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2 stk Engelsk bøf
4 x ½ Bagekartoffel 

med mos og sauce
1 Bk weekend salat
2 stk Hvidløgsbrød
1 fl  Gråsten vin

kun

20000

Slagteren tilbyder
X-faxtor
menu
til 2 personer

Tilbuddet gælder
kun fredag

Gråsten

Tlf. 73 65 26 10 . www.talent-for-butik.dk

Lidt ud over det sædvanlige

CH-Regnskab

Regnskabskonsulent

Rita KnudsenConny Hansen

Mobil +45 20 22 63 52
ritachregnskab@hotmail.com

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
chregnskabsservice@hotmail.com
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Schmidt & Dreehsen
Nygade 7 · 6300 Gråsten · Telefon 74 65 09 86

Kværs Autoophug ApS
Tlf. 74659590 - 21299590

Salg af nye og brugte reservedele
Afhentning af skrot med kranbil

Reparationer udføres i nyt værksted

Niels Jessens Eftf.
 Alt i vognmandskørsel 

samt jordarbejde 
udføres

Kontakt Claus 2019 8158 
eller Kjeld 2019 8159

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

BILER TIL SALG
Besøg også vores værksted, 

som har lave priser på 
service og reparationer

Stenderup

Kværs rykker op 
efter sejr i topopgør
Foto: Jimmy Christensen

Kværs-Tørsbøl vandt søn-
dagens topopgør i herrenes 
serie 3 med 25-19 over 
Sydals.

Dermed rykker de 

velspillende herrer op i 
serie 2 i næste sæson.

Der var over 100 tilsku-
ere i Kværshallen til den 
spændende kamp, hvor 
Kværs-Tørsbøl aldrig slap 
grebet om kampen.

Formand for KTUIF, 
Hans Lenger, var på tilsku-
erpladserne, og han glæder 
sig over oprykningen.

- Vi råder over et stærkt 
herrehold, som bakkes 
op af lokalbefolkningen. 

Holdet har et stort poten-
tiale, mener Hans Lenger.

Herrerne har sikret sig 
oprykning, selv om der 
mangler tre kampe, før 
turneringen er slut. 
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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

Annonce 
konsulent 
Jimmy Christensen
Lundtoftvej 4, Kværs
6300 gråsten
Telefon 29 25 95 50
jimmy@pr-foto.dk

Grafisk 
tilrettelæggelse 
Hans-Ole Nielsen
graphos – grafisk Industriel 
produktion
www.graphos.dk
graasten-avis@graphos.dk

www.graasten-avis.dk 
redaktion@graastenavis.dk 
annonce@graastenavis.dk

Redaktionel 
medarbejder
Helle gyrn

hellegyrn@gmail.com

Regnskab
CH regnskabs 
service
Conny Hansen
gråstenvej 15 a 
Felsted
Telefon 74 68 56 00

Kontor: Slotsgade 8, 6300 gråsten
Åbningstider: Tirsdag kl. 10-12, onsdag kl. 13-15, 

Fredag kl. 13-15 eller efter aftale

Gulv-loft-trælast
20x135 mm massiv fyr 
husmandsgulv med endenot økonomo  kr m² 80,-

15x120 mm rustikbrædder lud og 
voksbeh. med endenot a/b kvalitet  kr m² 69,95

Laminatgulv ahorn eller kirsebær  kr m² 59,-

19x100 mm forskallingsbrædder 100 mtr  kr 300,-

Tagprodukter
Benders betontagsten 2 k palema 
sort eller teglrød (incl diff. åbent 
undertag værdi kr m² 16,34)
v/ min 100 m² og komplet tagløsning  kr m² 46,95

Ståltag tagstenspro� l
sort v/ min 100 m²  kr m² 79,-

Gasbeton-cement-isolering
10x40x60 cm gasbeton v/ hel palle  kr stk 29,-

7,5x40x60 cm gasbeton v/ hel palle  kr stk 22,-

Cement 25 kg v/ hel palle  kr ps 28,-

150 mm gulv� amingo  kr m² 59,-

220 mm gulv� amingo  kr m² 89,-

Glasuld a-kvalitet 95 mm ruller 
eller formstk v/ hel palle  kr m² 23,95

Plader
22 mm gulvspånpl 62x242 cm  kr stk 85,50

13 mm gds gipspl. 120x240 cm  kr stk 45,-

12 mm osb 122x244 cm  kr stk 129,-

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

Byggematerialer 
til fast lavpris

LIGE NU:
Vi skifter dørleverandør

Alle indvendige døre

÷20%

Kværs præst flyttet til Løjt
Forrige søndag holdt 
sognepræst Kevin O. 
asmussen sin afskedsguds-
tjeneste i en fyldt Kværs 
Kirke, og lørdag flyttede 
han med sin kone og fire 
børn ud af præstegården i 
Kværs for at drage til Løjt 
Kirkeby, hvor han indsæt-
tes i sit nye embede søndag 
den 7. marts. 

Kevin O. Asmussen har 
deltaget aktivt i lokalsam-
fundet i de to år han var 
sognepræst i Kværs.

Tilbud til 
dagplejere
Baby Tju-hej er et åbent, 
musikalsk arrangement, 
målrettet dagplejere og 
hjemmegående forældre 
og deres børn.

Turen er kommet til 
Biblioteket gråsten, hvor 
Børnebibliotekar Benedikte 
Dohn kommer forbi med 
harmonika og kufferter 
tirsdag den 16. marts.

arrangementet starter kl. 
9.30 og varer en lille halv 
times tid. Man skal ikke 
have billet - man møder 
bare op - gerne med mad-
pakker, som vil kunne ny-
des på biblioteket, når "det 
hele er overstået"

Bibliotekerne serverer 
kaffe, te og saftevand. 

Pæn interesse 
for lokal maler
på auktionen i Vejle opnår 
den sønderjyske maler 
peter Nicolaisen stigende 
priser. Hammerslagene for 
peter Nicolaisens kunst 
ligger mellem 3.000 kr og 
7.000 kr. og køberne er 
primært sønderjyder.

peter Nicolaisen fødtes 
i 1894 i Ballum, og han 
er en af de betydeligste 
sønderjyske kunstnere. 
allerede fra barns ben 
havde han kunstneriske 

evner. Han deltog i 1. 
Verdenskrig, hvor han 
blev såret tre gange. 
Efter krigen kom han på 
Vallekilde Højskole og 
fik undervisning i teg-
ning, og endelig optoges 
han på Kunstakademiet i 
København. Siden fulgte 
studier i Italien.

Fra 1940 og indtil sin 
død i 1985 boede han i 
Egernsund. 

Dilettantstykke 
blev 
tilløbsstykke

De fem forestillinger af 
årets dilettantforestil-
ling "arsenik og gamle 
kniplinger" i Kværs 
Forsamlingshus blev set 
af 477 mennesker. Det 
er formand for Kværs-
Tørsbøl Ungdoms- og 
Idrætsforening, Hans 
Lenger, meget tilfreds med, 
selv om det er et mindre 

fald på 50 i forhold til sid-
ste år.

- Lokalbefolkningen har 
virkelig bakket op, og de 
fik en god oplevelse, siger 
Hans Lenger.

Stykket var instrueret af 
anette Thaysen, som mod-
tog mange roser for den 
fine opsætning. 

Et dusin lokale aktører var på rollelisten i årets dilettant-
stykke i Kværs. Foto Jimmy Christensen
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Udkørende 
Computerservice

· Med eget værksted
· Mulighed for indlevering

PC Home Service
Harald Ivers
Hokkerup Gade 3, 6340 Kruså
Tel 7467 5257 / 2462 8659 · pc-home@bbsyd.dk

Se mere på www.pc-home.dk

Gråsten Udlejning
Siden 1973

Borde Stole Porcelæn Fade
Bestik Glas Lysestager 

og meget mere
Også stole med stofsæde til telte osv.
Ring og spørg, vi kan evt. skaffe det

Tlf. 74 651 809 – 40 250 038
Aase og Finn

max. kg pris 
v/4 stk. 160,71

KUN FREDAG

Kalkun
Gordon Bleu

50 00
10 stk.

KUN LØRDAG

45 00
Store flotte 

Roast Beef Stege
Pr. ½ kg

45 00
2 meter medister

Slagterens hjemmelavede
Ca. 1,5 kg

KUN TORSDAG

Adresse, postnr by  (vist nødvendigt)Gør hverdagen lettere
– og weekenden til noget særligt 

HUSK! Du kan betale med alle disse kort i SuperBest

Telefon 74 65 10 19
Telefon direkte til slagter og 
delikatesse 74 65 08 75

Tilbuddene gælder t.o.m.
lørdag den 6. marts 2010

Så
 læ

ng
e 

la
ge

r h
av

es

Konfirmander 
samles
Sognepræst Mai-Britt 
Josephsen Knudsen har 
sendt besked ud til de 15 
konfirmander i Egernsund, 
at hun samler dem til 

konfirmationsforberede-
lelse i Egernsund.

Konfirmanderne er hidtil 
gået til præst i gråsten og 
Broager. 

Samler ind til 
loppedage
gråsten gardens Venner 
har stor succes med deres 
årlige loppemarked. på 
generalforsanmlingen 
oplyste formanden Tina 
Ertzinger, Egernsund, at 
der bliver loppemarked 
14.-15. august og igen den 
21. august. Sidste år gav 
loppemarkedet et over-
skud på 177.000 kroner.

Hanne rørholm og 
Bende Jønsson blev gen-
valgt til bestyrelsen, mens 

Jørgen rørholm afløser 
Kenneth Thorsen, der 
ikke ønskede genvalg.  

Tina Ertzinger glædede sig 
over det gode samarbejde 
med den nye bestyrelse for 
Gråsten Garden.

KIRKENS KORSHÆR

genbrugsbutik
Borggade 5, Gråsten ∙ Tlf: 61 31 51 92
Åbningstider: Mandag-fredag kl. 11-17 Lørdag kl. 10-12

I denne uge sælges alt tøj 

÷50%
Afhentning og udbringning efter aftale
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VISITKORT LAVES
Pr-Foto

TLF. 29 25 95 50

ALT INDENFOR HÅRDE HVIDEVARER
Salg-Service-Reparationer Såvel store som småt

Eli Hjort-Pedersen Drosselvej 8, Kollund
Tlf. 74 67 87 99 www.elis.dk












alt el-arbejde til 
konkurrencedygtige priser

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

Erik H. Hansen
Frudam 4, Gl. Skovbøl

6200 Åbenrå · tlf. 2424 0451

Nybøl grill
Amtsvejen 15, Nybøl

Tlf. 74 46 88 77
www.nybølgrill.dk

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

SA LO N H ELEN
D A M E -  O G  H E R R E F R I S Ø R
V a r n æ s  V e s t e r v e j  4 a ,  V a r n æ s

6 2 0 0  A a b e n r a a
T l f .  74  6 8  0 0  8 6

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

FELSTED 
FORSAMLINGSHUS

Henvendelse 
vedr. udlejning:

Telefon 74 68 59 29

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

Palægade 1  6300 Gråsten  Tlf. 74 65 25 35
www.sydjysk-eltekniq.dk

Autoriseret elinstallatør

H. Børge Hansen
Entreprenør
Tlf.: 74 68 00 00
Mobil: 21 28 50 30

Velkær 11 - Gammel Skovbøl - 6200 Aabenraa

Varnæsvej 535, Felsted - 6200 Aabenraa

Kalø Badehotel Aps
Kaløvej 12 · 6230 Rødekro  Tel. 74 66 21 31

mail@kalvoebadehotel.dk
www.kalvoebadehotel.dk

VENTILATION 
SERVICE 
INDREGULERING 
BOLIG VENTILATION 
BLIK
KIM SCHMIDT
Gamle Søstvej 132, 6200 Aabenraa
Telefon 29 80 70 47
E-mail: kimschmidt53@yahoo.dk

KS-VENT
CH-Regnskab
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

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, ud� ugter osv. 

