundeved

THOMAS 
KJELLERUP

på Forsamlingsgården 
Sundeved,

Vester Sottrup

Fredag den 27. februar
kl. 20.00

Entré 150 kr.

Billetter kan købes på

www.sonderborgbilletten.dk
Biblioteket i Vester Sottrup

Fo
to

: B
æ
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øj

Gråstenpige 
vil være 
soldat
Der er masser af krudt i 
23-årige Anja Pedersen. 
Hun har gå-på-mod, er et 
energibundt og har nu søgt 
nye udfordringer. Siden 
2004 har hun været butik-
saassistent i Inter Sport i 
gråsten, men nu skal der 
ske noget nyt.

- Jeg har været meget glad 
for at arbejde i butikken, 
men nu har jeg lyst til at 

prøve noget nyt. Og hvis 
det skal ske inden jeg stif-
ter familie, skal det være 
nu, siger Anja Pedersen, 
der er startet som soldat på 
Skive Kaserne.

- Det er en gammel 
drøm, som jeg gør til vir-
kelighed, siger den kække 
gråstenpige, som i fritiden 
har spillet meget håndbold 
og fodbold. 

Anja Pedersen skal i de kommende tre måneder finde ud af, 
om forsvaret er en fremtidsmulighed.

Af Bettina Jessen

Kirsten og Rejners 
Begravelsesforretning i 
Padborg så dagens lys for 
godt to år siden. De to 
indehavere hedder Kirsten 
Pedersen Madsen (52 år) 
og Rejner Saks (56 år), 
men de vil helst kendes 
som Kirsten og Rejner, 
og det er også som oftest 
sådan de tiltales af de 

efterladte i forbindelse med 
arbejdet som bedemænd.

Det er to hjertevarme 
mennesker med en tillids-
vækkende udstråling, der 
befinder sig i begravelses-
forretningen på Frøslevvej 
i Padborg. Indretningen er 
hyggelig og bevidst holdt 
i lyse farver. Kirsten og 
Rejner vil gerne skabe en 
afslappet og rar atmosfære, 
og det er lykkedes for dem. 

Man kan godt forestille 
sig, at omgivelserne samt 
de to rare ansigter kan gøre 
det lidt nemmere, når man 
skal til at snakke om noget 
så svært som afskeden med 
en elsket person.

 Kirsten Pedersen 
Madsen fortæller, at hun 
er i færd med at uddanne 
sig til familieterapeut, 
og at netop sorgbearbej-
delse og samtalerne med 
de efterladte er noget, de 
to bedemænd gør meget 
ud af. For eksempel tilby-
der de sorgbearbejdelse i 

selvhjælpsgrupper eller på 
tomandshånd.

Man kan ellers roligt sige, 
at det er tilfældighedernes 
spil der som har gjort, at 
Kirsten og Rejner er hav-
net i bedemandsbranchen.  
Kirsten har i mange år 
arbejdet indenfor offentlig 
administration, men blev 
for fire år siden bogsta-
veligt talt headhuntet til 
jobbet som bedemand på 
grund af sine menneskelige 
egenskaber. Rejner var 
med til jobsamtalen, da det 
jo ikke ligefrem er et  8 til 
16 job, så der kræves en vis 
portion forståelse fra ens 
bagland.

 Jo mere de hørte om job-
bet, jo mere tænkte Rejner: 
”Hvis Kirsten siger nej til 
jobbet, så vil jeg gerne have 
det”.

Men Kirsten sagde ikke 
nej. Rejner, som er han-
delsuddannet og på davæ-
rende tidspunkt var ansat 
ved en vinduesfabrik, var 
dog blevet så interesseret 
i bedemandsjobbet, at 
han startede som week-
endhjælp på Kirstens nye 
arbejdsplads.

Den 2. januar 2007 
startede de to så 
Kirsten og Rejners 
Begravelsesforretning 
med afdelinger i Padborg 
og Aabenraa. Rejner har 
gennemgået diplomuddan-
nelsen som bedemand ved 
De Danske Bedemænd. 
Ud over alle de praktiske 
og administrative opgaver 
omkring en begravelse eller 

bisættelse samt ovennævn-
te sorgbearbejdelse, tilby-
der Kirsten og Rejner også 
foredrag. Det kan være 
skoleklasser, ældresagen 
eller andre interesserede 
grupper, som kunne tænke 
sig at høre om bedeman-
dens arbejde, arveloven 
eller hvordan man får talt 
med sine pårørende om 

sine ønsker i forbindelse 
med ens død.

På landsplan udgør bi-
sættelserne 75 %, men i 
de små sogne, specielt ude 
vest på, stadig er begravel-
serne der er mest tradition 
for – og vel at mærke store 
begravelser, hvor stort set 
alle i sognet deltager i 
højtideligheden. 

