
Gino Marcello
Habit
før 2000,-

NU   1500,-
SPAR 500,-

Gino Marcello
Blazer

999,-
Gino Marcello
Easy Iron Skjorte

399,-

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

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  
Tournedos 
med bacon
4 stk Røsti tårne 
med mos og sauce
2 stk pesto brød
1 bk salat
1 fl  rødvin

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

P    CHOM
E     SERVICE

PC Home Service
Computer Teknik / Service · Salg 

Reparation · Virus fjernelse 
Genopretning · Opgradering

Salg og opsætning
v/ Harald Ivers

Mobil 24 62 86 59

Tlf. 74 67 52 57
www.pc-home.dk

pc-home@bbsyd.dk

Blomster
muld

50 l
Pr. sæk

Spagnum
ren
80 l
3 sække

9000

Anvendes til 
jordforbedring 
overalt i haven 

God til opblanding 
med kompost

2500
Anvendes til alle stuens 

planter ved ny- eller 
omplantning, samt til 

altankasser og ampler

Gråsten

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

Lidt ud over det sædvanlige

Verdensmester 
besøgte Broager
Af Gunnar Hattesen
Foto Jimmy Christensen

De unge talenter i Broager 
Badminton fik man-
dag aften besøg af den 
32-årige verdensmester 

i mix double, Thomas 
Laybourn, der er profes-
sionel badmintonspiller.

Det var skægt for de 
unge at lære finter og 
få fif til at udplacere 
modstandere.

Verdensmesteren startede 
med at spille badminton 
som syvårig. Thomas 
Laybourn nød samværet 
med de unge og ud på 
aftenen gav han også spil-
lerråd til seniorerne. 

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

Uge 12
23. marts 2010
3. årgang

Telefon
21 16 06 83
29 25 95 50 

FORÅR i GRÅsten



M E R RY T I M E

J E A N S
K A M PA G N E

Normalpris 

1 par 499,-   
Kampagnepris 

2 par   

699,-

Fås i str. 34-54 og i 
3 højdeklasser.

Endelig – nu kan du
få jeans der passer!

Lige nu kan du få de nyeste jeans fra 
Merrytime. Flere forskellige mod-
eller og farver. Bukserne indeholder 
stretch og har en perfekt pasform.

www.merrytime.dk · tilbuddet gælder hele ugen

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

Modetøj str. 34-42 str. 42-56

LAV ET 
GÆKKE 
BREV
Kom og afleverer 
et gækkebrev indtil

Onsdag den 31. marts

med navn og 
telefonnummer
og du kan vinde 
et stort påskeæg

Gækkebrevene har en særlig 
plads i den danske kulturhistorie, 
så vi håber, at mange vil 
kigge på gækkebrevene de 
kommende dage i butikken

Der trækkes 
lod om 

tre påskeæg 
når udstillingen 

slutter

OPTIKER MØLLER
SLOTSGADE 4 ∙ 6300 GRÅSTEN 

TLF. 74 65 25 16 ∙ WWW.PROFILOPTIK.DK

Optikerassistent 
Bettina
Bolding

Optiker
Elsebeth Christmas
Møller

Der var på Sydbanks 
aktionærmøde i Gråsten 
smil og glæde at spore hos 
formand for Foreningen 
Cathrinesmindes Venner 
Tage Nielsen.

Han fik nemlig over-
rakt en check på 10.000 

kroner af filialdirektør for 
Gråsten-området, Joan 
Mai.

Pengene er skænket af 
SydbankFonden og går 
som støtte til årets egns-
spil – ”90 års festen – et 
genforeningsspil”.

I det sønderjyske er der 
siden 1982 tradition for, at 
der hvert år arrangeres en 
kulturmåned eller et egns-
spil ved Cathrinesmindes 
Teglværksmuseum.

Egnsspillet 2010 handler 
om begivenheden, der 
fandt sted for 90 år siden, 
da Sønderjylland blev gen-
forenet med Danmark.

Det er dramatiker Jacob 
Clausen, der har fået til 
opgave at skrive stykket, 
mens instruktør Niels 
Damkjær fra Haderslev 
har givet tilsagn til at stå 
for instruktionen. 

Formand for 
Cathrinmesmindes Venner 
Tage Nielsen modtager 
10.000 kr fra filialdirek-
tør Joan Mai, Sydbank 
Gråsten.
 Foto Jimmy Christensen

10.000 kr. til 
lokalt egnsspil
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800 g 800 g 1,6 kg 1,6 kg

1,5 kg 800 g 1,4 kg

1,4 kg

1,3 kg1,5 kg1,8-2 kg

800 g

Osso Buco af 
Dansk Kødkvæg

1,6 kg.  FROST

Osso Buco af 
Dansk Kalvekød 

1,6 kg.  FROST

Gullasch
Af Mør & Saftig

800 g. 

Stroganoff 
af Mør & Saftig

800 g.  

Bankekød 
af Mør & Saftig

800 g.  

Kalkunschnitzler
8-10 stk./1,4 kg.  

Kalkun i tern
1,4 kg.

Kalkunmedaljoner 
med bacon

8-10 stk./1,3 kg.  

Hamburgerryg
1,8-2 kg.  

Danske ferske 
andebryster
3 stk./800 g.

Pr. 
pakke

Mad til mange eller bare mad til fl ere dage
100.-max. kg pris 

v/1 stk. 125,00

Dansk skinkekød i tern
1,5 kg.  

Danske skinkeschnitzler
7-9 stk./1,5 kg.  

Husk
Hver dag frisk brød fra

Rathjes Bageri 
Lækker salat bar

Stort udvalg i glutenfri
og sukkerfri produkter
Salg af frimærker og
håndkøbsmedicin 200.-Kg. pris 

40.00

Slagterens hjemmelavede

Grillpølser
10 stk. 50.00

Ta’
50 stk.
Bestilling modtages på tlf. 74650875

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 27. marts 2010

Så
 læ

ng
e 

la
ge

r h
av

es

Storkøb · Storkøb · Storkøb · Storkøb · Storkøb
Påsken kan være billig

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

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

Over 200 markerer Dronning 
Ingrids 100 års dag
Palmesøndag, den 28. 
marts 2010, er det 100 år 
siden, Dronning Ingrid 
blev født. Det var på 
Stockholm Slot - som 
datter af kronprinsesse 
Margaretha og den senere 
kong Gustav 6. adolf.

Som 25-årig blev Ingrid 
i Storkyrkan i Stockholm 
gift med den danske 
kronprins, Frederik, og 
dermed havde Danmark 
fået en kronprinsesse, som 
med årene blev mere og 
mere populær, hun tog 

danskernes til sig og om-
vendt. Fra 1947 og frem til 
kong Frederik den 9.’s død 
i 1972 var hun danskernes 
dronning og – ikke mindst 
– sønderjydernes.

Sønderborg kommune 
har, som en gestus i for-
hold til Dronning Ingrids 
store betydning for 
Sønderjylland og Gråsten, 
ønsket at markere 100 års 
dagen. Det sker i form 
af en lille mindehøjtide-
lighed ved mindestenen 
for Dronning Ingrid på 

Slotsbakken i Gråsten. 
Godt 200 borgere har til-
meldt sig højtideligheden. 
Det er så mange, at det 
efterfølgende kaffebord er 
flyttet fra Den Gamle kro 
til ahlmannsparken.

Gråstenerne vil lidt før kl. 
14 opdage, at mindehøj-
tideligheden nærmer sig, 
idet Gråsten Garden går 
og spiller sig gennem byen 
fra skolen til Slotsbakken. 
Her spiller den, indtil 
mindehøjtideligheden be-
gynder kl. 14. Flaglauget 

sørger traditionen tro for, 
at Dannebrog er oppe. 
Borgmester aase Nyegaard 
indleder før og afslutter 
efter kranselægning og 
fællessang.

Efterfølgende mø-
des de tilmeldte i 
ahlmannsparken, hvor 
museumsinspektør Inge 
adriansen, Museet på 
Sønderborg Slot, fortæl-
ler om Dronning Ingrid 
og hendes betydning for 
Sønderjylland. Efter fore-
draget er der kaffebord. 

Gråsten og Omegns 
Pensionist forening 
samlede 60 mennesker 
til den traditionsrige 

forårsfest i ahlmanns-
parken. Menuen bestod 
af klarsuppe med kød-
boller, ris og suppekød, 

citronfromage og 
kaffe med hjemmebagt 
småkage.

Der blev danset på livet 
løs til kl. 23.45, og det 
var dejligt at se så mange 
glade mennesker. 

60 til forårsfest

Slotsgade 26 Gråsten  Altid et besøg værd

RING 74 65 17 48

Gråsten rideklub afholder 
i påsken den 3.-4. april et 
indendørs distrikstsstævne 
i dressur for heste.

Under stævnet afvik-
les klasserne LB2, La1, 
La2, La3, La og MB1, 

så man kan se ryttere på 
forskellige niveauer. Den 
lokale rideklub benytter 
også stævnet til at afholde 
første afdeling af Mig 
& Maarum Cup, som 
er en turnering over 2-3 

afdelinger, hvor der rides 
om en vandrepokal.

Til stævnet kommer der 
ekvipager fra hele Syd- og 
Sønder jylland, og der vil 
være gang i konkurrenceba-
nen fra morgen til aften. 

Distriktsstævne i 
Gråsten Rideklub

Frisk og rask

Jørgen Nissen, kongevej 
26, Gråsten, fylder tirsdag 
den 23. marts 80 år. Trods 
sin høje alder er han stadig 
frisk og rask og aktiv.

Han stammer fra Blans 
Skov. Som 14-årig kom 
han ud at tjene på forskel-
lige gårde. Jørgen Nissen 
var i 12 år bestyrer af en 
gård. Senere arbejdede han 
på en maskinstation og i 
9 år var han en værdifuld 
medarbejder ved Sundeved 
kommunes Vejvæsen.

I mange år var hans store 

hobby fugle, og han havde 
120 forskellige af slagsen.

Han var gift med Gerda, 
som han havde den sorg 
at miste allerede i 1985. 
I ægteskabet opvoksede 
4 børn. Sonja i Tumbøl, 
Hans Jørgen i Egernsund, 
Jan i Egernsund og Benny 
i Haderslev.

På dagen er der åbent 
hus hos datteren, Sonja 
asmussen, Blæsbjergvej 
17 i Tumbøl fra kl. 10 og 
resten af dagen. 

Jørgen Nissen fylder 80 år. Foto Jimmy Christensen

De lyste op, da Gråstens 
old boys "Sneglene" lør-
dag gik på banen ved de 
sønderjyske mesterskaber 
i håndbold. Herrerne var i 
topform og vandt fortjent 
bronze.

Det var nogle synligt 
stolte fyre, som lørdag aften 
tog i byen for at feste med 
medaljer om halsen.

Holdet består af Jesper 
Thomsen, rené Jacobsen, 
karsten Gram, Bo Hagge, 
Peter Christensen, anders 
Petersen, allan Sørensen, 
Peter Ebler, Jan Boutrup og 
Poul Henning Nielsen. 

Gråstens old boys vandt bronze ved de sønderjyske mester-
skaber i håndbold.

Mænd med 
power

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

Topkamp 9. juli 
mod Sct. Pauli
Topkampen mellem bun-
desligaklubben FC Sct. 
Pauli og SønderjyskE er 
udsat til fredag den 9. 
juli. Det oplyser cheftræ-
ner rasmus ringgaard, 
Gråsten Boldklub.

Oprindeligt var det me-
ningen, at kampen skulle 
spilles på Årsbjerg, men er 
nu af sikkerhedsmæssige 
årssager flyttet til Gråsten 
Stadion. 

Tak fordi du handler lokalt
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TØJ & TING
fejrer

Fødselsdag

�24%
På det nye forårstøj
(kun torsdag)

Torsdag den 25. marts
kl. 09.00-18.00

Vær med i konkurrencen om et gavekort. Værdi 500 kr.

