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

kværsGade 18, kværs, 
6300 Gråsten

Krop helse helhed
v/ kropsterapeut Iee Christiansen

Tilbyder fl g. behandlinger: 

Kropsmassage - Akupressur - Shiatzu
Alle behandlinger kan du få fra 30 minutters varighed og op til 1,5 time

Krop helse helhed v/ kropsterapeut Iee Christiansen
Fiskenæsvej 13, 6300 Gråsten · Tlf. 74621474 el. 30701474

Se mere på www.krophelsehelhed.dk

 
 
 BOGUDSALG

STARTSKUD KL. 7.00

ONSDAG DEN 25. FEBRUAR

gRÅsTeN BOghANdeL
Ulsnæscentret
sundsnæs 11 6300 gråsten
tlf. 74654422 · e-mail: 4890@dogpost.dk

Vi byder på
gratis rundstykker 

til at tage med hjem 
til morgenkaffen

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
Har du smagt en af 

delikatessens 
menuer?

Mandag: Medister m/rødkål
Tirsdag: Hamburgerryg m/gemyse
Onsdag: Laks m/hollandaise
Torsdag: Gullasch m/mos
Fredag: Herregaardsbøf m/ beanisesovs

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

NATURMÆLK
LET- SKUMMET- OG MINIMÆLK

TA' 2 LITER

12.-
literpris v/2 liter 6,00

SuperBest Gråsten · SuperBest Kruså
Tlf. 74651019  ·  Tlf. 74671226

Festlig 
fastelavn 
i Gråsten
Af Gunnar Hattesen
Foto Jimmy Christensen

En hel del superhelte og prinsesser, et 
par sørøvere og en enkelt robot slog 
lørdag formiddag katten af tønden på 
torvet i Ulsnæs Centret i Gråsten.
Der gik ikke mange mi-
nutter, fra der var givet 
grønt lys til tøndeslagnin-
gen, og til slikposer væl-
tede ud af den smadrede 
tønde hos de 8-13 årige.

Alle nåede dog at få lov 
til at slå, og var man ikke 
lige en af de heldige, der 
blev kattekonge eller kat-
tedronning, så var der også 

titlen som årets bedste 
udklædte.

De 0-7 årige fik også lov 
til at tæve løs på en tønde, 
men der gik en halv 
time, før 6-årige Kasper 

Henriksen, Avnbøl, med 
et velrettet slag blev 
kattekonge.

Der var mange flotte 
udklædninger. Det 
var 8-årige Kevin 

Frederiksen, Gråsten, 
der var udklædt som sne-
mand, som løb med titlen 
hos de ældste og 3-årige 
Anna Johansen, der 
var udklædt som Pippi 

Langstrøm, der løb med 
titlen hos de mindste.

Tøndeslagningen var 
arrangeret af Gråsten 
Handelsstandsforening 
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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

CAFE & MUSEUM

KURSER

FESTINSPIRATION

SCRAPBOOKING

SKABELONER & VÆRKTØJ

ÆSKER & INDPAKNING

Åbningstider:
mandag - fredag: 10.00 - 17.30

lørdag: 10.00 - 16.00
søndag: 11.00 - 16.00

Lukket: Helligdage, 24. og 31. dec. 

Bomhusvej 3, 6300 Gråsten
www.karenmarieklip.dk
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CAFE & MUSEUM

KURSER

FESTINSPIRATION

SCRAPBOOKING

SKABELONER & VÆRKTØJ

ÆSKER & INDPAKNING

Åbningstider:
mandag - fredag: 10.00 - 17.30

lørdag: 10.00 - 16.00
søndag: 11.00 - 16.00

Lukket: Helligdage, 24. og 31. dec. 

Bomhusvej 3, 6300 Gråsten
www.karenmarieklip.dk

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

Anders Jessen, Stenløkke 
16, Kliplev, fylder tors-
dag den 26. februar 
7o år. Han er en kendt 
borger i Kliplev, og var 
indtil for nogle år siden 
medejer af og sælger hos 
Maskincentret i Felsted.

Sin læretid som smed og 
maskinbygger overstod 
han i Uge. Efter sin solda-
tertid på 16 måneder som 
dragon i randers var han 
svend et par år hos smeden 
i Nybøl. Derefter var han 
i 28 år ansat i firmaet P. 
Chr. Lausen. Sine sidste 20 

arbejdsår var han medejer 
af maskincentret i Felsted.

Siden 1962 har han 
været medlem af Kliplev 

frivillige Brandværn. Fra 
sine mange år som sælger 
og reparatør af landbrugs-
maskiner er Anders Jessen 
blevet en kendt og respek-
teret mand i vide kredse, 
især blandt landmænd. 
redelighed og tillid til 
ham var der overalt. I 
nogle år har han nu nydt 
et fortjent otium. Han er 
gift med Christine, de har 
to børn, der begge bor i 
Kliplev. Næsten som en 
fødselsdagsgave oplevede 
han så for ganske kort tid 
siden at blive morfar. 

Kendt 
Kliplevborger 
fylder 70 år
Af Jens Jaenicke

Anders Jessen, Kliplev, 
fylder 70 år

Folketingsmedlem Ellen 
Trane Nørby (V) taler 
onsdag den 25. februar kl. 
14.45 i Ahlmannsparken.

Ellen Trane Nørby har 
kaldt sit lysbilledforedrag:" 
Hvor blev kvinderne i 
kunsten af?"

Hun er uddannet kunst-
historiker og medlem af 
Folketingets kulturudvalg.

Mødet er arrangeret af 
Gråsten Ældreklub. 

Salon Hårtotten
v/ Bente Kraag

Ulsnæs Centret  . 6300 Gråsten
Tlf. 74 65 21 11

Ellen Trane 
Nørby taler 
i Gråsten
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Rynkeby til 1/2 pris

SPAR OP
 T

IL  700

FRIT VALG

1195
500 G

kg pris 69,90

3495

Malbec er utrolig kompleks og 
med power og tydeligt præg af den 
specielle terroir. I både bouquet og 
smag byder den på delikate toner af 
chokolade, mørke blommer, vanilje fra 
fadlagringen og en raffi neret, fl øjlsblød 
eftersmag af mokka og vilde bær.

