
EGERNSUND & KVÆRS EL-SERVICE

SPAR PÅ 
VARMEN

- Vi er autoriseret forhandler 
af Panasonic varmepumper

El-installatør H.J.Paulsen 
Nyvej 5 · 6320 Egernsund 

RING OG FÅ ET TILBUD TELEFON 74 44 25 80

Tlf. 74 48 50 57

900 m2 
bad-udstilling

Tlf. 74 48 50 57Tlf. 74 48 50 472 stk Entrecotes 
a ca. 250 gr
4 stk Røsti tårne 
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

Signal Skjorte

499,-

Signal Skjorte

499,-

Signal Polo T-shirt

499,-

Signal Strik

499,-

Signal Strik

499,-

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

NYT HOLD
BIL & MOTORCYKEL

Mandag den 29. marts kl. 18.00
i Broager

Mandag den 12. april kl. 18.00
i Gråsten

74 43 30 00

KØRESKOLE

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

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

Gråsten Revy med 
masser af pletskud
Af Gunnar Hattesen
Foto Jimmy Christensen

Gråsten Revyen blændede 
fredag aften op for årets 
revy. Det blev til store 
latterbrøl. I guder, hvor 

blev publikum godt un-
derholdt. Det er et usæd-
vanligt homogent, særdeles 
charmerende og dygtigt 
hold, som optræder. Og 
som i de allerfleste tilfælde 

også har solide tekster at 
fremføre. Inge Gillesberg 
er propfyldt med talent og 
spillede op til sit allerbed-
ste og Jens Jørgensen bril-
lerede igen. 750 mennesker 
har købt billet til revyen. 
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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

I Sydbank er 
kunderne glade 
for vores service*

I Sydbank er vores kunder forskellige. Nogle lægger 

vægt på at få deres personlige rådgiver. Andre, at vi 

er en solid bank. Gå ind på sydbank.dk/match og 

se, om vi passer til dig. 

Du er også velkommen til at ringe til Gitte Sejrup 

Clausen på 74 37 73 81 og høre, hvad vi som 

Danmarks 4. største bank kan gøre for dig.

* Ifølge EPSI Danmark er Sydbanks kunder blandt de 

mest tilfredse. Til trods for � nanskrisen.

Gitte Sejrup Clausen
kunderådgiver

74 37 73 81
gitte.clausen@sydbank.dk

Nygade 17 · 6300 Gråsten

tlf. 74 37 73 70 · sydbank.dk
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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

EKSTRA!

Køb bRillER og 
få SolglAS i din 
STyRKE ovEn i

væRdi op Til

1.598 KR.
netop nu får du ekstra solglas i din egen styrke 
med, når du køber briller i profil optik. du kan 
sætte solglassene i dit gamle stel, eller du kan 
finde et helt nyt, flot mærkevare solbrillestel i 
butikken. der er masser af muligheder. 

gAdEnAvn nR. · poSTnR. by · Tlf. xx xx xx xx
www.pRofilopTiK.dK
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Hyggelig vinaften i Gråsten Uddeler Jesper Thomsen 
kunne glæde sig over fuldt 
hus til en vinaften om syd-
afrikanske vine.

Det var især lokale, 
som havde fundet vej til 

torsdagens liflige dråber. 
Og de kom på en særdeles 
smagfuld rundvisning med 
uddeler Chresten Hell, 
augustenborg, i løbet af 
de par timer, arrangemen-
tet varede. Chresten Hell 
har i 14 år været uddeler i 
augustenborg, men stop-
per 1. juni og har viet sit 
liv til vin. Tidligere var 
han 20 år uddeler i Vester 
Sottrup.

Gæsterne fik mulighed 
for at smage på nogle af 
verdens bedste vine fra 
Sydafrika og en enkelt 
portvin fra portugal.

Mange benyttede aftenen 
som inspiration, når de nu 
skal hen og vælge vine. 

Mange gråstenere havde 
fundet vej til de liflige drå-
ber i SuperBrugsen.
 Foto Jimmy Christensen
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Byens største udvalg
i fersk kød

Paneret kalkun
med ost og skinke

5 stk./625 gr. Oprindelse: Frankrig. FROST

Westernsteaks
3-4 stk./450 gr.

Nakkekoteletter
3-4 stk./450 gr.

Stegeben
1200 gr.

Krydrede hakkebøffer 8-14 %
4 stk./400 gr. Oprindelse: Danmark/Tyskland

Grovhakket medister
700 gr.

Svinebryst i skiver
500 gr.

Kalkun tern
350 gr.

Skinkeschnitzel
400 gr.

Skinke gyros
400 gr.

Hotwings kylling
600 gr.

Svinekoteletter
350 gr.

Skinkesteaks
400 gr.

Fadkoteletter
350 gr.

4 stk svinehjerter

1 Hakket svinekød 18-22%
700 gr.

Skært hakket oksekød 2-6%
200 gr.

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 13. marts 2010
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 25.-
FRIT VALG  

max. kg pris
v/1 stk 62,50
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Kværs Autoophug ApS
Tlf. 74659590 - 21299590

Salg af nye og brugte reservedele
Afhentning af skrot med kranbil

Reparationer udføres i nyt værksted

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 I 

SERVICE/SALG












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

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

Byggeri 
med omtanke og harmoni

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

LOGO

SØGÅRD MASKINSTATION
• ALT MASKINSTATIONSARBEJDE

& ENTREPRENØR
AUT. KLOAKMESTER

• ALT I NEDSIVNINGSANLÆG OG KLOAK

Tlf. 74 68 82 52 • Mobil 20 29 92 52

Syv ungdomsspillere i 
Gråsten Badmintonklub 
fik overrakt af Mogens 
Hansen overrakt ”Gråsten 
medaljen”, da der forleden 
var Sportens dag.

Rasmus Nissen vandt 
i sidste sidste sæson en 
sølvmedalje i double sam-
men med Niklas fra Over 
Jerstald ved lM i U11 B 
rækken. Rasmus er nu a 
spiller og blev nummer 2 
i double ved DGI’s kreds-
mesterskaber og ved DBF’s 
kredsmesterskaber

Mathias lorenzen blev 
nummer 1 i både dou-
ble og single ved DGI’s 

kredsmesterskaber i januar 
måned i U11B rækken. 
Han er nu rykket op som 
a spiller

Tobias Iversen vandt her-
redouble i U11 B rækken 
sammen med Mathias 
lorenzen

Caroline Nissen blev 
doublemester ved Dansk 
badmintonforbunds kreds-
mesterskaber i december 
sammen med en spiller fra 
Skodborg. Hun er nu også 
rykket op som a spiller. 

Mads Boutrup blev num-
mer 1 i double med Jonas 
fra Ulkebøl ved DGI’s 
kredsmesterskaber i U15 C 

rækken. Han blev endvi-
dere nummer 2 i single ved 
DBF’s kredsmesterskaber

peter Sandbeck fik en 
sølvmedalje ved DM i 
mixed double sammen 
med amalie Rasmussen i 
U15a rækken

amalie Rasmussen fik 
foruden sølvmedaljen 
med peter Sandbeck en 
bronzemedalje i single ved 
DM. Hun er siden rykket 
op som U17 a spiller og 

blev nummer 2 i single ved 
DGI’s kredsmesterskaber 
og nummer 1 sammen 
med line fra Haderslev

Jørgen Jessen og Benny 
Nissen opnåede 1. plads i 
double ved DBF’s kreds-
mesterskaber i veteran 40+ 
rækken. Jørgen Jessen blev 
også kredsmester i single.

Birthe Norlander fik en 
1. plads i mixed double 
ved DGI’s kredsmesterska-
ber i veteran 55+ rækken. 

Hæder til badmintonspillere

Hjælper sårede 
soldater
Jonna Nielsen, Gråsten, 
har sat sg i spidsen for 
at oprette en forening 
"Støtte Til Soldater Og 
pårørende". Med base i 
Gråsten vil hun hjælpe 
hjemvendte soldater og 
deres familier.

Den sønderjyske lokal-
forening bliver en del af 

foreningen "Støtte Til 
Soldater Og pårørende", 
der blev stiftet i 2008. Den 
hjælper de soldater, der 
kommer til skade under 
internationale missioner. 
Et af foreningens formål 
er at yde økonomisk hjælp 
til den sårede eller afdøde 
soldats pårørende. 
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Slotsgade 26 Gråsten  Altid et besøg værd

RING 74 65 17 48

Barnedåb – Konfi rmation – Bryllup – Fødselsdage

KVÆRS KRO
en ideel løsning til din fest

Kig ind på vor hjemmeside

www.godbuffet.dk

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

Tlf. 74 65 92 06

ÅBENT HUS DEN 14. MARTS 
KL. 11.00 - 16.00

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. 3,00Gråsten Idræts- og Gymnastikforening

FORÅRSOPVISNING
LØRDAG DEN 20. MARTS

KL. 13.30 - CA. 17.00
i Ahlmannsparken

Kom og vær´ med til en fantastisk 
eftermiddag, hvor 10 lokale hold og 

3 gæstehold vil vise, hvad de har lært og 
oplevet i løbet af vinteren

Palle Hansen fik 
Idrætslederpris

palle Hansen fra Gråsten 
Boldklub blev onsdag af-
ten hædret med Sydbanks 
Idrætslederpris. Det 
skete ved et arrangement 
i den gamle rådhussal på 
Gråsten Rådhus.

prisuddelingen fandt 
sted ved arrangementet 
"Sportens Dag", og det var 
bankdirektør Joan Mai, 
der motiverede den ære-
fulde titel.

