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749 garanter
fik en
munter aften
Af Gunnar Hattesen
Foto Jimmy Christensen

Der var god stemning, da 749
mennesker var samlet i en propfyldt
Broagerhal til Broager Sparekasses
traditionsrige garantmøde. Det var en
tilfreds sparekasseformand, dyrlæge
Peter Johannsen, der gik på talestolen.
Sparekasse kom ud af
2008 med et underskud
på 7,5 millioner kroner
før skat, glædede direktør
Lars Christensen sig over,
at sparekassens balance
for første gang rundede
milliarden og nåede op

Broager Sparekasse har
naturligvis kunnet registrere den verdensomspændende finanskrise,
men den lokale sparekasse
er velpolstret, og har en
solvens på 16,4 procent
mod lovens krav på otte.
Selv om Broager

på knap 1,2 milliarder
kroner.
Egenkapitalen er øget
med 11 millioner kroner
til 193,8 millioner kroner,
hvoraf garantikapitalen
udgør 64 millioner kroner. Broager Sparekasse
har koncentreret sig om

de centrale kundeforretninger som ind- og udlån,
garantier, fondshandler
og kredtformidlingslån.
Sparekassens udlån ligger
i øjeblikket på 864 millioner kroner, mens der er
indlån på 746 millioner
kroner.

NYHEDER

Højdepunktet for
Sparekassekunderne var
underholdningen, som
var lagt i hænderne på
Søren Dahl fra radioprogrammet Café Hack,
som fortalte anekdoter
og revyskuespilleren Jan
Schou, som sang kendte

Str. 42-60 • Str. 42-60 • Str. 42-60 • Str. 42-60

SÅ ER DER

NYT TØJ
I BUTIKKEN

SANDNES GARN
LANCERER 2 NYE GARNER

Kohberg Herkules
rugbrød

8

1 kg. I alm. eller tykkere skiver

95

BEMÆRK: 1 KG

SPAR OP TIL 800

GRÅSTEN

Tlf. 74 65 10 19

KRUSÅ

Tlf. 74 67 12 26

BROAGER BILSYN
Er din bil indkaldt til periodisk syn,
så er det Broager Bilsyn

Dueet 55% bomuld, 45% uld,
pinde 3 1/2-4, 50 gram ...................

34 kr

Sublime 75% marino, 20% silke,
5% cashmere, 50 gram .................

59 kr

STOFHYTTEN
ULSNÆS CENTRET · TLF. 74 65 43 44

VOGNMAND JESPER
KRAUSE
Sand-sten-grus-jord-granit
Udlejning af container
Udgravning med minigraver
Afhentning af jern/metal
Kurérkørsel i ind- og udland

Book en tid til syn på tlf. 61 60 08 08
eller www.bbsyn.dk.

TVÆRGADE 1B • PADBORG • TLF 74424060
RÅDHUSTORVET 9 • SØNDERBORG • TLF 74424249
MOBIL 40327828 • E-MAIL: ROSANNE-LILJE@FIRMA.TELE.DK

Lidt ud over det sædvanlige

HUSK

Gråsten

Vi holder åbent på

Du kan også benytte
vores DRIVE-IN syn.
Ramsherred 3
6310 Broager

evergreens. Mens tonerne
forplantede sig ud over de
mange fremmødte, diskede Kværs Kro op med en
dejlig middag, som blev
serveret af 50 frivillige fra
Broagerlands Ungdomsog Idrætsforening. 

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

Søndag fra 10-16

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

ADSBØL KIRKE

Gudstjenesteliste PÅSKE
Gråsten
Kristus er
April
opstanden
d. 5. palmesøndag kl. 9,00 Barfod
d. 9. skærtorsdag kl. 10,00 Barfod, kirkebil
d. 10. langfredag kl. 16,30 Barfod, kirkebil
d. 12. påskedag kl. 10,30 Barfod, kirkebil
d. 13. 2. påskedag Ingen gudstjeneste, men kirkebil til
Adsbøl til kl. 10,00
d. 19. kl. 10,00 Barfod, kirkebil
d. 26. kl. 9,00 Kevin O. Asmussen, Kværs

Maj

d. 3. kl. 10,00 Barfod, konfirmation
d. 4. kl. 20,00 ”frihedsgudstjeneste”, Barfod
d. 8. Store bededag kl. 10,00 Barfod, konfirmation
d. 10. kl. 10,00 Barfod, konfirmation
d. 17. kl. 16,00 Kirkekoncert
d. 21. Kristi Himmelfartsdag kl. 9,00
d. 24. kl. 9,00 Kevin O. Asmussen, Kværs
d. 31. pinsedag kl. 9,00 Barfod

Adsbøl
April

d. 5. palmesøndag kl. 10,00 Barfod, kirkebil
d. 9. skærtorsdag kl. 19,30 Barfod
d. 10. langfredag kl. 10,00 Barfod og Rut Boyschou
kirkens kor, liturgisk musikgudstjeneste
d. 12. påskedag kl. 9,00 Barfod
d. 13. 2. påskedag kl. 10,00 Kevin O. Asmussen, Kværs,
kirkebil
d. 19. kl. 9,00 Barfod
d. 26. kl. 10,00 Kevin O. Asmussen, Kværs, kirkebil

Maj

Langfredag i vore kirker
Som det fremgår af gudstjenestelisten vil gudstjenesten
langfredag i Adsbøl kirke kl. 10,00 være en liturgisk
musikgudstjeneste med deltagelse af begge kirkens kor.
Den vil være bygget op omkring læsninger af udvalgte
stykker fra ”lidelseshistorien”, afvekslende med korsang
og fællessalmer, orgelstykker, Fader Vor, trosbekendelse
og velsignelse.
Eftermiddagsgudstjenesten i Gråsten kl. 16,30 vil i år være
en almindelig gudstjeneste.

Sognepræst ved begge kirker
Jens Barfod, Slotsbakken 1, Gråsten.
Tlf. 74 65 12 70 (bedst kl. 9.30-10.30
alle søgnedage undtagen mandag.
Sognepræst: Kevin O. Asmussen.
Kværs Tlf. 74 65 92 50.
Organist ved begge kirker
Rut Elena Boyschau

så er det underordnet, om legemet går til grunde. I sådanne
tankegange prøver vi at unddrage os dødens ubarmhjertige
kendsgerning, der ligger i ordene, der også engang skal lyde
over os: “Af jord er du kommet, til jord skal du blive”.
Når påskens budskab forkyndes, må der siges nej til
enhver tale om sjælevandring og reinkarnation.
Med ordene om kødets opstandelse forkynder det kristne
evangelium, at frelsen er det hele, udelelige menneskes
legemlige og sjælelige oprejsning fra de døde til nyt liv.
“Er vi døde med Kristus, da tror vi, at vi også skal
leve med ham”, skriver apostelen Paulus i sit brev til
romerne. Så hverken kan eller skal vi flygte fra døden.
Vi skal derimod stole på, at fordi Kristus er død og opstanden,
har døden mistet sin brod. Den er der, den rummer meget,
det kan være svært at komme igennem. Men den er ikke
farlig mere. Og da er det vores lod, vores lyksalige lod, som
Grundtvig sagde, at leve, hvor døden har mistet sin brod.
Glædelig Påske

DET SKER I GRÅSTEN OG ADSBØL
Forårskoncert i
Gråsten Slotskirke
Akademisk Kor Århus giver forårskoncert søndag
den 19. april kl. 19.30 i Gråsten Slotskirke.

d. 3. Ingen gudstjeneste
d. 8. Store bededag Ingen gudstjeneste
d. 10. Ingen gudstjeneste
d. 17. kl. 10,00 Barfod, kirkebil
d. 21. Kristi Himmelfartsdag
d. 24. kl. 10,00 Kevin O. Asmussen, Kværs
d. 31. pinsedag kl. 10,00 Barfod, kirkebil.