Cabernet Sauvignon 
er en tæt og kraftig 
krydret vin med en fl ot 
frugtsmag af modne 
solbær, kirsebær, grønne 
urter og lidt egetræsfad.

Malbec: 
Månedens vinder i Downtown

SPAR OP
 T

IL  10985

liter pris v/3 fl. 44,44

100.-

FØ

DS
ELSDAGSPRIS

HALV PRIS

RYNKEBY 
       BLANDET SAFT

           0,75-1 liter 
          Original: Rød, Gul, Bær eller Light
          Økologisk: Rød eller Hyldeblomst

10.-
max. pris pr. færdigblandet liter 

v/1 stk. 2,67

Kyllingefi let 
med inderfi let
Dansk og salmonellafri.

Kondi Karl
eller 
Skovmand
Skovmand: Original 
eller Ekstra Grov.
1000 g. Fra Schulstad.

Højst 6 stk. pr. kunde – derefter er prisen 
kr. 19,95 for Original og kr. 21,95 for Økologisk.

Conquista Reserve 2006
75 cl – Argentina.
Malbec eller Cabernet Sauvignon.

Se fl ere tilbud på www.superbest.dk Tilbuddene gælder t.o.m. lørdag 28. februar 2009

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

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

se 
på www.graasten-avis.dk
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El-installationsfi rma 
G. Frydendall Aps

BYENS ELEKTRIKER
Borggade 5  6300 Gråsten

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

Industrivej 1 · 6310 Broager· Tlf. 74 44 27 97
broagerauto@tdcadsl.dk 

 

BROAGER AUTOVÆRKSTED
Brugte biler:     30 år med biler

 
 

 

 
 

  
 
 

Autoreparation – bremser – service m.m.
Få et tilbud – Mulighed for lånebil.

Se mere på vores hjemmeside www.broager-auto.dk

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,-

Pakkerne 
skal frem
Torben Frandsen i 
Egernsund er iværksætter. 
Han har den der selvstæn-
dighedstrang i sig. Den 
61-årige har det bedst, når 
han kan træffe selvstæn-
dige valg og drive en virk-
somhed 100 procent efter 
hans egen næsetip.

Han har mange års prak-
tisk erfaring i pakketrans-
portbranchen, og driver 
Gråsten Kurèr, der er et 
enmandsbetjent firma. 

Han kan tilbyde at trans-
portere en vare fra a til b 
indenfor Danmark.

- Jeg elsker at køre på 
landevejene. Forleden 
var jeg med en pakke i 
Ålborg. Det var en herlig 
tur på 600 km, fortæller 
Torben Frandsen, der flyt-
tede til Egernsund i 1987 
fra Amager. Lokalt er han 
best kendt som "Toben 
Sendebud".

Han er i væksthumør 

og står også bag 
HT Marketing og 
Webregnskaber.dk, hvor 
han laver regnskaber for 
forretningsdrivende.

Torben Frandsen har 

en stor berøringsflade, 
og i fritiden elsker han at 
køre en tur ud i naturen 
på en af sine to velholdte 
motorcykler. 

Hurtighed, fleksibilitet og præcision er nøgleord for Torben 
Frandsen, som driver Gråsten Kurèr.

Landmænd skal 
have ny formand
Gårdejer Henrik J. 
Enderlein, Blans, stopper 
som formand for Landbo 
Syd. Landboforeningens 

medlemmer skal derfor 
på generalforsamlingen 
onsdag den 4. marts på 
Gråsten Landbrugsskole 
vælge hans afløser. Henrik 
Enderlein har været for-
mand i seks år. 

De 65 børn og voksne 
fik en herlig oplevelse, da 
de søndag eftermiddag 
overværede familiefore-
stillingen "Eventyrenes 

verden" på Det Lille Teater 
i Ladegårdskov.
Stykket opføres igen tirs-
dag, onsdag og torsdag - 
alle dage kl. 19.00. 

Eventyrenes verden
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www.nana-hairstyle.dkNygade 5 · 6300 Gråsten 
  

Gavekort værdi DKR 20,00

NY ÅBNING

02.03.2009

Åbningstider
Mandag  09:30 – 18:00
Tirsdag  09:30 – 18:00
Onsdag  09:30 – 18:00
Torsdag  09:30 – 18:00
Fredag  09:30 – 19:00
Lørdag  09:30 – 14:00
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BØRNEKLIP  100.00
  120.00HERREKLIP

DAMEKLIP

DKR

  170.00

musik og Sportsbar

The Noodles er et band der har specialiseret sig i Kim Larsen
Se mere på www.noodles.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

The Noodles
Lørdag d. 28/02 

kl. 23.00

Aabenraa Kommune fore-
slår i et oplæg, at skolebørn 
fra Bjerndrup fremover 
skal gå i Tinglev Skole. 
Eleverne fra Bjerndrup går 
ellers i Kliplev Skole.

Severin Sivesgaard, 
Bjerndrup, er en stærk 
modstander af oplægget til 
ny skolestruktur.

- Børnene og deres 
forældre er knyttet til 
Kliplev med fælles kirke, 
idrætshal, børnehave og 
dagpleje. Den tilknytning 
vil vi gerne bibeholde, siger 
Severin Sivesgaard, som 
opfordrer folk i Bjerndrup 
til at protestere mod 
skolestrukturforslaget. 

Her ses  Karina Tietje Rogat med førskolebarnet Sebastian 
og Severin Sivesgaard, som protesterer mod skoleflytningen.