Begravelse 
med omsorg

Årsmøde i 
SuperBrugsen 
i Broager
Broager Brugsforening 
holder generalforsamling 
onsdag den 4. marts kl. 
19.30 i dagligvareforret-
ningen. Formanden Niels 
Peter Petersen og uddeler 
Bent Moldt vil fortælle om 
årets gang, omsætning og 
udvidelsesplaner.

På valg til bestyrelsen er 
Kaj Teiskert og Helmuth 
Hansen.

Der bydes på et let 
traktement og tilmelding 
kan ske i kundeservice. 
Brugsforeningen har 1400 
medlemmer. 
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Gråsten slotskirke
Søndag 15. februar kl. 10.00 
ved Sofus Boas fra Søgaard.

Adsbøl kirke
Søndag 15. februar kl. 9.00 

ved Kevin O. Asmussen

kværs kirke 
Søndag 15. februar kl. 10.00 

ved Kevin O. Asmussen 

broAGer kirke
søndag 15. februar 10:30 

Gudstjeneste S.K.S.

Felsted kirke
Søndag 15. februar kl. 10.00 ved 

Hans Jørgen Østergaard

eGernsund kirke
Søndag 15. februar kl. 10:30 

rinkenæs kirke
Søndag 15. februar kl. 10.30 

Korskirken ved Birgit Christensen

kliplev kirke
Søndag 15. februar kl. 10:00 
Gudstjeneste Seksagesima 
søndag Eva Wiwe Løbner

vArnæs kirke
Søndag 15. februar kl. 
9:00 ved Østergaard

LUNDTOFT IDRÆTSFORENING
INDBYDER TIL 

GENERAL-
FORSAMLINGER

FOR LIF’S AFDELINGER 
PÅ FØLGENDE DATOER:

FODBOLD: Torsdag d. 26. marts 2009 
kl. 19.30 i Kliplevhallen

GYMNASTIK: Torsdag d. 19. februar 2009 
kl. 20.00 på Felsted  Skole.

BADMINTON: Tirsdag 24. marts 2009 
kl. 19.30 i Kliplev hallen

HÅNDBOLD: Onsdag d. 18. marts 2009 
kl. 19.30 i Kliplevhallen

Husk at gøre din ind� ydelse
gældende ved at møde frem!
Sæt kryds i kalenderen i dag.

DAGSORDEN I HENHOLD 
TIL VEDTÆGTERNE.

Forslag der ønskes behandlet på 
generalforsamlingerne fremsendes

til formændene senest 4 dage inden mødet.

Lundtoft Idrætsforening

GENERALFORSAMLING

i Lundtoft afdeling

tirsdag den 3. marts
kl. 19.00

i Kliplev Pakkecentral.

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Bestyrelsen

GuDstjenester

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

tak til
Fri Cykler Gråsten

 Fri Cykler gråsten har sponsoret 
trøjer til gråsten løb og Motion.

Det siger vi hjertelig tak for.
Løberne

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

Gråsten og Omegns
Stiftet 1942

Pensionistforening

FERIEMØDE I AHLMANNSPARKEN 
MANDAG DEN 23. FEBRUAR 

KL. 10.00

Ferie til Dessau
fra den 8. – 13. august 2009.
Kom og hør om turen. Fra den dag 

kan man skrives op til rejsen

Forårsfesten i Ahlmannsparken er lørdag 
den 21. marts, –og ikke den 27. marts 2009. 

mvh. Aase på bestyrelsens vegne

SANGEFTERMIDDAG I  RINKENÆS
Onsdag d. 18. februar kl. 14.30 - 16.00

Vi synger sange eft er Højskolesangbogen i konfi rmations-
stuen, sammen med organisten og præsten.

Vi har kaff e på kanden.
Alle er hjertelig velkommen.

Mange hilsner
Rinkenæs Menighedsråd

Hej cowboy i Holbøl
 Stort tillykke. Vi glæder os til din 30 års fødsels-
dagsfest på lørdag. Vi kommer med godt humør.

Vennerne

Lidt udover  
det sædvanelige Gråsten
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Hørt i byen
Journalist på Radio Syd, 
Torben Ølholm, er en 
fremragende sangpoet. 
På fornem vis havde 
han forfattet en sang, da 
Helga Pørksen Schmidt, 
Hønsnap Mark, forleden 
fejrede tre gode snese år 
på Den gamle Kro. 

Egernsund Pensionist-
forening har allerede 
solgt samtlige 52 pladser 
til busturen til Dresden 
i slutningen af maj. Den 
fine opbakning glæ-
der formanden Marie 
gormsen.

Der er udsolgt, når 95 
medlemmer af Ældre 
Sagen i gråsten onsdag 
den 18. februar drager til 
Kværs for at se et muntert 
dilettantstykke.  