Adresser:

En ældre kollega fortalte engang om en hændelse i konfirmandstuen i et vestjysk sogn. Præsten havde gennemgået Grundtvigs
prægtige salme “O Kristelighed” med konfirmanderne. De var
standset op ved de mærkelige ord, hvormed det andet vers begynder: “Lyksalige lod, at leve, hvor døden har mistet sin brod”.
Han spurgte børnene, hvordan man skulle forstå
dette udtryk, og der var naturligt nok ingen af børnene, der kunne komme med en forklaring.
Til sidst var der én, der forsøgte sig. “Min far har
bier”, sagde han, “og når en bi mister sin brod, er den
ikke farlig længere”. Og derpå gengav han meningen
med Grundtvigs ord på følgende måde: “Lyksalige
lod at leve, hvor døden ikke længere er farlig”.
Denne dreng havde virkelig forstået påskens budskab. Døden
er ikke længere farlig. Vist er døden der stadig. Og selv om vi
ofte prøver at flygte fra den, vil det aldrig lykkes for os. Før
eller siden indhentes vi af den. Der kan være forskel i måden,
hvorpå den kommer til os. Sommetider gør den alt for hurtigt
ende på herligheden, og til andre tider vil den ingen ende gøre
på al elendigheden. Men flygte fra døden - det kan vi ikke.
Når mange mennesker i disse år er så optaget af indiske
tanker om sjælevandring og reinkarnation, tror jeg, at det
dybest set er et forsøg på at flygte fra døden. Når sjælen skal
leve videre i hundreder, ja måske tusinder af reinkarnationer,

Akademisk Kor Århus er et ambitiøst klassisk
amatørkor, som består af 34 sangere i alderen
20-35 år. Koret er bestemt ikke ukendt for
menigheden i Gråsten-Adsbøl. Det har været i
Slotskirken og sunget adventen ind gennem 10 år.
Vi har sikkert alle hørt, hvor deres smukke stemmer
har fyldt slotskirkens rum. I år vil koret vise, at
de kan andet, end hvad der hører juletiden til.

Dansk-Tysk Forening For
Kirkeligt Samarbejde
Foreningen holder sin årlige geralforsamling onsdag den 1. april.
Vi starter i Slotskirken kl. 19.30 med et par danske og tyske fællessalmer samt et par orgelstykker vede organist Kirsten Barfod.

Fællesformand for
begge menighedsråd i
Gråsten-Adsbøl sogn
Leif Burmeister, Østerbakken 9, Adsbøl,
6300 Gråsten. Tlf. 74 65 07 17.
Formand for menighedsrådet
i Adsbøl kirkedistrikt
Leif Burmeister, Østerbakken 9, Adsbøl,
6300 Gråsten. Tlf. 74 65 07 17.

Derefter går vi over i præstegårdens mødelokale, hvor der
serveres kaffe, og selve generalforsamlingen afholdes.
Alle - også ikke medlemmer - er velkomne denne aften.
Bestyrelen

Formand for menighedsrådet
i Gråsten kirkedistrikt
Inga Petersen, Stjernevej 3,
Gråsten. Tlf. 74 65 24 16

Gråsten slotskirke og kirkegård:
Kirkegårdsleder, Hans Nicolai
Lorenzen, Johannes Kocksvej
2, Gråsten.Tlf. 20 32 17 89.

Gråsten/Adsbøl kirkegårdskontor
Kirkegårdsvej 49, Gråsten.Tlf. 74
65 28 56 tirsdag kl. 11.00-15.30
og torsdag 11.00-15.30.

Adsbøl kirkegård:
Graver, Leo Sørensen, Bøgevej
12, Adsbøl. Tlf. 21 27 93 78.
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STORE MÆNGDER

Kæmpe frit-valgs100.
marked
Frit valg

max. kg
pris 133,33

1600 G

900 G

1300 G

Osso Buco

Gullach

Kalkunschnitzler

Dansk Kødkvæg

Mør & Saftig

8-10 stk.

900 G

Bankekød

2000 G

Hakket oksekød 8-12 %

Mør & Saftig

1500 G

2500 G

1300 G

Kalkunbryst i tern

1500 G

750 G

DANSK OG SALMONELLAFRI

SÆLGES FRA TIRSDAG

Danske kyllingebrystfileter

Ferske laksefileter

Fra Danpo

6 stk.

1300 G

1700-1900 G

Hamburgerryg uden ben
Dansk skinkekød i tern

Hakket dansk svinekød 8-12 %

Danske skinkeschnitzler
8-10 stk.

GRÅSTEN:
Hverdage 9-19
Lørdag 9-18
Søndag 9-18
Adresse, postnr by (vist nødvendigt)

KRUSÅ:
Hverdage 8-18
Lørdag 8-18
Søndag 10-18

Tilbuddene gælder t.o.m.
lørdag 4. april 2009
Se også ugens tilbud
på www.superbest.dk
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Lions sender
ung til
Canada
Af Gunnar Hattesen

18-årige Samuel Kjær Sørensen skal på fire ugers ophold i
Canada til sommer.

Ny løbesæson
starter i
Gråsten
De 60 medlemmer i GIG
Løb og Motion, der er
et underudvalg under
Gråsten Idræts- ogGymnastikforening, er klar til en
ny sæson.
Tirsdag den 14. april
kl. 17.00 starter den nye
løbesæson.

- Der bliver 5 forskellige hold, man kan
vælge imellem alt efter
træningstilstand, fortæller Marianne Skaarup
Marker, som tilføjer, at
som noget nyt har man
lavet et hold for begynderløbere der ønsker at

Friskslagtet
Forårskylling
(Poussin)
650-850g
Stk.
kr. 49,95

starte blødt og blidt med
den fysiske træning.
Derudover bliver der et
nyt hold for børn og unge
fra 10 år. Holdet følger
den almindelige begynderløbetræning en gang om
ugen. Desuden løbes der
en gang om ugen med sjov
og ballade. Det er 20-årige
Mikkel Lund Nielsen, som
er instruktør på dette hold.
GIG Løb og Motion
har netop fået 5 Garmin
Forrunner 405 løbeure
stillet til rådighed fra bestyrelsen i GIG. Løbeurene

Unghane
- filet (ikke pumpet)
- wok-strimler
- inderfilet
350-450g

er dyrt kram. De gør det
muligt for instruktørene
at træne med løberne efter
løbehastighed.
- Ved at træne med hastighed kan løberne blive
hurtigere og mere udholdende. Garminurene gør
det ligeledes muligt at løbe
ruter med samme længde,
men med forskellig hastighed, fortæller Marianne
Skaarup Marker.
GIG Løb og Motion blev
startet i 2007. 

1500-1900g

fra Tøndermarsk
½ kg

Frit
valg

2 stk.

