
Roastbeef
pr 1/2 kg

kun

3995  under
½ pris

-VELEGNET TIL WEBERGRILL-

Tlf. 73 65 26 00 . www.talent-for-butik.dk

Gråsten

Lidt ud over det sædvanlige

89.-
kg pris  

v/4 pk. 44,50

sPar oP TIL 5080
v/4 pk.

 

Højst 2 x 4 pakker  
pr. kunde – derefter er 

prisen pr. pakke  
kr. 29,95

89.-
kg pris  

v/4 pk. 44,50

sPar oP TIL 5080
v/4 pk.

 

Højst 2 x 4 pakker  
pr. kunde – derefter er 

prisen pr. pakke  
kr. 29,9589.-

kg pris  
v/4 pk. 44,50

sPar oP TIL 5080
v/4 pk.

 

Højst 2 x 4 pakker  
pr. kunde – derefter er 

prisen pr. pakke  
kr. 29,95

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

TA’ 4 PAKKER
500 G hakket

oksekød 8-12 %
1 Pakke 2995

765 til 
Sydbanks 
aktionær 
møde
Af Gunnar Hattesen
Foto Jimmy Christensen

Der er kommet øget fokus på bankerne 
det seneste års tid. Måske var det år-
sagen til, at Sydbanks aktionærmøde 
trak et rekordstort antal aktionærer.

I Gråsten havde 765 inde-
havere af bankens aktier 
onsdag aften fundet vej til 
Ahlmannsparken.

Aftenen blev indledt med 
en beretning fra bestyrel-
sen om det forløbne år i 
banken. Det var forstander 

Peder Damgaard, Gråsten 
Landbrugsskole, som gen-
nemgik Sydbanks regn-
skab. Banken har i 2008 
realiseret et overskud før 
skat på 811 mio. kr.

- Sydbank har en egen-
kapital på 8,1 mia. kr. og 

en solvens på 14,7%, sagde 
Peder Damgaard, som 
medgik, at aktionærerne 
i Sydbank har set deres 
aktier rasle ned og deres 
værdipapirer miste pusten. 
Men aktiekursen er nu på 
vej op igen.

Peder Damgaard roste 
regeringen for at have tack-
let finanskrisen hurtigt og 
ansvarligt.

Der blev i løbet af af-
tenen lagt stor vægt på 
at informere om ban-
ken. Bankdirektør Brian 

Christiansen nævnte, at 
der er 3835 aktionærer i 
Gråsten-afdelingen. Det 
svarer til 56% af bankens 
kunder.

Traditionen tro sluttede 
aktionærmødet med spis-
ning og hyggeligt samvær. 

rasmussen sko
ULSNÆSCENTRET ∙ SUNDSNÆS 9B ∙ 6300 GRÅSTEN

Mocasin sort 36-46. . . . . . . 200 kr
Herre snørre sort 40-46  . . . 200 kr
Herre hytte sort 40-46  . . . . 200 kr
Dame hytte beige 36-41 . . . 200 kr
Sandalsko brun 36-42  . . . . 200 kr
Dame mocasin sort 36-42  . 200 kr

Forårsnyheder

Vi fejrer 23 års fødselsdag
TORSDAG DEN 26. MARTS KL. 9.30-19.00.

Spar 23% på alt tøj i butikken
(KUN TORSDAG DEN 26. MARTS).

Vi glæder os
til at se dig.

Ulsnæs Centret  6300 Gråsten  74 65 13 12

VOGNMAND JESPER KRAUSE
Sand-sten-grus-jord-granit

Udlejning af container
Udgravning med minigraver

Afhentning af jern/metal
Kurérkørsel i ind- og udland

NALMADEBRO 16 · 6300 GRÅSTEN · TLF. 20431913
jesperkrause@hotmail.com · www.jesperkrause.dk

Statoil Gråsten • Åbent alle ugens dage fra kl. 7.00-22.00

fredag den 3. april.

Foråret er på vej
Vi udvider butikken med en ny, 

spændende blomster- og 
brugskunstafdeling
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OPLAG: 15.000 eks. ugentlig

Tryk: OTM Avistryk A/S

Ansvarshavende 
redaktør
Gunnar Hattesen
Højmark 5, rinkenæs
6300 Gråsten
Telefon 21 16 06 83
redaktion@graastenavis.dk

Annoncekonsulent 
Jimmy Christensen
Lundtoftvej 4, kværs
6300 Gråsten
Telefon 29 25 95 50
jimmy@pr-foto.dk

Grafisk tilrettelæggelse 
Hans-Ole Nielsen
www.graphos.dk

graasten-avis@graphos.dk
Bemærk! Ny mailadresse

redaktion@graastenavis.dk
annonce@graastenavis.dk

Reporter
Jonas Mørk-Jensen
Højtoften 13, Felsted
6200 Aabenraa
Telefon 29 21 58 32
jonmj34@hotmail.com

Der blev spist grønlangkål, 
snakket livligt og sunget 
meget af højskolesang-
bogen, da 60 festglade 
mennesker deltog i en 

"Sønderjysk aften" på Den 
Gamle kro i Gråsten.

redaktør Frode 
kristoffersen fortalte 
muntre anekdoter, mens 
Iee Christiansen fra 
krop, helse og helhed på 
Fiskenæshus evnene at 
favne alle på en positiv 
måde med fortællinger om 
sund livsstil.  

Lis Christensen, Connie 
Veng, Iee Christiansen 
og Frode Kristoffersen 
i muntert selskab på 
Den Gamle Kro.

Glant 
awten

Ny formand
Maritim Historisk 
Forening for Egernsund 
og Gråsten har afholdt 
generalforsamling. De 
nuværende 3 medlemmer 
af bestyrelsen blev alle 
genvalgt. yderligere valgtes 
Poul Erik Jørgensen som 
suppleant.

Bestyrelsen har konsti-
tueret sig efter general-
forsamlingen med Herluf 
Sørensen som formand. 
Næstformand blev Helge 
Lieberg, kasserer blev 
Nicolai Johannsen og som 
sekretær valgtes Lars Staal. 
Menigt bestyrelsesmedlem 
er Claus Ellehauge. 

Gråsten Ældreklub får 
onsdag den 25. marts i 
Ahlmannsparken besøg 
af fhv. højskoleforstander 
Niels Ole Frederiksen, 
Middelfart.

Han har kaldt sit fore-
drag "Født i Danmarks 
mest afgrænsede kirk-
sogn - nemlig Horsens 
Statsfængsel."

Mødet begynder kl. 
14.45 og slutter ca. 16.30.

Samme eftermiddag an-
melder bibliotekar Hanne 

Næsborg-Andersen en god 
bog.

Niels Ole Frederiksen 
blev født i Horsens Stats-
fængsel. Hans far var ikke 
indsat, men ansat. En 
lille, men dog afgørende 
forskel, hans far var in-
spektør ved fængslet.

Foredraget kommer med 
nogle glimt fra tiden efter 
krigen og halvtresserne i 
Danmark og med nogle af 
de fanger, som foredrags-
holderen som barn, kom i 
kontakt med. 

Sæsonens 
sidste møde

En institution takkede af 
på generalforsamlingen i 
lokalkomiteen for Ældre 
Sagen i Gråsten. Det var 

formanden Svend Aage 
Janum, som efter 18 år 
som formand ikke ønskede 
genvalg.

Han kan se tilbage på 
årene med stor fornøjelse. 
Som den enestående per-
son, han altid har været, 
blev han et naturligt 
valg som formand, da 
Ældre Sagen blev stiftet i 
Gråsten.

Han efterlader en vel-
fungerende forening, der 
oplever et sandt medlems-
bbom. For et år siden var 
medlemstallet oppe på 
1.107 medlemmer, men 
det er på et år vokset med 
yderligere 85 medlemmer, 
så Ældre Sagen i Gråsten 
nu har 1.192 medlemmer.

Næstformand i Ældre 
Sagen på landsplan, Søren 
rind, Aalborg, takkede 
Svend Aage Janum for 
en enestående indsats, og 
overrakte den afgående 
formand en æresbevisning.

På landsplan har kun 28 
personer opnået den fine 
hædersbevisning. 

En epoke 
er slut i 
Gråsten
Af Gunnar Hattesen

Svend Aage Janum fik over-
rakt en æresbevisning. Til 
højre ses Ebbe Johannsen, 
der bliver ny formand for 
Ældre Sagen i Gråsten.