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

Quorp Busser
Stenvej 8 - 6300 Gråsten

Tlf: 74650850 - Fax: 74650851

Køl – Frost -
Varmepumper  

FRI-KØL 
aut.kølefirma 
v/Dion Jensen 

dj@fri-koel.dk /tlf30516434 

GRÅSTEN KURÉR 
den lokale kurér og 

pakke transport

+45 21 74 44 03
mobil@6300kurer.dk

www.6300kurer.dk

KR Vinduespolering 
& Rengøring
Klintvej 22, Hjolderup Mark
6230 Rødekro

Kim Nielsen
Mobil 40474777

kim@krvinduer.dk
www.krvinduer.dk

Bygningskonstruktør
Murermester

og aut. kloakmester

Vi gennemfører opgaverne  
med seriøsitet og præcision

Planetvej 2 • 6300 Gråsten

Nybygning • Tilbygning • Tagarbejde • Badeværelser
Belægning • Reparationer

Annonce.indd   1 28-01-2010   08:49:09

Inger Fjordbæk udstiller 
på Gråsten Biblioteket

Inger Fjordbæk fra adsbøl 
udstiller frem til lørdag den 
13. marts sine acrylmalerier 
på gråsten Biblioteket.

Inger Fjordbæksiger er 69 
år og har været frisør i 50 
år. De sidste 25 år havde 
hun frisørsalon i adsbøl.

Jeg altid haft lyst til at 
male, men der har aldrig 
været meget tid til det, for-
tæller Inger Fjordbæk, som 
er til glade farver og fanta-
sien fejler heller ikke noget.

Inger Fjordbæk er selv-
lært og har malet de seneste 
10 år. 

Et kærlighedsforhold 
mellem to voksne men-
nesker skal hele tiden 
passes og nusses om. Det 
sagde biskop over ribe 
Stift, Elisabeth Dons 
Christensen, forleden på et 
møde i Kværs.

- De elskende har det 
ligesom med kameler. 
De er meget tørstige - og 
det gælder såmænd både 
sjæl og legeme, der tørster 
efter at blive vandet - af 
den anden. Derfor dør 

kærligheden nemt, hvis vi 
ikke er opmærksomme på 
hinanden og ikke jævnligt 
giver os tid til at vande 
hinandens kameler.

- at elske og være elsket 
betyder også, at man kan 
komme ud for at skulle 
bøje sig langt dybere for 
den anden, end man havde 
forestillet sig - og selv være 
den der rækker hånden 
frem, sagde Elisabeth 
Dons Christensen til den 
store forsamling. 

Kærligheden 
skal passes

Inger Fjordbæk udstil-
lede også i forbindelse med 
kunstugen i Gråsten. Her ses 
hun sammen med sin mand, 
Villy Jensen.
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Slotsgade 26 Gråsten  Altid et besøg værd

RING 74 65 17 48

BILLIGE TRÆPILLER
Barlinek træpiller, 1000 kg  1675 kr

Flex Heat, 896 kg  1650 kr

Træpiller 8 mm, 1050 kg  1570 kr

Træbriketter, 960 kg  1500 kr
Lager: Industriweg 35, Harrislee

Ring 60 66 33 50 eller bestil på WWW.PILLEMADSEN.DK

Barnedåb – Konfi rmation – Bryllup – Fødselsdage

KVÆRS KRO
en ideel løsning til din fest

Kig ind på vor hjemmeside

www.godbuffet.dkTlf. 74 65 92 06

Kroen bliver udelukkende drevet som selskabsforretning og dinertransportable, så det 
er sikrest at ringe i forvejen, hvis De vil bestille en fest, eller blot se vore lokaler

Vi leverer til hele det sønderjyske område. Vi bruger de nyeste emballageformer, 
så maden kan holde sig varmt i 2-3 timer, hvilket gør det let for Dem og Deres gæster

Vi leverer maden uden beregning ved mindst 12 personer, 
ved returnering af rengjort emballage

Miljø og fakturaafgift kr. 50,00
Embalagedepositum kr. 350,00

KONFIRMATIONSMENU UD AF HUSET
VÆLG FORRET:
1. Hønsesalat med ananas, pyntet med

bacon og paprika
2. Rejecocktail
3. Tarteletter med høns i asparges
4. Dampet kold laks med hummerdressing, 

rejer, asparges og citron

VÆLG STEGERET:
1. Helstegt specialkrydret skinke med 

flødeporrekartofler, broccoli, mixed salat og skysauce
2. Kalvesteg stegt som vildt, waldorfsalat, tyttebær, 

bønner, hvide kartofler og flødevildtsauce
3. Flæskesteg med blandede grønsager, hvide kartofler 

og flødesauce

VÆLG DESSERT:
1. Frisk frugt med råcreme og hakkede nødder
2. Islagkage (til 7 personer, sælges kun hele)
3. Isrand med pærer og chokoladesauce
4. Jordbærtærte

2 RETTER

125,00
Flûtes

kr. 3,00

3 RETTER

135,00

NATMAD UD AF HUSET
* Valgfri suppe, frikadeller med kartoffelsalat eller
biksemad med rødbeder  ......................................... kr. 20,00

FEST PÅ KROEN
3 retters menu  .......................................................... kr. 145,00
Helaftensarrangement fra  ....................................... kr. 348,00

GOD BUFFET UD AF HUSET
VÆLG FORRET
*Dampet kold laks med hummerdressing, rejer, asparges, citron 
eller rejecocktail eller 2 tarteletter med høns i asparges.

STEGEBUFFET INKLUSIV SALATBAR
Svinekølle helstegt som vildsvin, mør oksesteg glaseret med 
kraftfuld smag og saftig kryddermarineret kalkun� let. 
6 slags af årstidens salater og grønsager, 2 slags dressing, 
hjemmelavet kold kartoffelsalat samt � ødeporrekarto� er 

DESSERT
Islagkage (til 7 personer, sælges kun hele) eller 
æbletærte med creme fraiche. 
Med forret eller dessert  ........................................... kr. 99,50
Med forret og dessert  .............................................. kr. 109,50
* ved laks, tillægspris  ............................................... kr. 5,00
Flûtes  ........................................................................ kr. 3,00

KONFIRMATIONSBUFFET UD AF HUSET
VÆLG FORRET
* Dampet kold laks med hummerdressing, rejer, asparges, citron 
eller rejecocktail eller 2 tarteletter med høns i asparges eller 
hønsesalat med ananas, pyntet med bacon og paprika

STEGEBUFFET INKLUSIV SALATBAR
Honningglaseret partyskinke, saftig kalkun� let med 
indisk karry og ananas, kyllingelår, 2 lune danske frikadeller
Mixed salat, pastasalat, oliven, feta og provence 
croutons. Italienske � ødekarto� er med tomat og bacon. 
2 slags dressing

VÆLG DESSERT
1. Frisk frugt med råcreme og hakkede nødder 
2. Islagkage (til 7 personer, sælges kun hele) 
3. Isrand med pærer og chokoladesauce.
4. Jordbærtærte
Med forret eller dessert  ........................................... kr. 119,50 
Med forret og dessert  .............................................. kr. 134,50
* ved laks, tillægspris  .................................................  kr. 5,00
Flutes ...........................................................................  kr. 3,00

Byggeri 
med omtanke og harmoni

Kontakt os... 
vi har gode håndværks-
mæssige erfaringer med
KPK døre og vinduer

LOGO

Skoleleder Ulla 
Brommann, rinkenæs 
Skole, er blevet konsti-
tueret som skoleleder på 
Kværs Skole, da kollegaen 
Finn andresen er lang-
tidssygemeldt. 48-årige 
Ulla Brommann har 
påtaget sig dobbeltrol-
len i det halve skoleår, 

Finn andresen endnu er 
sygemeldt.

anette Thaysen har 
været stedfortrædende 
skoleleder i Kværs i første 
skolehalvår, men betin-
gede sig, at det kun skulle 
vare til jul.

rinkenæs Skole har 130 
elever, mens Kværs Skole 
har 60 elever. 

Ny skoleleder 
i Kværs

Der var et stort rykind af 
mennesker, da der i week-
enden var bolig- og fritids-
messe i grænsehallerne i 
Kruså. godt 15.000 men-
nesker lagde vejen forbi 
messen, og mange kig-
gede forbi statsautoriseret 
ejendomsmægler Kjeld 
Faaborgs stand, hvor inte-
reserede kunne deltage i en 
hammerslagskonkurrence 
om en solgt landejendom i 
Søgård. 

Helga Nørgaard fik en hyggelig snak med Kjeld Faaborg, 
Randi Jørgensen og Nicole Møller.

Stort rykind i Kruså
på generalforsamlingen 
i gråsten Venstre ud-
talte formanden peter 
Brodersen mindeord over 
tre markante medlem-
mer, som var døde i årets 
løb. Det var gårdejer arne 
peter Wildenschild, som i 
mange år repræsenterede 
Venstre i kommunalpoli-
tik. Først i Kværs Sogneråd 
og senere i en årrække i 
gråsten byråd.

- Han arbejdede især 

for Kværs og intresserede 
sig meget for det tekniske 
område og økonomien. 
Han var formand for 
teknisk udvalg og sad i 
økonomiudvalget i flere 
valgperioder, nævnte peter 
Brodersen.

Den anden Venstre mand, 
som formanden udtalte 
mindeord over, var fhv. 
viceborgmester Hans Bille, 
som i 16 år var medlem 
af gråsten Byråd. Hans 

hovedinteresse var kultu-
ren og økonomien, og han 
var formand for kulturelt 
udvalg og medlem af 
økonomiudvalget i flere 
perioder.

Endelig udtalte han også 
mindeord over asmus 
Lorenzen, Fiskbæk, som 
i en menneskealder var 
et engageret og trofast 
medlem. 

Markante personer

Tak fordi du handler lokalt
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Quorp’s Busser og Gråsten Avis arangerer bustur til Bornholm, som er 
Danmarks dejligste ferieø. Østersøens perle er en af de mest eftertragtede 
feriesteder. Vi skal opleve Bornholms perlerække af attraktioner. Vi skal 

se den største og fl otteste af Bornholms 4 rundkirker. Vi skal se Gudhjem, 
som er en af Danmarks fl otteste byer. Vi skal besøge Nordeuropas største 

borgruin, Hammershus, som rummer et spændende stykke Danmarkshistorie. 
Vi skal opleve Bornholm med de stejle klipper, afvekslende landskaber og 
hvide sandstrande og besøge de små idylliske byer, som oser af atmosfære

Vi skal bo på Klostergården i den 
skønne nordbornholmske by Allinge

Pris 3450 kr
som incl. person i dobbeltværelse, 

halvpension, bus og færge, 
guidede ture, men ikke entre. 

Tillæg for enkeltværelse 400 kr

Yderligere oplysninger og tilmelding til

Tilmelding til Herman Quorp tlf. 7465 0850

Busrejse til

Bornholm
Mandag den 14. juni

til Fredag den 18. juni

Fredag den 05/03
Har kromanden 

Fødselsdagsfest
Vi sælger alm. fl aske øl til kr. 15,- 

fra kl. 10.30-24.00

Fredag den 05/03 kl. 16.00
Live musik
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 cafèer, natklubber, diskoteker, pubber, spillesteder og festivaller m.m.
Repertoiret er en bred vifte af velkendte melodier fra 60’erne og frem til i dag, samt egne kompositioner.
Stilen ligger indenfor rock, blues, pop, latin og folk og kan underbygges af logoet Bossablues Rock Naturpop. Ved duo og band-
optræden spilles der inciterende rytmer i et rytmeshow på slagtøj og speciale effekts.
Inspirationen til sine egne sange og værker henter han ved roret af sin båd, i hverdagen og på sine utallige turnéer og ophold 
rundt i Verden.
Per Nyboe har foruden Danmark spillet i Norge, Sverige, Grækenland, Mali og Californien.
Alt i alt en varm og god musikoplevelse, med en kunstner som spiller med sjælen i den rytmiske musiks navn.