Det 38-årige socialdemokratiske folketingsmedlem Benny Engelbrecht,
Adsbøl, blev lørdag genvalgt som folketingskandidat i Sønderborg kredsen
ved partiets kredsrepræsentantskabsmøde.
Benny Engelbrecht
blev valgt til Folketinget
i 2007 og er partiets
forbrugerordfører. 

Økologisk
vadehavslam

Friskrøget
Unghane

Gunnar Hattesen
Højmark 5, Rinkenæs
6300 Gråsten

Lamme
spegepølser
900-1100g

Telefon 21 16 06 83
redaktion@graastenavis.dk

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

Gråsten Ældreklub arrangerer onsdag den 6. maj en
heldagstur til vadehavsøen
Mandø. Tilmelding kan
ske til Dorthe Sørensen,
Adsbøl. 

Se

Grafisk tilrettelæggelse
Hans-Ole Nielsen
www.graphos.dk

Bemærk! Ny mailadresse

graasten-avis@graphos.dk
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på
www.graasten-avis.dk

Kværsgade 18, Kværs
6300 Gråsten
Telefon 74 65 90 71

Gårdbutikken er åben
Lørdag 4. april kl. 10-12
Onsdag den 8. april kl. 14-18
Lørdag den 11. april kl. 10-12

redaktion@graastenavis.dk
annonce@graastenavis.dk

Tryk: OTM Avistryk A/S

Annoncekonsulent

til Mandø

kr. 39,95

Oplag: 15.000 eks. ugentlig

Ansvarshavende
redaktør

DUI - Leg og Virke
Egernsund fortsætter.
Efter et krisemøde er det
lykkedes at finde fem nye
voksne, som har lyst til at
gøre en indsats.
Det glæder den afgående formand, Viggo,
Matthiesen, at foreningen
kan videreføre sit virke.
De fem nye voksne
medhjælpere er Dunja
Skov Jørgensen, Tanja
Skov, Allan Christensen,
Christian Damkjør og
Jørgen Jensen.
DUI - Leg og Virke
Egernsund mødes hver
tirsdag aften på den gamle
skole. 

fra

kr. 99,95 kr. 99,95 kr. 99,95 Kr. 99,95
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DUI Leg
og Virke
fortsætter

Genvalg
af MF'er Udflugt

Friskslagtet
Unghane

1500-1900g

Stk.
kr. 59.95

3 stk

Lions Club BroagerGråsten har netop udvalgt
den lokale deltager i årets
internationale ungdomslejr, der holdes i Canada til
sommer.
Det blev den 18-årige
gymnasieelev Samuel Kjær
Sørensen fra Rinkenæs.
- Foruden det to uger

lange lejrophold med unge
fra hele verden, følger der
to ungers ophold med i en
canadisk familie. Hele oplevelsen er gratis, fortæller
Troels Bredahl fra Lions
Club Broager-Gråsten.
Samuel Kjær Sørensen
får studenterhuen på til
sommer.
- Jeg glæder mig vildt
meget. Jeg skal rejse den

4. juli og kommer hjem
den 1. august, fortæller en
forventningsfuld Samuel
Kjær Sørensen, der har en
superhjerne, får topkarakterer på Alssundgymnasiet
og som planlægger at læse
til medicin på Københavns
Universitet.
Han er vant til at rejse.
For nogle år siden var han
med sine forældre et år i
New Zealand.
- Det var en kæmpe oplevelse, husker Samuel Kjær
Sørensen, der er blevet udvalgt til det fire uger lange
ophold ophold i Canada,
fordi han blandt andet yder
en stor indsats som gymnatiktræner i Gråsten Idrætsog Gymnastikforening. 

Reporter

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

blomster
afdeling

Det vækker opsigt, at forstanderboligen på Rønshoved Højskole er blevet solgt for 1,3 millioner
kroner til Nina og Thue Kjærhus.

Ballade om
hushandel på
Rønshoved
Højskole
Over en bred kam rejses der nu skarp kritik
af forstanderparret på
Rønshoved Højskole, Nina
og Thue Kjærhus. Der er
samtidig rejst hård kritik
af bestyrelsen, og selv i
Højskolebevægelsen hæver
man i disse dage øjenbryn.
Sagens kerne er et huskøb, som forstanderparret for nylig foretog.
Ejendommen, som de har
erhvervet, er højskolens
forstanderbolig, der ligger
på en grund, der har tilhørt Rønshoved Højskole
siden oprettelsen i 1921.
Huset er på 179 kvadratmeter og ligger med udsigt
ud over Flensborg Fjord.
Grundarealet udgør 1333
kvadratmeter.
Både husprisen og fremgangsmåden vækker opsigt
både i Sønderjylland og
i Højskolebevægelsen.
Forstanderparret har købt
ejendommen for 1,3 millioner kroner, hvilket må

anses for at være væsentligt under markedsprisen. Prisen er betydeligt
lavere end andre sammenlignelige ejendomme i
Rønshoved.
Nina og Thue Kjærhus
huskøb er godkendt af
bestyrelsen på Rønshoved
Højskole, men fremgangsmåden vækker nu kritik i
Skolekredsen, der består
af højskolens venner og
gamle højskoleelever.
Det ligger fast, at bestyrelsen forud for salget kun
har indhentet en enkelt
vurdering. Processen er
foregået i en snæver kreds
uden åbenhed udadtil.
Kun via Tingbogen har
det nu været muligt at få
oplyst salgsprisen på 1,3
millioner kroner.
- Det er dybt kritisabelt,
for det er tydeligt, at ejendommen er langt mere
værd. I Skolekredsen er vi
mange, som ikke kan acceptere, at bestyrelsen på

denne måde forærer højskolens værdier væk, siger
medlem af Skolekredsen,
statsautoriseret ejendomsmægler Alfred Larsen og
fortsætter:
- Det er ingen hemmelighed, at alle højskoler i disse
år må kæmpe bravt for
at overleve. Derfor er det
bittert at opleve, at bestyrelsen nu har foræret et
anseeligt beløb væk, siger
Alfred Larsen.
Også uden for Sønderjylland vækker sagen
opsigt. På landets øvrige
højskoler har man den
fælles holdning, at højskoler ikke skal sælge ud af
arvesølvet.
Sagen rejses her kort før
generalforsamlingen på
Rønshoved Højskole, som
foregår torsdag den 2. april
kl. 19.00. Flere kritikere
giver udtryk for, at de på
generalforsamlingen vil
bede bestyrelsen om en redegørelse for sagens forløb.

Fredag den 3. april åbner vi
vores nye blomsterafdeling.
Her kan du få sammensat buketter,
købe brugsting og blive inspireret.
Vi laver alt indenfor binderi til:
Bryllup Fest Begravelse Reception
Vi udbringer selvfølgelig
også dine blomster.

ÅBNINGSTILBUD
3 bdt.
roser

100 kr

2 stk.
potteplanter

25 kr

SPAR 33 KR

ÅBNINGSTIDER
Mandag-fredag kl. 9.00-16.30
Lørdag kl. 09-12

Bentes Blomster
Slotsgade 26 · 6300 Gråsten
Tlf. 74 65 17 48

Statoil Gråsten • Åbent alle ugens dage fra kl. 7.00-22.00
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Man spiser med øjnene, og det er butiksassistent Bettina
Tarp opmærksom på. Her ses hun med en kunde, som
lynhurtigt fik fyldt en bakke med alle mulige lækkerier.