Hvor mange år er Tøj & Ting? ........år

Navn .................................................................................................................................

Adresse.............................................................................................................................

A� everer kuponen i butikken senest lørdag den 27. marts. Vinderen får direkte besked

Klip Ud

Ulsnæs Centret  6300 Gråsten  74 65 13 12

Vi glæder os til at se dig

Biblioteket Gråsten ind-
byder torsdag den 8.april 
kl. 19.00 til et foredrag 
om nordiske indvandrere i 
argentina.

Mange tror, at det kun var 
Nordamerika, folk fra de 
nordiske lande udvandrede 
til. Det passer imidlertid 
ikke. De tog også til an-
dre verdensdele, såsom 
australien og Sydamerika. 
I foredraget skal man høre 
om de, der tog til argentina 
og blev der, og deres 
efterkommere.

I perioden 1860 til 1930 
udvandrede knap 13 000 

danskere til argentina. 
Omkring en tredjedel af 
dem rejste hjem igen, men 
de, der blev tilbage, har fået 
mange efterkommere. En 
del, men langtfra alle, kan 
stadig tale dansk.

Journalisterne Gunilla 
og Christian Heick - med 
henholdsvis finlandssven-
ske og sønderjyske rødder 
- har rejst i argentina og 
mødt nogle af de danske 
efterkommere. 

Tilhørerne skal blandt 
andet med på søndagssko-
leudflugt med danske bør-
negrupper under ledelse af 

Steen Lerfeldt, der er dansk 
præst i Necochea.

Derefter skal tilhørerne 
længere nordpå i landet. 
I provinsen Misiones bor 
mange efterkommere af 
indvandrere fra Finland, 
Sverige og Norge – og også 
Danmark.

Der bliver også fortalt om 
udvandring i det hele taget, 
og lidt om at være turist 
i argentina. Billetprisen 
er 30 kr. og billetter kan 
købes på Biblioteket 
Gråsten. Foredraget er ar-
rangeret i samarbejde med 
Foreningen Norden. 

Nordiske indvandrere 
i Argentina

anita Olinsson er den nye 
udstiller af malerier på 
biblioteket Gråsten. anita 
Olinsson er 65 år og bor i 
Gråsten.

For seks år siden deltog 
jeg på mit første male-
kursus, og det var så stor 
en oplevelse. Det inspire-
rede mig til at fortsætte, 
så jeg nu bruger mange 

dejlige timer med pens-
ler og blyanter, fortæller 
anita Olinsson, der i de 
mellemliggende år har 
modtaget undervisning 
og inspiration hos en del 
af egnens kunstnere, som 
hun har tegnet og malet 
hos.

Når jeg ved udstillin-
ger har beundret andres 

tegninger og malerier, har 
jeg ofte tænkt bare det var 
mig, som turde præsen-
tere mine billeder.Tanken 
er nu blevet modnet til 
handling, fortæller anita 
Olinsson. Malerierne 
kan ses på biblioteket fra 
den 29. marts til den 17. 
april. 

Gråstener udstiller 
malerier

Bil væltede traktor

Der skete lørdag en trafik-
ulykke på Buskmosevej. 
En ældre mand kom 
kørende i sin bil ad 

ravnsbjergvej og ud på 
Buskmosevej, hvor han 
overså en traktor med 
anhænger.

Manden måtte en tur på 
sygehuset til kontrol for 
det voldsomme slag, han 
pådrog sig ved ulykken. 

Ulykke i krydset  Ravnsbjergvej og Buskmosevej Foto Jimmy Christensen

5
Broager ˙ Egernsund ˙ Kruså ˙ Kliplev ˙ Felsted ˙ Sundeved ˙ Dybbøl



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

SØGÅRD MASKINSTATION
• ALT MASKINSTATIONSARBEJDE

& ENTREPRENØR
AUT. KLOAKMESTER

• ALT I NEDSIVNINGSANLÆG OG KLOAK

Tlf. 74 68 82 52 • Mobil 20 29 92 52

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

VinduesMesterByggeri 
med omtanke og harmoni

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

LOGO

Ældre er vilde 
med dans

På Gråsten Plejecenter 
har annemi Christesen i 
løbet af vinteren startet op 
med dans til stor glæde for 
beboerne.

Mindst én gang om må-
neden kommer hun forbi 
med sit gode dansemusik, 
sit gode humør og kæmpe 
engagement og byder op til 

dans. rummet summer af 
latter og begejstring, og be-
boerne er simpelthen "Vild 
med dans".

Dansen frembringer ægte 
livsglæde, og beboerne 
nyder det i fulde drag. Selv 
de beboere, hvis bentøj 
svigter, er alligevel med. 
De tager sig bare en stole-
dans, og nyder det mindst 
ligeså meget som de andre. 
Det er bestemt nogle hyg-
gelige eftermiddage, som 
beboerne ser frem til. 

De ældre er vilde med dans 
på Gråsten Plejecenter.
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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 kalkunfi let. 
6 slags af årstidens salater og grønsager, 2 slags dressing, 
hjemmelavet kold kartoffelsalat samt fl ødeporrekartofl 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 kalkunfi let med 
indisk karry og ananas, kyllingelår, 2 lune danske frikadeller
Mixed salat, pastasalat, oliven, feta og provence 
croutons. Italienske fl ødekartofl 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

Gråsten Idræts- og Gymnastikforening

Atletik 2010
Børn

MANDAG DEN 12. APRIL KL. 17.00-18.30
i gymnastiksalen ved Gråsten Skole

Kontingent 300,-kr

Damer
MANDAG DEN 19. APRIL KL. 19.00
i gymnastiksalen ved Gråsten Skole
FRA 3. MAJ KL. 19.00 PÅ STADION

ved Gråsten Skole
Kontingent 150,-kr

Herrer
ONSDAG DEN 10. MARTS OG

ONSDAG DEN 17. MARTS KL. 19.30
i gymnastiksalen ved Gråsten Skole
FRA 5. MAJ KL. 19.00 PÅ STADION

ved Gråsten Skole
Kontingent 150,-kr

Kom og vær´ med!

Den internationalt berøm-
te tryllekunstner Heinz 
Saxburger, rinkenæs, kan 
skærtorsdag den 1. april 
fejre 50 års jubilæum som 
professionel tryllekunstner.

Heinz Saxburger er ver-
densberømt - uden for 
Danmark. Han er særdeles 
godt kendt i Mellem- og 
Sydeuropa, hvor han stadig 
huskes i en hel del lande.

Med sit originale variete-
nummer har han optrådt 
i 42 lande, været med i 

mere end 70 tv-show i fem 
verdensdele, foruden at 
han har udfyldt rollen som 
tryllekunstner i både dan-
ske og udenlandske film.

- Jeg startede som "lad-
vognsartist", hvor jeg arbej-
dede frem imod at komme 
ud på de store verdensva-
rieteer bl. a. ved at deltage 
i internationale tryllekon-
kurencer, fortæller Heinz 
Saxburger, som i reglen 
blev belønnet med enten 
Grand Prix eller 1. priser.

af andre udmærkelser 
har han bl. a. fået den 
israelske orden "knight 
of art" i 1983 som den 
eneste skandinav no-
gensinde, og i 2007 fik 
han JydskeVestkystens 
kulturpris.

- Det lykkedes mig at 
komme ind på de store 
internationale varieteer 

og revyteatre, som jeg 
optrådte på i hen ved 
25 år. Det stoppede jeg 
med i 1988 efter at være 
flyttet til rinkenæs fra 
københavn, fordi jeg ville 
stoppe, mens jeg var på 
mit højeste, så jeg ikke 
risikerede at ende som et 
"ringvrag", fortæller Heinz 
Saxburger.

I 2002 udgav han bogen 
"Verden rundt med flag-
rende kjoleskøder", hvor 
han fortæller om mine 
oplevelser ude i verden. 
Han har også udgivet en 
bog om den gamle kirke i 
rinkenæs, hvis historie er 
hans hobby siden han flyt-
tede til rinkenæs.

Varietenummeret 

stoppede han med for et 
par år siden efter at han 
havde haft en blodprop i 
hjertet. Han optræder dog 
stadig med mindre kræ-
vende ting, og især be-
skæftiger han sig nu med 
foredrag.

rinkenæs Borger- og 
Familieforening, som han 
er æresmedlem af, marke-
rer jubilæet med en fest på 
rinkenæshus fredag den 
23. april kl. 19.00, hvor 
han både vil optræde og 
fortælle om mine oplevel-
ser ude i verden. 

Saxburger fejrer 50 års jubilæum 
som professionel tryllekunstner

Heinz Saxburger er verdensberømt - uden for Danmark.
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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

• Tra� kskader m.m.

• Opel Service

Gisselmann
Kongevej 85

6300 Gråsten
74 65 01 70

Få din Plæneklipper / Havetraktor 
efterset NU!
-Så er den klar til foråret

Vi henter og bringer uden beregning 
i marts

Husk: Vi forhandler også 

EN SKARPERE SAV! 
JONSERED CS 2152
Robust allroundsav med hurtig acceleration og aggressivt 
temperament til de krævende opgaver. Smal og  kompakt 
savkrop samt mange brugervenlige detaljer såsom let start, 
turboluftrensning og effektivt vibrationsdæmpningssystem. 
CS 2152 er en del af Ulticor®-serien, som er  specielt udviklet 
til professionelle brugere. Fås mod merpris med  håndtagsvarme. 
51,7 cc, 2,4 kW, 5 kg. 15" sværd. 
Vejl. pris 4.295,- NU 3.795,-   

www.jonsered.dk

Vejl. pris 4.295,- NU 3.795,-  

www.jonsered.dk

SPAR 500,-    

Priserne er incl. moms. 
Copyright © 2009 Jonsered. All rights reserved.

 motorsave
og  special benzin

Jørgen Petersen
Maskinforretning
Gl. Kirkevej 3, Rinkenæs · 6300 Gråsten · 74 65 11 74

DIT LOKALE SERVICEVÆRKSTED

Hej Patricia
Hjertelig tillykke med 

konfirmationen d. 28.marts
Håber du får en hyggelig 
og uforglemmelig dag.
Knus fra Ditte Jacobsen

Flot gymnastik i Gråsten

ahlmannsparkens hal 
lagde lørdag eftermiddag 
gulv til en meget bred og 
alsidig forårsopvisning 
fra Gråsten Idræts- og 
Gymnastikforening.

Efter den traditionelle 
fælles indmarch og vel-
komst var det de forskel-
lige hold, der skulle vise, 
hvad der var blevet trænet 

med gennem den kolde, 
mørke vinter.

Der var også gæstehold 
på besøg fra agerskov 
Ungdomsskole og Gajol-
holdet fra rinkenæs, som 

viste masser af rytmik 
og gymnastiske øvelser 
i et hæsblæsende tempo, 
så man næsten fik sved 
på panden - selv på 
tilskuerpladserne. 

Ahlmannsparken var fyldt til bristepunktet af gymnastikinteresserede, som så flot gymnastik. Foto Jimmy Christensen 
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vi giver gerne et tilbud 
på anlægsarbejde og 
på vedligeholdelsesarbejde

salg af anlægsmaterialer 
til haven

salg af fl iser, granit, 
sten og grus

Åbent hver dag 
i påsken

Ladegårdskov Anlæg, Hjortefarm & Transport
Felstedvej 22, Ladegårdskov, 6300 Gråsten

Telefon 74 65 28 55 / Mobil 51 74 49 46
www.ladegaardskov.dk

Vi er klar til 
foråret!

– Er du?

Løbedillen har grebet Gråsten

For fjerde sæson i træk sen-
der Gråsten Løb og Motion 
godt et halvthundrede be-
gynderløbere ud på stier og 
veje tre gange om ugen.