Lørdag den 06/03 kl. 23.00
Live musik
Iversen/Frederiksen
Jerper Iversen (gui. sang) og Steen Frederiksen (klaver. sang) er to erfarne 
musikere, som har sat sig sammen og lavet en duo, der passer til næsten 
alle slags arrangementer. Det være sig værtshus og bar. Private familie 
fester. Receptioner osv.
Repertorariet spænder fra, John Mogensen, Credence, Beatles, Kim Larsen, 
Dr. Hook og Elvis til Garth Brooks, Joe Cocker,The band og Thomas Helmig. 
Så mød trygt op og nyd de to dygtige musikere.

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. 10.30-18.00

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

gråsten garden har igen 
fremgang. Efter den eks-
traordinære generalforsam-
ling for to måneder siden 
faldt medlemstallet med 8 

personer, så man var nede 
på 28 medlemmer, men 
siden er der kommet ni nye 
til, så gråsten garden be-
står af 37 medlemmer.

Det oplyste formand for 
gråsten garden, Dorte 
Bøttger-Larsen, Vester 
Sottrup, på generalforsam-
lingen på rinkenæs Skole.

- Der kommer hele tiden 
nye gardister. Forleden 
kom der to nye gardister, 
så jeg synes, det går den 
rigtige vej, sagde Dorte 
Bøttger-Larsen, som 
glædede sig over, at der 
er kommet ro omkring 
arbejdet.

Henrik andersen, 
rinkenæs, og Vicky Mou, 
Broager, blev genvalgt til 
bestyrelsen. Mads Lykke 
Brandt genvalgtes som 
suppleant, mens Bente 
ritter, Vester Sottrup, 
nyvalgtes i stedet for anne 
Mette Nørgaard, Vester 
Sottrup, der ikke ønskede 
genvalg. 

Ro igen hos 
Gråsten Garden

Temperaturen er lav, og 
der er ikke mange tegn 
på forår. Og dog. Vi run-
der de 11 timers dagslys, 

anemonen dukker op i 
skovbunden, frøerne og 
tudserne vågner op og fug-
lene bliver glade.

Når først vi får tøbrud og 
sneen og frosten forsvin-
der, vil foråret nærmest 
eksplodere. 

Uddeler Jesper Thomsen var i forårshumør og bød fredag på grillpølser.
 Foto Jimmy Christensen 

Det forsinkede forår
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OPTIKER MØLLER
SLOTSGADE 4 ∙ 6300 GRÅSTEN 

TLF. 74 65 25 16 ∙ WWW.PROFILOPTIK.DK

Optikerassistent 
Bettina
Bolding

Optiker
Elsebeth Christmas
Møller

Gadenavn nr. · Postnr. By · tlf. xx xx xx xx
www.ProfiloPtik.dk

Tilbuddet kan ikke kombineres med andre tilbud og rabatter.

ekstra!

1/2 Pris

Men kUn 

 MandaG - lØrdaG

1/3 - 6/3 2010

få en ekstra 
Brille til

Netop nu får du en ekstra brille til 1/2 pris, når du køber 

nye briller i Profil Optik. Du kan vælge en ekstra brille til 

at skifte med, en skærmbrille, en smart løbebrille eller 

fx et par flotte mærkevaresolbriller – og få den billigste 

brille til 1/2 pris.

når dU kØBer Briller

Gadenavn nr. · Postnr. By · tlf. xx xx xx xx
www.ProfiloPtik.dk

Tilbuddet kan ikke kombineres med andre tilbud og rabatter.

ekstra!

1/2 Pris

Men kUn 

 MandaG - lØrdaG

1/3 - 6/3 2010

få en ekstra 
Brille til

Netop nu får du en ekstra brille til 1/2 pris, når du køber 

nye briller i Profil Optik. Du kan vælge en ekstra brille til 

at skifte med, en skærmbrille, en smart løbebrille eller 

fx et par flotte mærkevaresolbriller – og få den billigste 

brille til 1/2 pris.

når dU kØBer Briller

MEN KUN
TIRSDAG - FREDAG

2/3 - 5/3 2010

Butikken har 
5 års fødselsdag
torsdag den 4. marts

Det vil vi gerne fejre med vores kunder 
Derfor har vi fundet nogle 

rigtig gode tilbud frem
str. 34 - 42

På gensyn
Conni og Nanet

www.connixlmode.dk
Nygade 16 · 6300 Gråsten · Telefon 74 65 32 32

 tunika
Mintgrøn
Før 24995

nu kr.  100,-

Desuden har vi lavet nogle 
rigtig gode tilbudsstativer
Med priser 
fra kr. 50,-

Alle støvler 
med skaftevidde
(44 cm)
 ½ pris

str. 42 - 56

 tunika
Flere farver
Før 34995

nu kr.  14995

Diverse bælter
og smykker
 ½ pris

÷20%

 twill buks
sort
Før 29995

nu kr.  14995

 tunika
Flere farver
Før 34995

nu kr.  19995

på alle ikke 
nedsatte varer
Dog ikke lingeri og accessories

torsdag
Fredag
Lørdag

Modetøj str. 34-42 str. 42-56Flot snemand i Gråsten

Vinteren er gået i sne, og 
sne - ja, det kan vi alle 
blive grebet af. Når det 
ikke lige skal skovles.

Der ligger stadig meget 
sne derude. Det benyt-
tede 84-årige Mary a. 
Hansen og 83-årige gerda 
andersen til at lave en 
flot snemand på toppen af 
Torvet 4 i gråsten ovenpå 
Fakta.

- Vi har ikke lavet en sne-
mand, siden vi var børn, 
lyder det fra de to friske 
damer. 

Det er godt at have et mandfolk ved huset, lyder det fra 
Gerda Andersen og Mary Hansen.
 Foto Jimmy Christensen
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Benzin- og kiosksalg
Vi har fået forhandling af Danske Spil

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

LEJLIGHED 2. SAL
Flot lejlighed på 110 kvm. med � ot udsigt 

over Slotssøen. Indeholder bad med 
bruser og plads til vaskemaskine, godt 

spisekøkken, soveværelse med skabe og 
værelse og dejlig lys stue. Husdyr ikke tilladt

Månedlig husleje 4400 kr plus forbrug

FOR FREMVISNING OG 
UDLEJNING RING 7465 1746

Åbningstider: Mandag, tirsdag, fredag kl. 13-19
Onsdag, torsdag, lørdag kl. 10-19

Saengjan
Thaimassage
Jernbanegade 1, 6300 Gråsten
Kig ind. Jeg masserer også uden tidsbestilling 
eller aftal tid på telefon 2247 0268

250 kr pr. time

LEJLIGHEDER I GRÅSTEN
CENTRALT BELIGGENDE

Lejlighed 80 kvm.
Månedlig leje incl. vand og a’conto varme 4000 kr. 

El afregnes efter egen måler.

Kælderrum stilles til rådighed. Husdyr ikke tilladt.
---

Lejlighed 65 kvm.
Månedlig leje incl. vand og a’conto varme 3900 kr. 
El afregnes efter egen måler. Kælderrum stilles til 

rådighed. Husdyr ikke tilladt. 

HENVENDELSE FOR BESIGTIGELSE 
OG LEJE TLF. 2028 0865

Lej din 
trailer

hos
Statoil 

Gråsten

Ring 74 65 17 48

GRÅSTEN CENTRUM

LEJLIGHED 
TIL LEJE

Ca. 40 kvm., 1. sal.
Fælles gårdhave og cykelrum

Leje 2450 kr + forbrug

HENVENDELSE
TLF. 7465 0986 
EL. 7465 2451

Slotsgade 6
6300 Gråsten

Tlf. 74 65 15 67

www.1747.dk

Sønderjysk Aften
Torsdag den 18. marts
kl. 18.30
MENUEN BESTÅR AF 
SØNDERJYSKE SPEIALITETER

Provst Lorenz P. Christensen fortæller 
muntre sønderjyske anekdoter 
og morsomme historier.

Kr. 198,-
HUSK TILMELDING.

LEJLIGHED I GRÅSTEN
Centralt beliggende lejlighed, 110 kvm. + kælder, 

udlejes pr. 15. maj.

Husleje 5.000 kr incl. vand.
Varme a conto 700 kr., strøm a conto 300 kr.

Indskud 3 måneders husleje.

HENVENDELSE FOR FREMVISNING 
OG UDLEJNING TELEFON 2465 6355

43-årige Hanne alnor, 
gråsten, er tiltrådt som 
indkøbschef hos Kohberg 
Bakery group a/S. 
Hun får ansvaret for 
at samle de strategiske 
indkøb i hele Kohberg 
Bakery group a/S og 

derigennem optimere 
indkøbsprocesserne.

Hanne alnor kommer 
fra en stilling som ind-
købschef hos Jepsen og 
CO i aabenraa. Hun har 
stor erfaring med handel 
med fødevarer, blandt 
andet fra de 12 år hun var 
ansat som eksportchef hos 
Danexport a/S i gråsten, 
i dag BHJ a/S. 

Nyt job

Forretningerne i gråsten er 
i god gænge. Det fremgik 
af beretningen for gråsten 
Handelsstandsforening, 
som formanden anke 
Nielsen aflagde på forenin-
gens generalforsamling på 
Den gamle Kro.

Selv om gråsten er blevet 
ramt af flere fyringsrunder 
på blandt andet Danfoss 
og de andre store virksom-
heder, så er butikslivet ikke 
blevet så hårdt ramt.

- Vi er i den heldige si-
tuation, at vi kun har en 
enkelt tom butik i byen, 
sagde anke Nielsen over for 
de 25 fremmødte medlem-
mer. Hun omtalte videre, at 
foreningen havde modtaget 
30.000 kr fra Sønderborg 
Kommune til aktiviteter i 
forbindelse med julen.

- Vi fik en festlig julemå-
ned med ekstra musik og 

aktiviteter i byen, nævnte 
anke Nielsen, som glædede 
sig over, at havneområdet 
er færdiggjort på smukkeste 
vis.

genvalgt til bestyrelsen 
blev pia Hagge, Halifax, 
mens pernille aaskov 
Nielsen, Flügger Farver, 
blev nyvalgt. Hun afløser 
gurli Nielsen, gråsten 
Boghandel, som efter to år 
i bestyrelsen ikke ønskede 
genvalg. genvalgt som sup-
pleant blev per rosenberg, 
KFN Keramik, mens 
Morten Latter, Center pub, 
blev nyvalgt. 

Som revisorer genvalgtes 
H. philip Jensen og Boy H. 
Lorenzen.

Traditionen tro bestod 
menuen efter general-
forsamlingen af sprængt 
oksebryst med spidskål og 
æbleskiver. 

Godt handelsliv 
i Gråsten

100 året for Dronning Ingrids 
fødsel markeres i Gråsten

Sønderborg Kommune 
markerer søndag den 28. 
marts 100 års dagen for 
Dronning Ingrids fødsel. 
Mindehøjtideligheden 
starter med kransened-
læggelse ved Dronning 
Ingrids mindesten på 
Slotsbanken. Derefter er 
der sønder  jysk kaffebord 
og taler på Den gamle 
Kro.