Foto Jimmy Christensen

Overdådig
salatbar
SuperBest i Gråsten har
fået en enorm lækker og
tillokkende salatbar. Og
der er mere eller mindre
det, som skal være i en veludrustet salatbar - agurk,
tomat, ananas og feta.
Men der er også lidt ekstra,
der får mundvandet til at

løbe. Forskellige salater,
flere fantastiske slags dressinger, oliven.
Og ikke nok med at salatbaren indeholder det, en
salatbar skal indeholde den er også præsenteret på
en rigtig flot måde. 

Nye kræfter i
Broagerland
Venstre
Efter mange års trofast
indsats i bestyrelsen for
Broagerland Venstre ønskede Gunner Glinvad
Kristensen ikke genvalg
på foreningens generalforsamling. Nyvalgt blev
Lene Jørgensen.

Generalforsamlingen
blev holdt hos Nette
Jensen i Skelde, og det
var Frede Tychsen, som
med myndig hånd ledede
generalforsamlingen.
Formand Hans Valdemar
Moldt gennemgik

vælgerforeningens aktiviteter og kommenterede den
politiske situation.
Han roste det lokale
folketingsmedlem Ellen
Trane Nørby for at yde en
kolossal arbejdsindsats på
Christiansborg. Og han
tilføjede, at hun nyder stor
anerkendelse og respekt
overalt, hvor hun færdes.
Vælgerforeningen vil i
foråret starte en medlemskampagne for at få flere af
Venstres vælgere til at blive
medlemmer op til kommunalvalget 17. november.
Broagerland Venstre skal
opstille tre kandidater til
Venstres liste i Sønderborg
Kommune.
Kassereren Helle
Johannsen fremlagde
det reviderede regnskab.
Vælgerforeningen har knap
100 medlemmer, som betaler 250 kroner for at være
medlem.
Hans Valdemar Moldt
blev genvalgt som formand, mens Erik Krogh
og Finn Jonasson blev
genvalgt til bestyrelsen.
Som revisorer genvalgtes

Niels Krogh Hansen og
Tage Jørgensen.
Efter generalforsamlingen
var der en livlig politisk
diskussion med Venstres
borgmesterkandidat Tage
Petersen og folketingsmedlem Ellen Trane Nørby.
Bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig med
Hans Valdemar Moldt som
formand. Næstformand
er Erik Krogh, kasserer
er Helle Johannsen, sekretær er Poul Juhler og
menige bestyrelsesmedlemmer er Finn Jonassen,
Kaj Christensen og Lene
Jørgensen. 

Gråsten
Udlejning
Siden 1973
Borde Stole Porcelæn Fade
Bestik Glas Lysestager
og meget mere
Også stole med stofsæde til telte osv.
Ring og spørg, vi kan evt. skaffe det

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

BENT CHRISTENSEN

Egernsund Malerforretning
v/Verner Bentzen
Fjordvej 13, 6320 Egernsund
Telefon 74 44 09 36 - Biltelefon 3074 6946

Murerarbejde
Kloakarbejde

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

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

MALERENS LAGERSALG
v/ Ravns Malerfirma

Tlf. 74 44 27 24
Bil 40 74 27 24

- alt malerarbejde udføres
- altid et godt tilbud i butikken

Andr. Petersen & Søn

Planetvej 4, Gråsten
Tlf. 73 65 15 15, fax 73 65 15 16
Mobil: 29 16 61 03, mail: bent@bcts.dk

Autoriseret elinstallatør

Alt arbejde udføres indenfor: Jord, kloak, murer- og
tagarbejde, flisearbejde og al udvendig belægning.
Ingen opgave er for lille.

TØMRER & SNEDKERFORRETNINGApS

VinduesMester

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

Salon Helen

v/ Helen Schauer
Vestergade 4 A, Varnæs
6200 Aabenraa

Tlf. 74 68 00 86

VISITKORT LAVES
Pr-Foto
TLF. 29 25 95 50

Åbningstider:
Man-, torsdag
Fredag
Lørdag

14.30-17.00
13.00-17.00
9.00-12.00

VESTERGADE 27 • 6310 B ROAGER
SVEND AAGE THOMSENS

Gråstenvej 38 • Felsted

Tlf.: 7468 6066

MALERFORRETNING
Varnæs • Telefon 74 68 03 23
Biltelefon 23 39 10 90

www.felsted-radio.dk

Nybøl grill
Amtsvejen 15, Nybøl
Tlf. 74 46 88 77
www.nybølgrill.dk

alt el-arbejde til
konkurrencedygtige priser

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

Erik H. Hansen
Frudam 4, Gl. Skovbøl
6200 Åbenrå · tlf. 2424 0451

Kliplev Service Center
Vestermarksvej 10, Kliplev
6200 Aabenraa

74 68 74 55

Lidt
udover det Gråsten
sædvanelige
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Mette Magnussen har et
godt kendskab til blomster
og planter. På fredag slår
hun dørene op til en ny
blomsterafdeling.
 Foto Jimmy Christensen

Statoil
udvider med
blomsterbutik
Af Gunnar Hattesen
Håndværkere har i de seneste uger arbejdet på højtryk hos Statoil i Gråsten
for at få indrettet et nyt,
moderne og tjekket rum til
blomsterbutik.
- Vi har brug for mere
plads, for der kommer

mange kunder, som
gerne vil købe blomster,
fortæller 36-årige Mette
Magnussen, der står bag
Bentes Blomster. Hun
er uddannet blomsterdekoratør og får det daglige ansvar for den nye
blomsterafdeling.
- Vi får selvfølgelig et

bredt sortiment af blomster, buketter og dekorationer og meget andet af
det skønne for øjet, siger
Mette Magnussen, som
har et godt kendskab til
blomster og planter i det
hele taget.
Udvidelsen giver også
plads til gaveartikler. Der
vil være brugskunst på hylderne og senere kommer
der chokoladeæsker.
Den nye blomsterbutik står dørene op
fredag den 3. april og
byder på en række gode
åbningstilbud. 

Ny lækker
salatbar
‘Kom forbi vores nye
og lækre salatbar’
STOR BAKKE

20 cm
i diameter!

XXL
Burger-menu
Kom og prøv vores nye XXL-Burger
med 6 stk. bøffer á 65 g., en stor portion
pommes frites og en XXL-sodavand.

Kr. 99,Ring 74 67 05 99
og afhent i DRIVE-IN lågen
eller spis på Cafe Lyren

Wellness
til din bil...
Vi har ”kurbad” i alle prisklasser:

LILLE BAKKE

25.- 20.-

29,- / 39,59,- / 79,Vask hver dag året rundt
fra kl. 8-22 og betal med
Dankort/Visa og Hydrokort
direkte ved vaskehallen.