Kampvalg i 
Ældre Sagen 
i Gråsten
Af Gunnar Hattesen

Der var rift om plad-
serne i bestyrelsen, 
da Lokalkomiteen for 
Ældre Sagen i Gråsten 

holdt generalforsamling 
i Ahlmannsparken med 
knap 70 deltagere. Nyvalgt 
til bestyrelsen blev Lis 

Georgi, Sønderhav, der fik 
40 stemmer mod 26 stem-
mer til Ellen Jørgensen, 
Gråsten, der tidligere har 
været kasserer i foreningen.

Også da der var valg af 
suppleanter måtte stemme-
sedlerne tages i brug. Som 
suppleanter valgtes Orla 
kulby og roland Jensen. 

Lis Georgi, der ses i midten, blev nyt bestyrelsesmedlem i Ældre Sagen i Gråsten.

Lidt 
udover det 
sædvanelige

Gråsten
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 HATTING BRØD
350-625 g. FROST

995

max. kg pris 
v/1 stk. 28,42

UNDER 1/2 PRIS Rundstykker, Fuldkornshåndværkere, 
Håndværkere, Møllehjul, Rugfl er, 
Mini Flutes, Baguettes med lavt fedt-
indhold eller Baguettes med Hvidløg. 
FROST

Højst 3 poser pr. kunde 
– derefter er prisen 
pr. pose kr. 20,95/23,95

PR. STK.

9.-

SPAR OP
 T

IL  5000

1 FLASKE

liter pris v/1 fl. 66,60

4995

SPAR OP
 T

IL  2490

2 PAKKER

max. kg pris v/2 stk. 55,00

55.-Iceberg
Kv. 1 – Spanien.

Barbaresco Dessilani 
Riserva 2003
Bouqueten er intens med både røde og 
mørke bær, viol, diskret eg, lakrids og 
krydderi. Smagen har styrke, og 
frugten skaber sammen med diskrete 
tanniner, lidt eg og krydderier en lang 
og kompleks helhed.

Normalpris 
pr. flaske 9995

Langelænder Pølser
     500-540 g. Hotdog, Wiener, 
    Frankfurter eller Grillpølser

5 glas i Politiken

6 stjerner i Berlingske Tidende

5 stjerner i Berlingske Tidende

5 stjerner i Berlingske Tidende

6 stjerner i Berlingske Tidende

5 stjerner i Jyllands-Posten

5 stjerner i Fyens Stiftstidende

5 proptrækkere i Ekstra Bladet

6 proptrækkere i Ekstra Bladet

6 stjerner i Jyllands-Posten

5 stjerner i Jyllands-Posten

Tilbud
Kig efter de røde skilte, 
når du går efter de bedste tilbud

Hele butikken bugner 
af tilbud – se bare her … 
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Se også ugens tilbud på www.superbest.dk Tilbuddene gælder t.o.m. lørdag 28. marts 2009

SuperBest Gråsten
Nygade 10-12
6300 Gråsten
Tlf. 74651019
Tlf. 74650875 
(Slagter/delikatesse)

SuperBest Kruså
Sønderborgvej 2
6340 Kruså
Tlf. 74671226

Åbningstider:
Mandag-Fredag kl. 9-19
Lørdag-Søndag kl. 9-18

Åbningstider:
Mandag-Lørdag kl.  8-18
Søndag kl. 10-18



Regnskabs
service
Conny Hansen
Gråstenvej 15 a  Felsted  DK 6200 Aabenraa
Tlf. +45 74 68 56 00  Fax + 45 74 68 56 02
Mobil + 45 29 89 56 04
Mail: chregnskabsservice@hotmail.com

SØGÅRD MASKINSTATION
• ALT MASKINSTATIONSARBEJDE

& ENTREPRENØR
AUT. KLOAKMESTER

• ALT I NEDSIVNINGSANLÆG OG KLOAK

Tlf. 74 68 82 52 • Mobil 20 29 92 52

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

Salon Helen
v/ Helen Schauer

Vestergade 4 A, Varnæs
6200 Aabenraa

Tlf. 74 68 00 86

SVEND AAGE THOMSENS

MALERFORRETNING
Varnæs • Telefon 74 68 03 23

Biltelefon 23 39 10 90

Kliplev Service Center
Vestermarksvej 10, Kliplev

6200 Aabenraa
74 68 74 55

MALERENS LAGERSALG
v/ Ravns Malerfi rma

Tlf. 74 44 27 24
Bil 40 74 27 24   

- alt malerarbejde udføres
- altid et godt tilbud i butikken

Åbningstider:
Man-, torsdag 14.30-17.00
Fredag 13.00-17.00
Lørdag 9.00-12.00

VESTERGADE 27 • 6310 BROAGER

Lidt 
udover det 
sædvanelige

Gråsten

alt el-arbejde til 
konkurrencedygtige priser

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

Erik H. Hansen
Frudam 4, Gl. Skovbøl

6200 Åbenrå · tlf. 2424 0451

Andr. Petersen & Søn

Murerarbejde
Kloakarbejde

Alt arbejde udføres indenfor: Jord, kloak, murer- og 
tagarbejde, fl isearbejde og al udvendig belægning.

Ingen opgave er for lille. 

PLANETVEJ 2 · 6300 GRÅSTEN 
TLF. 74 65 24 16 · BILTLF. 40 19 24 16 · FAX 74 65 24 18 
MAIL: JAKOB@APOS-EFTF.DK · WWW.APOS-EFTF.DK 

CVR-nr. 77 50 22 11 

Egernsund Malerforretning
v/Verner Bentzen

Fjordvej 13, 6320 Egernsund
Telefon 74 44 09 36 - Biltelefon 3074 6946

Nybøl grill
Amtsvejen 15, Nybøl

Tlf. 74 46 88 77
www.nybølgrill.dk

BENT CHRISTENSEN
tøMrer & sNedKerfOrretNiNGaps

Planetvej 4, Gråsten
Tlf. 73 65 15 15, fax 73 65 15 16

Mobil: 29 16 61 03, mail: bent@bcts.dk

VinduesMester

El-installationsfi rma 
G. Frydendall Aps

BYENS ELEKTRIKER
Borggade 5  6300 Gråsten

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

GaraGe eller liGN
søGes til leje
Lukket garage eller lignende, frostfri, 
dog min. 30 m2 søges til opbevaring 

af veteranbiler (2 stk).

Helst i Gråsten eller Rinkenæs

tlf. 29 27 70 83

erhvervsgenbrug
Miljøgodkendt 

affaldshåndtering
Mandag-torsdag kl. 7.00-16.00

Fredag kl. 7.00-15.30
Eller efter aftale

 

Erhvervsaffald håndtering
og Recycling

Planetvej 1-3 · 6300 Gråsten · Tlf. 74 65 21 20 · Fax 74 65 25 98
E-mail: knud.erik@heissel.dk ★ www.heissel.dk  

Bankoarrangør søges
I forbindelse med Alnor Byfest søges en 

forening, som er vant til at afholde lottospil, 
til at arrangere et bankospil torsdag den 23. 
april. Opvarmet telt stilles gratis til rådighed.

Henvendelse til Morten Latter, Center Pub. 
Tlf. 74 65 33 65

Af Gunnar Hattesen

De 17 fremmødte til gene-
ralforsamlingen i rinkenæs 
Vandværks generalforsam-
ling på rinkenæshus gav 
genvalg til de to personer, 
der var på valg.

Dermed fortsætter både 
Gunnar Jepsen og Peter Bo 
Christiansen i bestyrelsen, 
og andelsselskabets revisor 
og revisorsuppleant hedder 

fortsat Jes Midtgaard og 
Hans Thaysen.

Formand Erik Føgh kun-
ne i sin beretning oplyse, 
at vandværket i 2008 pum-
pede 90.000 kubikmeter 
vand ud til de 632 aftagere. 
Der er brud på ledningen, 
som ikke kan findes. Det 
kostede i fjor 20.000 kr i 
strafafgift. Erik Føgh oply-
ste videre, at vandværket er 
blevet indhegnet.

kassereren Gunnar 

Jepsen oplæste regnskabet, 
som viste et overskud på 
259.000 kr.

Vandværket er grundlagt 
i 1934. 

Vandværk har 
vandspild

Traditionen tro byder LOF 
Alssund 2. påskedag på en 
heldagsudflugt. Busturen 
går til vadehavsøen Før.

Deltagerne får en rund-
visning i den største by, 
Wyk, hvor der bliver lej-
lighed til at slendre en tur 
langs strandpromenaden, 
nyde udsigten ud mod 
havet og se nogle af de 
historiske huse. Det var i 
Wyk, at det ældste kurbad 
på vestkysten blev oprettet 
i 1819. I perioden 1842-47 

holdt kong Christian 
VIII sommerresidens på 
øen. H.C. Andersen be-
søgte kongeparret på Før 
i 1844. Turen fortsætter 
til Niblum, hvor man skal 
se grænselandets stør-
ste kirke, Sct. Johannes 
kirke, der også bliver kaldt 
Frisernes Domkirke. 