- palle Hansen har i de 
seneste 10 år påtaget sig 
flere frivillige opgaver i 
klubben ved siden af hans 
eget fodboldspil. Han blev 
hurtigt en del af styregrup-
pen, og har i de seneste 8 

år stået for klubbens store 
sommerfodboldturnering, 
pointerede Joan Mai, som 
tilføjede, at palle Hansen 
også er primus motor bag 
klubbens stævnekontor på 
Årsbjerg.

Endvidere nævnte hun, 
at palle Hansen er klub-
bens web-master, ansvarlig 
for klubbens superve-
teranhold, medlem af 
Sønderborg Idrætsråd og 
aktiv i bestyrelsen.

Udover blomster og 
medalje fik han også et 
håndtryk af borgmester 
aase Nyegaard, der deltog 
i arrangementet. 

Palle Hansen fik overrakt Sydbanks Idrætslederpris af 
bankdirektør Joan Mai. Foto Jimmy Christensen

Piger med talent
Gråsten Boldklub har nogle 
talentfulde U-12 drenge og 
U-12 piger. Begge hold gik 
ubesejrede gennem deres 
turnering, og sikrede sig 
derved 1. pladsen i kredsen 
samt oprykning til den 
bedste række i næste sæson.

Begge hold spillede i 
JBU’s centrale turnering, 
og da man indenfor børne-
fodbolden ikke spiller om 
det jydske mesterskab, har 
holdene ikke haft mulighed 

for at spille om dette. Det 
var en synlig stolt formand 
for Gråsten Boldklub, 
Mogens Hansen, som over-
rakte Gråsten Medaljen til 
de unge spillere. kredsen, 
som de spiller i, dækker det 
tidligere Sønderjyllands 
amt. 

Glade U-12 piger modtog 
Gråsten Medaljen. 
 Foto Jimmy Christensen
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Live 
Musik

Dwight
Storey

Fredag den 12/03 kl. 16.00
Professionel guitarist fra USA Californien, som præsenterer et dansevenligt repertoire der 

garanterer stemning og underholdning. Musik, der helt sikkert vil fylde dansegulvet og få salen 
til at gynge med sit sing-back og top professionelle lydudstyr er der altid garanti for fest. 

Der bliver spillet numre af Creedence Clearwater Revival, 
Tom Petty, Johnny Cash, Beatles, Stones og m.� .

Der er garanti for succes, når Dwight Storey går på scenen og fyrer det ene hit af efter det andet.

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

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 

Vi giver gerne et tilbud på anlægsarbejde 
og på vedligeholdelsesarbejde

Salg af anlægsmaterialer til haven

Salg af � iser, granit, sten og grus

Obs! Vi åbner 
ny butik i Påsken

Ladegårdskov Anlæg, Hjortefarm & Transport
Felstedvej 22, Ladegårdskov, 6300 Gråsten
Tlf. 74 65 28 55
www.ladegaardskov.dk

Vi er klar til foråret! 
– Er du?

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

• Tra� kskader m.m.

• Opel Service

Gisselmann
Kongevej 85

6300 Gråsten
74 65 01 70

Foredrag 
om Norge
Gråsten Ældreklub får 
onsdag den 17. marts 
besøg af Birgit og peter 
Christensen, Sydals.

De har kaldt deres lysbil-
ledforedrag " Sæterliv", og 
handler om livet som sæ-
terbestyrerer på højfjeldet.

1000 km. Det er præ-
cis, hvad Birgit og peter 
Christensen hver sommer 
kører for at holde ferie.

Og det er ikke dasefe-
rie, der venter dem, men 
derimod 11 køer, som skal 
malkes både årle og silde.

Men som tidligere 

landmand er 81-årige peter 
Christensen i sit es der-
oppe på sæteren, hvor han, 
sammen med Birgit, i en 
måned bor og lever netop 
så nøjsomt, som norske 
bønder har gjort det gen-
nem århundreder.

Mødet holdes i 
ahlmannsparkens cafete-
ria og begynder 14.45 til 
16.30.

Samme eftermiddag 
anmelder Hanne Næsborg-
andersen en god bog i den 
pause, som foredragsholde-
ren indlægger. 

Kværs Kro åbner dørene
kværs kro åbner søndag 
den 14. marts kl. 11-16 dø-
rene for lokalbefolkningen, 
som kan hente inspiration 
til deres næste fest.

- Vi glæder os til at 
vise kroen frem. Folk får 
mulighed for at se bord-
opdækning. Vi dækker 
alle borde med tallekner, 
bestik, duge og servietter, 
fortæller kroejer Carsten 

andresen, der overtog 
kværs kro for to år siden.

kroen råder over en 
række selskabslokaler, som 
kan rumme selskaber lige 
fra 10 til 120 personer.

- Vi vil gerne give folk 
mulighed for at kigge 
indenfor. Hvis man står 
foran at skulle holde guld-
bryllup, barnedåb eller 
rund fødselsdag, er det 
en fordel at kende vore 
selskabslokaler, fortæller 
Carsten andresen.

kværs kro er mest kendt 
for mad ud af huset, men 
satser i stigende grad også 
på familiefester. 

Kværs Kro råder over mange 
store selskabslokaler.
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Gråsten Idræts- og Gymnastikforening

BEVÆG DIG GLAD 
OG GÅ I EGET TEMPO

TORSDAGE KL. 9.30-11.00
fra Ahlmannsparken

START tirsdag den 25. marts 2010

Gå i moderat tempo i samvær med andre.
Gå gerne med hjælpemiddel 

f.eks. stok eller rollator.
Kom og vær´ med!!!

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

Gråsten Idræts- og Gymnastikforening

STAVGANG
MANDAGE KL. 9.30-11.00

fra Ahlmannsparken

START mandag den 22. marts 2010

Pris for 10 gange kr. 150,-

Kom og få dig rørt i Gråstens skønne natur!!!

Tlf.

74

65

42

42

STELLA
Pizzeria

Borggade 1 - 6300 Gråsten

Alle børnepizza  20 kr
Alle alm. pizza  40 kr
Alle familiepizza  80 kr
2 familiepizzaer 
til 7-8 personer  150 kr

Du ringer vi bringer
Udbringning er Gratis - indtil 5 km. i åbningstiden fra 17.00 - 22.00

Alle Deep Pan Pizza
Frit valg  45 kr
Stor
rullekebab  40 kr
Køb for mere end 160 kr og få 
EN GRATIS 1,5 LTR. SODAVAND 
(Coca-Cola, 7-Up eller Fanta). Gælder også ved udbringning

FORÅRSTILBUD
Vi fejrer at foråret er på vej til Gråsten 
med nogle supertilbud

NYT NYT NYT
KUN HOS STELLA PIZZERIA
Nu kan du betale med dankort 

ved udbringning

Åbningstider: Alle dage kl. 16.00-22.00

Kun hos
Stella

Pizzeria

TILBUDENE VED AFHENTNING OG UDBRINGNING

TILBUD TILBUDENE GÆLDER MANDAG-TORSDAG FREM TIL 31. MARTS

Sko blev betalt med 50-ører
Sandi Jessen fra Bovrup 
skal konfirmeres søndag 
den 28. marts i Felsted 
kirke, og forleden var 
hun hos Rasmussen Sko i 
Gråsten for at finde de sko, 
der skal stå til kjolen.

De blev betalt med 918 
mønter, 50 ører som hun 
har sparet sammen i løbet 
af halvandet år.

Fra gammel tid var der 

tradition for, at brudesko 
blev betalt med småpenge, 
enører, og bruden stoppede 
en enører i den ene sko, når 
hun gik op af kirkegulvet, 
for så skulle hun aldrig fat-
tes penge, sagde overtroen.

- Jeg synes, det har væ-
ret meget sjovt, fortæller 
14-årige Sandi Jessen, som 
har samlet 459 kroner ind 
- langt mere skoene koste-
de hos Rasmussen Sko.

Sandi Jessen går i den 
tyske skole i Felsted. 
Festen holdes i Skytte huset 
i Felsted. 