SuperBest Gråsten
Nygade 10-12
6300 Gråsten
Tlf. 74 65 10 19
Tlf. 74 65 08 75

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

(Slagter/delikatesse)

Husk vi har ogs
å

olieskift

uden tidsbesti
lling.

www.TeamUnoX.dk
Flensborgvej 4
Tlf. +45 74 67 03 78
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Mindehøjtidelighed
den 9. april
I år er det 69 år siden, at 600 soldater
fra Garnisonen i Søgårdlejren blev sat
ind mod den tyske hærs overskridelse
af grænsen den 9. april 1940.
Oberstløjtnant Finn Prip
Pedersen, der er chef for
Hjemmeværnsdistrikt
Sønderjylland og kommandant i Søgårdlejren,
fortæller, at forholdsordren
gik ud på, at der ved direkte angreb skulle gives
en klar tilkendegivelse af
viljen til forsvar uanset
styrkeforholdet.
Styrken fra Søgård havde
til opgave at forsinke fjendens fremrykning mellem Rønshoved i øst til
Bredevad i vest. Meningen
var, at hovedstyrken fra

garnisonerne i Sønderborg
og Haderslev skulle nå
frem til terrænet syd for
Aabenraa, hvor hovedkampen var planlagt til
at blive gennemført under kommando af oberst
Christensen, der var
garnisonskommandant
i Sønderborg og med
oberstløjtnant Hintz, der
var garnisonskommandant
i Søgårdlejren, som hans
stabschef.
Sådant gik det imidlertid ikke den morgen.
Hovedstyrken kom aldrig.

Styrken i Sønderborg fik
ordre til at blive på kasernen og kom aldrig i kamp.
Styrken fra Haderslev nåede heller ikke af sted på
grund af den hurtige udvikling i tyskerne fremrykning men gennemførte selv
en hurtig planlagt kamp i
Haderslev.
Kun styrken fra
Søgårdlejren og styrken
fra garnisonen i Tønder
gennemførte kampen som
planlagt.
Garnisonen i
Søgårdlejren bestod af
en bataljon fra Odense
kaserne og et fodfolkspionerkompagni. Alle under
kommando af oberstløjtnant Claussen fra den fynske bataljon.

Styrken var bevæbnet
med lette våben og transporterede sig ved hjælp af
cykler og et antal motorcykler med sidevogn til
transporter maskingeværer
og maskinkanoner.
Halvdelen af styrken var indkvarteret i
Søgårdlejren. De øvrige
var indkvarteret i private
hjem i henholdsvis Kværs
og Kliplev.
Styrken havde gennem
vinteren og foråret planlagt
og trænet på deres opgave.
Tyskernes overskridelse af
grænsen kom derfor ikke
bag på dem. Den 8. april
lige før middag blev garnisonen alarmeret og styrken
blev gjort klar til kamp,
mens efterretningerne om

tyskernes opmarch syd for
grænsen blev meldt ind.
Kort efter kl. 04.00 den
9. april overskred tyskerne
grænsen og kl. 04.25 havde styrken forladt Søgård
på vej til de planlagte
stillinger.
Soldaterne havde af politiske årsager ikke forberedt
deres stillinger eller forberedt hindringer. Soldaterne
måtte derfor søge dækning
bag naturlige volde og
hække samt hastigt etablere hindringer ved hjælp
af landbrugsredskaber.
Første træfning skete kl.
04.50 ved Lundtoftbjerg
på Flensborgvej.
Søgårdstyrkens kamp
kostede i alt syv soldater
livet og 15 blev såret.
Mindehøjtideligheden
starter i Søgårdlejren kl.
08.00 med flaghejsning

og kransenedlæggelse
ved mindetavlerne for de
faldne soldater.
Herefter gennemføres
kransenedlæggelse ved
stederne, hvor kampene
faldt sted. Hokkerup kl.
8.30, Lundtoft kl. 8.50,
Sdr. Hostrup kl. 9.15 og
Bjergskov kl. 9.35. Hvert
sted gives en kort beskrivelse af kampene og soldaternes vilkår.
Rundturen afsluttes
kl. 1000 med kransenedlæggelse ved obelisken foran Søgårdlejren.
Obelisken er rejst af de
Samvirkende Danske
Forsvarsbroderselskaber til
minde om Danske soldaters heltemodige kamp den
9. april 1940.
Alle er velkomne til at
deltage i mindehøjtideligheden. 

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

Benzin- og kiosksalg

AUTO
REPARATIONER
• Serviceeftersyn • Syn
Gisselmann
• Motortest
• Rust
Kongevej 85
• Bremser
• Trafikskader m.m. 6300
Gråsten
• Dæk
• Opel Service
74
65
01 70
• Ruder

Quorps Busser
tilbyder kørsel med busser fra 12 til 53 personer. I både
ind- og udland, samt kørsel med liftbusser.
Vi har busser både med køkken, toilet, klima anlæg, DVD,
kørestolslift m.m. Kontakt os for at få et godt tilbud på
rejser, udflugter osv.

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

Quorp Busser

Stenvej 8 - 6300 Gråsten
Tlf: 74650850 - Fax: 74650851

Køb og salg af nye og brugte biler

Tingleff kaffe Løgumkloster
Guld
Rugbrød

Engelsk bøf
5-6 stk.

ÅBENT SØNDAG KL. 10-16

2 kg Stødt Melis

14

95

Max. 3 poser pr. kunde

5 x 500 gr.

2 stk

100 25
00
Spar
79.75

SuperBrugsen Broager

00

Ca 1 kg.
Spar
op til
20.00

.

100

00

Spar ca.
50.00

tlf. 73441500

Broager

Hørup Kartoffel
Spegepølse

49

95

Begge tilbud gælder kun søndag

.

Storegade 10

Koncert i
Broager
Kirke
I Broager kirke opføres
palmesøndag den 5. april
Pergolesis "Stabat Mater"
med Pernille Brun og
Marie Degener Troelsen
fra Det kgl. Operakor og
Jørgen Kaad på orgel.
Pernille Bruun er uddannet ved Det Kgl. Danske
Musikkonservatorium hos
professor Kirsten Buhl
Møller og har efterfølgende deltaget i mesterkurser hos bl.a. Jessica Cash,

Ernst Haefliger og Anne
Sofie von Otter. Hun
studerer i dag hos John
Guttmann.
Fra 1986–91 var
Pernille Bruun medlem
af Vokalgruppen Ars
Nova og fra 1991–2000
medlem af Radiokoret.
Siden 2000 har hun været
medlem af Det Kongelige
Operakor.
Marie Degener Troelsen
er uddannet ved Det jyske

Genvalg i
LOF Broager
På generalforsamlingen i
LOF Broager kunne formanden Else Marie Toft
berette om oplysningsforbundets mange velbesøgte
arrangementer.
Genvalgt til bestyrelsen

blev Else Marie Toft, Niels
Krogh Hansen, Gunner
Glinvad Kristensen,
Poul Erik Nielsen, Erika
Petersen og Ingeborg
Petersen. 

9

Uge 46
11. november 2008
1. årgang

Pernille Bruun

Maria Degener Troelsen

Musikkonservatorium
og debuterede fra solistklassen i efteråret 2005.
Hun har studeret hos
professor Peter Birch og
docent Frode Steensgaard.
Hun optræder ofte som
solist ved kantate og

oratorieopførsler og arbejder sammen med landets
etablerede ensembler og
orkestre. Sideløbende med
studiet på musikkonservatoriet har hun taget undervisning hos Märta Schéle i
Göteborg. 

Fuld hus
i Kliplev
Bankospillet søndag aften
i Kliplev Hallen trak 185
mennesker af huse, og det
store fremmøde var arrangørerne meget tilfredse
med. 