Borgmester aase 
Nyegaard peger på, at 
Dronning Ingrid var me-
get tæt forbunden med 
Sønder jylland og gråsten.

- Hvert år tilbragte kon-
gefamilien deres ferie på 
gråsten Slot. Konge parret 
har haft stor betydning 
for landsdelen. Derfor skal 
100 års fødselsdagen heller 
ikke gå ubemærket hen, 
siger aase Nyegaard.

Dronning Ingrid var 
svensk prinsesse. Hun blev 

i 1935 gift med daværende 
Kronprins Frederik, senere 
Frederik IX. Hun blev 
dronning i 1947 og mor 
til Dronning Margrethe, 
prinsesse Benedikte og 
Dronning anne-Marie.

Dronning Ingrid udgjor-
de sammen med sin mand, 
Kong Frederik IX, et 
folkeligt og ligefremt kon-
gepar, der lagde vægt på, 
at monarkiet skulle nærme 
sig folket og moderniseres 
i pagt med tiden.

Dronning Ingrid var til 
sin død i år 2000 en sam-
lende figur for den konge-
lige familie. Især de tradi-
tionsrige sommerophold 
på gråsten Slot bandt fa-
milien sammen. Dronning 
Ingrid var et populært og 
elsket familieoverhoved, 
hvis hjerte bankede for 
Sønderjylland. 

Dronning Ingrids 100 års fødselsdag markeres i Gråsten.
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Gråsten slotskirke
Søndag den 7. marts kl. 09.00 

ved Jan Unold

Adsbøl kirke
Søndag den 7. marts kl. 10.00 

ved Jan Unold

kværs kirke 
Søndag den 7. marts kl. 19.30 

Forårsgudstjeneste med Familiekoret

broAGer kirke
Søndag den 7. marts kl. 10.30 

ved Karin Kofod

Felsted kirke
Søndag den 7. marts kl. 10.00 
ved Hans Jørgen Østergaard

eGernsund kirke
Søndag den 7. marts 
Ingen gudstjeneste

rinkenæs kirke
Fredag den 5. marts Tysk gudstjeneste 

Korskirken 19.00 (Sylvia Laue)
Søndag den 7. marts kl. 09.00 

Rinkenæs Korskirke ved 
Marianne Østergård Petersen. 

kliplev kirke
Søndag den 7. marts kl. 10.00 ved 

Erik Monrad

vArnæs kirke
Søndag den 7. marts kl. 10.00 

Gudstjeneste ved Poul Callesen

nybøl kirke
Søndag den 7. marts kl. 10.00 

ved Henrik Nygaard Andersen

vester sottrup
Søndag den 7. marts kl. 10.00 

ved Vibeke von Oldenburg

ullerup kirke
Søndag den 7 marts kl. 10.00 

der henvises til Sottrup

nordschleswiGsche 
Gemeinde

(Den tyske frimenighed)
Tirsdag den 2. marts kl. 10.30 

Plejehjemmet Dalsmark Rinkenæs
Fredag den 5. marts kl. 19.00 

Rinkenæs korskirke. 
Kvindernes Internationale Bededag

Gudstjenester

VestkYsten / tHY
Ferie Med 

GrÅsten PensiOnistFOreninG

Struer Grand Hotel
Fra fredag 18. – onsdag 23. juni 2010

Pris ved 48 personer: 
Kr. 3.575,-

prOgraM Og TILMELDINg VED:
aase telefon 7465 1809

Først til mølle

Mvh. Bestyrelsen

Gråsten Årsmøde
Onsdag den 10. marts kl. 14.30-17.00

i Ahlmannsparken
Komiteen er vært ved kaffen.

Billetter a’ kr. 400 til Varde Sommerspil udleveres.

NYT-NYT I ÆLDRE SAGEN:

Malerkursus
i akryl/akvarel

Hver torsdag kl. 13.00-16.00 

Starter torsdag den 18. marts med et 
informationsmøde i Ahlmannsparken kl. 13.00

Hør nærmere på årsmødet eller på tlf. Anne Grethe 
Boysen 74 65 15 49/50 70 92 54

Anita Olinsson 64 64 70 86/23 92 47 46

PRIS FOR DELTAGELSE 100 kr. årligt

Lokalkomiteen 

Gråsten

HjerteliG tak
for deltagelse, blomster og hilsener ved 

anne Marie Bertelsens død og begravelse.
Tak til hjemmeplejen, Steffen Jensen og 
Kevin O. asmussen for trøst og støtte.

På familiens vegne 
Kirsten, Niels, Peter og Rose Marie

Det strømmer ind med til-
meldinger til aktionærmø-
det tirsdag den 9. marts kl. 
18.30 i ahlmannsparken i 
gråsten.

- Foreløbig har 450 men-
nesker tilmeldt sig, men 
vi forventer at komme op 
over 700, fortæller bankdi-
rektør Joan Mai, Sydbank 
gråsten, der på mødet ori-
enterer om bankens virk-
somhed i lokalområdet.

på aktionærmødet er der 
desuden en kort beretning 
om bankens virksom-
hed i 2009 ved bankdi-
rektør allan Nørholm. 
Mødeleder er forstander 
peder Damgaard, gråsten 
Landbrugskole, der er 
medlem af Sydbanks 
bestyrelse.

Efter aktionærmødet 
byder Sydbank på et let 
traktement. 

Erik asmund og Henrik 
Feldborg, begge gråsten, 
deltager i dysten om at 
blive sønderjysk mester i 
skak. De to spiller i basis-
rækken i den sønderjyske 
enkeltmandsturnering. 
De første to runder af i alt 
fem er nu spillet, og med 
11½ point ligger de lige i 
hælene på topscoreren. 

Dyster 
i skak

Koncert i 
Kværs
Trio Tinus giver koncert 
i Kværs Forsamlingshus 
torsdag d. 4. marts klok-
ken 20.  Trioen vil på 
festlig vis få gang i såvel 

harmonika, piano og 
trækbasun som i de frem-
mødtes vintertrætte lem-
mer. Inden koncerten fra 
klokken 19 vil der være 
mulighed for et måltid 
god mad til 50 kroner, 
ligesom der hele aftenen 
kan købes drikkevarer. 
Mad og billetter kan be-
stilles hos Hans Jørgen 
albrechtsen på 74659538 
eller 60924669. 

På harmonika er det Carl 
Erik Lundgaard. Vagn 
Dahl Hansen spiller klaver 
og Anders Ringgaard spiller 
trækbasun.

Aktionærmøde 9. marts

Tak fordi du handler lokalt
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SLAGTEREN tilbyder DELIKATESSENtilbyderPØLSEMAGERIETtilbyder BAGERENtilbyder

Søndag åben
10-16

pr stk

1000

 Pizza

kun

1000

Amo 
fødselsdagsboller
500 gr

pr ½ kg

1695

Guld
danbo

Nakkefi let eller 
nakkekoteletter
pr ½ kg

kun

1495

Honningbrød

Napoleonshatte
1495

Kloster rugbrød

kun

1200

2300

Lurpak smør
2 stk

kun

7500

10 Håndmadder Pålæg i lag
mange varianter

Svinemørbrad
2 stk

900-1100 gr

6995

Æblemarked

8 stk

1500

Kurzkes
hjemmelavet
jagtpølse

pr stk

1995
pr lag

1000

Gløngøre
høst sild

kun

1500

Anglamark
økologisk
mælk

3 x 1 ltr

1500

Løgumkloster 
rugbrød

pr stk

895

fl ere 
varianter

fl ere 
varianter

4 stk

2995

EKSTRA 
SØNDAGSTILBUD

maks 4 stk pr 
kunde pr dag

Elida Shampoo

kun

900
Begrænset parti

Begrænset parti

Begrænset parti

SuperBrugsen Gråsten             .  tlf. 73 65 26 00 . www.talent-for-butik.dk
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SLAGTEREN tilbyder DELIKATESSENtilbyderPØLSEMAGERIETtilbyder BAGERENtilbyder

Søndag åben
10-16

pr stk

1000

 Pizza

kun

1000

Amo 
fødselsdagsboller
500 gr

pr ½ kg

1695

Guld
danbo

Nakkefi let eller 
nakkekoteletter
pr ½ kg

kun

1495

Honningbrød

Napoleonshatte
1495

Kloster rugbrød

kun

1200

2300

Lurpak smør
2 stk

kun

7500

10 Håndmadder Pålæg i lag
mange varianter

Svinemørbrad
2 stk

900-1100 gr

6995

Æblemarked

8 stk

1500

Kurzkes
hjemmelavet
jagtpølse

pr stk

1995
pr lag

1000

Gløngøre
høst sild

kun

1500

Anglamark
økologisk
mælk

3 x 1 ltr

1500

Løgumkloster 
rugbrød

pr stk

895

fl ere 
varianter

fl ere 
varianter

4 stk

2995

EKSTRA 
SØNDAGSTILBUD

maks 4 stk pr 
kunde pr dag

Elida Shampoo

kun

900
Begrænset parti

Begrænset parti

Begrænset parti

SuperBrugsen Gråsten             .  tlf. 73 65 26 00 . www.talent-for-butik.dk
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ENERGY  C09AWR / C12AWR
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En del kender til lugt og fugt problemer 
når de kommer til et hus der har stået 
tomt i en længere periode. Dette skyldes 
at dugpunktet ligger på 14°C, og at der 
derfor dannes kondens i huset. 
LG varmepumper er designet til at 
holde en minimumstemperatur på 16°C, 
og har en fantastisk virkningsgrad selv 
ved meget lave udendørstemperaturer 
(3,85 ved -10°C ude og 16°C inde) 

Lunt sommerhus…
Hele året!
Træt af dyr el-varme og dårlig 
luft / lugt grundet fugt?

Elpriser:
Direkte el-varme DKK 1,75 pr. kW 

LG varmepumpe C09AWR har:
Ved +20°C inde og +7° ude en virkningsgrad 
på 4,14                             DKK 0,42 pr. kW.

Ved +16°C inde og -10° ude en virkningsgrad 
på 3,85                              DKK 0,45 pr. kW.

GALLERY  
A09AW1 / A12AW1

HARMONY  
A09AWV / A12AWV

Kliplev Elservice
Padborg Elservice
Rasmussen EL-teknik
Jysk Elservice Ribe
Broager El-service
AJ EL-teknik

20 19 51 60

Kliplev Hovedgade 17, Kliplev · DK 6200 Aabenraa 
www.jysk-elservice.dk

Jysk-Elservice A/S
Kliplev Hovedgade 17, Kliplev
DK 6200 Aabenraa
Telf.: 70 22 78 21
Mobil: 20 19 51 60 
Fax: 70 22 78 20
E-mail: info@jysk-elservice.dk

Broager Elservice
v/Henning Hansen
Østermarken 17 · 6310 Broager
Mobil: 2026 1120

www.jysk-elservice.dk 

Døgnvagt 4 + 6 pers. vogne

Tlf. 20 83 63 10

Hørtoftvej 16a, Ragebøl · 6400 Sønderborg · Tlf. 74 48 55 75

Broager
v/ Helge Jørgensen

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:
Mandag - Torsdag 14.30-17.00
Fredag 13.00-17.00 Lørdag 9.00-12.00

VESTERGADE 27 • 6310 BROAGER

v/ Ivanka
Storegade 18,
Broager

Tlf. 73 44 08 09

TOP SALON
DAME- OG HERREFRISØR

Danmarks yngste brandmænd
Af Leif Møller Jensen

Egernsund Frivillige 
Brandværn har Danmarks 
laveste gennemsnitsalder.
Brandværnet blev oprettet 
1. maj 1880 på initiativ 
fra teglværkerne, så de 
har 130 års jubilæum i 
år. Brandværnet består 
i dag af 19 brandmænd, 
og det er mange i en by 
af Egernsunds størrelse. 
Derudover 2 gæstebrand-
mænd. Det er to, der er til-
knyttet andre brandværn, 
men da de arbejder i byen, 
rykker de ud sammen med 
de lokale brandmænd.