Årbogen, som udgives 
af lokalhistorisk Arkiv 
i Broager, er et sam-
lerobjekt for folk på 
Broagerland. Årbogen er 
udgivet i 400 eksempla-
rer, og der er kun 100 ek-
semplarer tilbage af 2008 
udgaven, som kan købes 
hos Ihle.

Kristina Michelsen, 21 
år og fra Vester Sottrup, 
er efter et år som elev 
i Broager Sparekasses 
afdeling i Sønderborg, 
kommet til sparekassens 
afdeling i gråsten. Hun 
er uddannet som finans-
assistent til august.

Sydbanks dankortauto-
mat i gråsten blev for-
leden ødelagt af en hær-
væksmand, og var ude af 
drift et døgn. Banken har 
fået gode videobilleder af 
gerningsmanden.

P-vagten var onsdag 
i gråsten og udskrev 
en halv snes bøder a' 
510 kroner i Nygade. 
Tidligere kom P-vagten 
altid om tirsdagen, men 
det kan billisterne ikke 
længere regne med. 

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.

Lidt udover  
det sædvanelige Gråsten

LOTTOSPIL
Gråsten Friskoles Venner afholder 

lotto i Ahlmannsparken

fredag 13. februar kl. 19:00
Derefter hver 14. dag

MUSIK I EN KLASSE FOR SIG …
FRA BEATLES TIL BRUDEVALSEN

Salon Hårtotten
v/ Bente Kraag

Ulsnæs Centret  . 6300 Gråsten
Tlf. 74 65 21 11

Vælgerne skal to gange 
til stemmeurnerne i år. 
Første gang 7. juni, hvor 
der er valg til Europa-
Parlamentet. Anden 
gang 17. november, hvor 
der er valg til byråd og 
regionsråd.

De to kommende valg 
satte deres præg på gene-
ralforsamlingen i gråsten 

Venstre. Formanden Peter 
Brodersen glædede sig 
over, at flere engagerer sig 
i vælgerforeningens ar-
bejde, og kunne notere en 
fremgang på 10 procent i 
medlemstallet.

Det lokale folketings-
medlem Ellen Trane 
Nørby nævnte, at fi-

nanskrisen sætter sit præg 
på Christiansborg.

- For et år siden mang-
lede vi arbejdskraft. 
Situationen har hurtigt 
ændret sig, sagde Ellen 
Trane Nørby, som lovede, 
at regeringen vil gøre en 
kraftig indsats for, at ar-
bejdsløse ikke kommer på 
kontanthjælp.

- Danfoss sendte tidligere 
en lastbil afsted om dagen 
til Rusland. Nu sender 
man ikke engang en af-
sted om ugen, sagde Ellen 
Trane Nørby som eksem-
pel på finanskrisen.

Venstres borgmester-
kandidat Tage Petersen 
var fortrystningsfuld 
omkring et systemskifte i 
Sønderborg Kommune.

- Socialdemokraterne i 
byrådet har netop bevilget 
sig klækkelige lønforhø-
jelser til medlemmer af de 
kommunale forsynings-
selskaber. Det er under-
ligt, at politikkerne skal 
bevilge sig selv mere i løn. 
Socialdemokraterne har 
en dårlig sag, mente Tage 
Petersen, som endvidere 
omtalte en række lokale 
initiativer, som byrådet bør 
tage fat i.

gråsten Venstre vil senere 
på foråret opstille tre kan-
didater til byrådsvalget. 

Formand for Gråsten Venstre Peter brodersen, folketingsmedlem Ellen Trane Nørby og 
partiets borgmesterkandidat Tage Petersen.  

Kære Mor, svigermor og mormor 
Tillykke med de 80 år. D. 16.2.

Samtidig tillykke med den ny lejlighed.
Hilsen Pia, Rene, Nicki og Kevin

Kære Oldemor, mormor. 
svigermor, mor.

Tillykke med de 80 års. fødselsdag d. 16. feb.
glæder os til søndag.

Knus. Kasper, Michael, Morten, 
Malene, Susanne, Poul og Viv

V gør klar til 
byrådsvalg
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Hvor stor skal
din bøf være ?? 

Svine
koteletter
2 kg

Verdensbøffer
fl ere
varianter 

Kartofel
spegepølse
fra Als

Økologisk
mælk
fra Tinglev
fl ere
varianter

Rød merrild
kaffe

19” LCD Fjernsyn 
HD ready
med
indbygget
dvd

kun 

7995

5495

2 liter

1200
3 poser

8995

kun

179500

pr stk

2500langt
under

1/2 pris

slagternes 
speciale 

 kun
10 stk

Æbler
mange
varianter 

10 stk

2000

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

Gråsten

Annoncen er trykt med forbehold for trykfejl

12 Uge 46
11. november 2008
1. årgang