Se
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på
www.graasten-avis.dk

Foto Jimmy Christensen

Rejsegilde i
Ladegårdskov
Hos Ladegårdskov
Hjortefarm & Transport er
man i forårshumør. Bente
og Mogens Kaehne har
netop holdt rejsegilde på
en udstillingshal, som skal
huse en masse nye varer,
som de får hjem.

- Vi har blandt andet fået
nogle nye flotte og anderledes vandskulpturer i granit hjem fra Kina. Vi har
flere ting på vej, som gerne
skulle være klar med til,
når havesæsonnen starter,
fortæller Bente Kaehne. 

Musik og Sportsbar

Kom ind i butikken
– og få inspiration til en buket, der
passer netop til jeres bryllupsdag…

Live
Musik

The Noodles
Lørdag d. 11/04
kl. 13.00-15.00 og kl. 23.00-02.00
The Noodles er et band der har specialiseret sig i Kim Larsen
Se mere på www.noodles.dk

Åbningstider i Påsken:
Onsdag d. 8/4
kl. 10.30-24.00 Lørdag d. 11/4
kl. 10.30-04.45
Skærtorsdag d. 9/4 kl. 10.30-04.45 Påskedag d. 12/4 kl. 10.30-21.00
Langfredag d.10/4 kl. 10.30-04.45 2. Påskedag d. 13/4 kl. 10.30-21.00

Husk at beøge vores hjemmeside, og se hvad der sker på

Center Pub - Ulsnæscentret - tlf. 74 65 33 65

www.centerpubgraasten.dk

F.eks. 1 år: Papirbryllup
4 år: Blomsterbryllup
8 år: Broncebryllup
12½: Kobberbryllup
20 år: Porcelænbryllup
25 år: Sølvbryllup
35 år: Koralbryllup
50 år: Guldbryllup
– eller glæd dine
kære med en dejlig
varm forårsbuket

gråsten Blomster
Sundsnæs 2 - 6300 gråsten
Telefon 74 65 03 03
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Bankdirektør Brian
Christiansen overrakte en
check på 25.000 kr til formanden for KTUIF, Hans
Lenger. Pengene er øremærket til den nye multihal.
 Foto Jimmy Christensen

Pengeregn
fra Sydbank
SydbankFonden, der blev
stiftet i 1971, har gennem
årene uddelt millioner af
kroner til formål, der er
kommet Gråstenegnen til
gode.
På aktionærmødet i Sydbank

glædede bankdirektør
Brian Christiansen sig
over, at fonden i 2008
havde udbetalt 110.000 kr.
til lokale projekter.
Blandt modtagerne var
Egernsund Tennisklub,
KunstKilometer, Bovrup

til både ude og inde

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

•Krukker

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

•Figurer

•Olielamper

Sonnie’s Frisørsalon
110 kr
130 kr
130 kr
100 kr
200 kr
240 kr
350 kr
525 kr

Butikschef Svend Skødt overrakte gavekort for 25.000 kr til en glad Erna Andersen. Ved
kassen sidder Bente Skødt.
Foto Jimmy Christensen

Erna Andersen
vandt 25.000 kr
Af Gunnar Hattesen
At være kunde i SuperBest
i Kruså har betalt sig for
Erna Andersen fra Kollund.
For hun var så heldig at
vinde et gavekort på 25.000
kroner.

Nyvalg i
Ældre Sagen
i Lundtoft

Kvalitets krukker

PRISLISTE
Pensionistklip herrer
Dameklip
Herreklip
Børneklip
Lyse spidser
Favning
Punkt permanent og klip
Klip, permanent og tøring

Plejecenter, Gråsten
Cykelklub, Kværs
Forsamlingshus og
Rinkenæs Ungdom- og
Idrætsforening.
Foran de 765 mennesker i Ahlmannsparken
kaldte Brian Christiansen
formanden for KværsTørsbøl Ungdoms- og
Idrætsforening, Hans
Lenger, op på podiet for at
overrække ham en check
på 25.000 kr til den nye
multihal i Kværs. Det
var en synligt glad Hans
Lenger, som modtog donationen til klapsalver fra
forsamlingen. 

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

Af Jens Jaenicke
På Ældre Sagens årsmøde
i Lundtoft blev Anker
Olsen og Kaj Lund nyvalgt til lokalkomiteens

bestyrelse. De afløser
Gerhard Møller og Signe
Saugstrup, som ikke ønskede genvalg. Genvalgt
blev Ingrid Lorenzen.
Som suppleanter valgtes

- Jeg deltog i fødselsdagskonkurrencen. Det er helt
mærkeligt at have vundet,
for jeg plejer aldrig at
vinde noget, fortæller Ena
Andersen, der er en af butikkens faste kunder.
Hun har de seneste 9 år
Tina Jessen og Nis Chr.
Hansen.
Formanden Hans F.
Andersen berettede i sin
beretning over årets forløb.
Der havde været arrangeret
flere vellykkede udflugter
og et par kurser. Der er ligeledes gang i petanque og
kegling. Man havdee forsøgt at oprette en besøgstjeneste og en indkøbstur,
men det måtte opgives.
Formanden opfordrede

boet i Kollund og boede
tidligere i Kruså. I mange
år var hun butiksassistent
hos Rita Supermarked
og Calles Supermarked i
Kobbermølle.
- Gavekortet skal bruges
til at købe dagligvarer. Det
er næsten to års forbrug, jeg
har vundet, fortæller Erna
Andersen. 
til at deltage i valget til
Seniorrådet i september.
Medlemstallet var i god
fremgang.
Kassereren, Nis Chr.
Hansen fremlagde regnskabet, der viste indtægter
på 91.039 kr og udgifter på
88.992 kr.
Efter kaffebordet underholdt foreningskonsulent
Mogens Riecks. 

760 børn fik en
god oplevelse
Af Gunnar Hattesen
Med 77 hold var håndboldstævnet i weekenden et af de største
stævner nogensinde hos
Håndboldklubben Egene
Gråsten. 760 børn i alderen 9-14 år og 150 voksne
skabte festlige rammer om
Danske Bank Cup, der
foregik i seks forskellige
haller - Ahlmannsparken,
Egernsund Hallen,
Kværs Hallen, Gråsten
Landbrugsskole, Sundeved
Hallen og Dybbøl Hallen.
- Stævnet har været en
kæmpe succes. Det var

rart at se den entusiasme
både deltagere og tilskuere
viste under kampene. De
små stjerner gav virkelig alt, hvad de havde i
sig for at vise tilskuerne,
hvad de kunne, siger formand for HK Egene
Gråsten Karsten Gram,
der var stævneansvarlig.
Stævneledelsen bestod
desuden af Allan Sørensen,
Britt Gram og Annette
Jørgensen.
Det var 2. gang HK
Egene og Danske Bank arrangerede stævnet sammen.
- Stævnet giver de unge
mennesker mulighed for
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Sæt kulør på
dagligdagen
Malerﬁrmaet Nura tilbyder
alt indenfor malerarbejde.
Vi udfører maler- og tapetarbejde,
lakeringsarbejde, facadearbejde
Der blev spillet 187 kampe i seks haller. Samlet blev der
scoret 2787 mål.
Foto Jimmy Christensen
der klarede den praktiske
at møde en masse nye
del af arrangementet,
venner og få en rigtig god
mens Danske Bank havde
oplevelse. Det vil vi gerne
sponsoreret indbydelser,
være med til at støtte,
programmer, plakater,
siger filialdirektør Kim
Pedersen fra Danske Bank diplomer og ikke mindst
præmier til de unge, der
i Gråsten.
endte på sejsskamlen. 
Det var ledede og frivillige fra HK Egene Gråsten,