Sandi Jessen betalte sine 
konfirmandsko med 
50-ører.
 Foto Jimmy Christensen

STOFHYTTEN
ULSNÆS CENTRET · TLF. 74 65 43 44

TILBUD

ÅBNINGSTIDER: Mandag-fredag kl. 10.00-17.30, Lørdag kl. 9.30-13.00

UDGÅET GARN
FRA SANDNES
MANDARIN FIESTA 
SHINE PR NØGLE  ..................  kr. 15,-

Tak fordi du handler lokalt

Broager ˙ Egernsund ˙ Kruså ˙ Kliplev ˙ Felsted ˙ Sundeved ˙ Dybbøl
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LEJLIGHED 110 KVM
Udsigt over Slotssøen. 

Klar til ind� ytning. Ingen husdyr.

Husleje 3900 kr + forbrug.

HENVENDELSE FOR BESIGTIGELSE 
OG UDLEJNING PÅ TLF. 5172 6392LEJLIGHED 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

Barnepige / 
reservebedstemor 

søges snarest
til pasning af vores datter på 3 år.

Pasningen er om eftermiddagen, 
aftenen og/eller weekend. 

Henvendelse 
på telefon 29 29 95 12

Du kan læse mere om virksomheden på www.intego.dk

 Industrielektriker til Gråsten 
 

Intego A/S søger en elektriker til fast arbejde  
ved større industrikunde i Gråsten 
 
Intego A/S er en åben og inspirerende arbejdsplads, med  
muligheder for faglig og personlig udvikling.  
 
Jobbet: 

Du vil blive en del af et fast team, som varetager alle typer af  
drift opgaver, nye installationer samt udvidelse på bestående 
industriinstallationer. 
  
Vi forestiller os, at du: 

 Er faguddannet elektriker med flere års erfaring indenfor 
industrien 

 Er en team-player med gå-på-mod og godt humør  
 Kan bevare overblikket i pressede situationer 
 Kan arbejde selvstændigt 
 Har vilje og evne til at lære nyt  
 På sigt være villig til at indgå i vagtordning 

 
Vi tilbyder 

 Et fast job i en landsdækkende virksomhed  
 Daglige udfordringer med spændende arbejdsopgaver 
 Sundhedsforsikring 
 Løbende faglig udvikling, samt deltagelse i relevante kurser  

 
Kontakt os: 

Ønsker du yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen  
til at kontakte: Christian Bech Jensen, mobil nr.: 27 15 14 76 
 
Ansøgningen bedes mærket ”Industrielektriker Gråsten” og sendt  
til: amk@intego.dk eller pr. post til Intego A/S, Blytækkervej 3-7,  
9000 Aalborg, att.: Anne Mette Lyhne Kousholt.  
Ansøgninger eller forespørgsler behandles naturligvis med diskre-
tion. Vi ser frem til at høre fra dig. Ansøgningsfrist den 21.03.2010  
 
Intego A/S er en af Danmarks mest specialiserede og kundeorien-
terede virksomheder inden for el-tekniske løsninger og services.  
Læs mere på www.intego.dk 

Læs mere på: 
www.esbjergkommune.dk/jobs

GråstenAvis 9.3.2010

Esbjerg Kommune
Torvegade 74. 6700 Esbjerg

Sommerjob - kolonimed-
hjælper & husassistenter 
Sønderho & Rendbjerg feriekoloni 

Til feriekolonierne søges kolonimedhjælpere til 
sommeren 2010. Endvidere søges der hus-
assistenter til Sønderho Feriekoloni og 
1 husassistent til Rendbjerg Feriekoloni. 

Flere oplysninger: Se Esbjerg Kommunes 
hjemmeside. 

Ansøgningsfrist: 24.3.2010

Mærk ansøgningen: Stilling nr. 14.338 

Job i Esbjerg Kommune

Lej din 
trailer

hos
Statoil 

Gråsten

Ring 74 65 17 48

Generalforsamling
for

Sønderjysk Teaterhus 
og Det Lille Teater
Torsdag den 25. marts 2010 

hhv. kl. 19.30 og 20.15
Dagsorden ifl g. vedtægterne

Forslag der ønskes behandlet må være 
formanden for Sønderjysk Teaterhus i 

hænde senest 8 dage før generalforsamlingen 
og formanden for Det lille Teater senest 

3 dage før generalforsamlingen.

 Sønderjysk Teaterhus Det lille Teater

 Tage Nielsen Ole Gaul Nilum

SLOTSBAKKEN
LEJLIGHED UDLEJES

2 – Vær. på 55 kvm pæn istandsat

Mdl. leje 4100 kr. inkl forbrug.

Fældes vaskekælder, cykelrum, gode 
parkeringsmuligheder samt fældes gårdhave.

Central beliggende i Gråsten på Slotsbakken 21

HENVENDELSE TIL KIM PÅ 30 62 62 81

Løbetræning i GIG 2010
Kom og vær med! 4. sæson går i gang 

Kunne du tænke dig at komme i gang med at løbe? 
Så har vi helt sikkert et hold, hvor du passer ind.

I år tilbyder vi, begynderløbetræning, 5-km hold og rutinerede løbere.
Begynderløbetræning er opbygget, så der er langsom start 

og det skulle være muligt for helt utrænede at deltage. 
Det kræver selvfølgelig en kontinuerlig træningsindsats.

Alle hold starter i år tirsdag den 16. marts kl. 17.00 ved Badminton-hallen 
på Johs. Kochsvej i Gråsten

(overfor ringriderpladsen)
Den 16. marts startes med kort information om hold og træning, 

hvorefter der er fælles opvarmning og løb på de enkelte hold
Herefter løbes der altid kl. 17.00 tirsdage og torsdage, med fælles 

opvarmning for alle hold. Frivilligt løb hver søndag kl. 10.00
Mulighed for bad og opbevaring af værdi genstande

Kontingent for deltagelse uanset hold eller alder er kr. 200,00 
som betales ved tilmelding (gerne kontant). Kontingentet dækker 

medlemskab i GIG Løb og Motion fra 16. marts 2010 og 1 år frem
For yderligere oplysninger se www.gig-graasten.dk

Vi ses i løbesko
Allan, Connie, Jens, Ejnar, Mike og Marianne

Gråsten Idræts- og Gymnastikforening

En 34-årig familiefar fra 
Egernsund er blevet fængs-
let i 14 dage, fordi han 
lå inde med et oversavet 

jagtgevær i bryggerset og 
patroner i garagen. Det 
var i forbindelse med en 
ransagelse for narkotika, 
at politiet fandt det oversa-
vede jagtgevær. 

KTUIF står stærkt 
i lokalsamfundet
kværs/Tørsbøl Ungdoms- 
og Idrætsforening har 
solid opbakning i lokalbe-
folkningen. Der er straks 
frivillige hænder, når nye 
opgaver kalder. Det er den 
nye multihal et eksempel 
på. Ifølge formanden Hans 
lenger går byggeriet i gang 
til foråret, så der kan blive 
bedre plads til de mange 
folkelige og sportslige 
aktiviteter.

kTUIF kom ud af 
2009 med et overskud 
på 307.000 kr, hvoraf de 

25.000 kr kommer fra 
Sydbank Fonden, mens 
resten er samlet ind på en 
bred vifte af arrangementer.

på generalforsamlingen 
blev Hans lenger genvalgt 
som formand. Carmen 
Christensen fortsætter i 
bestyrelsen, hvor Rikke 
Jensen og Brian Durow 
erstatter Jytte Rasmussen 
og Bjarne poulsen, der ikke 
ønskede genvalg.

Benny lassen erstat-
ter Morten Steffensen i 
badmintonafdelingen. 

Fængslet
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Gråsten slotskirke
Søndag den 14. marts kl. 10.00 

ved Jan Unold

Adsbøl kirke
Søndag den 14. marts kl. 09.00  

ved Jan Unold

kværs kirke 
Søndag den 14. marts 

Ingen Gudstjeneste

broAGer kirke
Søndag den 14. marts kl. 10.30 

ved Karin Kofod

Felsted kirke
Søndag den 14. marts kl. 16.00 

ved Hans Jørgen Østergaard 
Sorrig og glæde 

Søren Juhl og Aksel Skjoldan

eGernsund kirke
Søndag den 14. marts kl. 10.30 

ved Mai-Britt Josephsen 
Knudsen Kirkekaffe

rinkenæs kirke
Søndag den 14. marts kl. 10.30 

Rinkenæs Korskirke ved 
Marianne Østergård Petersen. 

kliplev kirke
Søndag den 14. marts kl. 10.00 

ved Eva Wiwe Løbner

vArnæs kirke
Søndag den 14. marts kl. 10.00 
Gudstjeneste ved Poul Callesen 

Guldkonfirmation

nybøl kirke
Søndag den 14. marts kl. 10.00 
ved Henrik Nygaard Andersen

vester sottrup
Søndag den 14. marts kl. 10.00 

ved Vibeke von Oldenburg

ullerup kirke
Søndag den 14 marts kl. 10.00 

ved Kingo

nordschleswiGsche 
Gemeinde

(Den tyske frimenighed)
Søndag den 14 marts kl. 10.30 

Nordborg

Gudstjenester

FORÅRSKONCERT
med operasanger 

Bettina Hellemann Munch 
og pianist Michi Komoto

Onsdag den 24. marts
kl. 19.30

i Rinkenæs Korskirke
Der opføres højdepunkter 

fra operaer som 
FIGAROS BRYLLUP 

LA BOHEME og 
ROSALKA samt 
kendte operetter af 

FRANZ LEHAR
og ROBERT STOLZ

Entre 50 kr

Rinkenæs
Menighedsråd

Gråsten-Adsbøl Menighedsråd 
præsenterer

De 10 bud
En koncert i 10 satser

 i Adsbøl Kirke
Søndag den 14. marts

kl. 16.00
Tine K. Skau på blok� øjte og wistler

Kai Stensgaard på marimba, vibrafon og kaiphone

Fri entré

Slotsgade 6
6300 Gråsten

Tlf. 74 65 15 67

www.1747.dk

Kr. 198,-
HUSK TILMELDING.