Prisen er 375 kr, som om-
fatter bus til Dagebøl t/r, 
sejltur, bustur på øen og 
guide. Tilmelding kan ske 
til LOF på tlf. 73421010. 

Udflugt til 
vadehavsøen Før

Udflugt 
til Krimi 
messe

Gråsten Bibliotek ar-
rangererer lørdag den 28. 
marts en udflugt til til 
krimimessen i Horsens, 
hvor man kan møde kri-
miforfattere og høre om 
deres bøger. Prisen for bus 
retur er 100 kr.

Bibliotekar Hanne 
Næsborg-Andersen oply-
ser, at der stadig er nogle få 
billetter tilbage, men man 
skal være meget hurtig. 
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Ca. 150 stk skjorter
Før 299.95
FØDSELSDAGSTILBUD
 75.00
150 par jeans 29-32 fra

 og 
Før 599.00  499.00
FØDSELSDAGSTILBUD
 75.00

Ca. 100 stk. HABITTER/SMOKING
,  og 

Ca. 100 stk. JAKKER
fra ,  og 
Ca. 100 stk. VINDJAKKER

 FØDSELSDAGSTILBUD 
▼  50%

Ca 200 stk. strik fra
  Tommy Hilfi ger

FØDSELSDAGSTILBUD  50%▼

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

KÆMPE 33 ÅRS 
FØDSELSDAGSSALG

T-SHIRT
9 friske farver
Normalpris 699.00

Ta’ 2 stk. 1100.00

SPAR
300

ONSDAG 
9.30-17.30
TORSDAG 
9.30-17.30

FREDAG 
9.30-18.00

LØRDAG 
9.00-13.00

MED RABATTER 
SÅ DET BATTER

Vi fejrer fødselsdagen i fi re raske dage med

20% PÅ ALT 
Rabatten gælder kun for varer, der ikke i forvejen er nedsatte eller på tilbud
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På generalforsamlingen i 
Tombøl ringriderforening 
oplyste formanden Hans 
kaufmann, at der deltog 
117 ryttere i ringridningen 
2008. Det var en fremgang 
på 37 i forhold til forrige 
år. Foreningen kunne i 
2008 fejre 110 års fød-
selsdag, og derfor blev der 
uddelt 1 gratis genstand til 
alle ryttere.

konge blev Finn Hansen, 
Bylderup, og ponykonge 
blev Claus J. Hissel. 
Pladsen var godt besøgt 
hele eftermiddagen, lige-
som der var god stemning 
ved madkurvefesten lørdag 
aften i teltet.

Fredag aften var der cy-
kelringridning, hvor 28 
børn og 24 voksne dystede 
om det i luften frit svæ-
vende hul. konge ved børn 
under 7 år blev Thomas 
Callesen, børn over 7 år 
blev Claus J. Hissel. konge 
ved de voksne blev Hans J. 
Alnor. Pia og Bjarne stil-
lede ponyer til rådighed, så 
alle børnene kunne få en 
ridetur, hvilket også var en 
stor succes.

kassereren Erik Jessen 
oplæste regnskabet, der 
viste en lille fremgang i 
forhold til forrige år.

På valg til bestyrelsen 
var kaj Petersen og Hans 

kaufmann, og begge blev 
genvalgt. revisor Helga 
Mathiesen blev også 
genvalgt.

Da foreningen har haft et 
lille overskud blev der givet 
et tilskud på kr. 1.000 kr 
til legepladsen "Baghaven" 
i Tombøl. 

ENERGIMESSE D. 28. MARTS KL. 10-15
HOS  R. Pedersen VVS · SUNDNÆS 21 ∙ GRÅSTEN    

kliplev Hallen afholder et 
kæmpe lottospil til fordel 
for det nye kliplev Center 
søndag den 29 marts.kl 
19.30.

Formanden Jens Veng 
fortæller, at man har været 
rundt ved de erhvervs-
drivende i området for at 
spørge om gevinster til 
lottospillet.

- Vi har trods finanskrise 
mødt meget stor velvilje 
blandt de erhvervsdriven-
de. Vi har fået gevinster 
for mere end 10.000 kr., 
nævner Jens Veng, som 
blandt gevinsterne peger 
på 2 x 1/2 svin, 3x gave-
kort a 500 kr, 5 gavekort 
a 300 kr, gavekort fra 100 
kr til 250 kr., 2 udendør 

lamper i mat stål, 2 uden-
dør Herstal olielamper og 
Blaupunkt bil stereo radio 
med cd afspiller. 

Gevinster for 
10.000 kr ved 
lottospil i Kliplev Slotte og 

herregårde
Historisk Forening for 
Graasten by og egn arran-
gerer lørdag den 13. juni 
en heldagstur til slotte og 
herregård i Sydslesvig.

Foreningens formand 
Bodil Gregersen fortæller, 
at deltagerne blandt andet 
skal se Ludvigsburg på 
halvøen Svans og Altenhof 
ved Egernførde. 

Det kliplev-Bjerndrup 
baserede ungdomsband, 
V-match, deltog i weeken-
den i Sønderborg klubber-
nes 17. udgave af Alkoholfri 
Ungdomsfestival.

Det var andet år bandet 
var med, og ligesom i 
2008, blev det også i år til 
en flot 2.plads.

Festivalen foregik på 
Sønderborghus med 17 

deltagende bands og 
enkeltpersoner.

2.pladsen blev sikret med 
numre som I will survive, 
Hash eller gas, Geek 
Sunglassses, Wonderfull to-
night og Have a nice day. 

Kliplev band 
vandt 2. plads

V-Match, der består af Aske Sivesgaard, Anders Jacobsen, Therese Wiwe Løbner, Markus 
Jacobsen og Villads Jacobsen, opnåede en flot 2. plads i Sønderborg.

Livlig debat 
i Kliplev
 Der udsprang sig en livlig 
debat på generalforsam-
lingen i Andelsselskabet 
kliplev Forsamlingsgård, 
som samlede 26 
mennesker.

Formanden Jesper 
Hansen nævnte i 
sin beretning, at det 
havde været et stille år. 
Forsamlingsgården står 
stadig uden vært og uden 

aktiviteter. Beretningen 
gav anledning til en lang 
række indlæg.

Nogle ønskede at vide, 
hvilke planer bestyrel-
sen havde for fremtiden. 
Planen er, at få afvik-
let forsamlingsgården. 
Overskuddet skal gå til 
det nye ambitiøse projekt, 
kliplev Center.

Enkelte slog til lyd for, 

at bestyrelsen burde ned-
lægge deres mandat, så der 
kunne vælges en ny, der 
ville arbejde for en beva-
relse af forsamlingsgården, 
men et flertal var for at 
lukke det.

Genvalgt til bestyrelsen 
blev Jesper Hansen, Søren 
Frederiksen og Claus 
S.Nielsen. 

regskabet balance-
rede med 901.801 kr. og 
årets underskud blev på 
53.437 kr. 

26 så 
museum
Gråsten og Omegns 
Pensionistforening sam-
lede 26 medlemmer til 
forårsturen til Wellings 
Landsbymuseum  i 
Lintrup ved rødding.

kassereren Annemi 
Christensen fortæller, det 
var en meget spændende 
tur. 

Fremgang i Tombøl 
Ringriderforening

Butiksassistent Jean 
Davidsen kan onsdag den 

1. april fejre 25 års jubi-
læum i SuperBrugsen i 

Broager. Hun er en glad, 
frisk og smilende med-
arbejder og er en yderst 
vellidt kollega både i og 
udenfor arbejdstiden.
Til daglig har hun an-
svaret for frugt, grønt og 
blomsterafdelingen. I friti-
den passer hun hus, hjem 
og familie, men kan også 
ses løbe en tur, gå på café 
og læse en god bog. 

Jean Davidsen er en 
dygtig, loyal og engageret 
medarbejder.
 Foto Jimmy Christensen 

25 års jubilæum 
i Broager
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Lidt udover 
det sædvanelige

Gråsten

Ny lækker 
salatbar

‘Kom forbi vores nye 
og lækre salatbar’

STOR BAKKE

25.-
LILLE BAKKE

20.-

SuperBest Gråsten
Nygade 10-12
6300 Gråsten
Tlf. 74 65 10 19
Tlf. 74 65 08 75 (Slagter/delikatesse)

Åbningstider:
Mandag-Fredag kl. 9-19
Lørdag-Søndag kl. 9-18

Sort Sol aftentur

Vi kører til Aventoft syd for Tønder for 
at opleve, hvad stærene foretager sig.