Nye trøjer til
Kværs‑Tørsbøl UIF
SuperBrugsen i Gråsten
har skænket nye trøjer til
Kværs-Tørsbøl Ungdomsog Idrætsforening. Uddeler

Af Jonas Mørk-Jensen
Felsted Borgerforening
går et travlt år i møde. På
foreningens generalforsamling omtalte formanden
Troels Olesen det forgangne år som et travlt år.
Det mest spændende er
udviklingsplanen, som
virkelig peger fremad og
lægger op til at byde velkommen til mange nye
Felstedborgere i de kommende år. Efter godkendelse af beretning og regnskab

blev kontingentet fastsat til
50 kr pr. husstand.
Tre af de fem bestyrelsesmedlemmer var på valg.
Jutta Petersen og Andreas
Asmussen blev genvalgt
og Elise Larsen blev nyvalgt. Som suppleanter
valgtes Bo Jacobsen og
Thomas Sørensen. Jens
Zackariassen blev genvalgt
som revisor.
Formanden sluttede
med at byde velkommen
til endnu et travlt år for
borgerforeningen. 

v/ kropsterapeut Iee Christiansen

v/ Bente Kraag

Ulsnæs Centret . 6300 Gråsten

Tlf. 74 65 21 11

Telefon 0049 461 160 32 21
Mobil 0049 172 443 90 39

TrAIler sAlg
205 S1

Vo r pr Is

incl. moms

4.4 9 5,-

Ladmål: 205 x 122 x 35 cm
Totalvægt: 500 kg
Nyttelast: 375 kg

00,-

s pAr 1.0

AlT eksTrA neDsAT
260 S1
,pAr 1.541
Ladmål: 260 x 150 x 30 cm. s
Totalvægt: 750 kg.
ms
ekskl. mo
Nyttelast: 525 kg.
Vo r pr Is

6.9 9 5,-

Kom ind og
få et godt tilbud på de nye erhvervstrailere!

JØRGEN PETERSEN

MASKINFORRETNING
Gl. Kirkevej 3, Rinkenæs, 6300 Gråsten

TLF. 74 65 11 74

GRÅSTEN KURÉR
tilbyder kurér og pakketransport
til det lokale erhvervsliv
–til priser som er til at betale.

Eks.: pakke 0-5 kg. leveres for 60,Pakker leveres i området beskrevet på
www.htmarketing.dk/kurer

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

Alm. kurér opgaver løses
med en fast aftalt pris
TORBEN FRANDSEN
kontaktes på tlf. 21 74 44 03
Mail: tf@frandsen.mail.dk

Vi kører også
for private

GRÅSTEN KURÉR
OG PAKKETRANSPORT

Krop
helse
helhed
Salon Hårtotten

Malermester Shpetim Nura
Försterstieg 10a, Flensborg

Inkl. presennIng, næsehjul og lås

Jesper Thomsen var fredag
aften i Kværs Hallen for at
overrække trøjerne.. 

Travlhed i Felsted
Borgerforening

Arbejdet udføres til tyske priser

Kropsmassage
Akupressur
Shiatzu
Fiskenæsvej 13, 6300 Gråsten
Tlf. 74 62 14 74 el. 30 70 14 74
www.krophelsehelhed.dk

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

El-installationsﬁrma
G. Frydendall Aps

BYENS ELEKTRIKER
Borggade 5

6300 Gråsten

Telefon: 74 65 14 50
FAX: 74 65 14 58
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150 til
møde om
kirkestrid
150 mennesker mødte
forleden op til borgermøde
på Egernsund Skole om
kirkestriden i sognet. Alle
lyttede fuldstændigt stille
til den afgående menighedsrådsformand Margit
Kristensens orientering
om, hvad der er sket i kirkestriden, hvad man har
forsøgt, hvilke muligheder
der var og hvad biskoppen siger. Selv juristerne i
Kirkeministeriet har været
involveret i sagen. Alt blev
gennemgået og forklaret
på en flot og seriøs måde,

så alle forstod sagens alvor.
Bagefter var der mulighed for at stille spørgsmål. Lotte Christensen
blev valgt som ordstyrer,
hvilket hun klarede på
fornem vis. Spørgelysten
var meget stor, og alle
spørgsmål blev besvaret.
De fleste spurgte til, hvilke
muligheder der er nu for,
at Egernsund kan beholde
sit sogn og kirke. Der blev
også spurgt om, hvilke regler der er for suppleringsvalg og nyansættelse af en
præst, og om muligheden

Klostervang 49 - Kliplev - 6200 Aabenraa

også udebehandling

lægeeksamineret fodplejer Ruth Svendsen
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for, at Birgitte Christensen
kunne vende tilbage som
præst i Egernsund. Det har
ikke været muligt at komme i kontakt med Birgitte
Christensen, da hun er
bortrejst. Konklusionen
på borgermødet var, at
sognet ønsker, at der bliver
afholdt et suppleringsvalg.
Det vil sige, at der skal
vælges 3 nye medlemmer
til menighedsrådet, der
indtil næste valg skal sidde
i menighedsrådet sammen
med de 3 tilbageblivende
medlemmer. Dette er efter mødet blevet meddelt
biskoppen.
På et møde 16. april
træder formanden Margit
Kristensen og kassereren
Heidi Helming officielt
ud af menighedsrådet,
og så kan biskop Niels
Henrik Arendt udskrive et
suppleringsvalg.
Godt 80 procent af sognets indbyggere støtter
kravet om et suppleringsvalg. Indtil videre passes
sognet af tidligere provst
for Sønderborg Provsti,
Lorenz P. Christensen. 

5 ÅR JUBI TILBUD

timeløn
Klip ud og få 15% rabat i
hele april måned

Udkørende
Computerservice
Med eget værksted · Mulighed for indlevering

Connie Nielsen fra ABCHuset i Ullerup har succes
med at sælge billige varer.
Foto Jimmy Christensen

Lavprisbutik i
Ullerup har succes
Den gamle kro i Ullerup
er blevet et slaraffenland
for folk, som vil gøre en
god handel. Det er den
38-årige Connie Nielsen,
som siden 1. november
har haft succes med at
sælge tøj, sko, støvler og

PRIMA
VINDUESLØSNINGER
Kæmpe udvalg af
vinduer og døre i
træ/træ og alu/plast.
Vi forestår opmåling,
levering og evt. montage.
20 års erfaring.

isenkram til en billig
penge.
- Vi har kun nye ting.
Brugte ting vil vi ikke
have ind, siger Connie
Nielsen, der har forretningstalent for at handle
sine varer billigt ind. Og

deet kommer så kunderne
til gode.
- Jeg vil gerne have
priserne ned. Her i ABCHuset koster tingene max.
100 kr. Vi vil simpelthen
ikke have noget, der koster
over 100 kr, siger Connie
Nielsen. Som eksempel
nævner hun, at en pude,
som i Jydsk koster 299 kr,
sælger hun for 50 kroner. 