Bjerndrup 
afviser Tinglev Af Gunnar Hattesen

Gæsterne fra TM Tønder 
stillede op med en svagt 
besat bænk. Det skulle vise 
sig at blive dyrt i længden. 
HK Egene Graastens U 18 
drenge kværnede med en 
god gang håndbold og fine 
opspil, da der var topkamp 
i Ahlmannsparken med 
over 200 tilskuere.

Og gæsterne fra 

marskbyen blev helt ud-
spillet i 2. halveg.

HK Egene havde en 
meget velspillet målmand 
i Lucas Hoüwi, som præ-
sterede nogle formidable 
redninger. Kampens 
bedste spiller var Nicolai 
Jacobsen.

Gråsten vandt kampen 
med 27-22 efter 12-8 ved 
1. halveg.

Målscorere var ruben 

Beck 2, Christian 
Schöning 8, rasmus 
Ludvigsen 2, Kenneth 
Shneider 3, Henrik 
Nielsen 3, Søren Frudsgård 
2, Nikolai Jacobsen 4, 
Sebastian Ecklund 1 og 
Kenneth Sørensen 2.

Gråstens drenge er ube-
sejrede, og ligger på 1. 
pladsen. Træneren Gerhard 
Jacobsen har skabt et godt 
sammenspillende hold, 
som løfter i flok, og som 
er godt på vej til at rykke 
op i Jyllandsserien i næste 
sæson. 

Gråsten godt 
på vej

HK Egene Graastens U 18 drenge vandt topkampen mod Tønder med 27-22.

Næsten 
udsolgt til 
koncert
Man kan stadig nå at sikre 
sig en plads til koncerten 
med Thomas Kjellerup. 
Koncerten foregår på fre-
dag i Forsamlingsgården 
Sundeved i Vester Sottrup, 
hvor den begynder kl. 
20.00.

- Vi har solgt 140 billet-
ter, men der er stadig 30 
tilbage, fortæller næstfor-
mand i Forsamlingsgården 
Sundeved, Arne Mandrup, 
som nævner, at de reste-
rende billetter vil blive 
solgt i døren. 
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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

Kværs Autoophug blev 
fredag formiddag ramt 
af en voldsom brand, 
der raserede det ene af to 
værksteder.

Branden opstod, da en 
medarbejder skulle tømme 
en benzintank på en bil, 
før den skulle skrottes. 
Medarbejderen ville lave 

hul i tanken med en bore-
maskine, som det har væ-
ret praksis i mange år.

Men en gnist antændte 
benzindampene, men tak-
ket være godt og hurtigt 
arbejde fra de frivillige 
brandværn i Kværs-Tørsbøl 
og Gråsten blev skaderne 
begrænset til det ene 
værksted. 

Brand hos 
Kværs 
Autoophug Opbakningen mang-

lede ikke, da Felsteds 
Borgerforening og Felsted 
Ugens Venner søndag 
holdt familiebanko i 
Felsted Hallen med 250 
deltagere.

Der var mange ga-
ver, man kunne vinde. 
Hovedgevinsten var et 
weekend ophold på Hotel 
Dania i Silkeborg.

I alt var der over 50 ge-
vinster, som alle var spon-
soreret af virksomheder i 
Felsted og omegn. Der var 
alt lige fra købmandskurve 
til pilgrim smykker og 

USB stik, og så var der jo 
hovedgevinsten, som blev 
vundet af Maria Petersen. 

Formand for borgerfor-
eningen, Troels Olesen, 
åbnede bankospillet med 
nogle praktiske infor-
mationer, hvorefter den 
nye opråber, Andreas 
Hoffmann, gik i gang med 
selve spillet.

Stemningen var koncen-
treret, da spillet var i gang 
og hver gang der blev sagt 
”banko” eller ”pot” kunne 
man høre sukkene rundt i 
hele hallen. 

Da pausen var forbi, 

skulle den eftertragtede 
pris ”Årets Felstedborger” 
uddeles. 

Der havde været 5 kan-
didater at vælge mellem og 
komiteen var enige om, at 
det skulle være 80-årige 
Holger rerup.

Holger rerup er en me-
get respekteret og kendt 
borger i Felsted. Selvom 
han er gået på pension, 
hjælper han stadig sin 
arbejdsplads.

Han er en mand med 
masser af menneskeligt 
overskud og han giver 
en tryghed og en positiv 
stemning omkring ham og 
hans familie og så er han 
pligtopfyldende, lød det fra 
Troels Olesen, som tilfø-
jede, at Holger rerup er en 
af grundene til, at Patsches 
Hus er så velholdt.

Holger rerup  er også 
medlem af Aabenraa 
Kommunes Ældreråd, 
hvor han har siddet de 
seneste 2 år.

Han er med til at præge 
beslutningerne i Felsted på 
grund af hans kendskab til 
lokalområdet.

resten af bankospillet 
forløb, som på normal vis 
og alle var glade og havde 
en rigtig hyggelig dag. 

Formand for Felsted 
Borgerforening Troels Olesen 
udnævnte Holger Rerup til 
Årets Felstedborger. 

Holger Rerup 
blev Årets 
Felstedborger
Af Jonas Mørk-Jensen

Håndbolddag
BUI Håndbold holder 
håndbolddag lørdag den 
28. februar kl. 10-16 i 
Broagerhallen, hvor børn 
vil spille håndbold hele 
dagen. 

BUI Håndbold skal finde 
ny formand, når klubben 
tirsdag den 24. februar 
holder generalforsamling i 
Broagerhallen. Også kas-
seren Carsten Lydiksen 
stopper. Det bliver et tabt, 
da han har ydet en stor 
indsats.

Linda rasmussen håber, 
at der kan findes nogle nye 
bestyrelsesmedlemmer, 

da klubben har en god 
og sund økonomi og 110 
medlemmer. 

BUI Håndbold skal 
finde ny formand

Årsmøde i Alnor
Alnor Borgerforening 
holder generalforsamling 
torsdag d. 19 marts kl. 
19.30 på Förde Schule. På 
generalforsamlingen sidste 
år mødte kun 9 medlem-
mer op incl. bestyrelsen, 
selv om foreningen har 70 
medlemmer.