Sønderjysk
Aften

Torsdag
den 18. marts

kl. 18.30
MENUEN BESTÅR AF 
SØNDERJYSKE SPECIALITETER
Provst Lorenz P. Christensen fortæller 
muntre sønderjyske anekdoter 
og morsomme historier.

Guldbryllup
Inger og Walter Cording, alnor

kan lørdag den 20. marts
fejre guldbryllup

Der er ingen morgensang

HjerteliG tak
for venlig deltagelse ved vor elskede far
leif G. Sørensen ś død og begravelse.

Tak for kranse, blomster, kort samt varme tanker.
Tak til sognepræst Marianne Østergaard petersen 

for de smukke ord i kirken.
En stor tak til plejehjemmet Dalsmark 

for god og kærlig pleje af vores far gennem årene.
Med venlig hilsen 

Britta, Helle og Gitte

Hardy Rasmussen, 
Gråsten, vandt ikke, da 
han forleden spillede 
lotto. I stedet skrev han 
sit navn på lottosedlen og 

puttede den i en kasse hos 
Gisselmann. Og så var der 
gevinst. Hardy Rasmussen 
vandt nemlig en GpS, da 
hovedgevinsten blev truk-
ket ud.

Hardy Rasmussen stam-
mer fra Ballum, men har 
boet i Gråsten siden 1965.

2. præmien var to fla-
sker vin og gik til Helene 
asmussen, Gråsten. 

Rasmus Ringgaard, der står 
i kiosken hos Gisselmann, 
overrakte en GPS til Hardy 
Rasussen.
 Foto Jimmy Christensen

Nitte ved lotto gav GPS
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SLAGTEREN tilbyder DELIKATESSENtilbyderPØLSEMAGERIETtilbyder BAGERENtilbyder

tag 2 ltr

2000

Yoggi yoghurt

kun

1500

Appelsiner i net
3 kg

frit valg

950

Tulip pålækker

Okse culotte

pr ½ kg

3995

Valnøddebrød

1800

Æblemarked

tag 8 stk

1500

10 stk

1500

Tomater

tag 3 stk

2000

Fiskefi let Rullepølse fra Als
med sky

Gråsten Forårs 
kylling
pr stk

6995

Kernefri druer

pr ½ kg

1500

Kurzke Ringridder

8 stk

3995
10 skiver

1500

 Grøntsagsblandinger
DYBFROST

tag 3 poser

3300

Kronekilde ost
800-900 gr

pr stk

3500

Skrabeæg fra 
Mjelsmark

10 stk

1500

fl ere 
varianter

fl ere 
varianter

fl ere 
varianter

Kyllingebryst 
eller inderfi let

pr pakke

2000
Begrænset parti

Hjemmelavet
Pizza

Pr stk
29,95
2 stk

5000
Dagmar tærte

2500
Lavet efter de
originale
Kurzke
opskrifter

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

tag 2 ltr

2000

Yoggi yoghurt

kun

1500

Appelsiner i net
3 kg

frit valg

950

Tulip pålækker

Okse culotte

pr ½ kg

3995

Valnøddebrød

1800

Æblemarked

tag 8 stk

1500

10 stk

1500

Tomater

tag 3 stk

2000

Fiskefi let Rullepølse fra Als
med sky

Gråsten Forårs 
kylling
pr stk

6995

Kernefri druer

pr ½ kg

1500

Kurzke Ringridder

8 stk

3995
10 skiver

1500

 Grøntsagsblandinger
DYBFROST

tag 3 poser

3300

Kronekilde ost
800-900 gr

pr stk

3500

Skrabeæg fra 
Mjelsmark

10 stk

1500

fl ere 
varianter

fl ere 
varianter

fl ere 
varianter

Kyllingebryst 
eller inderfi let

pr pakke

2000
Begrænset parti

Hjemmelavet
Pizza

Pr stk
29,95
2 stk

5000
Dagmar tærte

2500
Lavet efter de
originale
Kurzke
opskrifter

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

Gråsten

An
no

nc
en

 e
r t

ry
kt

 m
ed

 fo
rb

eh
ol

d 
fo

r t
ry

kf
ej

l

GråstenSuperbrugsen
11

Broager ˙ Egernsund ˙ Kruså ˙ Kliplev ˙ Felsted ˙ Sundeved ˙ Dybbøl



Broager har mistet et 
karakteristisk byhus, da 
slagter Jørgensens hus blev 
revet ned på Storegade 
13 for at give plads til en 
række boligforeningslej-
ligheder. Broager mistede 
også en et hus med en 
sjov historie. Det fortæller 
Christian Frederiksen, der 
er arkivmedarbejder på 
lokalarkivet i Broager.

Huset er bygget lige efter 
1880, hvor det oprindelige 
hus nedbrændte.

Der er i rigt mål anvendte 
de mange spændende fi-
gur- og formsten, som bl.a. 
Rendbjerg Teglværk var så 
kendt for. 

Den samme bygningsstil 
gør sig gældende i gen-
bobygningen, hvor Hotel 
National havde til huse. 
Det var i mange år den 

foretrukne kro for egnens 
hjemmetyskere. Her var 
samme arkitektur anvendt, 
men med langt flere fag 
i bygningen. I denne 
bygnings fjerneste del 
startede Brugsforeningen. 
Bygningen er nedrevet for 
mange år siden for at skabe 
parkeringsareal og plads til 
SuperBrugsen. 

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/ Vivian Jessen
Storegade 15 · 6310 Broager Tlf. 7444 0035

Frem Egernsund og HK 71
afholder

Kæmpe lottospil
Onsdag den 17. marts udgår. 

I stedet spilles der

Mandag den 15. marts
kl. 19.00

på Egernsund Skole 
Vi glæder os til at se dig

Frem Fodbold Egernsund HK 71

NY DATO FOR LOTTOSPIL

Slagterhus med sjov historie

Gadebillede med de to næsten ens genbo huse. Fra slagter 
Kröger, Hansen, Lund og Jørgensens tid har huset altid 
rummet en slagter, men også en kro til engang i 1960erne.

Broager fulgte stilmæssigt med tiden og kroen dannede en 
fin ramme om det finere borgerskab, der boede i byen.

Trods nedtur ved de 
paraolympiske lege i 
Bejiing i 2008, hvor en 
skadet hest forhindrede 
Henrik Sibbesen, Broager, 
i at stille op, har en uku-
elig fightervilje på rekord-
tid sendt ham tilbage i 
verdenseliten.

på sin nyindkøbte hest, 
porsborggårdens Bastian, 
har han leveret en flot sæ-
son med en bronzemedalje 
ved EM som årets højde-
punkt. landsholdsrytteren 
Henrik Sibbesen er no-
mineret til keep living-
prisen - årets handicapud-
øver 2009.

Henrik Sibbesen har 
opbygget sit eget rideetab-
lissement og træner til 
daglig i kolding Rideklub. 
Han fik i 2000 amputeret 
sin højre fod efter en ar-
bejdsulykke i stalden, men 

allerede tre uger efter star-
tede han konkurrence igen 
med  en ny protese. 