Løbeinstruktør Marianne 

Marker var glad for at 
se de mange løbere, og 
hun sørgede for grundig 
opvarmning inden hun 
sendte de de mange løbere 
afsted på den første tur i 

Gråsten skovene. Det var 
lidt råkoldt, men løberne 
fik hurtigt varmen.

Gråsten Løb og Motion, 
der er en underafdeling 
af Gråsten Idræts- og 

Gymnastik forening, 
har løbetræning tirsdag 
og torsdag kl. 17.00 og 
søndag kl. 10.00. Møde-
stedet er tennishallen ved 
ringriderpladsen. 

Det var råkoldt, da godt et halvthundrede løbere tog på løbetur i Gråstenskovene. Foto Jimmy Christensen

Gråsten Ældreklub ind-
byder onsdag den 31. 
marts kl. 14.45-16.30 i 
ahlmannsparken til et 
møde med Birthe og Hans 
Østergaard, Odder.

Ægteparret holder fore-
drag om "Fra Østersø til 
Vesterhav ad kendte stier."

De spadserede fra 
Fynshav til ribe og 
på denne tur, kom de 
forbi meget af det, 
vi kender. Birthe og 
Hans Østergaard har 

en fremragende måde 
at fortælle på, så der er 
lagt op til en spændende 
eftermiddag.

Birthe og Hans 
Østergård har været lærere 
på Gråsten Skole.

Dorthe Sørensen fortæl-
ler, at det er det sidste 
klubmøde i denne sæson, 
og så er der kun udflugten 
tilbage. Udflugten går i 
år til kerteminde, og det 
er den onsdag den 28. 
april. 

Fra Østersø 
til Vesterhav

Fire bestyrelsesmed-
lemmer er på valg, når 
Gråsten Boldklub holder 
årsmøde på Årsbjerg ons-
dag den 31. marts. Det 
er Per Hansen, Michael 
Jessen, Bo Mortensen og 

Jan Skursch. De er alle 
villige til genvalg.

Desuden er der to på 
valg som bestyrelsessup-
pleanter. Det er Michael 
Schlüter og Daniel 
Stokbæk. De er ligeledes 
villige til genvalg. 

Fire på valg

Ugens tilbud

Agrosam ApS - Foder til dyr

Vælg om du er ny eller eksisterende kunde

Bemærk: bestillingsformularen åbner i et nyt vindue.

Ny kunde | Eksisterende kunde

Butik og Lager: Sejrsvej 108, Rinkenæs, 6300 Gråsten TLF: 74653222 FAX: 74653225 

Administration: Østerbakken 16, Adsbøl, 6300 Gråsten TLF: 74654777 FAX: 74654888 
MOBIL: 40514777 

Bogholderi: Østerbakken 16, Adsbøl, 6300 Gråsten TLF: 74654778 Tlf. tid hverdage mellem 
8.30 - 11.30 FAX: 74654888 

http://www.agrosam.dk/bestilling.php23-11-2008 14:35:54

Sejsvej 108, Rinkenæs Tlf. 74 65 4 777

Agrosam ApS - Foder til dyr

Vælg om du er ny eller eksisterende kunde

Bemærk: bestillingsformularen åbner i et nyt vindue.

Ny kunde | Eksisterende kunde

Butik og Lager: Sejrsvej 108, Rinkenæs, 6300 Gråsten TLF: 74653222 FAX: 74653225 

Administration: Østerbakken 16, Adsbøl, 6300 Gråsten TLF: 74654777 FAX: 74654888 
MOBIL: 40514777 

Bogholderi: Østerbakken 16, Adsbøl, 6300 Gråsten TLF: 74654778 Tlf. tid hverdage mellem 
8.30 - 11.30 FAX: 74654888 

http://www.agrosam.dk/bestilling.php23-11-2008 14:35:54

Agrosam ApS - Foder til dyr

Vælg om du er ny eller eksisterende kunde

Bemærk: bestillingsformularen åbner i et nyt vindue.

Ny kunde | Eksisterende kunde

Butik og Lager: Sejrsvej 108, Rinkenæs, 6300 Gråsten TLF: 74653222 FAX: 74653225 

Administration: Østerbakken 16, Adsbøl, 6300 Gråsten TLF: 74654777 FAX: 74654888 
MOBIL: 40514777 

Bogholderi: Østerbakken 16, Adsbøl, 6300 Gråsten TLF: 74654778 Tlf. tid hverdage mellem 
8.30 - 11.30 FAX: 74654888 

http://www.agrosam.dk/bestilling.php23-11-2008 14:35:54

Ugens tilbud
Hunde- og kattetegn

med gravering

 kr. 45,-UDFØRES PÅ 

FÅ MINUTTER

Havemand 
søges

til gammel, velanrettet 
have, som trænger 
til en kærlig hånd.

Henvendelse på 
tlf. 2075 3440

Det var fem seje hold, 
som søndag eftermiddag 
gik på gulvet i hallen ved 
rinkenæs Skole. Efter 
indmarch og nationalsang 
leverede det ene hold efter 
det andet flot og festlig 
opvisning.

Det var rinkenæs Ung-
doms- og Idræts forening, 
som bød på hygge og 
god stemning og flot 
forårsopvisning. 

Hallen ved Rinkenæs Skole 
lagde gulv til den årlige 
gymnastikopvisning. 
 Foto Jimmy Christensen  

Sej opvisning i Rinkenæs
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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

live 
musik
fredag den 26/03
kl. 16.00

gitte og stephan
lørdag den 27/03
kl. 23.00

eddie grant
Eddie Grant har siden 1998 som den ene halvdel af den engelske duo: FOOLISH MONTY, gæstet Danmark, 
hvor har de spillet og underholdt på landets spillesteder med deres forrygende og fornøjelige show. Eddie 

rejser nu rundt alene i hele Danmark som guitarist. Eddie spiller med midibacking, bas og trommer, og vokal.
Repertoiret består af engelske og amerikanske hit’s med bla.: Freddie King, Peter Green, Van Morrison, 

Jimmi Hendrix, Robbie Williams, Credence Clear Water Revival, Beatles og mange andre.

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

leJlIgHed
I alnOR

Lejlighed på 94 m² med terrasse 
og egen indgang.

Ca. 100 m fra Flensborg fjord
er ledig fra 1. maj 2010

Ingen husdyr
Månedlig leje kr. 3.900,- + forbrug

Indskud 3 måneds leje

Henvendelse
tlf. 7465 3005

Lej din 
trailer

hos
Statoil 

Gråsten

Ring 74 65 17 48

LOKALE TIL LEJE I GRÅSTEN
Ca. 40 kvm. lokale, som har været brugt 
til kontor. Thekøkken, toilet og lagerrum. 

Udstillingsvindue mod Nygade.

Ledigt pr. 1. april.

HENVENDELSE TLF. 7465 0498

LEJLIGHED UDLEJES
2 værelses lejlighed med køkken og bad.

Ca. 50 kvm og centralt beliggende i Gråsten.

Udlejes pr. 1. juni til rolig lejer 
uden børn og husdyr.

Der er kabeltv samt vaskemuligheder.

Husleje 2600 kr plus forbrug.

KONTAKT TLF. 7465 2653

GRÅSTEN 
BOLDKLUB
afholder ordinær

GENERAL
FORSAMLING

Onsdag den 31. marts kl. 20.00
på Årsbjerg

Dagsorden i henhold til vedtægterne

Bestyrelsen

Gråsten Idræts- og Gymnastikforening
Inviterer til

SALSA-TIME
VED ANNETTE O´DRISCOLL

TIRSDAG DEN 8. APRIL KL. 19.30
i Ahlmannsparken

Efter danse-timen vil der blive afholdt

ORDINÆR 
GENERALFORSAMLING

Dagsorden ifl g. vedtægterne

Foreningen vil være vært med 
lidt godt til ganen
Alle er velkomne

LEJLIGHED SØGES 
I GRÅSTEN ELLER OMEGN

til familie fra maj til september

HENVENDELSE TIL
Nordschleswigsche Gemeinde
Hovedgaden 46, 6360 Tinglev

TELEFON 74644034

God stemning 
hos ældre

Gråsten Plecenter havde 
forleden besøg af Linie 13. 
Det er et orkester bestå-
ende af fire dygtige harmo-
nikaspillere.Tre af dem var 
mødt op, og de formåede 
i den grad at fylde huset 

med god stemning og dej-
lig musik. Der blev vugget 
i takt til musikken, sunget 
og danset, så det var en 
fryd. De forstod sandelig 
at gøre hverdag om til 
fest. 

Der blev vugget i takt med musikken

Linie 13 spillede dejlig musik

Tak fordi 
du handler 

lokalt

Broager ˙ Egernsund ˙ Kruså ˙ Kliplev ˙ Felsted ˙ Sundeved ˙ Dybbøl
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Gråsten slotskirke
Søndag den 28. marts kl. 16.30 ved Jan Unold

Adsbøl kirke
Søndag den 28. marts kl. 09.00 ved Jan Unold

kværs kirke 
Søndag den 28. marts Ingen gudstjeneste 

broAGer kirke
Søndag den 28. marts kl. 10.30 

ved Stefan Klit Søndergaard

Felsted kirke
Søndag den 28. marts kl. 10.00 

ved Hans Jørgen Østergaard  
Konfirmation

eGernsund kirke
Torsdag den 25. marts kl. 17.00 

Børnegudstjeneste med efterfølgende 
spisning ved Mai-Britt Josephsen Knudsen 
Søndag den 28. marts Ingen gudstjeneste 

rinkenæs kirke
Søndag den 28. marts kl. 10.30 

Rinkenæs Korskirke ved 
Marianne Østergård Petersen.

1. april kl. 19.30 Rinkenæs Korskirke 
ved Marianne Østergård Petersen

2. april kl. 10.30 Rinkenæs Korskirke 
ved Marianne Østergård Petersen

kliplev kirke
Søndag den 28. marts kl. 10.00 

ved Eva Wiwe Løbner

vArnæs kirke
Søndag den 28. marts kl. 10.00 
Gudstjeneste ved Poul Callesen 

nybøl kirke
Søndag den 28. marts kl. 10.00 
ved Henrik Nygaard Andersen

vester sottrup
Søndag den 28. marts kl. 10.00 

Børnegudstjeneste ved Vibeke von Oldenburg
1. april Skærtorsdag kl. 19.30 ved 

Vibeke von Oldenburg.
2. april Langfredag. kl. 10.00 
Læsninger med billeder ved 

Vibeke von Oldenburg

ullerup kirke
Søndag den 28. marts kl. 10.00 ved Kingo

nordschleswiGsche 
Gemeinde

(Den tyske frimenighed)
Søndag den 28 marts kl. 10.30 

Gråsten Slotskirke. Konfirmation 
ved Pastor Sylvia Laue

2.april kl. 10.30 Gråsten Slotskirke 
ved Pastor Sylvia Laue

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
Billetter købes ved indgang

Rinkenæs
Menighedsråd

AFtentur tIL sØnderBOrG
for at besøge

sYd enerGI (ess)
torsdag den 15. april

Pris: Kr. 100,-
Afgang fra Ahlmannsparken kl. 18.15

tilmelding:
Karin 7465 0109
Asta 7465 2321

Annemi 7465 0557

Gang i

ÆLdreLOttO
Mandag den 26. april kl. 9.30

i Ahlmannsparken
alle er velkomne

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

holder

GENERAL
FORSAMLING
ONSDAG DEN 14. APRIL 2010 KL. 19.30

på Graasten Landbrugsskole
Dagsorden i henhold til vedtægterne.