- Bestyrelsen blev der-
for ikke fuldtallig på 5 
medlemmer. Der blev 
kun indvalgt 3 medlem-
mer. Det blev besluttet, 
at foreningen skulle gøre 
et forsøg for at få med-
lemmerne til at bakke op 
omkring foreningen frem 
til denne generalforsam-
ling. Derfor er det meget 

vigtig at melemmerne 
møder op, såfremt Alnor 
Borgerforening stadigvæk 

skal bestå, siger formanden 
Ejnar Mikkelsen. 
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gRÅsTeN KuRÉR
Og PAKKeTRANsPORT 

gRÅsTeN KuRÉR
tilbyder kurér og pakketransport 

til det lokale erhvervsliv 

–til priser som er til at betale. 
Eks.: pakke 0-5 kg. leveres for 60,- 

Pakker leveres i området beskrevet på 
www.htmarketing.dk/kurer

Alm. kurér opgaver løses 
med en fast aftalt pris

Vi kører også 
for private

ToRbeN FRANdSeN 
kontaktes på tlf. 21 74 44 03
mail: tf@frandsen.mail.dk

gRÅsTeN KuRÉR
Og PAKKeTRANsPORT 

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

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

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  

Aktionærmøde i 
Sydbank Gråsten
Man har lov til at gætte, 
om det er regnskabsbe-
retningerne eller udsigt 
til god mad, der trækker 
mest.

Sydbank Gråsten invite-
rer onsdag den 18. marts 
kl. 18.30 til aktionærmøde 
i Ahlmannsparken.

Sidste år deltog der godt 
700 aktionærer i mødet, 
og bankdirektør Brian 
Christiansen forventer, at 

interessen er minds t lige 
så stor i år.

Udover Brian 
Christiansen vil også adm. 
direktør Carsten Andersen 
og bestyrelsesmedlem 
i Sydbank, forstander 
Peder Damgaard, Gråsten 
Landbrugsskole, berette 
om bankens virksomhed.

Sydbank har 3900 ak-
tionærer i Gråsten og 
omegn. 

Af Gunnar Hattesen

I butikken hænger læst ved 
læst - i massevis - bereg-
net til at lave træsko efter. 
Hver enkelt læst har sit 
særkende, er ekstra smalle 
eller bredde, nogle med 
forhøjning på vristen, an-
dre med plads til knyster.

Stedet er skomagerfor-
retningen i Nygade 13 
i Gråsten, hvor skoma-
germester Svend Aage 
Langendorff søndag den 1. 
marts fylder 80 år.

- Jeg passer min butik fra 
morgen til aften. Arbejde 
er den bedste medicin. 
Jeg elsker at få en god 

snak med kunderne, siger 
Svend Aage Langendorff, 
som ikke vil pensioneres 
foreløbig. Tværtimod. Han 
satser på at kunne fejre 50 
års forretningsjubilæum i 
2014. 

Svend Aage Langendorff 
er født i Gråsten. Som ung 
mand kom han i skoma-
gerlære hos faderen, Peter 
Langendorff, der stam-
mede fra Tumbøl. Faderen 
havde god faglig  viden, 
som han overførte til søn-
nen i læretiden. Svend 
Aage Langendorff har nydt 
godt af en god læreme-
ster, der igen er kommet 

værkstedets mange trofaste 
kunder til gode ved velud-
ført skomagerarbejde.

I 1964 overtog han 
familiens anerkendte 
skomagerværksted.

- I 1950'erne var der 
10 skomagere i Gråsten. 
Desuden var der to 
skomagere i Alnor, to i 
rinkenæs og to i Kværs. 
Dengang blev der repa-
reret sko, mindes Svend 
Aage Langendorff, som 
har ydet en stor indsats i 
Gråsten Badmintonklub 
og Gråsten Garden.

- Mange synes, det er 
rart, at der er en skomager, 
hvor man kan få lavet sit 

fodtøj, så man ikke skal 
hen at købe nyt, siger 
Svend Aage Langendorff, 
der tilføjer, at der kommer 
folk med både højhælede 
sko og støvler, der trænger 
til nye hæle.

I 1957 blev han gift med 
Astrid, der stammede fra 
Årsbjerg. Han havde den 
sorg at miste sin hustru for 
fem år siden. I det gæstfrie 
hjem voksede fem sønner 

op. Flemming er VVS-
mand i Gråsten, Henning 
er skomager i Norge, 
Svend Erik er slagtersvend 
på Als, Claus er trykker-
tekniker i Padborg, mens 

Tom er ansat på Kohberg i 
Bolderslev.

Når fødselsdagen fejres 
bliver det med 33 fami-
liemedlemmer på Den 
Gamle Kro. 

Skomagermester Svend Aage 
Langendorff fylder søndag 
den 1. marts 80 år. 
 Foto Jimmy Christensen

Indbrud i 
Kværshallen
Kværshallen har i den se-
neste tid været udsat for tre 
indbrud, hvor der blandt 
andet er stjålet slik og 
penge.

- Det er den samme 
fremgangsmåde, indbruds-
tyven har brugt hver gang, 

siger en ærlig formand for 
Kværshallen, Hans Lenger, 
som er ked af indbrudene.

I alt er der blevet stjålet 
for omkring 7.000 kr ved 
de tre indbrud. Desuden 
er der knust to ruder til en 
værdi af 2000 kr. 

Arbejde er 
den bedste 
medicin

Lidt udover  
det sædvanelige Gråsten
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ÅBEN SØNDAG KL. 10-16

Tilbudet gælder 
kun søndag.

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

pr. 1/2 kg.

1995

Ovnklare 
svinekam Kanelsnegle

4 stk.

2500

Gulerodsboller
4 stk.

1200

Spar 
20.00
pr. kg.