Derefter går turen til Aventoft Kro, hvor 
vi drikker kaff e og spiser æblekage.

Hjemkomst ved 21.30 tiden.

tIrSDAG Den 31. MArtS
Afgang Ahlmannsparken kl. 17.00
 Grænsehallerne kl. 17.15

Pris 150 kr, som dækker bus, guide og kaff e.
Tilmelding til tlf. 21 16 06 83

To idrætsfolk i FrEM 
Egernsund Fodbold er ble-
vet hædret med JBU's for-
nemme sølvnål. Det drejer 
sig om Tommy Clausen og 
Hans Jørgen Nissen.

Overrækkelsen skete 
ved generalforsamlingen 
i FrEM Egernsund, 
hvor de to sportsfolk fik 
overrakt JBU ś sølvnål, 
der gives for over 15 års 

frivillig tjeneste og arbejde 
i klubben.

Det var en synlig 
stolt klubformand Uwe 
Schmidt, der overrakte 
sølvnålene, der automatisk 
giver ret til at overvære alle 
superligakampe.

Tommy Clausen be-
gyndte i klubben i 1974 
og var ungdomstræner til 
1985. Han var seniorleder 
fra 1993-2008. Derudover 
har han været udvalgsmed-
lem siden 1994. Tommy 

Clausen er vellidt blandt 
spillere og forældre. Han 
har altid været hjælpsom 
ved loppemarkeder, jule-
stævner, lottospil, ringrid-
ninger og andre arrange-
menter i klubben.

 Den anden modtager af 
sølvnålen er den uundvær-
lige Hans Jørgen Nissen, 
der med sit engagement 
har tjent som ungdoms-
træner i perioden 1984-
1996, været holdleder for 
seniorhold i 4 år og været 

medlem af fodboldudval-
get siden 1996.

Det er Hans Jørgen 
Nissens fortjeneste, at en 
række arrangementer har 
kunnet løbe af stabelen.

Her har hans indsats ved 
lottospil, loppemarked, 
sportens venner, ringrid-
ninger, baneoptegning, 
materialeindkøb og 

byfester været bemærkelses-
værdige. Beundrinsværdigt 
er også hans opførelse af 
støvlevasken ved stadion.

Hans Jørgen Nissen er en 
vellidt og uundværlig han-
dyman for klubben.

Fodboldklubbens man-
geårige formand, Asmus 
Carstens, fik i 2002 over-
rakt DBU's guldnål. 

Hæder til to 
idrætsfolk i 
Egernsund

Hans Jørgen Nissen (tv) får sølvnålen overrakt af Uwe 
Schmidt.

Tommy Clausen til venstre får overrakt sølvnålen af 
formanden Uwe Schmidt

SuperBrugsen i Gråsten 
holder generalforsamling 
onsdag den 1. april kl. 
19.00 i Ahlmannsparken. 
Her vil formanden Erling 
Nielsen, rinkenæs, og 
uddeler Jesper Thomsen 
berette om det forgangne 
år og salget af dagligvarer.
På valg til bestyrelsen 
er Erling Nielsen, Else 

Amlund, Alnor, og Else 
Clausen, Egernsund, som 
alle er villige til genvalg. 
Som suppleant er Dorthe 
Thomsen, Gråsten, på 
valg, og hun er også villig 
til genvalg.
Brugsen er efter general-
forsamlingen vært ved et 
traktement. 

Årsmøde i 
SuperBrugsen
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15 stk.

5995

Kalkun Gorden 
Blue

Spar 
30.00

1 stk 800

5 stk 2000

50 ltr.

1000

Stedmoder
Hornviol
Tete a tete
blomster

Plantesække

halv
pris

Spar 
19.95

Hardys VR

6 fl .

15900
Max. 3 sække

pr kunde
Spar 

110.00

SuperBrugsen Broager . tlf. 73441500 . Storegade 10

Broager

Benzin- og kiosksalg

Køb og salg af nye og brugte biler

AUTO
REPARATIONER

• Serviceeftersyn
• Motortest
• Bremser
• Dæk
• Ruder

• Syn
• Rust
• Trafi kskader m.m.

• Opel Service

Gisselmann
Kongevej 85

6300 Gråsten
74 65 01 70

MØBLER – TING – TØJ
STATIONSGADE 3, VESTER SOTTRUP, 6400 SØNDERBORG. TLF. 40 76 22 36
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

Stenvej 26 Rinkenæs  6300 Gråsten  Tlf. 74 65 25 35
www.sydjysk-eltekniq.dk

Autoriseret elinstallatør

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

LEJLIGHED I BROAGER SØGES
27 årig pige m/hund som venter barn til 

efteråret søger stuelejlighed snarest muligt 
– minimum 3 værelser 

HENVENDELSE PÅ 
TLF. 22 45 55 00

KLIPLEV SNEDKER- OG
TØMRERFORRETNING
v/ Ervin S. Moldt

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

Koncert 
aflyst
koncerten søndag efter-
middag i rinkenæs Gamle 
kirke blev aflyst, fordi san-
geren Jaennet Ulrikkeholm 
havde pådraget sig influ-
enza og mistet stemmen.

- Vi satser på, at koncer-
ten kan gennemføres til 
efteråret, siger formand for 
rinkenæs Menighedsråd 
Inge Nielsen. 

Solen skinnede, gæsterne 
viftede med flag og der 
blev sunget, da Gerda og 
Peter Jepsen, Højmark 4, 
rinkenæs, torsdag fejrede 
guldbryllup. De er hen-
holdsvis 76 og 73 år, raske 
og rørige og har gennem 
de mange år kørt parløb.

De traf hinanden ved en 
fest i Tønder, hvor Peter 
Jepsen aftjente sin værne-
pligt. Gerda er fra Skovby 
på Sydals, mens Peter 
stammer fra Snogbæk. 
Efter soldatertiden kørte 
han i nogle år rutebil 
mellem Sønderborg og 

Nordborg, men købte i 
1964 Gråsten Ornecentral, 
og parret flyttede til 
rinkenæs. Han drev orne-
centralen i 5 år, og blev si-
den først ansat i Aabenraa 
Amts Landboforening og 
siden hos Danish Crown 
som inseminør. Han kom 
vidt omkring, og besøgte 
landmænd fra Nordborg 
i øst til Højer og rømø 

i vest for kunstigt at inse-
minere søer.

Gerda har haft forskel-
lige jobs, som syerske og 
butiksassistent og arbej-
dede i 10 år i køkkenet på 
Sønderborg Sygehus.

Ægteparret er begge ak-
tive i Odd Fellow Logen 
i henholdsvis Aabenraa 
og Sønderborg. De er 
også ivrige keglespillere 
og nyder at spille kort. 

Peter Jepsen var i en år-
række næstformand i 
rinkenæs Ungdoms- og 
Sportsforening.

Gennem årene har de 
rejst meget i Europa, og 
det ver også blevet til nogle 
længere rejser til Thailand 
og Sydafrika.

I ægteskabet er der op-
voksewt tre børn, to piger 
og en dreng. 

Peter og Gerda Jepsen har 
været gift i 50 år.

Guldbryllup i 
Rinkenæs
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Musik og Sportsbar

Åbningstider: 

Mandag kl. 10.30-22.00
Tirsdag kl. 10.30-22.00
Onsdag kl. 10.30-22.00
Torsdag kl. 10.30-23.00
Fredag kl. 10.30-04.45
Lørdag kl. 10.30-04.45
Søndag kl. 10.30-22.00

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

www.centerpubgraasten.dk

Hos os er du 
et navn

I Sydbank er du et navn ...

... og ikke bare et kontonummer. Som Danmarks 

4. største bank sikrer vi dig kompetent rådgiv-

ning, et stort produkt-sortiment og masser af 

specialister på alle økonomiske områder. Og i 

Sydbank får du personlig rådgivning fra en 

afdeling i dit nærområde. 

Hvis du er interesseret i at høre, hvad vi kan 

gøre for dig, er du meget velkommen til at 

komme ind og snakke med f.eks. Pia Nielsen.