På valg er følgende bestyrelsesmedlemmer:
Bodil Gregersen (modtager genvalg) 

Anne Marie Nissen (modtager genvalg) 
Hans Paulsen (modtager ikke genvalg) 

og Birgitte Hell (modtager genvalg) 
samt 2 revisorer: Jørgen Wrang og Frede Ihle
Bestyrelsen skal desuden ifølge vedtægterne 
udvides med 1 medlem, da kommunen ikke 

længere har udpeget en repræsentant.
Efter kaffen vil forstander Peter Damgaard 

fortælle om landbrugsskolen.
Ønskes samkørsel til landbrugsskolen kan det arrangeres 

ved tilmelding til Birgitte Hell på tlf. 74659186.
Bestyrelsen

Historisk Forening for 
Gråsten By og Egn

Ved præsten Sylvia Laue, Nordschleswigsche Gemeinde 
(tysk frimenighed)

konfirmanderne er:
Lea Amelung, Truenbrovej 12 Avnbøl, 6400 Sønderborg
Solvejg Bachmann, Påkjær 25 Nybøl, 6400 Sønderborg
Noah Fröhlich, Sundgade 4, 6320 Egernsund
Samuel Merlin Fröhlich, Sundgade 4, 6320 Egernsund

Rasmus von der Heide, Rødegade 23 Rendbjerg, 
6310 Broager
Kimberly Hoff, Gl. Færgevej 44 Alnor, 6300 Gråsten
Clara Laue, Ahlmannsvej 20, 6300 Gråsten
Marieke Laue, Ahlmannsvej 20, 6300 Gråsten

Christian Falk Moustesgård, Sundkobbel 46 Alnor, 
6300 Gråsten
Kasper Krogh Mumm, Benediktesvej 31, 6320 Egernsund
Julie Brandt Rasmussen, Stenvej 11 Rinkenæs, 
6300 Gråsten
Miro Schories, Nederbyvej 61 Rinkenæs, 6300 Gråsten
Laura Schrader, Højtoft 6 Kværs, 6300 Gråsten
Dominik Thomsen, Dalsgårdvej 7 Rinkenæs, 
6300 Gråsten
Tenna Westphal, Sundgade 2, 6320 Egernsund

Tysk konfirmation den 28. marts 
kl. 10.30 i Gråsten Slotskirke

Hvem skulle 
tro, at denne 
unge dame

Fylder 60 år den 1. april
Vi glæder os til festdagene.

BH + LM

Åbent hus
I anledning af min 60 års fødselsdag 

inviterer jeg til åbent hus
Skærtorsdag den 1. april fra kl. 11 til 16 
i Den tyske roklub på kystvej i Gråsten

Britta Kubiak, Adsbøl

Åbent hus
Jørgen Nissen, kongevej 26, Gråsten 

fylder 80 år tirsdag den 23. marts
Der er åbent hus hos datteren, Sonja asmussen, 

Blæsbjergvej 17, Tumbøl, fra kl. 10 og resten af dagen

tAK
Hermed tusind Tak for den 

overvældende opmærksomhed i forbindelse med 
min 50 år fødselsdag den 13. marts.
I sørgede for, at dagen og festen om 

aftenen blev uforglemmelig.
Hans Lenger
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Dato for afhentning: Fredag den 26. Mandag den 29. Tirsdag den 30.

Navn .........................................................Adresse ......................................................................................  ..........................................

Telefon ................................................................................................................................ Afl everes senest den fredag den 26 marts

3 stk

8500

Andebryst

Kartoffelspegepølse 
eller Sardel
fra als

kun

5495 

Nartur
mælk

2 ltr

1200
kun

1000

Solsikke rugbrød
fra schulsted

Lavet efter de
originale
Kurzke
opskrifter

Lavet efter de
originale
Kurzke
opskrifter

Græskarrugbrød eller 
hjemmebagt rugbrød

frit valg

1500

Æblemarked

8 stk

1500

Hatting 
håndværkere
spar 26,85

Kærgården

tag 3 poser

3000

2 stk

2000

Leverpølse

kun

1995

2,5 kg Hakket Oksekød
antal 

3 kg Ovnklar svinekam 
med svær

antal 

3 kg Flæsk i skiver
antal 

2,5 kg Skinkeschnitzler
antal 

1,4 kg Tykstegsbøffer
antal 

1,7 kg Oksekød i tern
antal 

2,5 kg Koteletter
antal 

3 kg Hjemmelavet 
medister

antal 

2,2 kg Gammeldags 
oksesteg

antal 

Pris pr pakke
Køb 5 pakker og få den 6. pakke gratis

10000

K
lip

 u
d 

og
 a

fl 
ev

er

EKSTRA 
SØNDAGSTILBUD

Kun søndag 
fra 10-16

fl ere 
varianter

Havre fras

375 gr

1000

maks 6 ps per kunde pr dag 

3 Håndmadder

1995
SuperBrugsen Gråsten             .  tlf. 73 65 26 00 . www.talent-for-butik.dk

Gråsten

An
no
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en
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r t
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kt

 m
ed
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rb
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d 
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r t
ry

kf
ej

l

Storkøb fra byens slagterÅben på søndag fra 10-16

PØLSEMAGERIET
tilbyder

BAGERENDELIKATESSEN
tilbyder tilbyder
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Dato for afhentning: Fredag den 26. Mandag den 29. Tirsdag den 30.

Navn .........................................................Adresse ......................................................................................  ..........................................

Telefon ................................................................................................................................ Afl everes senest den fredag den 26 marts

3 stk

8500

Andebryst

Kartoffelspegepølse 
eller Sardel
fra als

kun

5495 

Nartur
mælk

2 ltr

1200
kun

1000

Solsikke rugbrød
fra schulsted

Lavet efter de
originale
Kurzke
opskrifter

Lavet efter de
originale
Kurzke
opskrifter

Græskarrugbrød eller 
hjemmebagt rugbrød

frit valg

1500

Æblemarked

8 stk

1500

Hatting 
håndværkere
spar 26,85

Kærgården

tag 3 poser

3000

2 stk

2000

Leverpølse

kun

1995

2,5 kg Hakket Oksekød
antal 

3 kg Ovnklar svinekam 
med svær

antal 

3 kg Flæsk i skiver
antal 

2,5 kg Skinkeschnitzler
antal 

1,4 kg Tykstegsbøffer
antal 

1,7 kg Oksekød i tern
antal 

2,5 kg Koteletter
antal 

3 kg Hjemmelavet 
medister

antal 

2,2 kg Gammeldags 
oksesteg

antal 

Pris pr pakke
Køb 5 pakker og få den 6. pakke gratis

10000

K
lip

 u
d 

og
 a

fl 
ev

er

EKSTRA 
SØNDAGSTILBUD

Kun søndag 
fra 10-16

fl ere 
varianter

Havre fras

375 gr

1000

maks 6 ps per kunde pr dag 

3 Håndmadder

1995
SuperBrugsen Gråsten             .  tlf. 73 65 26 00 . www.talent-for-butik.dk

Gråsten
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Storkøb fra byens slagterÅben på søndag fra 10-16

PØLSEMAGERIET
tilbyder

BAGERENDELIKATESSEN
tilbyder tilbyder
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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

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

Nyt medlem i bestyrelsen 
i Broager Sparekasse

Den 35-årige kommunika-
tionsrådgiver og journalist 
Malene Lemann Madsen, 
Dybbøl, er indvalgt i 

bestyrelsen for Broager 
Sparekasse. Her afløser 
hun den 56-årige gård-
ejer Poul Erik Hansen, 

Stenderup, der efter otte år 
i bestyrelsen har besluttet 
at nedlægge sit hverv.

Malene Lemann Madsen 
blev indvalgt i sparekas-
sens repræsentantskab i 
2009 og bliver nu den ene-
ste kvinde i bestyrelsen.

Malene Lemann Madsen 
er uddannet journa-
list. Efter en karriere på 
JydskeVestkystens redak-
tion i Sønderborg blev hun 
Communication Manager 
og Global Pr Manager i 
Ecco-koncernen i Tønder.

I dag er Malene Lemann 
Madsen selvstændig 
kommunikationsråd-
giver tilknyttet Damm 
kommunikation. 

Malene Lemann Madsen FORÅRS
TILBUD

15.995,- 
inkl. moms

HAVETRAKTOR 
Snapper traktor
Model ELT18538 med sidsudkast

2.795,- 
inkl. moms

HÆKKEKLIPPER
Echo HC-1500 Hækkeklipper

GRÆSTRIMMER
Echo GT-220ES

1.795,- 
inkl. moms

ÅBNINGSTIDER
Mandag-fredag kl. 7.00-16.00

Lørdag kl. 9-12

www.carstensmaskinvaerksted.dk

Nejsvej 18
6310 Broager

Telefon 74 44 94 94
Mobil 24 23 86 24

KLARGØRING af plæneklippere og havetraktorer 

Døgnvagt 4 + 6 pers. vogne

Tlf. 20 83 63 10

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

Broager
v/ Helge Jørgensen

Uændret bestyrelse
Bestyrelsen for Lokal-
historisk Forening for 
Broagerland blev genvalgt 
forleden på generalforsam-
lingen på Nette Jensen i 
Skelde.

Udover forman-
den Carl Jürgen Bock 

består bestyrelsen af Hans 
andresen, kristian anker-
Møller, Birgit Schwarz 
Christensen, Hans 

Valdemar Moldt, Helga 
Simonsen, Paul Juhler, 
Bo andersen og kirsten 
Wogensen. 

Guldbryllup 
i Egernsund
Mette og Jørgen 
Lassen, Benediktevej 2, 
Egernsund, kan fredag den 
26. marts fejre guldbryl-
lup. De er et venligt, roligt 
og afholdt ægtepar, som 
har boet de seneste syv år 
i Egernsund. Førhen har 
de boet i Hokkerup og 
kollundbjerg, hvor de fik 
deres fem børn.

Jørgen er født i Løjt 
kirkeby, mens Mette er 
fra arnum. Jørgen Lassen 
arbejdede i en årrække i en 
grusgrav og har også kørt 
som lastbilchauffør. Begge 
er meget aktive i Jehovas 
Vidner. 
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500 gr

5995

 Piskefl øde  Isvafl er
Tingleff 
Bønnekaffe
500 gr

Okse Medaljon
med bacon
4 stk

Kun

1000

 Kartofl er
900 gr

 Fuldkorns
Brød

Engelsk Bøf
3-4 stk

Ca 600 gr

5995

Flere 
varianter

½ ltr

695
1800

UGENS COOP
Havrefras

375 gr

1000

Frit
valg

½ pris ½ pris

HVER MANDAG
Slagterens hjemmelavede
medister
Ca 1 kg 29.95

HVER TIRSDAG
Minimælk eller let

Max 6 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

Spar
6.55

Spar 
29.85

Kærgården

2 x 250 gr

2000

Rejer
Spand

900 gr

6995

Hørup
Pålægs
pakke

3 x ½ pølse
+ 1 bk leverpostej

9995
Kun

2995

Ørbæk
Påskeøl

2 x 75 cl

4995

Svaneke 
Påskebryg
50 cl

4 stk

4995

Sild
Store glas
Krydder
Karry
Marinerede

Frøsnapper
4 stk 2500

2000

Max 5 pk pr kunde

Max 3 pr kunde

Ps med 6 stk

1000
Max 5 pk pr kunde

Flerkornsbrød

950 gr

995

+ Emballage
+ Emballage

Rød
Ålborg

70 cl

8495

Tete Tete
1 stk 12.00

2 stk

1000

+ Emballage

SuperBrugsen Broager . tlf. 73441500

Broager

Åben Søndag
Kl. 10-17

D E L I K A T E S S E N B A G E R A F D E L I N G E N

Påsketilbud Endagstilbud
marts og april

Åben Søndag
Kl. 10-16

K U N  S Ø N D A G
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v/ Vivian Jessen
Storegade 15 · 6310 Broager Tlf. 7444 0035

BROUE KIRKE TIDENDE

Sognecafe
• Fredag den 26. marts kl. 14.30

En rejse til Galapagosøerne og 
Amazonasjunglen

ved Anne og Kaj Rasmussen, Broager

Ingeborg Pedersen slår tonen an til 
hyggeligt samvær i Sognegården

Alle er velkomne

Kaffe og kage 20 kr

GUDSTJENESTE
for plejehjem og pensionister

Onsdag den 31. marts kl. 14:30

Efterfølgende kaffe i Sognegården

Broager Tennisklub 
indkalder hermed til 

Ekstraordinær 
Generalforsamling

Lørdag den 10. april kl. 14.00 
i Idrætscenterets klubhus
Dagsordenens eneste punkt: 

Valg til bestyrelsen

På hjemmesiden 
sexidetfri.dk kan man 
plotte de bedste steder til 
formålet ind på et kort 
og give en lille beskrivelse 
af stedet, så andre kan 
få glæde af det. Blandt 

de anbefalede steder er 
kragesand på Broagerland. 
Der er enkelte regler for 
regler for sex i det fri. Og 
generelt kan man sige, at 
så længe det ikke generer 
nogen, er det tilladt. 