Spar  
11.00

Spar  
4.00

pr. stk.

1995

Spar  
10.00

Slagterens
hjemmelavede 

Guld
Sardel

15 stk.

1795

Mjelsmark æg
str. M

Spar  
10.00

SuperBrugsen Broager . tlf. 73441500 . Storegade 10

Broager

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

Brandmand Poul Petersen 
blev udnævnt til årets 
kammerat, da Gråsten 
Frivillige Brandværn holdt 
generalforsamling på 
brandstationen. Desuden 
blev Henning Bergholt, 
Bent Hylebeck og Peter 
Krause udnævnt til æres-
medlemmer for deres store 
indsats.

Brandkaptajn Bo Olesen 
nævnte i sin beretning, 
at Gråsten Frivillige  
Brandværn består af 28 
aktive brandmænd, 9 æres-
medlemmer og 228 passive 
medlemmer.

Der skal her igennem 
lyde en stor tak til de pas-
sive medlemmers økono-
miske støtte. Uden dem 

havde vi ikke det materiel, 
som vi i dag råder over, 
og som gør at vi kan yde 
en effektiv indsats, når vi 
bliver kaldt ud, sagde Bo 
Olesen.

Der har i årets løb været 
afholdt de 12 obligatori-
ske øvelser. Desuden har 
der været afholdt øvelser i 

frigørelse i forbindelse med 
fastklemte i trafikuheld. 
Øvelserne er blevet afholdt 
hos Kværs Autoophug. 
Der er blevet indkøbt 4 
nye røgdykkerapparater og 
ekstra frigørelsesværktøj.

Gråsten Frivillige 
Brandværn er i det for-
gangne år blevet kaldt ud 
i alt 56 gange, 21 gange til 
brandslukning, 6 gange til 
miljøuheld, 14 gange til 
blind/falsk alarm, 7 gange 
til redning og 7 gange til 
div. assistanceopgaver. 

I 2008 har brand-
mand Bent Asmussen 
modtaget 25 års ære-
stegn og brandmand 
Bo Petersen har bestået 
funktionsuddannelsen. 

Formand for æresretten Erik 
Henningsen (th) overrakte 
en pokal til årets kammerat, 
Poul Petersen.

Poul Petersen blev 
årets brandmand

Fra mandag den 2. marts 
kan man sætte sig i fri-
sørstolen i Nygade 5 i 
Gråsten.

Det er den 28-årige frisør 
Albany Curri, der har ind-
rettet en frisørsalon i det 
tidligere Æblehuset.

Salonen kommer til at 
hedde Nana Hairstyle.

- Jeg vil klippe til tyske 
priser. En klipning koster 
100 kr for børn, 120 kr 
for herrer og 170 kr for 
damer, siger Albany Curri 
på tysk. Selv om hun det 
seneste halve år været ansat 
i en frisørsalon i Aabenraa, 
kniber det for hende at tale 
dansk, men hun vil gøre 
en ihærdig indsats for at 
lære sproget.

Den kosovofødte pige har 
lært frisørfaget i München, 
hvor hun som udlært le-
dede en salon.

- Jeg mener, at kunderne 
har krav på både god tid, 
forkælelse og kvalitet i for-
bindelse med hårklipning, 
siger Albany Curri, der bor 
med sin mand i Flensborg.

Den nybagte salonejer 
glæder sig til at møde og 
lære kunderne at kende. 
Hele familien er hendes 
målgruppe, og ringer man 
i forvejen, er man altid 
sikker på, at få en tid, 
der passer ind i ens travle 
hverdag. 

28-årige Albany Curri vil tilbyde hårklipning til tyske 
priser. 

Ny frisørsalon 
i Gråsten

se 
på www.graasten-avis.dk
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Samarbejde 
i Lundtoft
repræsentanter for en 
række foreninger, bibliote-
ket og de tre menigheds-
råd i Gammel´ Lundtoft 
Kommune har været sam-
let i Felsted.

- Formålet var at sam-
arbejde om nogle større 
arrangementer samt om 
at finde en model for 

koordinering af de øv-
rige mangfoldige årlige 
aktiviteter, fortæller Elise 
Larsen, Tumbøl.

Foreninger der ønsker 
at deltage i dette samar-
bejde kan henvende sig til 
Felsted menighedsråd for 
yderligere op-lysninger hos 
formand Laura Madsen 
tlf.74685510 eller næst-
formand Elise Larsen 
tlf.74685581. 
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BROUE KIRKE TIDENDE

onsdag d. 4. marts kl. 17-19

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

Vi mødes i kirken til en kort gudstjeneste 
i ”børnehøjde”. Derefter fællesspisning og 
hyggeligt samvær i sognegården. 

Maden koster 25 kr. for 
voksne, 10 kr. for børn. 

Tilmelding ikke nødvendig.

Spaghetti-
gudstjeneste
(denne gang dog med pizza)

Sognecafe
• Fredag d. 27. februar kl. 14.30

Anna Aabenhus fortæller
Denne gang er det Jørgen Kaad, der 
slår tonen an til hyggeligt samvær i 

sognegården. Alle er velkomne.

Kaffe og kage 20 kr.

Indsamlingen skal hjælpe med at 
bekæmpe sulten i verden bl.a. med hjælp 
til selvhjælp. - En god opgave, som kun 
kan udføres af os, som er mætte. ”Alt, 
hvad I vil, at mennesker skal gøre mod 

jer, det skal I også gøre mod dem”. 

Ha' en skilling parat til indsamlerne, 
da vi ikke tager Dankort.

Eller meld dig som indsamler til:

Jørgen Kaad, 
telefon 28736181, 

jk@broagerkirke.dk 

eller

Stefan Klit Søndergaard, 
telefon 22193328,

sks@broagerkirke.dk

SOGNEINDSAMLING
Søndag d. 1. marts efter kirketid er der 
indsamling til Folkekirkens Nødhjælp

rekord mange så årets di-
lettantforestilling i Kværs 
Forsamlingshus.