Pia Nielsen
kunderådgiver

tlf. 74 37 73 87
pinin@sydbank.dk

Nygade 17 · 6300 Gråsten

tlf. 74 37 73 70 · sydbank.dk

72
74

.0
30

9

ABC-Huset
- Når prisen gør en forskel

Conni Nielsen Åbningstider:
kirkepold 1, Ullerup
6400 Sønderborg

Man – fredag 12 – 18
lørdag 10 - 14

Tel. 24 40 99 18
abc-huset@privat.dk

Lys Sæt
kr. 250,-

Støvler
kr. 100.-

Blå sæt
kr. 280,-

Sko
kr. 75,-

ABC-Huset
- Når prisen gør en forskel

klip annoncen ud, afl ever den i forretningen og få 10% rabat.

konfi rmationskjoler kr. 100,-

Åbningstider: 
Torsdag og fredag kl. 15-17
Lørdag kl. 10-16 · Derudover efter aftale

Avnbølgårdvej 6 · Avnbøl · 6400 Sønderborg 
Tlf. 22 16 12 18 · www.avnbølgård.dk

Kvalitets krukker 
til både ude og inde

• Krukker

• Olielamper

• FigurerAf Helen Schauer

Forstander Henriette 
Ebbesen er blevet 
valgt som ny formand 
for Varnæs-Bovrup 
Idrætsforening. Det skete 
på foreningens general-
forsamling på Varnæs 
Skole, som samlede 24 
medlemmer.
Henriette Ebbesen er en 
kendt person i lokalom-
rådet.  Hun er mor til fire 
drenge, gift med Bjarne 
Ebbesen og sammen er de 
forstanderpar på Sundeved 
Efterskole i Bovrup.
Hun afløser Carsten 
Andersson, der ønskede 
at træde tilbage et år før 
tid, fordi han har fået flere 
opgaver på sit job.
Ingolf Schauer, 
Varnæs, fortsætter på 

næstformandsposten, mens 
Else Marie Jensen, Varnæs, 
tager sig af sekretærop-
gaven. kirsten Billund, 
Varnæs, blev valgt som 
kasserer, og fodbold afde-
lingens nye formand blev 
Peder Schurizek, Bovrup. 
Badminton og Cross 
mangler at udpege to per-
soner til bestyrelsen.
Festudvalget, som står 
for byfesten i Varnæs, fik 
også alle deres pladser 
besat. Bent Hansen, Mike 
Schmidt og Margret Friis 
fra Varnæs blev alle gen-
valgt, og nye i udvalget 
blev Dorit Jensen Tumbøl 
og Marianne Sølbeck fra 
Avnbøl.
Det blev besluttet at in-
vestere i et nyt festtelt til 
byfesten. Foreningens 
gamle telt har rundet 26 

år, og lever ikke mere op 
til de sikkerheds krav, som 
stilles i dag.
Det nye telt skal stå klar til 
byfesten, som løber af sta-
blen i dagene 20. – 24. maj

Teltet har en størrelse 
på 300 m2 og koster ca. 
160.000 kr.,  som finan-
sieres via fonde, sponsorer, 
henlæggelser og forenin-
gens egenkapital. 

Ny formand 
for Varnæs-
Bovrup IF

Nye folk i 
spidsen for de 
ældre i Nybøl
 Af Gunnar Hattesen

 Efter 10 år som formand 
for Nybøl og Omegns 
Pensionistforening ønskede 
Peter Christiansen ikke 
genvalg, da foreningen 
holdt generalforsamling i 
klubhuset.

Ny formand blev Marie 
Carstensen, der bor på 
Møllevej 2 i Nybøl.

Nyvalgt til bestyrel-
sen blev også Christa 

Simonsen, Anna Fogt, 
Tove Jacobsen og Erling 
kristensen. Ud trådte 
Anna Christensen, Jørgen 
kryklmand og Anna 
Duus, der alle ikke øn-
skede genvalg.

Generalforsamlingen 
samlede 45 medlemmer ud 
af pensionistforeningens 
153 medlemmer. 
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Af Gunnar Hattesen

Fotos Jimmy Christensen
'
Solen havde op til weeken-
den vist sit varme ansigt på 
Gråsten. Selv om den var 
fløjet afsted igen lørdag, 
så var der alligevel tid til 
den traditionelle forårsop-
visning i Ahlmannsparken 

for Gråsten Idræts- og 
Gymnastikforening.

Dagen stod i børnenes 
tegn. For det var børneop-
visning ved de mindste 
og de lidt større juniorer, 
der prægede programmet. 
Både mor og far og bedste 
var på plads i den pakkede 
hal. Der var vel omkring 

450 tilskuere. Med ka-
mera og videooptagere 
skulle de voksne indfange 
deres børns akrobatik på 
måtten.

De 300 gymnaster kunne 
ikke sige sig fri for lidt 
sommerfugle i maven før 
de skulle på gulvet.

Det over tre timer tæt 

pakkede program bød på 
flot og alsidig opvisning 
fra de 10 hold. De lokale 
indslag blev krydret med 
tre gæstehold. Det var et 
kæmpestort hold med 122 
gymnaster fra Sundeved 
Efterskole, gajol-holdet 
fra rinkenæs og Ølgod 
Efterskole.

Formand for 
Gråsten Idræts- og 
Gymnastikforening, 
Dorthe kristensen, var 
meget tilfreds med det sto-
re fremmøde og den fine 
afvikling af programmet. 

Foråret trak folk i 
Ahlmannsparken
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PRISLISTE
Pensionistklip herrer 110 kr
Dameklip 130 kr
Herreklip 130 kr
Børneklip 100 kr
Lyse spidser 200 kr
Favning 240 kr
Punkt permanent og klip 350 kr
Klip, permanent og tøring 525 kr

Klipper også i private hjem.

Bliv forårsklippet
hos 

Sonnie’s
Frisørsalon

R A B AT K U P O N

20%
Fra 15. marts til 15. juni.

Sonnie’s Frisørsalon Tlf. 74 65 06 30
Sejrsvej 28, Rinkenæs, 6300 Gråsten Tlf. 29 62 34 42

KLIP UD OG AFLEVER

Der er forår
i luften
Vi fejrer butikkens 1 års fødselsdag lørdag den 4. april
med en stribe fødselsdagstilbud 
og lidt mundgodt til ganen 
og kaffe i gårdhaven.

Vandspil
Stor 479 kr
Lille 359 kr

Hornvioler
med krukke 149 kr

Små piletræer
med krukke 149 kr

Frit valg
af sten 15 kr

Pilegalleriet · Vestergade 43 · 6310 Broager · Tlf. 74 44 04 91

Åbent torsdag 10-18 · fredag 10-18 · lørdag 10-14

Energimesse 
i Gråsten

Der er kommet yderli-
gere en udstiller med på 
den energimesse, som 
VVS-firmaet regnar 
Pedersen holder lørdag 
den 28. marts kl. 10-15 på 
Sundnæs 21 i Gråsten.

Det er kliplev Snedker- 
og Tømrerforretning, der 
blandt andet vil udstille 
Velfac vinduer, som kan 
spare på energiregningen.

De øvrige udstillere er 
Danfoss, Sonnenkraft, 
Vaillant og Baxi.

regnar Pedersen håber, 
at mange vil kigge forbi 
energimessen.

- Ikke mindst fordi 
Folketinget vil vedtage 
en tilskudsordning om-
kring renovering af private 
boliger. Det vil betyde, 
at man kan få et større 
beløb fra staten til energi-
besparelser, siger regnar 
Pedersen, som i løbet af 
dagen byder på lidt mund-
godt til de fremmødte. 

Foredrag om 
jyske rødder
Fhv. højskoleforstander 
Bjarne Nielsen Brovst 
holder mandag den 30. 
marts kl. 19.30 foredrag på 
rinkenæs Efterskole.

Bjarne Nielsen Brovst 
har en stor læserskare til 
sit folkelige forfatterskab, 
hvad end det er romaner, 
digte, fortællinger, bio-
grafier eller løgnehisto-
rier. Hans romaner tager 
udgangspunkt i konkrete 

episoder i hans eget liv, 
som han så har digtet lidt 
videre på. Biografierne er 
alle om mennesker som 
har fascineret ham, og de 
er kendetegnet af er meget 
grundigt forarbejde, da 
han sætter en ære i, at alle 
historiske fakta er i orden.

Bjarne Nielsen Brovst 
kan betragtes som en 
klassisk højskolemand, 
han hylder fortællingen, 

og hans håb er, at man 
kan høre hans stemme, 
når man læser en af hans 
mange, mange bøger. På 
rinkenæs Efterskole vil 
han fortælle om det sene-
ste skud på hans litterære 
stamme: ”Jyske rødder”. 
Et værk, som endnu ikke 
er udgivet, men som der 
denne aften bliver løftet en 
lille flig af. Mødet er arran-
geret af rinkenæs Borger- 
og Familieforening, kværs 
Menighedsråd, rinkenæs 
Menighedsråd, rinkenæs 
Aftenskole og rinkenæs 
efterskole. 