Henrik Sibbesen 
nomineret 
til pris
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KLIP UD

3 x 250 gr

2000

3 X 600-1000 gr

3300
Heinz KetchupDanpo 

Kyllingebryst
DYBFROST

Grøntsags
blandinger
DYBFROST

1 pk

950 ÷30%

UGENS COOP KUP
Pålækker

Påske Specialøl
Kæmpe udvalg

Multikerne
rugbrød
Levebrød

BKI Kaffe
400-500 gr

Slagterens 
Hjemmelavede
Spegepølse
Kartoffel eller 
Spegepølse

2 stk
60.00
Pr. stk

4995

2,5 kg

10000
1000 gr

2500
450 gr

500
4 poser

9800

Valnøddebrød

1500

Mange
forskellige

Spar
8.00

Spar 
11.00

Intropris

Endagstilbud hele marts og april
Slagterens hjemmelavede
Medister

Hver mandag
Mælk

Mini eller let

Ta 3 liter

1000
Max. 6 ltr. pr. kunde

Hver tirsdag
Frugt Marked
Flere varianter

8 stk

1295

Hver onsdag

Hjemmelavet
Almindelig
Franskbrød

Pr stk
Kun

1000

Hver torsdag
Vej selv slik

Pr 100 gr

795

Hver fredag
Smørbar
Hver lørdag

Ca 1 kg

2995

Kærnemælks
horn
4 stk

2500

SuperBrugsen Broager . tlf. 73441500

Broager

Åben Søndag
Kl. 10-17

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

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

Kim's Cykelservice
v/ Kim Gottlieb

Alt i cykelreparationer
Salg af cykler og tilbehør

ÅBNINGSTIDER
MANDAG-FREDAG KL. 7.00-18.00
LØRDAG KL. 9.00-13.00

www.kimscykelservice.dk Jeg henter og bringer
Skeldevej 17, 6310 Broager Telefon 7444 9409

Kør ad Mølmark 
1,5 km udenfor

Broager

Foråret ventes – Din cykel kan hentes
Så er den forårsklar – Når vejen er bar�

� �

��

REPARATION AF ALLE BILMÆRKER
Service – bremser – syn m.m.
Var der fejl på synsrapporten 
- lad os gi’ et tilbud

Altid små priser på olieservice, samt 
serviceeftersyn efter bilens foreskrifter

Få en pris på den service som passer dig

Mulighed for lånebil

SPECIALE: 
VOLVO

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

broagerauto@tdcadsl.dk

BROAGER AUTOVÆRKSTED
30 år med biler

Hjertelig tak
For al opmærksomhed ved min 60 års fødselsdag.

Villy Dahl
Broager

Hjertelig tak
For al opmærksomhed ved min 85 års fødselsdag. Tak 

for flagning.

Hans Hansen
Broager

Af Heidi Clausen

Skelde frivillige Brandværn 
har fået ny brandkaptajn. 
Det blev Michael petersen, 
som afløser Hans Chr. 
Mikkelsen, der efter en 
årrække i spidsen for de 
lokale brandmænd ikke 
ønskede at fortsætte. på 

generalforsamlingen mod-
tog kim Skriver 20 års 
tegnet. 

Brandstationen og mand-
skabet er en af de små 
foreninger i Skelde, men 
de gør en stor forskel. Ikke 
mindst rykker de hurtigt 
ud, når der er brand eller 
når hjemmehjælpen skal 

have hjælp for at nå frem 
til de ældre.

aldersgennemsnittet er 
lidt højt, så brandmændene 
opfordrer landsbyens unge 
til at blive medlem, så det 
frivillige brandværn kan 
bestå.

- Hvis der er unge mel-
lem 18 og 45 år i Skelde-
Dynt-Gammelgab - mand 
eller kvinde - som meld 
jer, lyder det fra den afgå-
ende brandkaptajn. Der er 
øvelse den 1. tirsdag i hver 
måned kl 19.00 på Skelde 
Brandstation. 

Den afgående brandkaptajn 
Hans Chr. Mikkelsen over-
rækker 20 års tegn til Kim 
Skriver.

Ny brandkaptajn 
i Skelde

Egernsund vil fjerne 
fiskekutter
Af Leif Møller Jensen

Egernsund Borgerforening 
valgte på sin generalfor-
samling et nyt bestyrelses-
medlem.  Det blev Viggo 
andersen, som afløser for 
anette Christiansen. Hun 
har været med i bestyrelsen 
i mange år, men ønskede 
ikke genvalg.

Bestyrelsen består af Tove 
Hagenau, der er formand, 
Henning Jürgensen, der er 
næstformand, Ib Funder-
Nielsen, som er kasserer og 
de to menige medlemmer 
John andresen og Viggo 
andersen.

Borgerforeningen har 
200 medlemmer, og 

det er en lille fremgang 
i forhold til sidste år. 
Borgerforeningen under-
søger i øjeblikket, om det 
er muligt at restaurere 
hejseværket fra Egernsunds 
gamle kædetrukne færge. 
Hejseværket skal i givet 
fald stå på havnen, som et 
kært minde om den gamle 
færge, som er en del af 
byens historie.

Det er dog et spørgsmål 
om hejseværket er i en så-
dan stand, at det er muligt 
at restaurere det indenfor 
fornuftige økonomiske 
rammer. Det undersøges i 
øjeblikket af fagfolk.

Borgerforeningen er også 
blevet inddraget i byggeriet 

af et offentligt toilet ved 
lågmaj Strand, og det 
forventes færdigt inden 
badesæsonens start.

- Vi har søgt kommu-
nen om støtte til vedli-
geholdelse af arealet ved 
Genforeningsstenen, da 
det er os, der ejer arealet, 
fortæller formand Tove 
Hagenau.

Også næstformand 
Henning Jürgensen har 
kontakt til kommunen. 
Det er for at få fjernet 
den gamle fiskekutter, 
der står på havnearealet, 
Borgerforeningen ønsker 
ikke, at havnearealet bliver 
brugt som oplagringsplads 
for faldefærdige skibe. 

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

Heidi Clausen

For 66. gang holder Skelde 
Gymnastikorening forårs-
opvisning. Opvisningen 
holdes i hallen på 
adventure Efterskolen 
søndag den 14. marts kl. 
10.30. I år er der fem hold 
på gulvet. Først forældre/
barn gymnastik, som 
igennem de seneste fire år 
har været instrueret af pia 

petersen og Heidi Clausen. 
Dernæst et gæstehold fra 
Ullerup 25+. Derudover 
kommer turbofræs drenge 
og piger i en alder 4-6 år 
instrueret af Erika petersen 
og to hjælpeinstruktøre, 
rytmiskspring 6-12 år in-
strueret at Solveig kræmer 
og Søren lyck og sidst 
men ikke mindst et nyt 
hold kaldet Oldies but 
Goldies. 

Gymnaster 
på gulvet

Henved 130 mennesker 
mødte op for at gratulere 
arne Hadberg med over-
tagelsen af Broager VVS 
efter arne Schmidt.

Ved ejerskiftet bugnede 
gavebordet med vinflasker, 
blomster og chokolade. 

 Foto Jimmy Christensen

Stort rykind hos Broager VVS

Tak fordi du handler lokalt

Broager ˙ Egernsund ˙ Kruså ˙ Kliplev ˙ Felsted ˙ Sundeved ˙ Dybbøl
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L u n d t o f t

Glæde over V-fremgang Venstre fik en solid frem-
gang ved kommunalvalget 
i aabenraa kommune, og 
formanden for lundtoft 
Venstre, anders Jessen, 
glædede sig i sin beretning 
over fremgangen fra otte 
til 10 mandater. Især var 
han tilfreds med genval-
get af Hans philip Tetje, 
Bjerndrup, og nyvalg af 
karina Rogat.

på Venstre-
vælgerforeningens gene-
ralforsamling i Felsted 
Forsamlingslokaler lagde 
anders Jessen vægt på, at 
det havde været en travlt 

og hektisk valgkamp, hvor 
der var sat 500 V-plakater 
op i lundtoft.

Efter generalforsamlingen 
holdt lOF lundtoft års-
møde, hvor de fremmødte 
med tilfreds konstaterede, 
at lOF holder mange 
spændende arrangementer 
og foredrag.

Regions- og byrådsmed-
lem Hans philip Tietje 
orienterede sammen med 
det nyvalgte byrådsmed-
lem, karina Rogat, om 
arbejdet i byrådet. De kom 
vidt omkring, og under-
vejs var der en livlig debat 

med mange spørgsmål fra 
forsamlingen.

Bestyrelsen for lundtoft 
Venstre består udover 
anders Jessen af lorens 
peter Jørgensen, Varnæs, 
Birgit Møller, Felstedskov, 
peter S. petersen, Felsted, 
Hans peter knutz, 
Bovrup, Brian Marcussen, 
Søgård, karsten Schmidt, 
aabenraa, og Carl Egon 
Hansen, Felsted. 

lundtoft Venstre har 104 
medlemmer, og oplever 
i 2010 en stigende inte-
resse for at blive medlem af 
vælgerforeningen. 

Det nyvalgte byrådsmedlem Karina Rogat fortalte om arbejdet i Aabenraa Byråd, og der 
var en livlig debat med mange spørgsmål.

Formand for Broagerlands 
Venstre, Hans Valdemar 
Moldt, var særdeles glad 
for den nye konstituering 
i Sønderborg byråd, som 
sikrer Venstre tre centrale 
udvalgsformandsposter.

på vælgerforeningens ge-
neralforsamling på Nette 
Jensen i Skelde, frem-
hævede han, at Venstre 
udover viceborgmester-
posten og formandspo-
sten i Børne- og uddan-
nelsesudvalget til Tage 
petersen også har fået peter 
Hansen valgt til formand i 
Teknik- og miljøudvalget, 
og Jens peter Thomsen 

er blevet formand for 
arbejds markeds udvalget.