Den ældste brandmand 
er 56 år, og har været ak-
tiv i 34 år, og den yngste 
er blot 18 år. De fleste af 
brandmændene er i alderen 

25-40 år, og det giver en 
meget lav gennemsnitsal-
der, så Egernsund frivillige 
Brandværn har i modsæt-
ningen til mange andre 
frivillige brandværn ingen 
problemer med at rekrut-
tere nye medlemmer.

alene i sidste uge kom 
der 2 nye til, og 3 venter 
på accept. alle er under 
20 år, så når de har bestået 
grunduddannelsen, træk-
ker de yderligere ned i 
gennemsnitsalderen.

Brandmændene er vel-
uddannet, og har som 
minimum de obligatoriske 
uddannelser i førstehjælp 
og brandslukning. De 
fleste har fortsat deres ud-
dannelse og er røgdykker, 
holdledere og instruktører. 
Tonen brandmændene 

imellem er meget afslap-
pet og kammeratlig og 
alle kender alle, hvilket er 
utrolig vigtigt. For i nødsi-
tuationer skal man kende 
sin kollega og kunne stole 
på ham - måske afhænger 
livet af det.

Når alarmen lyder, er alle 
på stationen indenfor den 
lovbestemte tid - klar til at 
rykke ud og hjælpe hvor de 
kan, og de klarer alle opga-
ver yderst professionelt.

Ventetiden imellem ud-
rykningerne går med at 
vedligeholde materialet, 
efteruddannelse og de obli-
gatoriske brandøvelser. 

Det er populært at være brandmand i Egernsund frivillige Brandmænd
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900-1100 gr

6995

Trekorns Brød
 Yoghurt

Svinemørbrad
2 stk

75 cl

2500

Pr ½ kg

1995

Sunrise
Vin

Hamburgerryg 
u/ben

Kanelstang 

Langlænder 
Pølser
3 poser

8500

1500 2000

Spar 
25.85

UGENS COOP KUP
Amo
Fødselsdags
boller

500 gr

1000

Spar
8.00

Spar op 
til 10.50

Spar 
15.00

½
pris

HVER MANDAG
Slagterens hjemmelavede
medister
Ca 1 kg 29.95

HVER TIRSDAG
Minimælk eller let

Max 5 ltr pr kunde
Ta 3  liter 10.00 

HVER ONSDAG
Frugtmarked
Flere varianter
8 stk 12.95

HVER TORSDAG
Hjemmelavet alm. franskbrød
Pr stk
Kun 10.00

HVER FREDAG
Vej selv slik
Pr 100 gr 7.95

HVER LØRDAG
Smørbar 

3 x 250 gr 20.00

Hakket Oksekød
8-12%

3 kg

10000
Kyllinge Nuggets
2 kg

Kun

3995

Lurpak Smør
eller Smørbar

2 x 250 gr

2300
2 x 1 ltr

1800

Hørup Kartoffel 
Spegepølse

5495
Husholdningspapir

8 Køkkenruller
eller 16 Toiletpapir

2000

SuperBrugsen Broager . tlf. 73441500

Broager

Åben Søndag
Kl. 10-17

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

Endagstilbud
marts og april

Åben Søndag
Kl. 10-16

K U N  S Ø N D A G
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Erhvervslokaler
Produktions-, lager- og kontorlokaler, beliggende Nejsvej, 
Broager, udlejes. Lav pris. Størrelser fra 120 til 1.060 kvm. 

hanssonerhverv.dk · telefon 7443 4897

Vi forestår udlejning af lokaler til erhverv 
samt enkelte boliglejemål.

Det er vores målsætning, altid at kunne tilbyde gode 
og velbeliggende lokaler til konkurrencedygtige priser.

E-mail: per@hanssonerhverv.dk
Broager-Hallen

 Den selvejende institution Broager-Hallen 
indkalder hermed til ordinær

Generalforsamling
Torsdag den 11. marts 2010 kl. 19.30 

i hallens cafeteria

DAGSORDEN:
1. Valg af dirigent
2. Årsberetning
3. Valg af medlemmer til repræsentantskabet
4. Valg af revisorer
5. Indkomne forslag
6. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på general-
forsamlingen må være indgivet skriftligt til 
bestyrelsen senest den 25. februar 2010

Samarbejde 
fremadrettet 

positiv
Broager/Egernsund Menighedsråd inviterer til

Menighedsmøde
Tirsdag den 9. marts kl. 19.30 

på Egernsund Skole
På mødet vil der blive redegjort for samarbejdsaftalen 
mellem de to menighedsråd samt planerne fremover

Alle er velkomne

BROAGER BILSYN
Vi brænder for vores arbejde og sætter en ære i 
at gøre vores bedste - hver gang!

• Syn af alle køretøjer op til 3500 kg
• Drive-in syn / syn uden tidsbestilling
• Motorkontor / nr. plade ekspedition
• Professionel rådgivning
• Evt. hente og bringe køretøjet

Ring og hør nærmere på 
telefon 61 60 08 08

BROAGER BILSYN
Ramsherred 3
6310 Broager

Gartneri 
arbejder m/k

Broager Kirkegård søger 
2 gartneriarbejdere m/k i 7 måneder, 

med tiltrædelse den 15. april 2010.

Der kræves kørekort evt. til traktor. 
Det vil være en fordel, hvis man 
har prøvet tilsvarende arbejde.

Skrift lig ansøgning sendes til 
Kirkegårdsleder Jan Hjortshøj, 

Storegade 1, 6310 Broager
senest den 26. marts 2010.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til 
Jan Hjortshøj, telefon 74 44 06 00.

Broager Sparekasse kom 
tilfredsstillende gennem 
et år præget af global fi-
nanskrise. resultatet for 
2009 blev et overskud før 
skat på 8,8 mio. kr. mod et 
underskud på 7,5 mio. kr. 
i 2008.

Medvirkende til det 
tilfredsstillende resultat 
er en kraftig aktivitets-
udvidelse, som bl.a. kan 
ses af en stigning i netto 
rente- og gebyrindtæg-
ter med 42 procent. 
Overtagelsen af Sparbanks 
afdeling i Sønderborg 
har forøget sparekassens 
samlede forretningsom-
fang med omkring 14 
pct. Kursreguleringer har 
indbragt sparekassen en 
indtægt på 12,3 mio. kr. 
mod et tab på 7,5 mio. kr. 
i 2008.

Deltagelsen i bankpakke 
I har imidlertid påvirket 
sparekassens resultatet ne-
gativt med ca. kr. 7,7 mio. 

fordelt med kr. 2,9 mio. 
som hensættelse til tab på 
nødlidende pengeinstitut-
ter samt kr. 4,8 mio. som 
betaling for statsgarantien.

De generelle samfunds-
forhold er væsentligt 
forværrede og har med-
ført en stigning i ned-
skrivninger på kunderne. 
Nedskrivninger, fra 5,5 
mio. kr.. i 2008 til 21,9 
mio. kr. incl. 2,9 mio. kr. 
på nødlidende pengein-
stitutter i 2009, vurderes 
dog til at ligge under gen-
nemsnittet for samtlige 
danske pengeinstitutter. 
Baggrunden er en fortsat 
stor spredning af udlåns-
risici både i forholdet mel-
lem privat- og erhvervsud-
lån, og i en stor spredning 
på erhvervsudlånene inden 
for de enkelte brancher.

problemerne med indfør-
sel af den digitale tinglys-
ning har også sat sine spor 
i Broager Sparekasse. De 

høje tinglysningsgarantier 
har påvirket solvensen. 
Under sædvanlige forhold 
ville sparekassens solvens 
kunne opgøres til 16,4 
procent og kernekapital-
procenten til 14,8. Det 
niveau betragtes som 
meget tilfredsstillende. 
problemerne betyder imid-
lertid, at solvens- og kerne-
kapitalprocenten er opgjort 
til 15,1 og 13,6.

- Vi har en klar målsæt-
ning om også i fremtiden 
at være en selvstændig 
sparekasse. Vi kan og vil 
betjene lokalområdets bor-
gere og erhvervsliv. Vort 

værdigrundlag indeholder 
bl.a. den egenskab at ud-
vise samfundssind. Vi er 
et moderne pengeinstitut 
i lokalområdet, der tager 
ansvar, ikke mindst ved 
fremskaffelse af kapital, 
men også som arbejdsplads 
og ved deltagelse i lokale 
initiativer, fastslår direktør 
Lars Christensen.

Forventningerne til ba-
sisindtjeningen for 2010 
ligger over niveauet for 
2009. resultatet vil dog 
kunne påvirkes i både po-
sitiv og negativ retning ved 
ændrede forudsætninger 
for vurdering af behovet 
for nedskrivninger og tab 
på debitorer, ligesom ud-
viklingen i renteniveauet 
kan få indflydelse på det 
endelige resultat. 

Broager Sparekasse fik 
overskud på 8,8 mio. kr

Nyt billede til din profil?
vi tager dit nye billede til din
online profil, samt portræt foto.

WWW.SKELDE.COM
TORSDAG D. 04.03 ÅBENT TIL 17.00

SkeldeCom
M U LT I M E D I E    D E S I G N

Trænger dine VHS bånd til
en digital overhalning?
 Så kom ind i butikken og
vi laver dine gamle VHS 
bånd om til DVD. 

200kr pr. time film  
 

200kr + evt. fremkaldelse

Er din PC sikker?

Bullguard antivirus 9.0
Med licens til 3 pc’er.
Perfekt antivirus løsning
til familien eller firmaet
Køb det i butikken for 499,95kr

Åbningstider:
Man-Fre 

09:30 - 14:30

Storegade 5
6310 broager
Tlf. 25339497

SKELDE GF
GYMNASTIKOPVISNING 

Søndag den 14. marts kl. 10.30
i Adventure Efterskolens hal.

Entre 20,00 kr. under 15 år gratis

Kl. 13,00 afslutning i Humlehøj’ s Svømmehal 
- så husk badetøj.

SOGNEINDSAMLING 
I BROAGER SOGN

FOLKEKIRKENS NØDHJÆLP

Søndag den 7. marts
fra kl. 12.30 til 14.30

Interesserede indsamlere kan henvende sig til 
Jørgen Kaad, Jkaad@doks.dk, tlf. 28 73 61 81

Ældre 
kvinde 
reddet
Der udbrød torsdag aften 
kl. 22.40 ild i en etage-
ejendom på Havne vej i 
Egernsund. Forbi pas se-
rende havde set, at der 
kom røg ud af loftet på 

huset og tilkaldte hjælp. 
Branden var hurtigt sluk-
ket og en ældre dame, der 
bor i en lejlighed i ejen-
dommen, blev reddet, in-
den der skete hende noget.

Derimod kom der en del 
brandskader på loftet og 
vandskader på de underlig-
gende lejligheder. Branden 
er formentlig opstået i 
nogle elinstallationer på 
loftet, men det skal nu 
undersøges nærmere. 
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L u n d t o f t

60 personer spiller i de 
fem forskellige Broager 
Brand værns Orkestre. 
Det oplyste formanden 
Ove petersen på general-
forsamlingen på Broager 
Brand station.

Det fordeler sig med 31 
medlemmer i Brand værns-
orkestret, 31 medlemmer 
i Show-Band, 25 medlem-
mer i Danseorkester, 19 
medlemmer i Tyroler-
orkester og 13 medlemmer 
i Broager pipes. adskillige 
af medlemmer spiller i et 
eller flere af orkestrene.