De 
morede 
sig 
dejligt
rammen var 
Ahlmannsparkens cafete-
ria, da Gråsten og Omegns 
Pensionistforening holdt 
sin traditionelle forårsfest. 

Her var god mad, hygge 
og glade smil. De 68 fest-
klædte deltagere morede 

sig dejligt. Efter middagen 
var der dans på et fyldt 
dansegulv. 

Formanden for Gråsten og Omegns Pensionistforening, 
Aase Christensen (tv), sammen med festglade medlemmer. 
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Salon Hårtotten
v/ Bente Kraag

Ulsnæs Centret  . 6300 Gråsten
Tlf. 74 65 21 11

Krop
helse
helhed

v/ kropsterapeut Iee Christiansen

Kropsmassage
Akupressur

Shiatzu
Fiskenæsvej 13, 6300 Gråsten 
Tlf. 74 62 14 74 el. 30 70 14 74

www.krophelsehelhed.dk

Klostervang 49 - Kliplev - 6200 Aabenraa

lægeeksamineret fodplejer Ruth Svendsen
også udebehandling

BROUE KIRKE TIDENDE

Sognecafe
• Fredag den 27. marts kl. 14.30

”Livsfortælling”
 samt oplæsning af egne digte ved 
Helga Pedersen, Haderslev, der 

tidligere har boet i Nybøl.

Kaffe og kage 20 kr.

KONFIRMATION
Følgende kon� rmander fra Broager 
bliver kon� rmeret i Skt. Nikolaj Kirken 
i Aabenraa den 4. april 2009

Klokken 9.00
Mads Hviid Thorn, Østerled 9, Broager

Klokken 11.00
Thomas Christensen, Gendarmvej 3, Gammelgab
Daniel Friedrich Christensen, Højløkke 54, 
Broager.

Vi er i forårshumør og holder

Posesalg
fra tirsdag den 24. marts til onsdag den 1. april

Fyld en pose med tøj og sko for 40 kr eller to poser for 60 kr.

Se også vores store udvalg af bøger, frimærker, 
grammofonplader, billeder, glas og porcelæn. 

Åbningstider: Mandag-torsdag kl. 10-17 • Fredag kl. 10-16.30 •  Lørdag kl. 10-12

Velkommen i 

F O L K E K I R K E N S  N Ø D H J Æ L P S

GENBRUGSBUTIK
SLOTSGADE 9, GRÅSTEN

LEJLIGHED UDLEJES
2 Værelses lejlighed m. køkken og bad på 1.sal, 
ca. 50 m2, centralt beliggende i Gråsten, udlejes 

pr. 01.05.2009 til rolig lejer uden husdyr. 
Der er kabel-tv, samt vaskemulighed.

Husleje 2.600,- + forbrug.

Kontakt tlf. 74 65 26 53

Forhandler af 

 CANAL  DIGITAL-VIASAT-BOXER

Antennearbejde udføres

Ring til Ervin
mobil 21 38 94 18

Radio Centrum · Borgergade 1 
6310 Broager · Tlf. 74 41 59 82

 Gråsten Fitness har 5 års fødselsdag 
 torsdag d. 26. marts. Det fejrer vi med 

ÅBENT HUS
søndag den 29. marts kl. 10.00-14.00

Fødselsdags tilbud 
     til åbent hus 

 Køb 6 eller 12 mdr.
  medlemskab kontant og få 

20% rabat 
af den normale pris (ikke tilbud)

    eller køb et 10-turs kort 
og få 5 gratis oveni 

+ GRATIS oprettelse (værdi 85 kr.)

10 % rabat
til alle der bestiller 

massage hos massør 
Ranveig Levinsen fra 

torsdag til søndag

Alle der kommer til åbent hus 
har muligheden for at deltage 

i lodtrækningen om 
2 stk. gavekort a 200 kr. 
til husets massør Levinsen 
2 stk. solkort a 260 kr.
 inkl. depositum for kort. 

Aktiviteter
søndag den 29. marts 

Kl. 10.00-14.00: Hårfjerner 
Massør R. Levinsen demonstrerer  

hårfjerner med sukker. 

Kl. 12.00-12.45: Spinning intro 
ved Annette Klemmensen. 

Tag træningstøj med og lær 
hvordan det er at spinne på cykel. 

Kl. 13.00-13.45: Stepbody intro 
ved Ole Galthen. 

Tag træningstøj med og lær om 
step grundtrin samt bodytoning.

Bomhusvej 19 – Tlf. 7465 0551 
www.graastenfitness.dk

Velkommen
til

åbent hus 
der er kaffe 
på kanden

Gråsten Garden har valgt 
Pia Hansen som ny for-
mand. Det skete på gene-
ralforsamlingen forleden 
på rinkenæs Skole, hvor 
70-80 forældre var mødt 
frem.

keld Schmidt blev valgt 
som kasserer, mens Svend-
Erik Grandt blev genvalgt 
til bestyrelsen. Nyvalgt 
blev Heidi Andersen og 
Vicky Mau, mens Anne 
Mette Nørgaard og Mads 
Brandt blev valgt som 
suppleanter. kim M. 
Thiesen blev valgt som 
revisor.

Nicki Hansen blev gen-
valgt som garderepræsen-
tant, mens Linette Berg 
blev nyvalgt.

Bestyrelsen har efter-
følgende konstitueret sig 
med Svend-Erik Grandt 
som næstformand og Alice 
rasmussen som sekretær. 

Ny formand 
for Gråsten 
Garden

Generalforsamlingen 
blev holdt i forbin-
delse med Gråsten Gardens 
træningsweekend.

Det bliver nu muligt at 
se de effekter, der blev 
fundet på bunden af 

Gråsten Slotssø. Det skyl-
des et samarbejde mel-
lem Gråsten Bibliotek, 

Skov- og Naturstyrelsen 
Sønderjylland og Åbenrå 
Sportsdykkerklub.

Udstillingen finder sted 
på Gråsten Bibliotek man-
dag den 30. marts til den 
18. april. Der vil blive vist 
effekter samt billeder fra de 
forskellige dyk.

Jan Fjordbæk Bagger 
oplyser, at der vil blive 
foretaget endnu et dyk i 

Gråsten Slotssø. Aabenraa 
Sportsdykker klub og 
Sønderborg Sportsdykker 
klub vil dykke sammen i 
Slotssøen søndag den 19. 
april. Dykket vil påbe-
gynde kl. 9.00.  

Fund fra 
Gråsten Slotssø 
udstilles
Af Jan Fjordbæk Bager

Lidt 
udover det 
sædvanelige

Gråsten
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KÆMPE 
LOTTOSPIL

i Kliplev Hallen
søndag den 29 marts kl 19.30
Til fordel for det kommende Kliplev Center 

afholder Kliplev Hallen lottospil med en 
samlet gevinstsum på over 10.000 kr

2x ½ GRIS
3x GAVEKORT a 500 KR
5x GAVEKORT a 300 KR
GAVEKORT a 100-150-200 og 250 KR
samt mange andre
� ne gevinster.

DØRENE 
ÅBNER 
KL. 18.00

mere
sikkerhed

Kan du klare dig for 15.708 kr før skat om måneden i tilfaelde af ufrivillig 
ledighed? Hør hvordan du sikrer dig med Økonomisikring!

Laes mere på broagersparekasse.dk

mere
sikkerhed

Kan du klare dig for 15.708 kr før skat om måneden i tilfaelde af ufrivillig 
ledighed? Hør hvordan du sikrer dig med Økonomisikring!

Laes mere på broagersparekasse.dk

mere
sikkerhed

Kan du klare dig for 15.708 kr før skat om måneden i tilfaelde af ufrivillig 
ledighed? Hør hvordan du sikrer dig med Økonomisikring!

Laes mere på broagersparekasse.dk

mere
sikkerhed

Kan du klare dig for 15.708 kr før skat om måneden i tilfaelde af ufrivillig 
ledighed? Hør hvordan du sikrer dig med Økonomisikring!

Laes mere på broagersparekasse.dk

 
 
 

Kon� rmationstiden 
nærmer sig
Få dig et varigt minde

Salmebogen

298 kr
Sort, hvid, blå og rød

Få indgraveret 
navn

GrÅsteN BOGhaNdel
Ulsnæscentret
Sundsnæs 11 6300 Gråsten
Tlf. 74654422 · E-mail: 4890@dogpost.dk

Et liv bag 
rattet
Taxivognmand Bent 
Eskildsen, Lærkevej 12, 
kollund, kan onsdag den 
25. marts fejre sin 60 års 
fødselsdag.