- I alt så 526 men-
nesker de seks forestil-
linger, og det er det 
største antal nogensinde, 
siger en glad formand for 

Kvæs-Tørsbøl Ungdoms- 
og Idrætsforening, Hans 
Lenger, som retter en stor 
tak til alle dilettanter for 
en flot indsats.

- En speciel tak til in-
struktør Anette Thaysen, 
som har gjort en 

fortræffelig indsats, siger 
Hans Lenger, som desuden 
tilføjer en tak til sufflør 
Solveig Mortensen samt 
til Heine Maa og rita 
Poulsen for nogle flotte 
kulisser. 

Rekord i Kværs
28 udrykning 
i  Broager
Broager Frivillige 
Brandværn havde 28 ud-
rykninger i det forgangne 
år.  Det er det næstmindste 
i de seneste 8 år.

Det oplyste brand-
kaptajn Lars Gormsbøl  
på foreningens 
generalforsamling.

På mandskabssiden 
kunne han oplyse at 
brandværnet råder over 24 
aktive medlemmer og 12 
æresmedlemmer.

- Der har i løbet af efter-
året 2008 været besøg af 
flere der er interesseret i 

at blive medlem af brand-
værnet, så det ser lyst ud 
for foreningens virke. Dog 
skal det siges, at vi altid 
kan bruge friske mænd og 
kvinder, der ønsker at yde 
en indsats for samfundet, 
sagde brandkaptajnen.

Valgt til bestyrelsen 
blev brandkaptajn Lars 
Gormsbøl, brandmester 
Mogens Hansen og brand-
mester Jesper Warneke.  
Suppleant blev Leif 
Johannsen, bilags kontrol-
lant blev Finn Jonasson 
og rune Cordsen blev 

medlem af festudvalget. 
rune Cordsen og Kristian 
Zebitz blev delegerede til 
brandværnets Sønderjyske 
stævne.  Benny Nielsen og 
Finn Jonasson blev kon-
taktperson til  sikkerhed, 
mens Torben Nyby og 
Karla Nielsen fik kantine 
pladsen. Æresretten be-
står af Kaj Larsen, Hans 
J. Mathiesenog& John 
Pedersen.

Der blev uddelt årstegn 
til: 5 år: Daniel Wraae

10 år: Jesper Warneke, 
Mogens Hansen

15 år.: Henrik Sohl, Leif 
Mouritsen, Lars Gormsbøl

Årets kammerat blev 
Benny Nielsen, som gør et 
stort stykke arbejde han 
gør på brandstationen. 

En række brandfolk fik 
uddelt årstegn.

Af Gunnar Hattesen

Der mødte 21 mennesker 
op til generalforsamlin-
gen i Forsamlingsgården 
Sundeved i Vester Sottrup, 
og de kunne glæde sig 
over, at Sundeveds sam-
lingssted bliver flittigt 
benyttet.

Formanden Eluf Nielsen 
nævnte i sin beretning, at 
forsamlingshusets store 
sal havde været udlejet til 
95 fester, mens et mindre 
lokale havde været udlejet 
37 gange.

- 12 foreninger har holdt 
møder i forsamlingshu-
set, sagde en tilfreds Eluf 
Nielsen, som tilføjede, at 
der er seniordans hver an-
den tirsdag og Kor 92 øver 
hver torsdag.

Eluf Nielsen omtalte 
pedelskiftet, da Dorthe 
og Henrik Kastrup havde 
købt hus i Avnbøl. Nyt 
pedelpar blev Hans 
Jacobsen og Gunder 
Nielsen, som også har 
overtaget rengøringen af 
huset. Lejligheden ovenpå 
er samtidig blev malet og 
der er kommet et nyt køk-
ken ind.

Medlemstallet er blevet 
pænt forøget. Det er nu 
oppe på 430 mod 320 i 
2007.

Janne Feldstedt blev 
genvalgt som kasserer. 
Ligeledes var der genvalg 
til Preben Højmose og 
Svend Erik Feldstedt. Som 
suppleant nyvalgtes Meta 
Lorensen. 

Travlt år i 
Forsamlingsgården 
i Vester Sottrup

Lidt udover  
det sædvanelige Gråsten
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Gråsten slotskirke 
Søndag 01. marts kl 10.00 

ved Jens Barfod

Adsbøl kirke
Søndag 01. marts ingen gudstjeneste

kværs kirke 
Søndag 01. marts kl. 10.00 

ved Kevin O. Asmussen 

broAGer kirke
Søndag 01. marts kl. 10:30 

gudstjeneste KK. 
Onsdag 25/02 14:30 Plejehjems-

gudstjeneste, Vesterdalen 18. 
Fredag 27/02 14:30 Sognecafe

Felsted kirke
Søndag 01. marts kl. 10.00 ved 

Hans Jørgen Østergaard

eGernsund kirke
(ikke oplyst)

rinkenæs kirke
Søndag 01. marts 10:30 

Korskirken, (mø)
Indsamling til Folkekirkens Nødhjælp

sottrup kirke
Søndag 1. marts; 1. s. i fasten: kl. 10.00

kliplev kirke
Søndag 01. marts kl. 10:00 1.s.i fasten 

(Matt.4,1-11) ved Eva Løbner

vArnæs kirke
Søndag 1. marts kl. 16:00 

ved Povl Callesen

GUdstjEnEstEr

Sammenkomst for 
pensionister i Egernsund

Torsdag, den 26.02 2009, kl. 14.30-16.30

i konfi rmandstuen i præstegården på Strandvej 8

Leif Møller Jensen vil fortælle 
om kirkens historie

Alle er meget velkomne

Tilmelding til kirkekontoret på tlf. 74 44 98 38

Egernsund menighedsråd

TUMBØL OG OMEGNS
RINGRIDERFORENING 

Generalforsamling
mandag d. 9. marts 2009 kl. 19.30

på Tumbøl Møllegade 2.
Dagsorden i� g. lovene.