Cathrines mindes Venner 
indbyder onsdag den 7. 
april kl. 19.30 til et fore-
drag om ”Flensborgstenen” 

på Cathrinesminde 
Teglmærksmuseum.

Foredragsholder er mu-
seumsinspektør Torben 
Vestergaard.

Formand for Cathrines-
mindes Venner, Tage 
Nielsen, fortæller, at 
der sidste år var et se-
minar for danske og 
udenlandske interes-
serede om netop denne 
sten på Cathrines mindes 
Teglværksmuseum. 

Flensborgstenen er 

kendt viden om. Den blev 
brugt, da københavn 
skulle genopbygges efter 
den store brand i 1729. 
Ligeledes er de gamle huse 
i hovedstaden Charlotte 
amalie på Sct. Thomas på 
de tidligere dansk-vestin-
diske øer også bygget af 
Flensborgsten. 

Gymnastikafslutning 
med manér

Af Heidi Clausen

Gymnastiksæsonen i 
Skelde Gymnastikforening 
blev afsluttet med maner. 
Det var en rigtig fin opvis-
ning i hallen på adventure 
Efterskolen i Skelde. 
Opbakningen var stor og 

stemningen var i top, da 
små og store gymnaster 
gik på gulvet i en fælles 
indmarch.

I den forgangne sæson 
har der været fire gym-
nastikhold i Skelde, og 
de fik alle vist, hvad de 
har lært. Det var lige fra 

"Hjulene på bussen" og 
"Spraldemænd" til spring 
og ikke mindst fin struk-
tureret rytmegymnastik.

Ved opvisningen optrådte 
et gæstehold fra Nybøl, og 
de viste publikum, hvad 
de havde lavet hen over 
vinteren. 

Foredrag om 
Flensborgstenen

Åbent hus
Min mand Erik Jensen 

fylder 60 år den 27. marts

Vi holder på dagen 
åbent hus på Illervej 8 

fra kl. 12.00

Frida

Guldbryllup
Jette og Jørgen Lassen 

Benediktevej 2, Egernsund 
 kan fredag den 26. marts fejre guldbryllup.

Der er ingen morgensang

Dødsfald
Lilian Petersen, Sund-
vænget 8, Egernsund, er 
død, 68 år.

Lilian Petersen voksede 
op i små kår på Fyn, så 
hun fik ingen uddannelse. 
I stedet fik hun arbejde 
i husholdningen på en 
gård, før hun mødte sin 
senere mand, Hans Harald 
Petersen, der var soldat.

Parret stiftede hjem i 
Egernsund og fik fire børn. 
Gennem mange år var 
hjemmet hendes faste base, 
dog afbrudt af forskellige 
jobs som husmoderafløser 
og rengøringsassistent på 
slagteriet i Blans.

Som ganske ung var 
Lilian Petersen meget 
glad for atletik, og hun 
var særlig dygtig til høj-
despring. Som voksen var 
hun en årrække medlem af 

Egern sund Menig heds råd, 
og en enkelt gang stillede 
hun også op til kommu-
nalvalget, dog uden at 
blive valgt ind. Hun var 
en flittig læserbrevsskri-
bent, læste mange bøger 
og holdt sig godt orienteret 

om samfundsforhold, 
indtil sygdom tærrede på 
kræfterne.

Ægtefællen døde for 
nogle år siden, og Lilian 
Petersen efterlader sig nu 
tre børn, 11 børnebørn og 
seks oldebørn. 

Broagerland skal 
værne om sin historie
250 husstande på 
Broagerland er medlem af 
Lokalhistorisk Forening 
for Broagerland. Det er en 
fremgang på fem husstan-
de. Det oplyste forenin-
gens formand, Carl Jürgen 
Bock, på foreningens ge-
neralforsamling på Nette 
Jensen i Skelde.

I de her dage er det nøj-
agtig 31 år siden forenin-
gen så dagens lys ved en 
stiftende generalforsam-
ling. I foreningsøjemed 
en relativ ung forening. 
Men en forening, der har 
vist sin berettigelse, sagde 
Carl Jürgen Bock til de 40 
fremmødte medlemmer.

Carl Jürgen Bock omtalte 
det forgangne års aktivi-
teter, og nævnte, at serien 

”Hvo bløv de enle aw” er 
et af de arrangementer, 
som absolut har fundet sin 
plads i den række af tradi-
tionelle tiltag i foreningens 
regi.

Der er nedsat en styrelse 
bag arkivet. Den består 
af arkivlederen, randi 
Helmig, som er født med-
lem samt medarbejder 
Finn Wogensen. Fra for-
eningen er det Carl Jürgen 
Bock og Paul Juhler. Som 
uvildigt medlem har Jørn 
Lehmann takket ja til at 
være det femte medlem. 
Styrelsen har indtil dato 
af forskellige grunde ikke 
afholdt møde endnu, men 
det vil snarest muligt ske. 
Det skal bemærkes, at 
arkivlederen gerne så, at 

styrelsen snarest trækker 
i arbejdstøjet. Og det gør 
vi så.

Erindringsværkstedet 
har også i det seneste år 
kørt for fuld power. Dertil 
kommer et DVD pro-
jekt. alt sammen under 
ledelse af ildsjælen Frede 
Simonsen.
Carl Jürgen Bock 
nævnte endvidere, at 
Broagerland XIV kom-
mer på gaden. Den 
vil blive præsenteret i 
slutningen af november. 
Her i løbet af foråret 
vil Jürgen Hansen 
præsentere sin nye bog 
Brandbekæmpelse på 
Broagerland. Det vil 
ske i arkivets lokaler i 
annasminde. 

Kragesand 
anbefales
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SALG AF BEN OG RÅT KØD
TIL RIGTIGE HUNDE

Hunden er menneskets 
bedste ven

– vi skal også være 
hundens bedste ven! 

HUSK
Jeg starter op med hundetræning i uge 14
Mandag den 5. april kl. 18.00  HVALPE OG FORTSÆTTELSE
 Tirsdag den 6. april kl. 18.00HVALPE, UNGHUNDE OG FORTSÆTTELSE

Sandie Severin Langhorn – Lerbækvej 6 – Skodsbøl – 6310 Broager – Tlf. 27 63 06 28
www.langhornshundecenter.dk – langhornshundecenter@gmail.com

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

200 glade gymnaster på gulvet i Broager
Omkring 200 gymnaster 
og 450 tilskuere deltog 
søndag i BUI Gymnastiks 
årlige gymnastikopvisning 

i Broager-Hallen. Og frøs 
man lidt i den kolde blæst, 
så kom varmen hurtigt 
tilbage i Broager-Hallen.

Hele eftermiddagen blev 
der hoppet, sprunget og 
alt andet, der forbindes 
med gymnastik.

Formand for BUI 
Gymnadstik, Else Marie 
Toft, var meget tilfreds 
med det store fremmøde, 
der var bedre end sidste 
år. Og hun havde også 
masser af lovord til de 10 
lokale gymnastikhold, 
som var på gulvet. 

Hele eftermiddagen blev 
der hoppet, sprunget og alt 
andet, der forbindes med 
gymnastik. 
 Foto Jimmy Christensen
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L u n d t o f t

Trykimprægneret træ
18x100 mm hegnsbrædder  kr m 3,75
38x57 mm lægter  kr m 6,50
75x75 mm stolper  kr m 16,-
100x100 mm stolper  kr m 27,-
22x120 mm høvlet terrassebrædder  kr m 6,50
28x120 mm høvlet terrassebrædder  kr m 9,95
45x95 mm høvlet reglar  kr m 14,-
45x120 mm høvlet reglar  kr m 21,-
45x145 mm høvlet reglar  kr m 27,-
15x95 mm blokhusbrædder  kr m² 69,-
15x120 mm ru-beklædning  kr m² 69,-
22x120 mm klinkbeklædning  kr m² 99,-

Plader
9 mm x-fi ner m. spor 122x244 cm  kr stk 159,-
12 mm x-fi ner m. spor 122x244 cm  kr stk 189,-
12 mm tagxfi ner 122x244 cm  kr stk 199,-
15 mm tagxfi ner 122x244 cm  kr stk 219,-
18 mm tagxfi ner 122x244 cm  kr stk 279,-
22 mm gulvspånpl. 62x242 cm  kr stk 85,50

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,-

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 gulvfl amingo  kr m² 59,-
220 mm gulvfl amingo  kr m² 89,-
Glasuld a-kvalitet 95 mm ruller eller 
formstk v/ hel palle  kr m² 23,95

Belægningssten
6x14x21 cm grå røjbølsten  kr m² 69,-
5,5x14x21 cm grå herregårdssten  kr m² 89,-
(frit leveret v/min. 50m²)

Tagprodukter
Trapetzstålplader v/50 m²  kr m² 79,-
Tagstensprofi l stål v/100 m²  kr m² 79,-
Svejse overpap sort 1x8 mtr  kr rl 399,-
125 mm galv tagrende  kr m 29,95
Benders betontagsten 2k palema
sort eller teglrød (incl. diff. åbent 
undertag værdi kr m² 16,34)
v/min 100 m² og komplet tagløsning  kr m² 46,95

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

Onsdag den 31. ÅBent tIl 18.30

løRdag den 3. ÅBent tIl 14.00

Vi har også havefl iser-

kantblokke-leca og 

fundablokke

Varnæs er klar med en ny 
revy. Siden 1985 har der 
med få undtagelser været 
lokal revy i forbindelse 
med den årlige byfest i 
Varnæs i dagene omkring 
kristi Himmelfartsdag.

Byfesten arrangeres af 
Varnæs-Bovrup Idræts-
forening, og en arbejds-
gruppe på 20 personer har 
siden november været i 
gang med planlægningen.

Marius Frellesen fortæl-
ler, at aktørerne på scenen 
bliver en blanding af folk 
med mange års erfaring 
og nogle helt nye, så pub-
likum kan godt glæde sig. 
Mange af numrene er al-
lerede klar.

Der mangler dog et par 
hjælpere. konkret mangler 
man en hjælper til kulis-
ser og scene og en sufflør. 
Interesserede kan kontakte 
Helen Schauer på tlf. 7468 
0086 eller 24676743.

revyen opføres lørdag 
den 15. maj til madkurve-
festen, og genopføres søn-
dag aften den 16. maj på 
byfestens sidste aften.

rammerne for revyen er 
også helt i orden. Idræts-
foreningen kunne sidste år 
indvie sit store nye festtelt, 
og foreningen har netop 
modtaget et flot kontant 
tilskud fra Fabrikant Mads 
Clausens Fond til et nyt 
scenetæppe til teltet. 

Varnæs er 
revy-klar

13.000 kr til 
Kliplev-Centret

kliplev-Hallens julefro-
kost til fordel for det nye 
kliplev-Center havde med 
270 deltagere et noget la-
vere deltagertal end i 2008. 
Derfor var forventningerne 
til overskudet ikke just 
overvældende.

regnskabet er nu gjort 
op, og ifølge kassereren 
Severin Sivesgaard viser 
det et forholdsvis pænt 
overskud på godt 13.000 
kr. Pengene er blevet over-
ført til bestyrelsen for det 
nye kliplev-Center. 