Han stammer fra Draved 
ved Løgumkloster og gik 
i Ellum Skole. Som ung 
kom han i lære som kom-
mis i Bylderup Bov, men 
skiftede senere til spediti-
onbranchen, og var i 25 år 
ansat hos k.E. Christensen 
i Padborg. I en længere 
årrække kørte han bus for 
Iversen i ribe og kiesbye 
i kollund, og han er vel-
bevandret på vejene både 
nord og syd for grænsen, 
historisk vidende og spre-
der hygge og god stemning 
omkring passagererne.

I 2006 fik han sin egen 
bevilling til at køre taxi-
kørsel, men den bevilling 
har han netop afleveret for 

igen at komme til at køre 
bus.

Siden han var dreng har 
sport og jagt fyldt meget i 
hans liv. Han går ofte på 
jagt, og har fået smag den-
ne sport, miljøet omkring 
jagten og ikke mindst 
oplevelsen i naturen. 
Der bliver også tid til at 
spille golf på Benniksgaard 
Golfbane.

I fritiden har han en-
gageret sig i foreningsli-
vet. Gennem mange år 
havde motorcrossbanen i 
Vesterbæk en stor plads i 
hans hjerte, og han var i 
10 år formand for banen. 
Han har også lagt mange 
kræfter og megen energi 
i kollkund Tennisklub, 
hvor han var formand 
i 10 år. Desuden har 
han siddet i bestyrelsen 

i kollund Borger- og 
Ungdomsforening.

Privat er han gift med 
Hanne, og i hjemmet er 
opvokset to børn, Lotte og 
Morten, der begge bor i 
københavn.

Der er åbent hus på da-
gen fra kl. 13.30. 

Se 
på

www.graasten-avis.dk
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Ny forpagter af 
Rinkenæshus
Fra 1. april er der en ny 
kvinde bag gryderne i køk-
kenet på rinkenæshus. 
Det er Birgit Tarzarni, som 
overtager forpagtningen. 
Hun mestrer hele paletten 
indenfor kogekunsten. Det 
gælder både den traditio-
nelle og det mere moderne.

- Jeg glæder mig vildt 
meget til komme igang og 
til at kunne lægge al min 
energi i stedet, pusle om 
det og videreudvikle det, 
siger Birgit Tarzarni, der 
har store planer for sognets 
samlingssted siden 1937.

Hun er udlært kok, og 
har i de seneste 14 år arbej-
det som kok på boreplat-
forme i Nordsøen. Hun 
har altid gået med en lille 
drøm om at få sit eget.

- Nu fik jeg chancen på 
rinkenæshus, som jeg 
kender for noget godt, og 
jeg ved, de lokale er meget 
loyale overfor stedet, siger 
Birgit Tarzarni, der bor i 

Gråsten, men som oprin-
deligt er fynbo.

rinkenæshus ejes af 
Benniksgaard Hotel med 
Mads Friis i spidsen. Han 
står bag en beslutning 
om renovering og ved-
ligeholdelse af sognets 
samlingssted.

- Jeg håber, man lo-
kalt vil bakke op om 
rinkenæshus. Det har 
tidligere været en kultu-
rel højborg, og det håber 
jeg, det bliver igen, siger 
Mads Friis, som peger på, 
at rinkenæshus er et godt 
sted til sammenkomster og 
fester af enhver art.

Ifølge Birgit Tarzarni vil 
menuerne selvfølgelig blive 
lavet af friske råvarer.

- Og der vil blive plads 
til gode gamle danske ret-
ter, slår den nye forpagter 
fast. Hun vil gerne være en 
synlig del af dagliglivet i 
rinkenæs. 
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Der stod de. Ved indgan-
gen til Egernsund kirke 
søndag den 15. marts 1959. 
29 piger og drenge var på 

vej til forårets konfirma-
tion. Pigerne var i hvide 
kjoler, mens drengene var 
i jakkesæt. konfirmations-

Gråsten slotskirke
Søndag d. 29. marts kl. 10.00 ved 

Kevin O. Asmussen, Kværs,  kirkebil.

Adsbøl kirke
Søndag  d. 29. marts kl. 9.00 ved 

Kevin O. Asmussen, Kværs

kværs kirke 
Søndag 29. marts ingen Gudstjeneste

broAGer kirke
søndag 29. marts kl. 10:30 gudstjeneste 

Onsdag 25/03 14:30: Plejehjems-
gudstjeneste, Vesterdalen 20 (+18), SKS

Fredag 27/03 14:30: Sognecafe
“Livsfortælling” samt oplæsning 
af egne digte v. Helga Pedersen, 

(Nybøl) – Haderslev

Felsted kirke
Søndag 29. marts kl. 9:00 

ved Povl Callesen

eGernsund kirke
Søndag 29. marts kl. 16.00  Tysk 

gudstjeneste ved Pastor Sylvia Laue

rinkenæs kirke
Søndag 29. marts 10.30  Korskirken 

(mø) før-kirke-kaffe

sottrup kirke
Søndag 29. marts;  kl. 10.00 

Mariæ bebudelses dag

kliplev kirke
Søndag 29. marts kl. 10:00 Tysk 

gudstjeneste ved KK Mariæ 
bebudelsesdag ved AMD

vArnæs kirke
Søndag 29. marts  kl. 10:00 

ved Povl Callesen

nordschleswiGsche 
Gemeinde (Den tyske frimenighed)
Søndag 29. marts. kl. 16.00 Egernsund

GuDStjeneSter

PRIMA 
VINDUES LØSNINGER

Kæmpe udvalg af  
vinduer og døre i  

træ/træ og alu/plast.

Vi forestår opmåling, 
levering og evt. montage.

20 års erfaring.

Tlf. 31 13 25 30
Martin i Vester Sottrup

Henning i Vamdrup

Konfirmation i Felsted 
søndag den 5. april
Sognepræst Hans Jørgen 
Østergaard konfirmerer 
søndag den 5. april føl-
gende i Felsted kirke:

Dennis Asmussen, 
Varnæs

Kevin Reczulski Birch, 
Tumbøl

Erik Boström-Petersen, 
Felsted

Amanda Callesen, 
Søgård

Maria Faaborg, 
Felsted

Trine Gjerlevsen, 
Felsted

Rasmus Boie Greisen, 
Felsted

Mirko Lock Hamann, 
Svejrup

Pernille From Hansen, 
Tråsbøl

Mette Byrgesen Jensen, 
Felsted

Nicolaj Hoffmann Jensen, 
Felsted

Camilla Karen Jochimsen, 
Grøngrøft

Nikki Kaspersen, 
Felsted

Anna Krog, 
Felsted

Alex Laugesen, 
Felsted

Steen Mortensen, 
Felsted

Monica Grønlund 
Pedersen, Felsted

Camilla Guerrero Petersen, 
Felsted

Søren Johannsen Rudebeck, 
Felsted

Maja Tang-Petersen, 
Felsted

Vind et gavekort
Blandt vore annoncer er der én, som indeholder et lille 
æble. Find den og deltag i en konkurrence om et gavekort 
for to personer til en Sort Sol aftentur den 31. marts. Værdi 
300 kroner.

Hvilken annonce indeholder et æble . . . . . . . . . . 

Navn:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Adresse:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

kuponen skal afleveres i Gråsten Avis postkasse ved 
SuperBrugsen i Ulsnæs Centret senest fredag den 27. 
marts kl. 18.00.

Dejligt gensyn 
efter mange år

Bagerste række fra venstre: Pastor Lorenz Christensen, 
Rita Asmussen, Erich Mohr, Siem Carstens, Birgit Jensen, 
Norbert Carstensen, Herluf Sørensen, Ib Funder-Nielsen. 
Erling Fedders, Otto Andersen, Hans Ove Petersen, Hans 
Christensen, Ernst Zimmer

Forreste række fra venstre:
Bodil Christensen, Lisbeth Dixen Petersen, Lilli Mathiesen, 
Marga Sandbeck

forberedelserne og selve 
konfirmationen blev va-
retaget af pastor Hee 
Andersen. De var det før-
ste hold for den nye præst i 
Egernsund. Før 1959 hørte 
Egernsund nemlig under 
Broager Sogn. 

50 år senere stod de der 
igen. Af de 29 fra dengang 
mødte 16 guldkonfirman-
der op. Seks er i mellem 
tiden døde. Og sikke en 
hyggelig dag for de frem-
mødte guldkonfirmander. 