Bestyrelsen

Lokalhistorisk Forening 
for Broagerland

indkalder ti l

Generalforsamling
Onsdag den 11. marts kl. 19.30

i Akti vitets- og Kulturhuset ” Nett e Jensen” i Skelde.

Dagsorden ifl g. foreningens vedtægter.

Forslag, der ønskes behandlet, skal være 
bestyrelsen i hænde senest den 4. marts.

Eft er generalforsamlingen vil Nic. Johannsen 
vise lysbilleder fra det ”gamle” Egernsund.

Bestyrelsen

www.Skla.dk

FELSTED 
BORGERFORENING

afholder

generalforsamling
tirsdag d. 10. marts

på Felsted skole.

Kl. 19 begynder det afsluttende 
møde i udviklingsgruppen. 

Alle er velkomne.

Generalforsamlingen foregår 
efter dette møde.

BESTYRELSEN

Den Selvejende Institution
Kliplev Hallen

afholder

ordinær generalforsamling
onsdag d. 25. marts 2009, kl. 20.00

i hallens mødelokale.

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Alle er velkomne. Kun personer med 
halbevis har stemmeret.

Forslag skal være formanden i hænde 
senest d. 17. marts 2009.

Den Selvejende Institution
Kliplev Hallen

Skolegade 13, Kliplev
Tlf. 74 68 74 44

kliplevhallen@mail.dk

Sognepræst Birgitte 
Christensens opsigelse har 
bragt stemningen på koge-
punktet i Egernsund. Over 
100 borgere mødte onsdag 
aften op til menighedsrå-
dets møde i præstegården. 
De blev vidne til en dra-
matisk aften, hvor både 
formand for menighedsrå-
det, Margit Kristensen, og 
kasseren Heidi Helming 
trak sig.

Indledningsvis oriente-
rede Margit Kristensen om 
situationen.

- I vores sogn er de fleste 
ganske almindelige kirke-
gængere. Det er vigtigt, 
præsten er afholdt. Vi 
kommer i kirke, fordi det 
er hyggeligt, sagde Margit 
Kristensen, som priste 
Birgitte Christensen som 
en dygtig præst, der har 
mere end fordoblet antallet 
af kirkegængere.

Margit Kristensen be-
brejdede de fire øvrige 

medlemmer af menig-
hedsrådet, der er tilknyt-
tet Indre Mission, at de 
ikke havde givet ordent-
lige arbejdsbetingelser for 
sognepræsten.

- En fløj i menigheds-
rådet har sparket en god 
præst ud, sagde Margit 
Kristensen, der har været 
formand i otte år.

- Missionsfolkene er ikke 
et bredt udsnit af sognet, 
sagde Margit Kristensen, 
som beklagede at ikke 
flere i efteråret var mødt 
op til opstillingsmødet, 
så menighedsrådet kunne 
være blevet breddere 
sammensat.

Bent Gundesen spurgte, 
om kirken var for sog-
nebørnene eller for 
menighedsrådet.

- Birgitte Christensen har 
gjort en stor indsats for 
sognet. Sammensætningen 
af menighedsrådet er 
forkert, sagde Bent 

Gundesen, som mente, 
at missionsfolkene havde 
kuppet sognet. Han opfor-
drede missionsfolkene til 
at forlade menighedsrådet 
med æren i behold.

Helle Holm, der tidligere 
har siddet i menighedsrå-
det, sagde, at hun tilhørte 
Indre Mission, men at der 
ikke før har været tradition 

for, at man bekendte kirke-
lig kulør.

Henning Jørgensen 
var vred over, at Indre 
Mission havde sat sig på 
Egernsund Kirke, mens 
Lotte Christensen fremhæ-
vede, at hun havde haft et 
positivt samarbejde med 
Birgitte Christensen.

Menighedsrådsmedlem 

Peer Mikkelsen, der er 
indremissionær, nævnte, 
at han var flyttet til sog-
net for to år siden og kun 
ønskede, at gøre en indsats 
for folkekirken. Bjørn 
Leinum nævnte, at han i 
menighedsrådet havde talt 
varmt for flere aktiviteter.

Andre i forsamlin-
gen talte for nyvalg til 

menighedsrådet, og flere 
spurgte, om missionsfol-
kene havde en god smag i 
munden.

Søndag var der afskeds-
gudstjeneste for Birgitte 
Christensen, hvor en fyldt 
kike vidnede om den store 
opbakning til den snart 
tidligere sognepræst. 

Egernsund 
bakker sin 
præst op
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Hørt i byen
Bankdirektør Brian 
Christiansen, Sydbank 
Gråsten, er blevet en lyk-
kelig far til en velskabt 
dreng på 3 kg og 49 cm. 
Konen Susanne fødte 
den lille guldklump på 
Sønderborg Sygehus. Den 
nyfødte dreng skal hedde 
Jacob. Parret, der bor i 
Kollund Østerskov, har 
i forvejen en dreng på 6 
år. Efter fødslen er Brian 
Christiansen gået på 14 
dages forældreorlov.

21-årige Vanessa Schulz 
fra Ulkebøl er ansat som 
ny butiksassistent hos 
Inter Sport i Gråsten. 
Hun er udlært hos 
Femilet i Sønderborg.

Andreas Friis, Alnor, har 
i en konkurrence vundet 
et års forbrug af rug-
brød hos Guldbageren i 
rinkenæs.

På Tinsoldaten skal der 
rafles lørdag den 14. 
marts i en såkaldt ti-
mosjenko turnering. Der 
er plads til 24 deltagere.

Lauritz Mûller, søn af 
den tidligere købmand i 
rinkenæs, Fritz Müller, 
sælger benzinkort for 
OK Benzin. 4-5 gan-
ge om året står han i 
SuperBrugsen i Gråsten 
for at sælge benzinkort. 
I mange år har Lauritz 
Müller boet på Fyn, men 
kan stadig æ sproch, 
når han kommer syd for 
Kongeåen.   