Ole petersen nævnte, at 
Broager Brand værns or-
kes ter i 2009 har været 
ude 10 gange, Show-Band 
sammen med Broager 
pipes har spillet 17 gange, 
Broager pipes 11 gange, 
Tyro ler or kester 18 gange 
og danseorkester 2 gange. 
alt i alt har der været brug 
for et af Broager Brand-
værns Orkestre 58 gange i 
året 2009.

Når der er stor efter-
spørgsel efter musikerne 
fra Broager, skyldes det 
nok, at vi har nogle meget 
varierende tilbud, og at 
vi kan tilbyde god under-
holdning til hvilken som 
helst fest, lige fra indslag 
ved runde fødselsdage, 
ringrideroptog, musik ved 
byfester, og større arran-
gementer som firmafester 
med dans, sagde Ove 
petersen, som glædede sig 
over en tilgang på 6 helt 
unge nye medlemmer, som 
endnu skal have en hvis 
oplæring inden de kommer 
med på gaden.

Brand værnsorkestret har 
11 jubilarer. Det er Inger-
lise Sandhøj andersen, 
Manuela Jacobsen og 
Karin Neverman Jacobsen 
med 5 år, antje Jessen og 
Torben Johannsen med 
15 år, Karin Sørensen og 
gert Østergaard Jensen 
med 25 år, Birgit Jonasson 
med 30 år og dirigent 

Margit Hansen med 40 år. 
Desuden er der to personer 
i Tyroler Orkester, som har 

jubilæum. Det er Svend 
arne Kryhlmand med 15 
år og gerd Nielsen med 
20 år. 

KLIPLEV SNEDKER- OG
TØMRERFORRETNING
v/ Ervin S. Moldt

LILLEGADE 12 · KLIPLEV
6200 AABENRAA
TELFON 74 68 77 40
MOBIL 20 78 57 70
TELEFAX 74 68 77 41

Af Jens Jaenicke

Ældre Sagen i Lundtoft har 
oprettet en datastue i nogle 
velegnede lokaler i det tidli-
gere rådhus i Felsted. Data-
stuen blev forleden ind-
viet ved en lille reception, 
hvor tidligere borgmester 
Hans philip Tietje var til 
stede. Desuden medbragte 
Mette Bang fra Sydbank 
i aabenraa en check på 
5.000 kr.

De fremmødte blev budt 
på et glas champagne og 
et stykke chokolade. For-
mand for Ældre Sagens 

lokale afdeling, Hans Falck 
andersen, fortalte om det 
nye tiltag.

- Ideen med datastuen 
har vi tumlet med i nogen 
tid, og da kommunen stil-
lede nogle flotte lokaler til 
rådighed, gik vi i gang med 
at søge om tilskud, fortalte 
Hans Falck andersen.

Der er indkøbt 3 bærbare 
computere og stole har man 
fået foræret af Sydbank i 
rødekro. Under viser er 
Elke Jepsen fra Kliplev, 
som er gået i gang med 
at undervise i internettets 
lyksagligheder. 

Mette Bang overrakte en check på 5000 kr. til Hans Falck 
Andersen.

Datastue 
oprettet i Felsted

Fergusonklubben i 
Kliplev har doneret et nyt 
Dannebrogsflag til Kliplev 
Forsamlingsgaard. Det 

gamle flag var efterhånden 
noget slidt, så gaven var 
meget velkommen. 

Formand for Kliplev Forsamlingsgård, Jesper Hansen, 
modtog et flag fra Benny Jørgensen og Jørgen Thomsen fra 
Fergusonklubben.

Nyt 
dannebrogsflag

TOMBØL OG OMEGNS
RINGRIDERFORENING

afholder 

Generalforsamling
tirsdag den 9. marts 2010 kl. 19.30

på Tumbøl Møllegade 4
Dagsorden ifølge vedtægterne

Bestyrelsen

Energimesse 
i Felsted
Felsted har i sin udvik-
lingsplan besluttet at være 
en klimavenlig by. Klog 
energi er sat øverst på dags-
ordenen. Derfor inviterer 
Felsted Borgerforening til 
energimesse fedag den 5. 
marts kl. 12-17 og lørdag 
den 6. marts kl. 10-15 i 
Felsted Forsamlingslokaler.

Meningen er, at rigtig 
mange kommer og hører 
om bygningsisolering, 
varmepumper, solvarme, 
tilskud m.m. på messen 
kan interesserede se på 
apparaterne, tale med fir-
maerne bag og med lokale 
håndværkere og få et godt 
tilbud på den mest fornuf-
tige løsning.

Formand for Felsted 

Borgerforening, Troels 
Olesen, ser energimessen 
som en god mulighed for 
at få gang i håndværkerak-
tiviteten i lokalområdet. 

Efter 36 år i bestyrelsen for 
Bovrup-Varnæs Hus hold-
nings forening, heraf de 26 
år som formand, mener 
anne grethe Johansen, at 
nu kan det være nok.

Hun har netop sat 
punktum for sit arbejde i 
foreningen, men medlems-
skabet vil blive fornyet. 

Slut efter 
36 år

Af Leif Møller Jensen

Borgergruppen inviterede 
forleden Egernsunds pen-
sionister til en hyggelig 
eftermiddag i aulaen på 
Egernsund Skole. Der 
kom 67 personer, som alle 
var i strålende humør. Der 
var indsat bus, så dem der 
er dårligt gående, kunne 
blive afhentet på deres bo-
pæl. Det blev betalt af fri-
villige og byens handel og 
håndværk, fordi den sidste 
del af overskuddet fra kir-
kejubilæet blev brugt til 
dette arrangement.

Fhv. toldchef Henrik 
Kristensen fortalte mor-
somme historier fra tiden 

i Toldvæsenet, og der var 
næppe nogen, der havde 
troet, at dette job på no-
gen måde kunne være 
sjovt, men han fik hele 
salen til at grine, da han 
fortalte om sine oplevelser. 
Jenny Hansen underholdt 
på klaveret med gode 
gamle kendte viser, mens 
man drak kaffe og spiste 
lækkert hjemmebag, og 
hun spillede også op til 
fællessang. arrangementet 
sluttede som altid med 
Egernsundsangen, og selv-
følgelig med et ”mojn - vi 
ses igen”. 

Populært at spille i brandværns orkestre

Broager Brandvænsorkester havde en række jubilaer.

Sammenkomst 
i Egernsund
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Tilbygning til Smedien 
er udskudt
på generalforsamlingen 
i den selvejende institu-
tion Smedien i Kliplev 
Forsamlingsgaard nævnte 
formanden Nis Hye, at en 
tilbygning til Smedien, 
som Chr. Johansen har 
lavet tegning til og Søgård 
Byg har givet tilbud på, er 
udsat. Byggeriet ville koste 
150.000 kr, og bestyrelsen 

har ment, at man mere 
trænger til nye vinduer og 
en ny hoveddør.

Kliplev Mærkenfond har 
ydet et tilskud på 11.200 
kr, som er brugt til nye 
vinduer.

Til bestyrelsen var der 
genvalg af Jens peter 
Johansen, peter Johansen, 
Erik Hansen og Bent 

Hansen. Ejner Hohlmann 
ønkede ikke genvalg som 
revisor. Nyvalgt blev 
Inger Marie Lausen, men 
Kirsten Hansen blev 
genvalgt. 

Formanden Nis Hye 
afsluttede generalforsamlin-
gen med en tak til alle, der 
havde ydet en indsats for 
Smedien i det forløbne år. 

Af Jens Jaenicke

Forberedelserne til forårets 
dilettant i Forsamlings-
gaarden i Kliplev er i fuld 
gang. I år er det farcen 
"Nej, nu vil jeg skilles", 
der bliver opført. For 
tiden har en gruppe af 
lokale kræfter, som kalder 
sig "Humørbomben" travlt 
med at øve.

Stykket opføres fredag 
den 19. marts kl. 19.30. 

Der er generalprøve lørdag 
den 20. marts kl. 14.00 og 
premiere samme aften kl. 
18.30.

gruppen består af Hans 
Werner Christensen, 
Susanne Nielsen, Maja 
Lunding, Nis Hye, Britta 
Westergaard, Claus Mørk 
rasmussen, rene Seibt og 
yvonne Seibt.

Instruktør er arne 
rasmussen og sufflør er 
Helle Lausen. 

Lokale amatørskuespillere er i fuld gang med at øve et 
morsomt dilettantstykke.

Der indkaldes hermed til ordinær

Generalforsamling
i Andelsselskabet 

Kliplev Forsamlingsgaard
Torsdag den 11. marts 2010 kl. 19.30

på Forsamlingsgaarden
Dagsorden ifølge vedtægterne

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

KONCERT I FELSTED KIRKE
Søndag den 14. marts

kl. 16.00

En musikalsk billedfortælling

”Sorrig og Glæde”
ved duoen

PIANIST 
AKSEL SKJOLDAN 

og

FLØJTENIST 
SØREN JUHL
Koncerten er en hyldest til livets 

mangfoldighed i sang, musik og fortælling 
med afsæt i bl. a. Kingo, Mozart og Bach

Billetter a 80,-kr 
ved indgangen

Arrangør:
Felsted Menighedsråd

V B I F

Varnæs-Bovrup IF

Søndag den 7. marts kl. 10.00
på Sundeved Efterskole, Bovrup

Vel mødt til 
Gymnastikopvisning 2010

Bovrup og Omegns Ringriderforening
afholder

generalforsamling
Tirsdag den 23. marts kl. 19.30

på Bovrup Brandstation

Dagsorden i følge vedtægterne.

Desuden diskussion om ringriderforeningen 
skal fortsætte eller nedlægges.

Bestyrelsen

Dilettant i 
Kliplev

Ny spinningsinstruktør 
i Kliplev Hallen
Jette Nielsen, Kliplev, er 
startet som ny instruktør 
i Kliplev Motionscenter. 
Hun har dyrket spinning 
i mange år, og har nu sat 
sig tilrette på en cykel, der 
cykler den modsatte vej.

Målet er, at få alle cyk-
lerne besat igen. I den 
anledning inviteres interes-
serede til gratis spinning i 
uge 9 og 10 i de normale 
åbningstider. 

Jette Nielsen er ny instruk-
tør i Kliplev Motionscenter.

Energimesse
i Felsted Forsamlingslokaler

Fredag den 5. marts kl. 12–17
og Lørdag den 6. marts kl. 10–15.

Se bygningsisolering, 
varmepumper, solvarme m.m. 

Mød håndværkerne m.   . 
og få et godt tilbud.

Gå over til klog energi
– skab arbejde lokalt!

FELSTED 
BORGERFORENING
























Klostervang 49 - Kliplev - 6200 Aabenraa

lægeeksamineret fodplejer Ruth Svendsen
også udebehandling

Gymnaster 
på gulvet
For 2. år i træk holder 
Varnæs-Bovrup Idræts-
forening den årlige gymna-
stikopvisning på Sundeved 
Efterskole i Bovrup. Det 
sker søndag den 7. marts 
kl. 10.00.

Bodil N. Wilhelmsen, 
Varnæs, fortæller, at gym-
nastikafdelingen har travlt 
med de sidste forberedelser 
til opvisningen.
- De enkelte hold knokler 

med at afstemme musik 
og bevægelser, spring og 
elegance, så de kan vise alt 
det frem, de har lært og 
øvet gennem hele vintersæ-
sonen, fortæller Bodil N. 
Wilhelmsen. 