Hans Valdemar Moldt no-
terede, at Venstre var gået 
frem på Broagerland - især 
i Skelde - men de to lokale 
byrådskandidater, Helle 
Johannsen og Gunnar 
Glindvad kristensen, havde 
desværre ikke opnået valg. 
Venstre manglede dog kun 
46 stemmer i at erobre det 
6. mandat.

Hans Valdemar Moldt 
rettede en varm tak til fol-
ketingsmedlem Ellen Trane 
Nøby for veludført arbejde 
på Christiansborg. Hans Valdemar Moldt opfordrede til økonomisk ansvarlig-

hed med kommunens penge.

Venstre får større indflydelse

300 til flot gymnastik i Bovrup

Varnæs-Bovrup IF bød 
søndag formiddag velkom-
men til forårets gymnasti-
kopvisning på Sundeved 
Efterskole. Sædvanen 
tro blev det en dejlig 

formiddag, hvor 8 lokale 
hold var på gulvet.

Gymnasterne udstrålede 
livsglæde og viste flot gym-
nastik foran de over 300 
tilskuere. 

Varnæs-Bovrup IF holdt en stor og velbesøgt gymnastikop-
visning. Foto Jimmy Christensen

Nye trøjer til 
BUI Håndbold

Der var glæde hos hånd-
boldspillerne i BUI 
Håndbold, som forle-
den fik overrakt nye 

spillertrøjer af firmaet Ole 
Hansen apS i Broager. 
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Klostervang 49 - Kliplev - 6200 Aabenraa

lægeeksamineret fodplejer Ruth Svendsen
også udebehandling

V B I F

Varnæs-Bovrup IF

Løb med i VBIF
Udendørs motion

Kom og vær med til en inspirerende løbetræning,
Gå – hold

Nybegynder løb
Øvede løb

Det er for hele familien
Alle kan være med

Vi starter tirsdag den 30. marts 2010
kl. 17.30

Stedet er det Rekreative område 
ved Varnæsvig

Har du spørgsmål, så ring til
Mette Lund på tlf. 24470931

Anette Frederiksen på tlf. 23676957

Vel mødt
Løbeudvalget i VBIF

Ordinær
Generalforsamling

Der indkaldes herved til den 
ordinære generalforsamling

Mandag den 29. marts
kl. 18.30

på Kliplev Forsamlingsgård
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse af revideret regnskab
4. Fastlæggelse af kontingent
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Efter tur afgår:

Carsten Iwersen, modtager genvalg
Anders Jensen, modtager genvalg
Gunnar Nielsen, modtager ikke genvalg
Kjeld Hansen, modtager ikke genvalg

6. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen
7. Valg af revisorer, nuværende Børge 

Nielsen og J.P. Johannsen
8. Behandling af indkomne forslag.

Forslag skal være formanden i hænde 
senest den 23. marts 2010.

9. Eventuelt
10. Afslutning af generalforsamlingen

Umiddelbart efter generalforsamlingen:
1. Orientering om Kliple’ Mærken ved 

foreningens repræsentanter.
2. Kliplev Kirke står foran en større 

renovering. Et menighedsrådsmedlem 
vil give en orientering herom.

Wienerschnitzel ca. kl. 19.30:
Efter generalforsamlingen ca. kl. 19.30 vil der blive 
serveret wienerschnitzel med brasede kartofl er 
med en øl eller vand på foreningens regning.
Alle er velkomne.
Din Håndværkerforening
På bestyrelsens vegne
Kjeld Hansen

Ifølge kontrakten skal 
den ny motorvej mellem 
kliplev og Sønderborg 
stå færdig senest i 2013, 
men konsortiet kliplev 
Motorway Group satser 

på at kunne holde åbning 
allerede et års tid tidligere.

konsortiet åbner i slut-
ningen af marts et besøgs-
center på Grøngrøft Slot. 
konsortiet flyttede for 
nylig ind på slottet. 

Ny motorvej 
færdig før tiden

Journalist Flemming 
Nielsen, Broager, tog 
kegler, da han forleden 
ved generalforsamlingen 
i lokalhistorisk Forening 
i kliplev meget levende 
og muntert fortalte om 
sine drengeår i kliplev 

og om sine år i den jour-
nalistiske verden blandt 
andet som lokalredaktør 
for Vendsyssel Tidende 
i Skagen og grænse-
landsmedarbejder på 
Radio Syd. 

Drengeår 
i Kliplev

Hans Berndsen, kliplev, er 
død, 99 år. Han var i vide 
kredse en kendt, respekte-
ret og agtet mand.

Hans Berndsen var født 
i Vejbæk, men kom som 
barn til kliplev, hvor han 
kom i slagterlære. allerede 
inden han var udlært, 
arvede han sin fars land-
ejendom på Bjerndrupvej 
18, og her levede han hele 
sit liv.

Han var gift med 
lisbeth, der døde for en 

del år siden. De fik to 
børn, karin, der bor i 
aabenraa, og Hans, der 
døde kun 38 år gammel.

Hans Berndsen var en 
virksom mand, der helt 
op til kort før sin død 
klarede livets gøremål selv. 
Ejendommens jord var dog 
bortforpagtet.

Han havde set meget 
frem til sin 100 års fød-
selsdag, men måtte herfra 
efter en ganske kortvarig 
sygdom. 

Dødsfald

Der er gratis adgang 
til koncerten i Felsted 
kirke søndag den 14. 
marts kl.16.00, som er 
arrangeret af Felsted 
Menighedsråd.

pianisten aksel Skjoldan 
og fløjtenisten Søren Juhl

laver en musikalsk bil-
ledfortælling "Sorrig og 
glæde" med tekster og 

musik af bl.a. kingo, 
Mozart og Bach. 

Koncert i 
Felsted Christine Mørk, 

præstevænget 3, kliplev, 
fylder torsdag den 18. 
marts 85 år. 

85 år

ER VI GLEMT ELLER BLEV VI GLEMT
Sponsorere ved etablering af Vendefodboldbanen 

ved klubhuset i Felsted

Kristian Godt Søgårdsmark (Gummiged) 
Henning Kristiansen Felsted (Rendegrave) 
Hans Lauritsen 
Andreas Hansen  Bov)
Leif Schmidt
Ingolf Hansen 
Karl Aren
Jens K. Jensen (1 enkelt kasse øl)
Otto Rudolf Christensen Dall

Bedst til 
kaninavl
Haderslev og Omegns 
kaninavlerforening er 
blevet Danmarksmester i 
kaninavl for ungdomsmed-
lemmer under 18 år. 
lokalt deltog Søren Beyer, 
kliplev, Christine Beyer, 
kliplev, Rasmus Greisen, 
Felsted, og Sanne Schwatz, 
Bjerndrup. De har delta-
get i tre udstillinger med 
mindst 10 dyr af tre for-
skellige racer. 

200 til energimesse 
i Felsted

Energimessen i Felsted 
blev en succes med hen 
ved 200 besøgende i 
Felsted Forsamlingslokaler. 
publikum var interesseret. 
De så, spurgte og tænkte. 
Udstillerne var godt til-
fredse, fordi de fik præ-
senteret deres produkter 
for potentielle kunder, fik 
fortalt om mulighederne 
og kunne rådgive om 
de bedste måder at løse 

energibehovet på. De besø-
gende havde et godt udvalg 
af varmepumper, solfan-
gere, isolering, finansiering 
og rådgivning til rådighed. 

Der blev lavet en del af-
taler, og i den kommende 
tid bliver der givetvis 
arbejdet videre med gode 
løsninger, som kan mind-
ske energiforbruget, spare 
penge, mindske CO2 ud-
ledningen og formindske 

afhængigheden af olie 
og gas. Der var speciel 
interesse for den nye skrot-
ningsordning for oliefyr, 
som giver tilskud på op til 
20.000 kr.

Energigruppen under 
Felsted Borgerforening 
havde arrangeret mes-
sen, og arbejder med 
at få nedsat det lokale 
energiforbrug. 

Formand for Felsted Borgerforening Troels Olesen glæder sig over, at der blev indgået en del 
aftaler, som vil formindske energiforbruget.
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S u n d eve d

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

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

Niels Jessens Eftf.
 Alt i vognmandskørsel samt 

jordarbejde udføres

Kontakt Claus 2019 8158 
eller Kjeld 2019 8159

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

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.

Sogneaften i Nybøl

Nybøl Menighedsråd

Zambias kamp
imod AIDS, sult og klimaforandringer

Torsdag den 11. marts kl. 19.30
i Nybøl Menighedshus

Amtsvejen 40
Camilla Bundesen fra Langballe i Nybøl var i 2009 

af Folkekirkens Nødhjælp udsendt til et hospital 
og en landsby i det sydlige Zambia. Denne aften 

vil hun delagtiggøre os i de udfordringer, hun 
som volontør mødte her. Alle ældre og yngre med 

interesse for Afrika kan forvente et møde med 
beretninger om et folk, der ønsker at leve.