Efter gudstjenesten, som 
blev holdt af pastor Lorenz 
Christensen, var der en 

hyggelig sammenkomst 
i præstegården, hvor der 
blev spist middag og snak-
ket om gamle dage. 
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Hørt i byen
Conni Nielsen blev fejret 
efter alle kunstens regler, 
da hun fredag fejrede sin 
50 års fødselsdag med 
åbent hus på Bryggen i 
Gråsten. Godt 150 men-
nesker kiggede forbi for 
at hylde hende. De sidste 
gæster overnattede og 
spiste rester lørdag.

Det blev Michael ryborg, 
rinkenæs, som vandt 
1. præmien ved en raf-
felturnering på Center 
Pub i Gråsten. Der var 14 
deltagere, og de raflede i 
næsten 5 timer, før vinde-
ren var fundet.

Efter 12 år som forpag-
ter af rinkenæshus har 
Birthe Asmussen valgt 
at stoppe af personlige 
årsager og er flyttet til 
Aabenraa.

60 frivillige fra Gråsten 
Boldklub og Hk Egene 
Gråsten serverede for 
de 765 aktionærer ved 
Sydbanks aktionærmøde i 
Ahlmannsparken. Blandt 
de frivillige, som ydede 
en fin indsats var afde-
lingschef Bo Hansen, 
Andelskassen. Det var vi-
ceskoleinspektør Mogens 
Hansen, som havde det 
store overblik, så alle de 
mange mennesker blev 
bespist. 

Marianne Tychsen, Dynt, 
har afløst Cecilie Hansen, 
også kaldet Musse, i Det 
Nationale Udvalg, der 
hvert år arrangerer af-
stemningsfest i Broager. 

Tinsoldaten har holdt 
en raffelturnering, hvor 
Torben Harder, Snogbæk, 
løb med sejren.

Orla kulby, der er tidli-
gere uddeler i Brugsen i 
kollund, elsker at have 
noget at rive i. Et par dage 
om ugen går han til hånde 
i SuperBrugsen i Broager.

Nick. Johannsen, 
Egernsund er samler af 
gamle postkort. Det er 
efterhånden blevet til 16-
17.000 flotte billeder. 

GOD BUFFET TIL DIN NÆSTE FEST   -   tlf. 7465 9206
Rejecocktail eller tarteletter med høns i asparges eller *Dampet kold laks med 
hummerdressing, rejer, asparges og kaviar.
3 x STEG: Mør, glaseret Oksesteg, kryddermarineret Kalkunbryst og 
helstegt  Svinekølle, salatbar med 6 slags salat og grønt, 
hjemmelavet kartoffelsalat og flødeporrekartofler.
Æbletærte creme fraiche eller Islagkage (sælges kun i hele af 8 per.).

*Ved laks ekstra kr. 5,00 pr. kuvert. Flutes kr. 3,00 pr. kuvert.  Mindste antal 12 personer.

LEVERES GRATIS OVERALT
Blot de leverer emballagen tilbage inden 5 dage. Kontant betaling ved leveringen og husk depositum for emballagen kr. 350,-.

WWW.GODBUFFET.DK

Kun9950 Alt medfølger!!!
Forret, 3 x Steg, 

salatbar og kartofler.
Dessert KUN kr. 10,00.

God Mad

Lidt udover det sædvanelige
Gråsten

LOTTOSPIL
Gråsten Friskoles Venner afholder 

lotto i Ahlmannsparken

fredag 27. marts kl. 19:00
Afholdes hver 14. dag

Se 
på

www.graasten-avis.dk
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EGERNSUND 
PENSIONISTFORENING

afholder

LOTTOSPIL
1. april kl. 14.30 på Egernsund Skole
(og ikke som tidligere annonceret d. 15. april)

Der afholdes

FORÅRSFEST
15. april 

Pris kr. 170,-
Tilmeldelse er BINDENDE

Tilmeldelse til Marie senest d. 8. april på (74 44 04 65)
Bus fra Broager Kirke kl. 11.00,
Skovgade Egernsund kl. 11.15.

Herefter sædvanlig opsamlingsrute.

MINIGOLF
starter 21. april kl. 14.00

Tilmelding til Marie inden 14. april

HjERTELIG TAK
for al opmærksomhed ved vort guldbryllup.

Gerda og Peter Jepsen, 
Højmark 4, Rinkenæs

REGNSKAB 2008
Felsted Menighedsråd fremlægger 

regnskabet for 2008 tirsdag den 31. marts 
i mødelokalet ved Felsted Kirke.

Menighedsrådet.

Åbent hus
I anledning af min 60 års fødselsdag vil det glæde 
mig at se familie, venner og naboer til et mindre 

traktement onsdag den 25. marts kl. 13.30 
på Lærkevej 12 i Kollund.

 Med venlig hilsen 
Bent Eskildsen

TILLYKKE
Sæt kryds
 Tillykke uden foto max. 25 ord  .........................  20 kr.
 Tillykke med foto max 25 ord  ...........................  30 kr.
 Tillykke Åbent hus med foto max 25 ord  ..........  50 kr.
 Tillykke Åbent hus uden foto max 25 ord  .........  30 kr.
 Udover 25 ord 1 kr. pr. ord
 Frankeret svarkuvert vedlagt
 ........... kr vedlagt evt. i check

Skriv teksten tydeligt på nedenstående linier:
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................

Vigtigt: Skal udfyldes, men kommer ikke i avisen.
Indsenders navn og adresse samt evt. tlf.
..................................................................................
..................................................................................
Skal være os i hænde senest fredag kl. 18 før indrykningen. 
Kuponen skal a� everes i Gråsten Avis postkasse i 
Ulsnæs Centret.

 for den helt overvældende opmærksomhed 
ved min 50 års fødselsdag. Jeg havde en dejlig 
dag, som jeg vil tænke tilbage på med glæde.

Tak for de mange blomster og gaver.

Conni Nielsen

TUSIND TAK

lejliGhed 
til leje 

i GrÅsteN
Ca. 40 kvm, ny 

istandsat.
Leje 2300 kr.

Tlf. 74 65 09 86 
el. 74 65 24 51

Olga Schmidt, Hønsnapvej 
17, Hønsnap, kan tirsdag 
den 31. marts fejre sin 95 
års fødselsdag.

Hendes uddannelse til 
landmandskone begyndte 
på fødegården i Hønsnap 
og blev fortsat på de plad-
ser, som hun havde på 
egnen.

Hun blev i 1940 gift med 
Henrik Schmidt fra nabo-
gården. Gennem mange 
år drev de et mønsterland-
brug med køer, heste og 
grise. Gården overdrog de 

i 1977 til sønnen Frederik, 
og ægteparret gik på 
aftægt.

Olga Schmidt er stadig 
i fuld vigør frra morgen 
til aften. Hun passer hus 
og have og følger levende 
med i, hvad der rører sig i 
sognet.

Der er åbent hus på Den 
Gamle kro i Gråsten på 
dagen fra klokken 12.00. 

Holbøls 
ældste 
borger

Dødsfald
Tove Hüls Funder-Nielsen, 
Fiskebæk, er død 63 år.
Hun var et ualmindeligt 
sødt, åbent og elskeligt 
menneske, der havde en 
stor vennekreds.

Tove Funder-Nielsen 
var født og opvokset i 
Egernsund, og stam-
mede ud af den kendte 
Christensen-slægt, der 
drev Tornskov Teglværk. 
Hun blev i 1970 gift 
med kaj Funder-Nielsen, 
der grundlagde kFN 
keramik.

Tove Funder-Nielsen 
arbejdede i mange år 
som lægesekretær hos en 
hudlæge i Sønderborg. I 
fritiden har hun et ivrigt 
sejlsportsmenneske.

I ægteskabet opvoksede 
en pige og to drenge. 
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Lidt ekstra fra 
delikatessen

Libero bleer
fl ere
varianter

Tingleff
kaffe
500 gram

Flydende 
Becel

kun

1995
ta
2 fl asker

2500
2 pakker

19900

Marmelade fra 
den gamle fabrik

3 glas

3900

Nye 
udenlandske 
kartofl er

pr
1/2 kg

695

Guld 
Danbo

Becel 
plantemargarine

pr
1/2 kg

1995
1 stk

1000

Forudbestilles på 73 65 26 09 

EKSTRA
fra Delikatesse

Ekstra …
Landgangsbrød med 
æg, rejer, pålæg

kun

2495
SuperBrugsen Gråsten             .  tlf. 73 65 26 00 . www.talent-for-butik.dk

Gråsten

Annoncen er trykt med forbehold for trykfejl
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