En ildsjæl er rejst fra 
Blans. Det er Lorens 
Petersen, der gennem 
mange år var formand for 
idrætsforeningen, som er 
flyttet til Sønderborg.   

Tom Strandholdt, 
Gråsten, kan 1. marts 
fejre 25 års jubilæum på 
Danfoss.

Hermann Quorp sidder 
størstedelen af sin tid bag 
rattet, men forleden slap-
pede han af med en uges 
ferie i Tyrkiet. 

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

Lidt udover  
det sædvanelige Gråsten

LOTTOSPIL
Gråsten Friskoles Venner afholder 

lotto i Ahlmannsparken

fredag 27. februar kl. 19:00
Derefter hver 14. dag

KVÆRS-TØRSBØL FRIVILLIGE BRANDVÆRN
afholder

LOTTOSPIL
på Kværs forsamlingshus

mandag den 2/3 2009 kl. 19:00
Hilsen brandværnet

kære Linda

tiLLYkke Med de 40 år 
på lørdag. 

vi ses.
Hilsen Mor og Far

LejLighed udLejes 
mellem Tumbøl oG FelSTed
Stor stue – 1 soveværelse  - 2 værelser 

Fælles køkken og bad med underbo. 

Husleje 2500,00 + forbrug.

Henvendelse til 40255157 

Operatur til Hamborg
Oplev Puccinis dejlige opera Tosca

fredag den 20. marts
på Statsoperaen i Hamborg.

Afgang kl. 13.00
og vi er hjemme igen kl. 0.30.

Pris 790 kroner.

Tosca er en af Puccinis mesterværker. I 
Hamborg får vi en guidet byrundtur, og der 
bliver lejlighed til at shoppe og spise aftens-

mad på byens eksklusive hovedstrøg.

Velkommen til en skøn operatur.

Tilmelding Gråsten Avis tlf. 21 16 06 83

Oplev Puccinis dejlige opera Tosca
fredag den 20. marts

på Statsoperaen i Hamborg.

Afgang kl. 13.00
og vi er hjemme igen kl. 0.30.

Pris 790 kroner.

Tosca er en af Puccinis mesterværker. I 
Hamborg får vi en guidet byrundtur, og 
der bliver lejlighed til at shoppe og spise 

aftensmad på byens eksklusive hovedstrøg.

Velkommen til en skøn operatur.

Tilmelding Gråsten Avis tlf. 21 16 06 83

MUSIK I EN KLASSE FOR SIG …
FRA BEATLES TIL BRUDEVALSEN

LejLighed 
udLejes

i rinkenæs

170 kvm

Tlf. 20 64 58 12

stor tak til EGErnsUndEr
Tak for det store fremmøde til 

menighedsrådets møde. 
Tak for den fine støtte og opbakning til 

sognepræst Birgitte Christensen. 
Og tak for den overvældende deltagelse 
i fastelavnsgudstjenesten. Det varmer, 
når sognebørnene i den grad bakker 

Birgitte Christensen op.
En kreds af borgere i Egernsund by og sogn

SuperBrugsen Gråsten · Tlf. 73 65 26 00

Gråsten

Generalforsamling

Dato: 1. april
Sted: Ahlmannshallens cafeteria 

kl. 19.00
Dagsorden:
1. Valg af ordstyrer og stemmetællere
2. Bestyrelsesberetning
3. Forelæggelse af årsregnskab
4. Forslag fra bestyrelsen
5. Indkomne forslag

(Forslag skal skriftlgt meddeles formanden 14 dage før 
generalforsamlingen).

6. Valg af medlemmer og supleanter
7. Eventuelt

Efter Generalforsamlingen er Foreningen vært med et traktement.
Adgangskort kan mod fremvisning ag medlemskort afhentes i kiosken frem til 
Lørdag den 28. Marts 

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

Få lyst til at 
forny din bolig
Har du lyst til fornyelse 
i hjemmet? Hvilke tiltag 
skal der ske i boligens 
rum?

Flügger Farver og KNF 
Keramik indbyder torsdag 
den 5. marts til inspira-
tionsaften på Alnor Kro 
med indretningsdesigner 
Nancy Gerber.

Deltagerne vil få inspi-
ration til, hvordan rum-
mene i et parcelhus kan 
indrettes, fortæller Pernille 
Aaskov.

Udover at være indret-
ningsdesigner er Nancy 
Gerber skribent på diverse 
magasiner. Desuden del-
tager hun i forskellige tv-
programmer. Derudover er 

hun foredragsholder. Hun 
holder sig ajour ved at del-
tage i bolig- og møbelmes-
ser i udlandet samt læse 
udenlandske magasiner.

Man kommer ikke uden-
om at trends importeres, 
siger Nancy Gerber.

Med inspirationsaftenen 
skulle deltagerne gerne 
være lidt bedre klædt på 
til forandringerne i hjem-
met. Flügger farver og 
KFN Keramik står til 
rådighed med supplerende 
oplysninger.

Det vil blive en aften, 
hvor folk bliver inspireret, 
bliver opdateret og får lyst 
til fornyelse i boligen, siger 
Pernille Aaskov. 
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Åben søndag
fra 10.00-16.00
Thise Økologisk 
mælk
fl ere 
varianter

2 kg 
Skinke
schnitzler

Danpo 
Kyllingefi let
900 gr

Hirtshals 
marinerede 
sild
600/300 gr

Hc Andersen
Ost

Æbler
fl ere
varianter

2 kg
koteletter

kim 
chips
fl ere
varianter

2 liter

1195

2995
pr glas

2000

pr 
1/2 kg

2195

10 
stk

2000

kun

8995

4 poser

5000spar 
25.00

under 
1/2 prisunder 

1/2 pris

kun

8995

spar 
30.00

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

Gråsten

Annoncen er trykt med forbehold for trykfejl
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