De glade hjælpere fra Lundtoft Idrætsforenings forskellige 
afdelinger. Øverst ses  Karen Veng, Sara Sivesgaard, Aske 
Sivesgaard og Christian Veng. I mellemrækken ses Nanna 
Christensen, Kathrine Hansen og Lisa Vestergaard. Nederst 
ses Lisette Erbs og Sandra Erbs.

Af Jens Jaenicke

For 65 år siden bekræftede 
27 unge mennesker deres 
dåb i kliplev kirke. 17 
heraf er endnu i live, og af 

disse havde 9 set sig i stand 
til at deltage i en festlig 
sammenkomst søndag.

Jubilarerne samledes klok-
ken 9.30 i konfirmandsa-
len, hvor sognepræst Eva 

Wive Løbner bød på en 
kop kaffe.Derpå gik man 
over i kirken og deltog i 
gudstjenesten.

Sognepræsten holdt en 
smuk tale til de gamle 

konfirmander. Efter kirke-
handlingen var jubilarerne 
af Louis Madsen, der var 
medkonfirmand og opvok-
set i Lundtoft, men nu bor 
i ribe, inviteret på en taxa-
tur til ribe, hvor de sam-
men med deres ægtefæller 
samledes til en middag 
og beså seværdigheder på 
ribe-egnen. Det var nogle 
godt trætte jubilarer, som 
vendte tilbage til kliplev. 
En bevægende dag med 
glade gensyn og undren 
over, at de alle var blevet så 
gamle. 

Fra venstre ses sognepræst 
Eva Wiwe Løbner, Erik 
Zachariassen, Annegrethe 
Hattesen, Arne Wind, 
Hans Falck Andersen, Louis 
Madsen, Carla Wolther, 
Anne Nielsen,Ruth Scmidt 
og Jørgen Soll.

Hjertelig tak
For opmærksomheden ved min fødselsdag.

Med venlig hilsen 
Christine Mørk, Kliplev

Krondiamantkonfirmation 
i Kliplev Kirke

Det blev Severin 
Sivesgaard, Bjerndrup, 
der forlede blev udnævnt 
til Årets LIF'er. Severin 
Sivesgaard er ophavsmand 
til volley-afdelingen i 
Lundtoft IF.

Udnævnelsen fandt sted 
ved LIF's Gymnastik op-
visningsstævne i Felsted 
Hallen, som samlede over 
500 mennesker. 

Årets LIF'er
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Klostervang 49 - Kliplev - 6200 Aabenraa

lægeeksamineret fodplejer Ruth Svendsen
også udebehandling

ÅBENT HUS
I anledning af

min 40 års fødselsdag 
inviterer jeg til åbent hus

Lørdag den 10. april kl. 12.00
på Søgårdvej 15, Kliplev

KLIPLEV AUTO- & TRAKTORSERVICE
Karsten Iwersen
Søgårdvej 15, Kliplev
6200 Aabenraa
Telefon 7468 8324 · Mobil 2140 8332

Af Jens Jaenicke

Der skete stor udskiftning 
i bestyrelsen for andelssel-
skabet kliplev Forsamlings-
gaard, da der forleden var 
generalforsamling med 
henved 5o andelshavere.

Formanden Jesper 
Hansen bød den uvant sto-
re forsamling velkommen. 
I sin beretning nævnte han, 
at der var sket meget i det 
forløne år.

- Det var en presset si-
tuation vi stod i sidste 
år. Bølgerne gik lidt højt. 
Bestyrelsen ville gerne gøre 
deres bedste, men vi var 
magtesløse. Vi stod uden 
vært, udgifterne løb op og 
indtægterne forsvandt. Et 
stort underskud belastede 
forholdet til banken, og det 
var svært at se muligheder 
for fremtiden. Mange ideer 
blev vendt og drejet, men 
intet hjalp. En københavner 
dukkede op. Vi troede, at 
nu gik det fremad, men 

ganske kort tid efter måtte 
vi afskedige ham igen, 
sagde Jesper Hansen og 
fortsatte:

- Men så dukkede Lone 
Sørensen op. Hun forpag-
tede Forsamlingsgaarden 
og flyttede ind med "Lones 
Landkøkken". Samtidig 
gik en stor flok frivil-
lige hjælpere i gang med 
at renovere lokalerne. 
"Forsamlingsgaardens 
Venner" blev stiftet og 
samlede et ganske stort 
beløb ind til materialer. 
Håndværkere sponsorerede 
både arbejde og billige byg-
gematerialer. Efter et par 
måneder med hårdt slid 
stod den "nye" forsamlings-
gaard færdig, berettede 
Jesper Hansen, som glæde-
de sig over, at 250 menne-
sker mødte op til åbnings-
receptionen i oktober.

- Men der skal fortsat ydes 
en kæmpeindsats. Derfor 
har fem bestyrelsesmedlem-
mer valgt at stoppe. Der må 

nye, friske kræfter til, sagde 
den afgående formand.

regnskabet blev aflagt 
af Søren ries. Det viste en 
balance på 905.000 kr. og 
et underskud på 48.000 kr.

Claus M. rasmussen og 
Søren ries blev genvalgt til 
bestyrelsen. Nyvalgt blev 
Nis Hye, Jens Johannsen, 
H. kr. kock, arne 
rasmussen og Susan ries. 
De afløser Carsten Hansen, 
klaus Terp, Claus S. 
Nielsen, Søren Frederiksen 
og Jesper Hansen. 

Stor udskiftning i Kliplev 
Forsamlingsgaard

Af Jens Jaenicke

På årsmødet i Ældre 
Sagens lokalkomite 
i Lundtoft blev Erik 
Hansen, kliplev, nyvalgt 
til lokalkomiteen. Han 
afløser den mangeårige 
formand, Hans Falck 
andersen, der ikke øn-
skede genvalg.

Årsmødet blev holdt i 
Felsted. Den afgående 
formand nævnte, at det 
lokalt havde været et godt 
år.

- Tilslutningen til vore 
aktiviteter har været god. 
Det gælder både vore 
sportslige arrangemen-
ter - kegling, petanque, 

ældreidræt og seniordans, 
men også vore søndags-
caféer, sagde Hans Falck 
andersen, som tilføjede at 
opstarten af krolf i kliplev 
blev en formidabel succes. 

- Og alt styres af frvil-
lige. Dem er vi megen tak 
skyldig, sagde Hans Falck 
andersen, som nævnte, at 
man arbejder på at oprette 
et korps af besøgsvenner.

- Vores nyeste titag er 
oprettelse af en datastue 
i nogle flotte lokaler i det 
gamle rådhus i Felsted.
Her kan interresserede nu 
blive indført i internet-
tets mange muligheder på 
moderne pc, sagde Hans 
Falck andersen.

Til lokalkomiteen var 
der genvalg til karen 
Buckhave, Nina Jensen, 
randi aaskov Ebsen og 
Tina Jessen.

regnskabet blev oplæst 
af Nis Chr. Hansen. Årets 
overskud blev på 16.372 
kr.

Efter årsmødet gav 
formand for Ældre 
Sagen i Gråsten, Ebbe 
Johansen, der er blevet 
valgt til hovedbestyrel-
sen i Ældre Sagen, en 
interressant udredning af 
mange forskellige vigtige 
sager indenfor organi-
sationen. Det affødte en 
livlig diskussion med flere 
spørgsmål. 

Konfirmation i Felsted
Palmesøndag den.28.marts 2010 kl. 10 
ved sognepræst Hans Jørgen Østergaard

Asrun Arnadottir, Felsted 
Kennan Mikael Christensen, Bovrup 
Rikke Maria Christiansen, Felsted 
Stefanie Lydiksen Damm, Tumbøl 
Helene Grau, Gl.Skovbøl 
Mathias Edsbjerg Hansen, Felsted 
Sisse Grønnegaard Hansen, Tråsbøl 
Nanna Hansen, Tumbøl 
Malene Lund Jensen, Velkær 
Sandi Jessen, Bovrup 
Emil Jørgensen, Felsted 
Kim Jørgensen, Felsted 

Sunnie Sahra Hansen Kaluzny, Felsted 
Anders Green Knudsen, Felsted 
Camilla Berger Kristensen, Felsted 
Selma Anna Helene Mathiesen, Velkær 
Tom Mørk, Tumbøl 
Bo Rask Nielsen, Felsted 
Melanie Petersen, Bovrup 
Rie Matzen Hauberg Petersen, Felsted 
Esben Møller Petersen, Tråsbøl 
Trine Rerup, Tumbøl 
Rasmus Krogh Rossen, Felsted 
Laura Hoffmann Roth, Felsted 
Martin Nørlem Seaton, Felsted 
Tobias Kellberg Tækker, Felsted.

Erik Hansen nyvalgt til 
Ældre Sagen i Lundtoft

Ny blomsterbutik 
i Tumbøl

Blomster, dekorationer, 
buketter og meget andet 
af det skønne for øjet kan 
sønderjyderne nu købe 

i en ny blomsterbutik 
på Sønderborgvej 161 i 
Tumbøl.

Det er 43-årige Lone Brix, 

der har åbnet blomsterbu-
tikken på slægtsgården, 
som blev flyttet ud fra 
Tumbøl i 1776. Gården har 
tilhørt hendes mands slægt 
i over 10 generationer.

Lone Brix stammer fra 
Nordals, og er social- og 
sundhedsassistent på 
Bovrup Plejecenter. Hun 
elsker blomster, og gen-
nemgik et blomsterbin-
dingskursus på Dalum 
Landbrugskole ved Odense, 
hvor hun bestod eksame-
nen med et flot 12-tal.

Blomsterbutikken har 
åbent fredag, lørdag og 
søndag kl. 9-15. 

Lone Brix har åbnet en blomsterbutik på den travle 
Sønderborgvej i Tumbøl. Foto Jimmy Christensen

Buketten
Køb blomster på farten

Blomster kan bestilles via
Tlf. eller mail lonemb@live.dk
Ring eller mail ved specielle ønsker

Åben: Fredag - Søndag 9-15
Sønderborgvej 161, Tumbøl

6200 Aabenraa

27 52 52 93
Buketter 
fra 60,-

Babysalmesang
Nyt hold starter tirsdag den 6. april 
fra kl. 10.00-11.30 i Kliplev Kirke

Tilmelding til Vibeke Andreasen på mail:
kirkesanger@kliplevkirke.dk

Transportminister Hans 
Christian Schmidt (V) 
taler og tager det første 
spadestik onsdag formid-
dag til den nye mortorvej 

til Sønderborg. Desuden vil 
regionsformand Carl Holst 
og viceborgmester Tage 
Petersen, Sønderborg, være 
til stede. 

Første spadestik
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Kliplev

Special
rundstykker

7 kr

Alm. 
rundstykker

5 kr

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 · Telefon 73 31 20 00

Bageren tilbyder
hver dag
Friskbagt brød 
fra Guldbageren
i Tinglev 

18500
Til 4-5 personer

Tilbudene gælder fra onsdag 24. marts til lørdag den 27. marts

Havre
fras
Max. 5 pk. 
pr. kunde
pr. dag

1 stk

1000
KUPPRIS

Vi har fået nyt 
telefonnummer

73 31 20 00

10 morgenæg

Pose med 
frosne 
rundstykker

Gråsten Karrysalat
175 gr.