Ka� en serveres.
Alle er velkomne

DET ER ALDRIG FOR SENT AT

HULMURSISOLERE
Efterisolering på en nem, billig og effektiv måde

Få et tilbud - gratis og uforpligtende
Vi giver skriftlig garanti for korrekt udført arbejde

BØRGE NØRGAARD APS
Tømrer & Snedkerforretning
Bækgade 14, Blans · 6400 Sønderborg
TELEFON: 74 46 15 29 MOBIL: 40 20 15 29
www.bnisolerng.dk         E-mail: mail@bnisolering.dk

20 udstillere på 
Nybøl Messe
Nybøl Idrætsforening hol-
der for 3. år i træk søndag 
den 21. marts for 3. år 
en messe, hvor de lokale 
erhvervsdrivende samt 
hobbyfolk i og omkring 

Nybøl viser, hvad de kan 
tilbyde inden for deres fag-
område samt går og laver 
af hobbyarbejder.

Messen finder sted i 
idrætsforeningens klubhus 

på Skolevænget i Nybøl i 
tidsrummet 10.00 – 15.00.

Der vil vanen tro være 
mulighed for at blive 
inspireret til at gå i gang 
med en hobby samt få 
sig en snak med fagfolk. 
En enkelt smagsprøve 
kan det sikkert også blive 
til, når fx bageren stil-
ler med friskbagt brød, 
fortæller formanden Ulla 
Brommann, som er til-
freds med, at samtlige 20 
stande er udsolgt. 

Den gamle danseplads 
i Bambus skoven ved 
avnbølned er ved at blive 
gendannet. Danse pladsen 
skal efter planen stå klar 
til sommer. Det kommer 
til at koste 100.000 kr., og 

finansieringen er snart helt 
på plads.

Det oplyste formanden for 
avnbøl-Ullerup landsby-
laug, asmus Madsen, forle-
den på generalforsamlingen 
på Bakkens bro Skole, som 
samlede 20 mennesker.

Udover formanden var 
der genvalg til næstforman-
den Bruno Bo Bonde og 
sekretær Hanne V. Jensen. 
Bestyrelsen har lagt op til 
en udvidelse fra fem til syv 
medlemmer. I første om-
gang blev Erik Rasmussen 

valgt ind i bestyrelsen, 
mens der arbejdes videre 
med at finde en mere. De 
øvrige i bestyrelsen er kas-
serer Svend Ove Edemann 
og bestyrelsesmedlem Jette 
Moos.

avnbøl-Ullerup landsby-
laug blev stiftet 16. maj 
2006. Foreningen er tale-
rør for de 500 husstande i 
avnbøl og Ullerup. 

Sundeved VVS i avnbøl 
søger nye medarbejdere.

- Det er begyndt at gå 
stærkt, så vi skal ansætte 
nye folk, men det er svært 
at finde ledige svende, 
fortæller Finn Bonde, der 
er medindehaver af VVS-
firmaet sammen med 
Friedrich Jepsen.

Sundeved VVS beskæf-
tiger 3 ansatte, og blev 
grundlagt i 1980. 

VVS-firma 
søger folk

Danseplads skal stå 
klar til sommer

Forårsglæde 
i Sottrup

Foråret er på vej, og de 
fire piger i 8. klasse på 
Nydamskolen i Vester 
Sottrup - louise Davisen, 
Nadine prescha, Maria 
Duus og Signe Damkjær - 
er i forårshumør.

- Jeg arbejder i kaj's 

Bageri, passer børn og er 
vikar i lægehuset, fortæl-
ler energibundtet Signe 
Damkjær, som til sommer 
skal 2 måneder på som-
mercamp i USa.

Veninden Maria Duus 
bruger fritiden på at ride i 
Gråsten Rideklub, og skal 
til sommer på ferie med 
sine forældre til Norge.

Nadine prescha passer i 
fritiden børn og spiller gui-
tar, mens louise Davidsen 
giver en hånd med at gøre 
rent derhjemme. Hun skal 
til sommer på camping-
ferie med forældrene til 
Nordjylland. 

Louise Davidsen, Vester 
Sottrup, Nadine Prescha, 
Bøjskov, Maria Duus, 
Bøjskov, og Signe Damkjær, 
Avnbøl, er i forårshumør.
 Foto Jimmy Christensen
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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
Det lykkedes forleden 
gæsterne på Sportscafeen 
Center pub at drikke in-
dehaveren Morten latter 
tør for øl. Ved 2-tiden om 
natten var der drukket 
17 kasser Fuglsang øl og 
lageret var tomt. aftenen 
er den hidtil største suc-
ces i Morten latters tid på 
Center pub.

Jørgen Bladt, Gråsten, 
er blevet medlem af 
lions Club Broager-
Gråsten. klubben har 25 
medlemmer.

Gråsten Friskoles Venner 
samler hver tirsdag 80-
90 mennesker til banko-
spil i ahlmannsparken. 
Bankospillet tirsdag 
den 9. marts er aflyst, 
fordi Sydbank holder 
aktionærmøde.

Solveig Hansen, Broager, 
samlede forleden 30 ven-
ner til en todages bustur 
til Holstebro, hvor selska-
bet så den pragtfulde mu-
sical "Miss Saigon".

Der var rift om de 750 
billetter til Gråsten 
Revyen. Der står sta-
dig 50 mennesker på 
venteliste.

De ansatte i Imerco 
kunne forleden ikke åbne 
butikkens hoveddør, men 
måtte ringe efter en lå-
sesmed, som efter lidt 
filen fik åbnet døren ved 
11-tiden.

Bente og kaj Jacobsen 
flytter ind i deres store, 
flotte og moderniserede 
hus ved siden af Staoil 
omkring 1. maj.

knud petersen, der 
er kasserer i Felsted 
Borgerforening, stopper 
efter mange års fortrinlig 
indsats, når foreningen 
holder generalforsamling 
onsdag den 11. marts.

Silke Heise, kværs kro, 
har aldrig haft kørekort, 
men er nu begyndt at tage 
kørekort i Gråsten.  

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

w
w

w
.1747.dk

HVER ONSDAG

Stegt � æsk eller rødspætte� let
med persillesovs kr. 75,-

HUSK AT RESERVERE BORD

Onsdag den 17. marts 
kl. 18.30 i Ahlmannsparkens 
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 suppleant
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

Der Indkaldes til

Ordinær 
Generalforsamling

i Kværs Forsamlingshus
Torsdag den 25. marts kl. 19.30

Dagsorden i� g. vedtægter

Vedtægtsændringer:

§6 linie 1 og 2 ændres til:
Bestyrelsen består af 5 medlemmer, de vælges for 
2 år og vælges skiftevis 2 i lige år og 3 i ulige år

Punkt 6 i dagsorden fjernes

På bestyrelsens vegne
Edith Nielsen

Gråsten afdeling
afholder

GENERALFORSAMLING
tirsdag den 23. marts kl. 19.30

i Ahlmannsparken

Dagsorden ifølge vedtægterne

Bestyrelsen

OBS OBS OBS
Sidste påmindelse!

Ifølge kirkeministeriets 
”Cirkulære om brugsret til gravsteder” 

må der ikke henstilles gravminder 
(gravsten) fra nedlagte gravsteder på 

steder, hvortil der er offentlig adgang.

Det har de enkelte menighedsråd 
besluttet at tage til følge.

Det betyder, at gamle gravminder fra 
hhv. læbæltet på Gråsten kirkegård 

og fra lapidarium på Kværs og 
Adsbøl kirkegårde skal fjernes.

Hvis man har gravminder på ovennævnte 
områder, bedes man henvende sig 
på nedenstående telefonnummer 

eller på kirkegården, hvis man ønsker 
at hjemtage stenen. Ellers bliver 

den fjernet af kirkegården.

Stenene vil blive fjernet i foråret 2010, 
så snart forholdene tillader det.

HENVENDELSE KAN SKE TIL
Kirkegårdskontoret tlf. 74 65 28 56

Med venlig hilsen
Adsbøl menighedsråd
Gråsten menighedsråd
Kværs menighedsråd

 v/Bente & kenneth Sonnichsen
Gl. Færgevej 38. alnor. 6300 Gråsten
Tel. +45 74 65 12 68 Fax +45 74 65 37 74
www.alnorkro.dk · alnor.kro@get2net.dk

Vi er altid klar til jeres næste fest
Vi modtager selskaber fra 12 til 80 personer

Festpyntede borde med lys og blomster
Ta’ selv brunch - udvidet morgenbord

Ta’ selv borde
Åben hus tilbud

Selskaber med varm middag
Busselskaber

Plejecentre
Seniorrådet Jylland har 
udpeget repræsentanter 
til plejecentrenes be-
boer/pårørenderåd. aase 
Christensen blev valgt til 
Gråsten plejecenter, Eva 
Frederiksen, Brunsnæs, blev 
valgt til Broager plejecenter, 
Mona Rathje, Egernsund, 
blev valgt til Dalsmark 
plejecenter, lenna Bødker, 
Vester Sottrup, blev valgt 
til Sundeved plejecenter, 
mens annemi Christensen, 
Gråsten, blev valgt til 
Dybbøl plejecenter. 