Ud af gymnastikafde-
lingens ni hold vil de 
otte vise deres kunnen 
frem. Derudover kommer 
der to gæstehold. Det er 
Sundeved Efter skoles elev-
hold og aabenraaegnens 
Mini-Mix. 
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Kliplev

4 gode tilbud

ÅBNINGSTIDER Mandag-Fredag kl. 9.00-19.00 | Lørdag kl. 8.30-16.00 | Søndag kl. 10-16
BAGEREN ÅBNER Mandag-Fredag kl. 8.00 | Lørdag-Søndag kl. 7.00

Kliplev Nygade 2 · 6200 Aabenraa · Tlf 74 68 76 04

Flydende
Becel

Kærgården
250 gr.
Max 5 pakker
pr. kunde

Coop
Hvedemel
4 kg. 

995

Slagterens  Hjemmelavede Spegepølse
Flere varianter
- Sønderjysk
- Kartoffel
- Valnød

1495

5000

795
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S u n d eve d

Besøg genbrugsbutikken med

MØBLER – TING – TØJ
og gør et godt køb

 Stationsgade 3, Vester Sottrup, 6400 Sønderborg
Åbningstider: Man.-tirs.-ons.-tors. kl. 15-17.30, lørdag kl. 10-13

VI MODTAGER GERNE BRUGBARE MØBLER OG ANDRE TING
DØDSBOER AFHENTES EFTER AFTALE

Renoveringsopgaver • Om- og tilbygninger Tømrer, Snedker, Murer, El, Maler, VVS, m.v.

Tag • Vinduer • Inventar • Forsikringsskader • Lavenergi termoruder

Tømrer- og Snedkerforretning • Avnbøl • 6400 Sønderborg
Tømrermester & Bygningskonstruktør Morten Anker Petersen

Klik ind på - www.karldpetersen.dk

Tlf. 74 46 12 19Byggelift 15,5 mtr. udlejes - se priser m.m. på www.karldpetersen.dkHåndværk gennem 180 år

BRÆNDE
Brænde af dansk bøg

SAVET OG KLØVET. SÆLGES OG LEVERES

Telefon 74 46 13 73 Mobil 21 78 74 16

ULLERUP og OMEGNS 
HUSHOLDNINGSFORENING

Mandag den 15. marts kl. 19.00
på Bakkensbro skole

Dagsorden ifølge vedtægterne.
Efter generalforsamlingen kommer 

blomserdekoratør Ulla Alnor og 
inspirerer os til foråret.

Foreningen er vært ved kaffen.
Bestyrelsen

indbyder til

GENERALFORSAMLING

Margrethe agerley, 
Sundeved Ældrecenter 
i Nybøl, er død, 85 år. 
Hun var født Dall på 
Dallsgård i Snogbæk, 
hvor hun var nummer 
fire af seks søskende. Hun 
blev i 1946 gift med Jens 
agerley, og sammen drev 
de hans fødegård på Blans 
Østermark helt frem til de 
i 1985 flyttede på aftægt. 
Hun havde den sorg at mi-
ste sin mand fire år senere.

Hele sit liv var Margrethe 
agerley slægtens naturlige 
midtpunkt. Med sit åbne 
sind, sit gode humør og sin 

belevenhed forstod hun at 
begå sig overalt.

Margrethe agerley havde 
et stort talent for alt, hvad 
der kunne gøres med hæn-
derne. Således plejede hun 
også sin elskede have med 
omhu og opmærksomhed. 
Hun elskede selskabelig-
hed og alt, hvad der var 
"lidt ekstra", og som vært-
inde var hun gæstfri og 
gavmild som få.

Margrethe agerley ef-
terlader sig tre børn. Uwe 
bor i Blans, Jørgen driver 
slægtsgården i Blans og 
Christen bor i aabenraa 

Dødsfald

Når Dansk røde Kors, 
Sundeved, mandag den 
15. marts kl.19.00 afhol-
der generalforsamling i 
Menighedshuset i Vester 
Sottrup, er det 18. gang i 
afdelingens historie.

I år er formanden pia 
Koch Johannsen, 3 besty-
relsesmedlemmer og sup-
pleanter på valg, ingen har 
endnu meddelt et nej til 
genvalg, men det forhin-
drer ikke nye i at stille op, 

dog skal man være medlem 
af Dansk røde Kors. 

afdelingen barsler med 
en ny aktivitet, som kaldes 
”pårørende-støtte”. Derfor 
holdes der efter general-
forsamlingen foredrag om, 
hvad vil det sige, at være 
pårørende til en dement - 
hvordan er det at leve med 
en dement ægtefælle/pårø-
rende og hvilke krav stilles 
til frivillige, der melder sig 
som støtter. 

Årsmøde i 
Røde Kors

Fodboldklubben BNS har 
fået ny formand. Efter 4 
år på posten ønskede per 
Schubert ikke genvalg, 
men ønsker at koncen-
trere kræfterne på de mere 
driftsorienterede opgaver 
i klubben. per Schubert 
er således blevet ny næst-
formand i BNS og side-
løbende er han blevet ny 
formand for Sponsor ud-
valget og menigt medlem 
af Materiale ud valget.

Den nye formand blev 
per Eggen, der har væ-
ret næstformand siden 
2008 og i øvrigt været 
med i BNS de seneste 15 
år, bla. som formand for 
pr- og sponsor ud val get, 

pressechef og træner for 
diverse ungdomshold.

Ud over denne formands -
rokade er Thorkil 
Mathiesen, Vester Sottrup, 
blevet valgt ind i besty-
relsen som ny formand 
for Materi  ale ud valget og 
Kenneth Steger-Sølund er 
blevet valgt som Formand 
for Ungdoms ud valget.

De øvrige bestyrelses-
medlemmer er formand 
for Økonomi ud val get 
Ole Falck Sørensen, for-
mand for Senior ud val get 
Claus Jensen, formand for 
Dommer ud val get Helge 
Fynsk og klubhusansvarlig 
Mogens Holm. 

300 ansøgere
Nybøl Kirke og Kirkegård 
annoncerede forleden efter 
ny kirketjener og graver. 
Forrige gang man søgte, 
kom der ialt 7 ansøgnin-
ger. Denne gang kom der 
300 ansøgninger. Ca. 100 
med post, og resten via 
jobnet.

- Med så mange an-
søgninger er opgaven for 
menighedsrådet at udvælge 
de virkeligt kvalificerede, 
og så håbe, at den ene der 
vælges bliver den rigtige 
på posten, fortæller Troels 
Christensen. 

Foredraget med 
Erik Lindsø i 
Forsamlingsgaarden 
Sundeved i Vester Sottrup 
var rigtig godt. Selv om 
det var utroligt dårligt 

vejr, kom der 70 men-
nesker, som oplevede en 
veloplagt Erik Lindsø øse 
ud af sit store lager af gode 
fortællinger. 

Biskoppen 
besøgte Nybøl

Der sker kirkevækst. Det 
var biskop Niels Henrik 
arendts pointe, da han 
talte til en pæn forsamling 
ved sogneeftermiddagen i 
Nybøl Menighedshus.

Biskoppen fortalte meget 
spændende om sine besøg 
i tre forskellige lande, hvor 
der er stor kirkevækst - 
nemlig Indien, Mada gas car 
og Hongkong.

- Indien gør et overvæl-
dende indtryk på en før-
stegangsbesøgende. Der er 
menneskemylder overalt. 
Landet er kendt for at være 
verdens største demokrati. 
Men desværre praktiseres 
også kastesystemet, der 
"lagdeler" befolkningen 
med de kasteløse i bunden. 
Blandt de 340 millioner 
kasteløse er der så mange 
kristne, at de udgør flertal-
let af kristne i landet.

Kirken på Mada gas car 
etableredes for godt 150 
år siden. Varigheden af en 
gudstjeneste er ikke blot en 
god times tid, men løber 
let op til fire timer. Brugen 
af oversatte grundtvig 
og Brorson salmer, gør 
imidlertid for en dansker 
samhørigheden med denne 
kirke levende.

I Hongkong ejer den of-
ficielle kirke et Kristent 
Center, der udefra ligner 
et buddhatempel. Denne 
offentlige kirke har ca. 
30 mio. registrerede 
medlemmer. Herudover 
antages over 100 mio. at 
være tilknyttet såkaldte 
husmenigheder. Disse 
opstår, når de kinesiske 
myndigheder under et eller 
andet påskud forsøger at 
splitte de officielle kristne 
forsamlinger. 

Biskop Niels Henrik Arendt holdt et spændende foredrag i 
Nybøl. Foto Jimmy Christensen

70 hørte 
Erik Lindsø

Ny formand 
for BNS

Arrangør:

Foreningen for
Forsamlingsgården

Sundeved

ISLAND I ORD 
OG TONER

med Hanna Ragnarsdottir
Musikalsk foredrag om Island

ONSDAG DEN 17. MARTS KL. 19.30
på Forsamlingsgården Sundeved, Vester Sottrup

Med dybe rødder i Island, og bosiddende i Danmark, 
har både Hanna`s musik og tekster

en umiskendelig nordisk tone.

Entre inklusiv kaffe 100 kr.
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Selskaber · Konferencer
Overnatning · Brunch

74 65 09 49

BENNIKSGAARD BED’INN
74 65 09 49

RINKENÆSHUS
74 65 18 08

Hørt i byen
Ældre Sagen gråsten 
samlede 96 mennesker 
til dilettant forestillingen 
i Kværs For sam lings hus. 
Efter forestillingen var 
der dans i et par timer.

gunder p. Jensen, Kværs, 
var forleden den glade 
giver af grønsager, prom-
mes frittes, kyllingelår og 
lammekøller for tusind-
vis af kroner. Varerne var 
blevet kasseret af Føtex i 
Sønderborg, fordi varerne 
kun var frosset ned til mi-
nus 17 grader og ikke mi-
nus 18 grader, som Dansk 
Supermarked forlanger. 
Butikken nægtede derfor 
at modtage de fire paller 
med frostvarer, som for-
sikringsselskabet så fik lov 
til at køre til Kværs, hvor 
de blev uddelt gratis.

Håndboldspillere fra HK 
Egene graasten drager i 
påsken til et håndbold-
stævne i pilsen i Tjekkiet.

gråsten Sejlklub skifter 
formand på den ordinære 
generalforsamling den 17. 
marts. Den nuværende 
formand, Stig Nissen, 
Broager, har siddet på 
posten i 7 år. Udover for-
manden modtager Helle 
Jacobsen, Egern sund, 
Hans Jørgen Lausten, 
gråsten, og Bjørn 
Vestergaard, aabenraa, 
ikke genvalg. Der skal 
desuden vælges ny re-
daktør af klubbladet, da 
Lisbeth Nissen ikke mod-
tager genvalg.

Ligeledes modtager sejl-
lads og juniorudval-
gets medlemmer paul 
Fribo, Broager, og Svend 
Hansson, Broager, ikke 
genvalg til deres poster.

per rosenberg, KFN 
Keranik, er blevet med-
lem af Lions Club 
Broager-gråsten.

Kirkeklokkerne i gråsten 
Slotskirke ringer på lørdag 
for Dorthe Jørgensen og 
Frank Hansen, gråsten. 
Bryllupsfesten holder de 
på Den gamle Kro.. 

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

Slotsgade 6 · 6300 Gråsten · Tlf. 74 65 15 67

w
w

w
.1747.dk

HVER DAGWienerschnitzel kr. 100,-
TIL AFHENTNING 

Onsdag den 17. marts 
kl. 18.30 i Almannsparkens 
cafeteria

DAGSORDEN:
1. Valg af ordstyrer og stemmetællere
2. Bestyrelsesberetning
3. Forelæggelse af årsregnskab
4. Forslag fra bestyrelsen (Vedtægtsændringerne)
5. Indkomne forslag (Forslag skal skriftligt meddeles 

formanden 14 dage før generalforsamlingen)
6. Valg af medlemmer og supleanter
7. Eventuelt

Foreningen er vært ved et traktement 
efter Generalforsamlingen. 
Billeter kan mod forvisning af medlemskort fås i 
superbrugsens kiosk, sidste frist den 15. marts.