1000

1000

1000

Slagteren tilbyder
Pålægs
lagkage

kykeliky 
det er snart 

påske

Skærtorsdag 10.00 - 16.00

Langfredag 10.00 - 16.00
(Bageren  fra kl. 08.00)

Lørdag 08.30 - 16.00

Påskesøndag 10.00 - 16.00
(Bageren fra kl. 07.00)

2. påskedag 10.00 - 16.00
(Bageren fra kl. 08.00)

PÅSKENS ÅBNINGSTIDER
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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

Niels Jessens Eftf.
 Alt i vognmandskørsel samt 

jordarbejde udføres

Kontakt Claus 2019 8158 
eller Kjeld 2019 8159

OPMAGASINERING
I DEPOTRUM

af møbler og andre ting i 
tørt og isolerede lokaler
Basaavej 5 V. Sottrup

6400 Sønderborg
Tlf. 40 16 71 63

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

OPHØRSSALG
Fra Kobbersmedefabrikken sælges Kobber og 
Messing Plader 1x2m 0,4 x 0,5 mm
50 forskellige pejsespande, gryder, potter 
pande, kedler og 1000 andre ting.

Kom og giv et bud
–Eventuelt på hele virksomheden
eller lager

Kobbervarefabrikken
Lindevej 2, V. Sottrup
6400 Sønderborg

Tlf. 74 46 76 10

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.bnisolering.dk         E-mail: mail@bnisolering.dk

50 til sognemøde i 
præstegården i Sottrup

Den nyrenoverede og 
nyistandsatte præstegård 
i Sottrup lagde forleden 
lokaler til en hyggelig ef-
termiddag i selskab med 
Haderslev Stifts biskop, 
Niels Henrik arendt.

Borde og stole til 50 
mennesker var stillet op 
i de nymalede stuer hos 
sognepræst Vibeke von 
Oldenburg, og her fortalte 
biskoppen levende om sine 
rejser til Madagaskar, kina, 
Cambodja og Indien. Han 

sparede ikke tilhørerne for 
detaljer og kunne blandt 
andet berette om begravel-
sesskikke i Indien, og fire 
timer lange gudstjenester 
på Madagaskar.

Menigheden i Sottrup var 
samtidig inviteret til at se 
den omfattende istandsæt-
telse, som i efteråret blev 

udført i præstegården. Der 
er blandt andet sat nyt køk-
ken ind og lavet nyt kontor.

Sangglæden fejlede heller 
ikke noget hos de frem-
mødte, der ud over den 
åndelige føde, selvfølgelig 
også fik kaffe og kage, som 
Menighedsrådet havde sør-
get for. 

Biskop Niels Henrik Arendt fortalte om sine rejser til spændende lande.
 Foto Grete Mandrup

Et frontalt bilsammenstød 
ved Vester Sottrup torsdag 
aften sendte fem men-
nesker på sygehuset. En 
26-årig gravid kvinde blev 
hårdt kvæstet og er indlagt 

på sygehuset i Flensborg. 
De øvrige kvæstede blev 
bragt til aabenraa Sygehus 
og kolding Sygehus.

Ulykken skete ved 
19.30-tiden, da en bil 

med en 43-årig mand 
og en 45-årig kvinde af 
ukendte grunde kom over 
i den modsatte bane på 
aabenraa vej og tørnede 
sammen med en modkø-
rende bil.

Her sad en 26-årig 
kvinde sammen med sin 
31-årige mand og deres 
4-årige søn. 

Fem kvæstet 
i trafikulykke

En flok ildsjæle fra Nybøl 
inviterer til Nøffelskov 
festival lørdag d. 29. 
maj kl. 14.00-21.00. 
Festivalbanden præsenterer 
et program med hele fem 
bands i Nøffelskoven.

De fem bands befinder 
sig alle inden for rockgen-
ren. På scenen optræder 
Nigel ray Beck, der er 
singer/songwriter, Sixpack 
Bluesband, The Blondes 
og Blue Sunday, der alle 
spiller pop/rock og sidst 

men ikke mindst bonde-
røvs heavy metal bandet 
Monstah. Så der er musik 
for enhver smag.

Der er gratis entre til 
Nøffelskov festivalen. Der 
vil være mulighed for at 
købe øl/vand og de lokale 
BN ringriderpølser. Salget 
står kFUM Spejderne for 
og et eventuelt overskud 
vil gå til kFUM spejdernes 
nye spejderhus i Nybøl. 

Selvom alle bands spil-
ler gratis, er der stadig en 

del udgifter forbundet 
med at afholde Nøffelskov 
Festival. Festivalbanden 
har derfor søgt fonds-
midler. Og det har indtil 
videre givet 10.000 kr. fra 
Sydbank Fonden, Danfoss 
Fonden og Lokalrådet. 

Rockfestival 
i Nøffelskov

Nybøl og Omegns Brugs-
forening holder general-
forsamling torsdag den 
25. marts i klubhuset. 
Uddeler Vinni Soltau og 

formanden Peder List af-
lægger beretninger. Birthe 
Bundesen ønsker ikke 
genvalg til bestyrelsen på 
grund af manglende tid.

Efter generalforsamlin-
gen er der lottospil. Der 
plejer at deltage 40-50 
medlemmer. 

Birthe Bundesen 
stopper

Projekt "Nøffel på 
Skrump" er blevet en suc-
ces. Initiativtagen Birgitte 
Nielsen fortæller, at 70 
mennesker i landsbyen 
satser på at tabe sig. Nogle 
går, mens andre løber.

- Jeg går sammen mede 
30 andre. Det bliver til 
7-8 km hver gang, fortæl-
ler Birgitte Nielsen, der er 
indfødt nøfling.

Løbeholdene er også 
kommet godt i gang.

- Der er stadig ledige 
pladser på madlavnings-
holdet og hos diætisten, 
der rådgiver og vejer folk, 
fortæller Birgitte Nielsen, 
der satser på at tabe 5-10 
kg. 

Nøffel på skrump

Tre er på valg
Tre er på valg, når Nybøl 
Vandværk holder gene-
ralforsamling onsdag den 
31. marts. Det er Hans 
Henrik Duus og Torben 
Moos, som modtager gen-
valg og Willy Engelhardt, 

som ikke ønsker at mod-
tage genvalg.

Som suppleant er Jan 
Barnekow på valg og Finn 
Petersen er på valg som 
revisor. 
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Børne
gudstjeneste

i Sottrup Kirke
Søndag den 28. marts

kl. 10.00
Palmesøndag afholder vi børnegudstjeneste

Kon	 rmanderne skal afholde 
ferninsering af deres malerier 

som skildrer påskens begivenheder

Der er altergang med hjemmebagt 
usyret brød og saft

Efter gudstjenesten leder vi efter 
påskeæg i Mindelunden!

Alle er velkomne!
Sognepræsten

Nybøl Menighedsråd

Sogne
eftermiddag
Onsdag den 24. marts kl. 14
i Nybøl Menighedshus
Amtsvejen 40

Kirkesanger ved Nybøl Kirke, 
 orbjørn Larsen, vil 
fortælle om Grundtvigs kirkesyn og skoletanker

Alle er velkomne.
Vi er værter ved ka� en

Med udgangspunkt i 
vores fortid er den hi-
storieinteresserede arne 
Jessen inviteret til Nybøl 
Skole for at give to oplæg 
ved debataftener hen-
holdsvis torsdag den 25. 
marts kl. 19.00-21.00 og 
torsdag den 8. april kl. 
19.00-21.00. 

Formand for DOF 
Nybøl Fritids Forening, 
Hannelore Nissen-Berdiin, 
forventer nogle spændende 
aftener, hvor man ud over 

at få repeteret sin historiske 
viden om Danmarks krige 
siden 1800-tallet, også får 
mulighed for at debattere 
Danmark i krig i 2010.

- Danmarks krigshistorie 
siden 1800-tallet er særde-
leshed vedkommende, for 
vi bor jo lige her, hvor det 
hele skete, og hvor grænsen 
gennem århundrede har 
bølget frem og tilbage, 
siger Hannelore Nissen-
Berdiin som optakt til de to 
debatmøder. 

Krige gennem 
200 år

Der var et stort rykind af 
mennesker, da der søndag 
var Nybøl messe i Sports-
klubben. alle 21 stande 
var udlejet, og formand 
for Nybøl Idræts forening, 

Ulla Brommann, tog den 
store interesse som et godt 
tegn på, at Nybøl er en 
aktiv by.

Ved Broager Sparekasses 
stand kunne man deltage 

i en gættekonkurrence. 
Nybøl bageren havde sendt 
deres "Danmarksmester 
i brød" afsted med 
smagsprøver. Nybøl Grill 
delte ud af smagsprøver 
på ringriderpølser og 
Dagli'Brugsen gav smags-
prøver på ost og vin.

Nogle af Nybøls nyeste 
tiltag var også repræsen-
teret. Birgitte Nielsen 

fortalte om "Nybøl på 
skrump", mens Henrik 
Brag reklamerede for 
Nøffelskov-festival.

Børge knudsen, der var 
medarrangør af Nybøl-
messen, var glad for det 
store fremmøde. Det var 
3. år i træk, Nybøl holdt 
messe for en blanding af 
lokale erhvervsdrivende, 
foreninger og hobbyfolk. 

Modefrisør Mette Andersen satte håret hos 9-årige Christine 
Schack Kock, der vil være bager, når hun bliver stor ligesom 
sin far og onkel. Foto Jimmy Christensen

200 besøgte 
Nybølmesse

Inge Petersen, Nybøl, og Agny Larsen, Gråsten, solgte lys, 
vævede ting og broderier for Sundeved Y's Mens Club, mens 
Ketty List havde små levende kyllinger med.
 Foto Jimmy Christensen

32-årige dagplejemor Birgitte Nielsen har taget initiativ til 
"Nybøl på skrump". Selv vil hun gerne tabe 5-10 kg.
 Foto Jimmy Christensen

Fhv. amtsrådsmed-
lem Christa knudsen, 
Bredbækvej, Nybøl, er 
død, 88 år. Hun var et 
altfavnende, begavet og 
vidende menneske og en 
særdeles afholdt person i 
Blans.

Christa knudsen stam-
mede fra Høruphav og 
blev som ung gift med 
Marinus knudsen, der var 
uddannet lærer. I nogle år 
var de lærerpar i Gejlå, før 

de omkring 1950 kom til 
Eckersberg Skole i Blans, 
hvor Marinus knudsen i 
mange år virkede som sko-
leinspektør. Han døde for 
20 år siden

Hun var i en årrække 
regnskabsfører for avnbøl 
Brugsforening. Politisk 
engagerede hun sig i Det 
radikale Venstre, og var 
medlem af Sønderjyllands 
amtsråd fra 1978-85. 
Hun var en meget stor 
inspiration for sine amts-
rådskolleger. Desuden 
var hun aktiv i Ullerup 

Husholdningsforening og 
sad i to perioder i Ullerup 
Menighedsråd.

Hendes livsmod, hendes 
lyse sind og hendes positi-
ve livsholdning gav hende 
en indholdsrig hverdag.

Hun efterlader sig tre 
sønner, Finn i Felsted, 
Bent i Hadsten og Leif i 
Vojens. 

Dødsfald

95-årig kom i TV
Når vi efterlader vores 
ægtefælle eller vores mor 
eller far på et plejehjem, så 
regner vi med, at de er i de 
bedste hænder.

Men af og til bliver sam-
fundets svageste svigtet og 

udnyttet af dem, som de 
er allermest afhængige af: 
plejepersonalet. Det ople-
vede 95-årige Lydia From, 
Sundeved Plejecenter 
i Nybøl, som mistede 
mindst 4.000 kr. Det var 

en plejer, som tog pengene 
fra beboerne.

- Det gik hårdt ud over 
tilliden til alle dem, der 
kom i hendes hjem og selv 
lukkede sig ind. Og deer 
var mange, fortalte hendes 
søn, Verner From, Vester 
Sottrup, forleden på TV. 

Gratis 
flyrejser 
i et år
Birgitte og Bent Hinrich-
sen, Nybøl, har vundet 
et års gratis forbrug af 
flyrejser. Den store gevinst 
vandt de i tv-programmet 
Binko Banko.