Seniorråd 
på plads
Inger Normann Jacobsen, 
Vester Sottrup, er blevet 
formand for seniorrådet 
Jylland. Næst formand 
blev Eva Frederiksen, 
Brunsnæs. kasserer blev 
aase Christensen, der også 
er formand for Gråsten 
og Omegns pensionist-
fore ning. lenna Bødker, 
Vester Sottrup, blev 
sekretær. 

Super 
oplæser
13-årige Ida Tranum 
Jakobsen fra Broager Skole 
besatte 1. pladsen, da der 
forleden var kvartfinalen 
i DM i højtlæsning 2010. 
Den 13-årige skoleelev 
vandt dysten mod fem 
andre elever fra Eckersberg 
Skole, Egernsund Skole, 
Gråsten Skole, Rinkenæs 
Skole og Ulkebøl Skole. 

Nøglepost
JBU har sammensat det 
hold, der i de kommende 
12 måneder skal stå i spid-
sen for organisationens 
centrale udvalg og arbejds-
grupper. 48-årige René 
Svendsen, der er fodbold-
leder i Gråsten Boldklub, 
overtager ansvaret for 
Jydsk Boldspil Unions 
Ungdomsudvalg. 
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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

RENDBJERG - BREDMAJ 4
Pænt sommerhus på egen grund.

Sommerhuset er beliggende i et attraktivt område med gåafstand
til vandet. Huset er velindrettet og har i alt 8 sovepladser. 

890.000Kontantpris:
45.000Udbetaling:
5.858Brutto:
4.991Netto:

Alternativ finansiering:
3.750 / 3.315Pauselån® F1:

70Bolig i m²:
860Grundareal i m²:

1974Opført:
1 / 3Stuer / vær.:

1Etage:
Sagsnr: 26-10 Fritidshus

ÅBENT HUS Lørdag d. 13. marts kl. 11:00-12:00

GRÅSTEN - STJERNEPARKEN 66
Parcelhus direkte ved skoven.                                NYHED

Parcelhusmed familievenlig indretning og naturidyllen ind af
stuevinduet. Til huset hører muret carport med redskabsrum.

1.250.000Kontantpris:
65.000Udbetaling:
7.744Brutto:
6.868Netto:

Alternativ finansiering:
3.792 / 3.727Pauselån® F1:

150Bolig i m²:
1024Grundareal i m²:
1974Opført:
1 / 4Stuer / vær.:

1Etage:
Sagsnr: 474-1 1- familieshus

ÅBENT HUS Fredag d. 12. marts kl. 16:00-17:00

RINKENÆS - BAKKEGÅRDEN 17
Parcelhus med kælder i Rinkenæs.

Spændende hus med god kælder på 57 kvm. Indeholder vinkelstue,
køkken, 3 værelser som kunne laves til 4. Badeværelse samt dep.rum

925.000Kontantpris:
50.000Udbetaling:
6.149Brutto:
5.523Netto:

Alternativ finansiering:
3.225 / 3.199Pauselån® F1:

124 / 57Bolig / kld. i m²:
1000Grundareal i m²:
1972Opført:
1 / 3Stuer / vær.:

1Etage:
Sagsnr: 32-3 1- familieshus

ÅBENT HUS Fredag d. 12. marts kl. 15:00-16:00

GRÅSTEN - JERNBANEGADE 2. 2. TV
Flot ejerlejlighed i Gråsten by.

Ejerlejlighed i Gråsten midtby, etableret ved hovedrenovering i
1994/95. Lejligheden fremstår lyst og venligt med højt til loft. 

975.000Kontantpris:
50.000Udbetaling:
6.296Brutto:
5.540Netto:

Alternativ finansiering:
3.291 / 3.140Pauselån® F1:

113Bolig i m²:
113Grundareal i m²:

1902/91Opført:
2vær.:
2Etage:

Sagsnr: 122-1 Ejerlejlighed

BROAGER - EGESKOVVEJ 3
Liebhaverejendom direkte ved Flensborg Fjord.

Liebhaverejendom med 3.3 ha. jord, værksted på 112 m2 og dobbelt
garage på 55 m2. Grunden går direkte ned til Flensborg Fjord.

5.600.000Kontantpris:
280.000Udbetaling:

33.244Brutto:
25.988Netto:

Alternativ finansiering:
15.418 / 11.825Pauselån® F1:

291Bolig i m²:
33749Grundareal i m²:

1880/80Opført:
2 / 7Stuer / vær.:

2Etage:
Sagsnr: 231-11 Nedl landbrug

RINKENÆS - SEJRSVEJ 64
Flot rødstensvilla med garage.

Her sælges en yderst pæn og moderniseret rødstensvilla. Til villaen
hører bl.a. muret garage, værksted/hobbyrum samt stor dejlig have.

1.390.000Kontantpris:
70.000Udbetaling:
8.493Brutto:
7.169Netto:

Alternativ finansiering:
4.135 / 3.698Pauselån® F1:

183Bolig i m²:
1036Grundareal i m²:

1922/72Opført:
2 / 3Stuer / vær.:

2Etage:
Sagsnr: 91-3 1- familieshus

GRÅSTEN - DYRKOBBEL 148
Skøn villa i Gråsten.

Flot moderniseret villa med mange gode detaljer og plads til hele
familien. Fra villaen er der stisystem til skole, børnehave og indkøb.

1.997.000Kontantpris:
100.000Udbetaling:
11.952Brutto:
10.061Netto:

Alternativ finansiering:
5.622 / 5.030Pauselån® F1:

196Bolig i m²:
1043Grundareal i m²:
1979Opført:
2 / 4Stuer / vær.:

2Etage:
Sagsnr: 194-1 1- familieshus

GRÅSTEN - NALMADEBRO 36
Charmerende villa med god kælder og stor have.

Pæn villa beliggende i attraktivt og roligt område nær Gråsten
centrum. Villaen fremstår yderst pænt med gode rum i kælderen.

1.490.000Kontantpris:
75.000Udbetaling:
8.969Brutto:
7.432Netto:

Alternativ finansiering:
4.297 / 3.712Pauselån® F1:

109 / 109Bolig / kld. i m²:
917Grundareal i m²:

1948Opført:
1 / 1Stuer / vær.:

2Etage:
Sagsnr: 120-1 1- familieshus

GRÅSTEN - DYRHØJ 27
Nyopført hus i Dyrhøj.

Lækkert hus fra 2008 med mange flotte detaljer. Huset er
beliggende i attraktivt boligkvarter i Gråsten nær skov, vand og by. 

2.290.000Kontantpris:
115.000Udbetaling:

13.437Brutto:
10.441Netto:

Alternativ finansiering:
6.257 / 4.723Pauselån® F1:

164Bolig i m²:
1076Grundareal i m²:
2008Opført:
1 / 4Stuer / vær.:

1Etage:
Sagsnr: 100-1 1- familieshus

KLIPLEV - LÆRKEVEJ 7
Pænt hus med en central beliggenhed.

Fra huset er der gåafstand til indkøb, skole, børnehave og
busstoppested. Huset er velindrettet og fremstår pænt og velholdt. 

750.000Kontantpris:
40.000Udbetaling:
4.829Brutto:
4.140Netto:

Alternativ finansiering:
2.443 / 2.247Pauselån® F1:

101Bolig i m²:
728Grundareal i m²:

1967Opført:
1 / 2Stuer / vær.:

1Etage:
Sagsnr: 171-16 1- familieshus

VARNÆS - GL. SKOLEVEJ 8
Ældre hus i Varnæs.

Ældre hus i Varnæs nær skole, fritidsfaciliteter m.m. Huset ligger på
rolig vej og byder på mange forskellige muligheder via renovering.

190.000Kontantpris:
25.000Udbetaling:
1.577Brutto:
1.525Netto:

Alternativ finansiering:
949 / 1.048Pauselån® F1:

75Bolig i m²:
370Grundareal i m²:

1800/81Opført:
1 / 1Stuer / vær.:

1Etage:
Sagsnr: 131-23 1- familieshus

HOKKERUP - SØNDERVEJEN 42
Yderst velholdt hus på stor grund.

Dejligt hus med tilhørende garage. Huset der er beliggende på en
stor grund i landsbyen Hokkerup, fremstår i en meget pæn stand. 

750.000Kontantpris:
40.000Udbetaling:
4.809Brutto:
4.053Netto:

Alternativ finansiering:
2.535 / 2.302Pauselån® F1:

122Bolig i m²:
1819Grundareal i m²:
1969Opført:
1 / 2Stuer / vær.:

1Etage:
Sagsnr: 90-22 1- familieshus
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