General
forsamling

Gråsten

SuperBrugsen Gråsten Tlf. 73 65 26 10

FOrÅrsFest
i aHlMannsParken

lørdag den 13. marts 
kl. 18.00 – 23.30

Pris: Kr. 150,-
Klar suppe med tilbehør

Oksekød + peberrodssovs m. m. 
Citronfromage

Kaff e med hjemmebagt småkage

Eriks musik
TILMELDINg TIL:

aase telefon 7465 1809
Karin Marg. telefon 7465 0448

Betty telefon 7465 1899

INDEN MaNDag DEN 8. MarTS

Mvh. Bestyrelsen

Andelsselskabet 
Rinkenæs Vandværk

indkalder hermed til

Ordinær 
Generalforsamling

Fredag den 19. marts 2010 kl. 19.30 
på Rinkenæshus

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent og stemmetællere.
2. Beretning om det forløbne år.
3. Det reviderede regnskab forelægges til 

godkendelse.
4. Budget for det kommende år fremlægges.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Valg af medlemmer og suppleanter til 

bestyrelsen.
Efter tur afgår bestyrelsesmedlemmerne:
Erik Føgh, Arne Bentsen og Walter Brüning

7. Valg af revisorer og revisorsuppleant
8. Eventuelt.

Bestyrelsen

Vores elskede far, svigerfar, morfar og oldefar,
min gode ven

Leif G. Sørensen
Rinkenæs

er stille sovet ind på Dalsmark Plejehjem

* 26. december 1933
† 19. februar 2010

Britta & Karsten
Gitte & Per

Helle & Mikael
Jan, Lennart, Christina, Nanna, Camilla,

Frederik, Josefine, Birgit

Begravelsen har fundet sted

Dødsfald
Fhv. bankfuldmægtig 
Leif gunnar Sørensen, 
rinkenæs, er død, 76 år. 
Han var et ordensmenne-
ske, meget akkurat og en 
mand med en god lune.

Han begyndte sin bank-
karriere som elev i Kjøben-
havns Handels  bank i 
Søborg. Værne pligten 
aftjente han som dansk 
soldat i Itzehoe. Han blev 
i 1956 gift med gerda, og 
i de første år boede de i 
Kollund før de i 1963 byg-
gede hus i rinkenæs. Han 
havde den sorg at miste sin 
kone i 1995.

I nogle år arbejdede han 
i Handelsbankens filial i 
Kruså, men blev senere 
bankfuldmægtig i Handels-
banken i gråsten. Han 
havde en bred bankfaglig 
viden og arbejdede i 10 år 
i Handels ban kens hoved-
sæde i København.

politisk var han konser-
vativ, og sad i en årrække 
i bestyrelsen for Den kon-
servative Vælger for ening i 
gråsten. I fritiden elskede 
han at passe sin have, se 
fodbold og være en rar og 
hyggelig familiefar.

I ægteskabet opvoksede tre 
piger. Britta bor i ringsted, 
gitte i Holbøl og Helle i 
Horn slet ved Århus. 

Dødsfald
anne Marie Bertelsen, 
Felsted vej 24, gråsten, er 
død, 94 år. Hun var ind-
født gråstener, og blev i 
1937 gift med smedemester 
Thomas Bertelsen. Hun var 
hjemmegående husmor, og 
passsede med stor omhu 
firmaets regnskab og op-
dragelsen af de fire børn - 
to piger og to drenge.

anne Marie Bertelsen 
var familiens midtpunkt, 
og var et glad, flittig og 
hjælpsomt menneske, hvor 
døren altid stod åben til en 
hyggesnak.

Hun havde den sorg at 
miste sin mand allerede i 
1992, men klarede sig siden 
selv uden nævneværdig 
hjælp udefra. 
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Overvejer du at sælge din bolig til foråret? - få en gratis vurdering nu.

Vi kender vejen

www.estate-maeglerne.dk

Estate Mæglerne Kjeld Faaborg
Statsaut. ejendomsmægler & Valuar, MDE
Tlf. Gråsten 7465 0933 - Padborg 7467 2676

Sundsnæs 19, 6300 Gråsten - Nørregade 2, 6330 Padborg

Salg og vurdering
Randi Jørgensen

Mægler-assistent
Nicole Møller

Indehaver
Kjeld Faaborg

ALNOR - KLØVERVEJ 5
Flot moderniseret parcelhus. 

Parcelhuset fremstår ydert flot med bl.a. 2 nyere badeværelser og
lækkert køkken. Til huset hører pæn have med overdækket terrasse.

1.895.000Kontantpris:
95.000Udbetaling:
12.143Brutto:
9.928Netto:

Alternativ finansiering:
6.835 / 5.774Pauselån® F1:

213Bolig i m²:
820Grundareal i m²:

1966/79Opført:
1 / 4Stuer / vær.:

1Etage:
Sagsnr: 320-2 1- familieshus

ADSBØL - SMEDEBAKKEN 4
Parcelhus med flot udsigt.

Huset er beliggende i Adsbøl, med udsigt til vandet. Huset fremstår
velholdt med mange hyggelige kroge og en god atmosfære.   

1.145.000Kontantpris:
60.000Udbetaling:
7.032Brutto:
5.955Netto:

Alternativ finansiering:
3.495 / 3.133Pauselån® F1:

119Bolig i m²:
680Grundareal i m²:

1964Opført:
1 / 2Stuer / vær.:

1Etage:
Sagsnr: 275-4 1- familieshus

RINKENÆS - HVEDEMARKEN 46
Yderst pænt hus med udsigt til Flensborg Fjord.

Nær Gråsten sælges  vedligeholdelsesnemt hus nær park- og
fritidsanlæg, 18 hullers golfbane samt  Gendarmstien langs fjorden. 

2.375.000Kontantpris:
120.000Udbetaling:

14.398Brutto:
12.480Netto:

Alternativ finansiering:
7.063 / 6.626Pauselån® F1:

174Bolig i m²:
1077Grundareal i m²:
1996Opført:
1 / 4Stuer / vær.:

1Etage:
Sagsnr: 256-3 1- familieshus

ADSBØL - ØSTERBAKKEN 35
Hus med en fantastisk udsigt til vandet.

Huset er roligt beliggende med en panoramaudsigt til Nybøl Nor.
Huset er højt beliggende i Adsbøl kun få km. fra Gråsten by.

1.600.000Kontantpris:
80.000Udbetaling:
10.148Brutto:
8.246Netto:

Alternativ finansiering:
5.612 / 4.712Pauselån® F1:

152 / 30Bolig / kld. i m²:
831Grundareal i m²:

1960/75Opført:
1 / 2Stuer / vær.:

1Etage:
Sagsnr: 156-4 1- familieshus

GRÅSTEN - STJERNEPARKEN 37
Solidt parcelhus i dejligt område.

Huset indeholder: Køkken med spiseplads, badeværelse,
gæstetoilet, vinkelstue, 2 børneværelser, soveværelse samt bryggers.

1.180.000Kontantpris:
60.000Udbetaling:
7.417Brutto:
6.528Netto:

Alternativ finansiering:
3.767 / 3.613Pauselån® F1:

134Bolig i m²:
736Grundareal i m²:

1975Opført:
1 / 3Stuer / vær.:

1Etage:
Sagsnr: 61-1 1- familieshus

ÅBENT HUS D. 05. marts kl. 15.00 - 16.00

EGERNSUND - REEFSLAGERVÆNGET 18
Dejlig villa fra 2000 med velpasset have. 

Stor og attraktiv villa med en god og familievenlig planløsning.
Villaen fremstår i yderst pæn stand med mange gode detaljer.

1.795.000Kontantpris:
90.000Udbetaling:
10.807Brutto:
9.028Netto:

Alternativ finansiering:
5.262 / 4.603Pauselån® F1:

173Bolig i m²:
773Grundareal i m²:

2000Opført:
1 / 4Stuer / vær.:

2Etage:
Sagsnr: 125-10 1- familieshus

NYBØL - SMEDEBJERG 9
Huset ligger på lukket villavej.

Velholdt parcelhus med stor have. Huset fremstår meget pænt og
indflytningsklar med bl.a. nyt træpillebrændeovn.  

1.385.000Kontantpris:
70.000Udbetaling:
8.676Brutto:
7.211Netto:

Alternativ finansiering:
4.115 / 3.741Pauselån® F1:

139Bolig i m²:
947Grundareal i m²:

1978Opført:
1 / 3Stuer / vær.:

1Etage:
Sagsnr: 55-8 1- familieshus

ALNOR - SYRENVEJ 8
Super flot villa i Alnor.

Villaen er renoveret med bl.a. nyt badeværelse, køkken, og
træpillefyr. Beliggende med gåafstand til indkøb og strand.

1.380.000Kontantpris:
70.000Udbetaling:
8.919Brutto:
7.288Netto:

Alternativ finansiering:
4.383 / 3.835Pauselån® F1:

150Bolig i m²:
700Grundareal i m²:

1900Opført:
1 / 4Stuer / vær.:

2Etage:
Sagsnr: 49-1 1- familieshus

EGERNSUND - HAVNEVEJ 10
Udlejningsejendom ved Egernsund havn.

Ejendommen har 3 lejemål, hvor to af dem er udlejet. Ejendommen
ligger centralt i byen og med en fantastisk udsigt til vandet. 

1.180.000Kontantpris:
60.000Udbetaling:
8.009Brutto:
7.517Netto:

Alternativ finansiering:
4.288 / 4.557Pauselån® F1:

303Bolig i m²:
603Grundareal i m²:

1882/88Opført:
4 / 6Stuer / vær.:

3Etage:
Sagsnr: 46-10 1- familieshus

SNUROM - FELSTEDVEJ 32
Hobby landbrug med ca. 3 ha jord.

Landejendom med 2,8851 ha jord direkte ved huset. Til huset hører
80 m2 gl. staldbygning hvoraf 40 m2 er udnyttet til garage. 

1.475.000Kontantpris:
75.000Udbetaling:
9.275Brutto:
7.784Netto:

Alternativ finansiering:
4.718 / 4.147Pauselån® F1:

158Bolig i m²:
28851Grundareal i m²:

1827/77Opført:
1 / 4Stuer / vær.:

2Etage:
Sagsnr: 123-1 N. landbrug

RINKENÆS - HVEDEMARKEN 51
Pænt hus med stor muret garage.

Parcelhuset til den pladskrævende familie. Indeh: 4 børneværelser,
soveværelse, stue, køkken/alrum, 2 badeværelser og bryggers.

1.550.000Kontantpris:
80.000Udbetaling:
9.812Brutto:
8.335Netto:

Alternativ finansiering:
4.707 / 4.452Pauselån® F1:

152Bolig i m²:
736Grundareal i m²:

1986Opført:
1 / 5Stuer / vær.:

1Etage:
Sagsnr: 54-3 1- familieshus

STUBBÆK - BUEN 160
Parcelhus i attraktivt boligkvarter.

Huset indeh: Entré. Køkken med spiseplads. Depot/kontor. Bryggers.
2 børneværelser. soveværelse og stue med udgang til terrassse. 

1.180.000Kontantpris:
60.000Udbetaling:
7.447Brutto:
6.556Netto:

Alternativ finansiering:
3.708 / 3.589Pauselån® F1:

132Bolig i m²:
1027Grundareal i m²:
1978Opført:
1 / 4Stuer / vær.:

1Etage:
Sagsnr: 45-21 1- familieshus
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