- Vi kan flyve til 40 
destinationer i Europa. 
Min mand vil gerne til 
Græken land, men vi vil 
også en sviptur til Stock-
holm. Vi ved endnu ikke, 
om det kun er flybilletten, 
som er gratis. Eller om vi 
skal betale for hotelover-
natning, fortæller Birgitte 
Hinrichsen. 
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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
Elsebeth Christmas 
Møller, der var opstillet til 
byrådsvalget for Fælles-
listen, er af Sønder borg 
byråd blevet udpeget til 
bestyrelsen for Sønder-
jyllands Symfoniorkester.

Der deltog 50 menne-
sker i rinkenæs frivillige 
Brand værns 120 års jubi-
læumsfest lørdag aften på 
brandstationen. Det blev 
en fornøjelig fest, hvor de 
sidste først gik ved 4-ti-
den om morgenen.

29 guldkonfirmander 
mødtes lørdag formid-
dag i Gråsten Slotskirke, 
hvor sognepræst Jan 
Unold holdt gudstjene-
ste. Efter følgende sam-
ledes man til middag på 
Den Gamle kro. Det var 
Gunhild Ferslev, alnor, 
Peter Lassen, Hader slev, 
asger Doose, randbøl, 
og Vivian rasmussen, 
Sønder borg, som havde 
taget initiativ til at samle 
guld konfir man derne, I 
1960 var de 53, som blev 
konfirmeret. Der var af-
bud fra 10 deriblandt Bo 
kjems. 10 havde man 
ikke fået reaktion fra og 
fire var døde.

Gråsten Cykelklub starter 
den nye forårssæson op 
søndag den 28. marts kl. 
9.00. Susanne Vesperini 
oplyser, at den første cy-
keltur bliver på 60-70 km.

Tina Wettengel, 
rinkenæs, er nedkommet 
med en velskabt dreng 
på 51 cm og 3400 gram. 
Moderen har det godt, 
og det har den stolte far, 
Per Buus, også.

Efter opvisningen i hal-
len i rinkenæs tog de 22 
piger på Gajol-holdet til 
en hyggelig afslutning 
hos instruktøren Dorthe 
Meldgaard i Graasten.

16-årige Jack Bøttker, 
Gråsten, medvirker efter 
påske i TV-programmet 
Basta. Han har været 
uheldig med køb af en 
iPhone. 

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

w
w

w
.1747.dk

HVER DAGWienerschnitzel kr. 100,-
TIL AFHENTNING 

 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. Fra 12 til 80 personer

PÅSKETILBUD
Langfredag-Påskelørdag-Påskedag

Fra kl. 17.30 til kl. 20.00

MENU
1 stk. franskbrød med hjemmelavet hønsesalat

****
Helstegt krydret svinekam med ristede 

kartofl er og lækker sauce
Ta’ selv salatbar

****
Kr. 118,00

Kun mod forudbestilling

Tilmelding:
LOF-Alssund tlf. 73 42 10 10
E-mail: fritid@lof-alssund.dk

UDFLUGT 
TIL SILD
2. PÅSKEDAG

AFGANG
Broager Kirke kl. 8.30

Egernsund Havn kl. 8.35
Ahlmannsparken kl. 8.45
Rinkenæs Bager kl. 8.50

Kruså Banko Center kl. 9.00

Vi kører over Tønder og Højer til Havneby på Rømø, 
hvor vi sejler over til byen List. Ombord på færgen 
spiser vi en lækker tag-selv-buffet. Sild har 21.000 
indbyggere og er øen, hvor Tysklands rigeste har 
sommerhuse i Kampen. Vi fortsætter til Kejtum, 
hvor vi ser øens store kirke. Endelig kører vi 
til den mondæne badeby, Vesterland, hvor vi 
slendrer en tur op ad den eksklusive hovedgade, 
ser stranden og nyder den friske havudsigt ud 
over Nordsøen

Pris 475 kr
som dækker bus, færge, 
tag-selv-buffet og guide

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

Stadig

ledige

8 PladseR

Gråsten Ældreklub samle-
de 115 tilhørere til et rigtig 
godt og interessant møde 
om sæterliv i Norge. 

115 
hørte om 
sæterliv

Slotsgade 6 · 6300 Gråsten · Tlf. 74 65 15 67
www.1747.dk · Åbent hver dag fra kl. 11.30

Påskefrokostbuffet
Påskedag kl. 12.30 med bl.a.
Sildelagkage · Marineret sild m. karrysalat 
Lakserøgede sild med æggestand · Solæg
Laksetærte m. krebsehalesalat 
Paté og roastbeef m. tilbehør
Mørbradbøf m. champignon og løg 
Skinkestang · Ost og frugt
Ostelagkage m.m. Kr. 158,-
Reserver venligst bord

HUSK Sønderjysk kaffebord
Lørdag den 10. april
fra kl. 14-16

CATHRINESMINDES VENNER

”Flensborgstenen”
Onsdag den 7. april 2010 kl. 19.30

afholder foreningen årets første foredrag på 
Cathrinesminde Teglværksmuseum om ”Flensborgstenen” 

v/ museumsinspektør Torben Vestergaard.
Efter foredraget serveres det sædvanlige 

kaff epunch og fedtebrød
Bestyrelsen

Birgitte Schøning, Gråsten, 
blev på generalforsamlin-
gen i Gråsten og Omegns 
Brugs forening valgt til 
bestyrelsen. Hun arbej-
der til daglig i Sydbank i 
aabenraa, og er datter af 
afdøde Hans Bille.

Hun afløser anette S. 
Christiansen, Egernsund, 
der efter 10 år i bestyrelsen 
ikke ønskede genvalg.

Genvalgt blev kjeld 
Jørgensen og anne Marie 
Fink. Dorthe Thomsen 
blev suppleant. 

Nyvalgt
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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

GRÅSTEN - STJERNEVEJ 27
Rødstensvilla ved skoven.                                      NYHED

Pæn rødstensvilla direkte ved skoven. Huset fremstår med store lyse
rum samt nyere køkken. Til villaen hører god kælder på 55 kvm.

1.750.000Kontantpris:
90.000Udbetaling:
10.594Brutto:
8.800Netto:

Alternativ finansiering:
5.159 / 4.469Pauselån® F1:

152 / 55Bolig / kld. i m²:
801Grundareal i m²:

1960Opført:
1 / 5Stuer / vær.:

2Etage:
Sagsnr: 36-1 1- familieshus

ÅBENT HUS Fredag d. 26. marts kl. 15:00-16:00

TRÅSBØL - BØJSKOVVEJ 6
Hobbylandbrug med 2.5. ha. jord.

Til landbruget hører staldbygning på 221 m2 med 5 hestebokse,
sadelrum, værksted m.m. samt stort maskinhus på 155. m2. 

2.180.000Kontantpris:
110.000Udbetaling:

13.513Brutto:
11.201Netto:

Alternativ finansiering:
6.741 / 5.814Pauselån® F1:

173Bolig i m²:
25247Grundareal i m²:
1928Opført:
2 / 3Stuer / vær.:

2Etage:
Sagsnr: 24-16 Landbrug

NYHED

KVÆRS - HØJTOFT 54
Parcelhus med gode muligheder.

Huset fremstår med nyere køkken, 2 nyere badeværelser, stue med
udgang til havestue, soveværelse, 2 værelser, bryggers m.m. 

980.000Kontantpris:
50.000Udbetaling:
6.211Brutto:
5.427Netto:

Alternativ finansiering:
3.136 / 2.979Pauselån® F1:

152Bolig i m²:
1161Grundareal i m²:

1979/96Opført:
1 / 3Stuer / vær.:

1Etage:
Sagsnr: 259-5 1- familieshus

GRÅSTEN - MARINA FISKENÆS 117
Flot feriebolig ved Gråsten havn.

Med en attraktiv beliggenhed nær Gråsten havn, nyt wellnesscenter,
badeland, restaurant, statsskov m.m. sælges denne feriebolig.

1.290.000Kontantpris:
65.000Udbetaling:
9.799Brutto:
8.782Netto:

Alternativ finansiering:
6.811 / 6.401Pauselån® F1:

106Bolig i m²:
102Grundareal i m²:

2005Opført:
1 / 4Stuer / vær.:

2Etage:
Sagsnr: 197-1 Fritidshus

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

TØRSBØL - TØRSBØLGADE 55
Solidt parcelhus på stor grund.

Pænt parcelhus med nyere naturgasfyr. Til huset hører garage 31
m2, udhus 45 m2, stor flisebelagt terrasse/indkørsel samt stor have.

750.000Kontantpris:
40.000Udbetaling:
4.954Brutto:
4.099Netto:

Alternativ finansiering:
2.487 / 2.221Pauselån® F1:

100Bolig i m²:
1048Grundareal i m²:
1963Opført:
1 / 3Stuer / vær.:

1Etage:
Sagsnr: 39-6 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

RINKENÆS - SEJRSVEJ 127,1
Ferieejerlejlighed ved golfbane og Flensborg Fjord.

Yderst luksuriøs feriebolig sælges ved populær golfbane nær
Flensborg Fjord. Lejligheden har en flot og moderne indretnig.

2.095.000Kontantpris:
105.000Udbetaling:

13.361Brutto:
11.711Netto:

Alternativ finansiering:
6.905 / 6.556Pauselån® F1:

112Bolig i m²:
2005Opført:

3vær.:
1. salEtage:

Sagsnr: 381-3 Fritidshus

TØRSBØL - TØRSBØLGADE 43A+B
Udlejningejendom i Tørsbøl.

Pæn udlejningsejendom med 2 lejligheder (udlejet), begge med
carport og stor opdelt have. Den årlige lejeindtægt er kr. 96.000,-

800.000Kontantpris:
40.000Udbetaling:
5.508Brutto:
5.119Netto:

Alternativ finansiering:
2.931 / 3.152Pauselån® F1:

210Bolig i m²:
1886Grundareal i m²:
1930Opført:
2 / 3Stuer / vær.:

2Etage:
Sagsnr: 66-6 1- familieshus

GRÅSTEN - NALMADEBRO 29B
Ejerlejlighed centralt i Gråsten.

Søger du en lille bolig, hvor du ikke skal bruge tid på den store have
og vedligeholdelse, så har vi det rigtige her. 

475.000Kontantpris:
25.000Udbetaling:
3.464Brutto:
2.786Netto:

Alternativ finansiering:
1.981 / 1.648Pauselån® F1:

55Bolig i m²:
59Grundareal i m²:

1968Opført:
1 / 1Stuer / vær.:

1Etage:
Sagsnr: 57-1 Ejerlejlighed

AVNBØL - MEJERIVÆNGET 6
Rødstensrækkehus med egen have.

Velindrettet rækkehus med egen have. Indeh. stue med karnap,
køkken med spiseplads, soveværelse. badeværelse og værelse. 

790.000Kontantpris:
40.000Udbetaling:
5.391Brutto:
4.562Netto:

Alternativ finansiering:
2.574 / 2.432Pauselån® F1:

96Bolig i m²:
242Grundareal i m²:

1993Opført:
1 / 2Stuer / vær.:

1Etage:
Sagsnr: 175-15 Rækkehus

EGERNSUND - SKOVGADE 32
Stort hus med gode værdier.

Huset er løbende renoveret med bl.a. efterisolering, køkken,
tilbygning samt helt nyt oliefyr og tank. Et pænt og solidt hus. 

1.150.000Kontantpris:
60.000Udbetaling:
7.231Brutto:
6.344Netto:

Alternativ finansiering:
3.687 / 3.513Pauselån® F1:

195Bolig i m²:
787Grundareal i m²:

1900/94Opført:
2 / 4Stuer / vær.:

2Etage:
Sagsnr: 71-10 1- familieshus

24
Broager ˙ Egernsund ˙ Kruså ˙ Kliplev ˙ Felsted ˙ Sundeved ˙ Dybbøl