Forhandler af

CANAL DIGITAL-VIASAT-BOXER
Antennearbejde udføres
Ring til Ervin
mobil 21 38 94 18

Tlf. 31 13 25 30
Martin i Vester Sottrup
Henning i Vamdrup

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

Stenderup

5 GODE TILBUD
03 Peugeot Partner 1,6 16v

6 pers. 5 dørs sølvmet. km 114
træk, alu, elruder mm ......................

89800,-

00 Peugeot 206 1,6

5 dørs blåmet. km 103
pavabeh. sædevarme mm ...............

64800,-

00 Skoda Felicia 1,3i

5 dørs blåmet.km 71
servo, centrallås mm .......................

Salg · Reparatur · Netværk · Hjemmesider
Anti Virus · Sikkerhedsløsninger
Spare penge, tegn et service abo
Hurtig – flexibel - effektiv

39800,-

97 Peugeot 306 1,4

3 dørs grønmet km 172
servo, cdradio ..................................

34800,-

Til erhverv og private
Siden 2004

PC Home Service

Harald Ivers
Hokkerup Gade 3, 6340 Kruså
Tel 7467 5257 / 2462 8659 · pc-home@mail.dk
Se mere på www.pc-home.dk

93 VW Golf 1,4

3 dørs blå km 148
alu ....................................................

29800,-

Lev. omk. 2500.-. Bilerne leveres nysynet, nyserviceret og med 6 mdr.
100% garanti.

Stenderup Auto, Stenderup 40, 6400 Sønderborg Tlf. 74 46 90 91 Fax: 74 46 90 95
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En af konfirmanderne blev ledsaget af sin mor - præcis
som for 50 år siden. Her ses Ulla Detlefsen sammen med
sin mor, Frida Rasmussen, og svigersønnen Jørgen Peter
Detlefsen.
Foto Jimmy Christensen

Guldkonfirmation
i Kværs Kirke

Rykind hos
Gråsten
Fitness
Af Gunnar Hattesen

Alle sejl var sat til, da
Gråsten Fitness søndag
holdt åbent hus for at
fejre 5 års vfødselsdagen.

Centerleder Annette
Klemmensen bød på en
forfriskning og oplevede
stor interese for spinning
og aerobic.
- Mange ønsker at

rInKenÆSHuS
HOLDer

ÅBent HuS
Fredag den 3. april kl. 15.00-17.00
Alle er særdeles velkommen
Birgit Tarzarni, Ellen Koch og alex vil med
stor glæde byde på forfriskninger, lækkerier
og fremvise rinkenæshus’ nye ansigt.
”Vi vil meget gerne gøre en stor forskel,
hvor godt værtsskab, godt humør og
rigtig kvalitet går hånd i hånd”
Med venlig hilsen
Personalet af Rinkenæshus

Efter gudstjenesten mødtes guldkonfirmanderne i præstegården. Forrest fra venstre: Birthe Jæger f. Hasling, Ulla Detlefsen
f. Rasmussen, Astrid Jørgensen f. Lorenzen, Helga Andersen f. Jensen og Karin Skjoldan f. Wollesen.
Anden række fra venstre: Kathrine Thorn f. Søberg, Raghild Nielsen f. Frøslev, Tove Jessen f. Dreier, Jørgen Peter
Detlefsen, Harald Jørgensen, Bent Matthiesen og sognepræst Kevin Ocksen Asmussen.
Bagest: Peter Bertelsen, Johannes Nis Sørensen, Jørgen Sahl, Gerd Clausen, Horst Holm, Egon Clausen og Svend Erik
Lauridsen.
Foto Jimmy Christensen
Der var ikke mange ledige pladser i Kværs Kirke
søndag, hvor der ikke blot

var guldkonfirmation,
men også tre barnedåb.
Det blev da også en lang

komme i topform inden
det bliver sommer, lød det
fra Annette Klemmensen,
der lægger vægt på et
afslappet træningsmiljø
og henvender sig til alle
målgrupper.
Blandt de nye ansigter
var Charlotte Nowack fra
Egernsund.
- Det er første gang, jeg
er her. Jeg vil gerne i bedre
form, og er også begyndt
at gå til svømning. Der
skal være knald på, sagde
Charlotte Nowack.
Også Jenny Tinnesen,
Holbøl, og Solveig og
Jens Jessen fra Nybøl
benyttede lejligheden til

Centerleden Annette
Klemmensen instruerede en
gruppe mennesker i spinningcykel.
 Foto Jimmy Christensen
at kigge forbi for at se de
mange maskiner, som
er det nyeste indenfor
træningsudstyr.
De ansatte havde i flere
timer travlt med indmeldelser fra folk, som ville
prøve fitness og spinning
og aerobic. Et lokale i
Gråsten Fitness er udlejet til massør Randveeg
Levinsen, så tilbudsviften
inden for sundhed og velvære er bred. 

Skelde Frivillige Brandværn
kommer

formiddag for sognepræst
Kevin O. Asmussen. Efter
gudstjenesten mødtes

guldkonfirmanderne i præstegården nøjagtig som for
50 år siden. 

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:

SkeldedenFrivillige
Brandværn
Søndag
5. april 2009
..................................................................................

rundt
i Skelde
brandkreds
..................................................................................
Kommer
Søndag
den 5. aprilfor
2009 rundt
i Skelde
..................................................................................
at
sælge
passive
medlemskort.
brandkreds for at sælge passive medlemskort.
..................................................................................
Bestyrelsen
Vigtigt: Skal udfyldes, men kommer ikke i avisen.
Bestyrelsen
Indsenders navn og adresse samt evt. tlf.

Hjertelig tak
til alle som deltog ved Linda Jensens bisættelse
samt tak for hver en blomsterhilsen.
På familiens vegne
Henrik, Majbrit, Brian, Carl og Sonja

..................................................................................
..................................................................................
Skal være os i hænde senest fredag kl. 18 før indrykningen.
Kuponen skal afleveres i Gråsten Avis postkasse i
Ulsnæs Centret.
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ALNOR BORGERFORENING

EKSTRAORDINÆR
GENERALFORSAMLING
Søgårdlejren 9. april 2009

på Förde Schüle i Alnor.

Ordinær
Generalforsamling

DAGSORDEN

afholdes

1. Skal Alnor Borgerforening nedlægges?
2. Valg af tre bestyrelsesmedlemmer
3. Eventuelt
På bestyrelsens vegne
Ejnar Mikkelsen
Formand
Tlf. 74651382

Mandag 20. april 2009 kl. 19.00
i Ahlmannsparken, 6300 Gråsten

Torsdag den 16. april kl. 19.30

Se

Lidt udover
det sædvanelige

Dynt

Oldemors genbrugsting
Flohmarkt
Partivarer samt genbrugsting og tøj
Sælges fra V. Gundesens forretning i Egernsund

TIRSDAG DEN 7. APRIL KL. 10.00 - 16.00
ONSDAG DEN 8. APRIL KL. 10.00 - 16.00
TORSDAG DEN 9. APRIL KL. 10.00 - 16.00
Dametøj og tøj til baby/ børn op til 10 år
Der er masser af legetøj, spil og bøger
Der er gaveartikler til både voksne og børn
Kom og oplev stemningen i den gamle
forretning på Sundgade 32, i Egernsund
Vibeke og Bent Gundesen

Gråsten Slotskirke
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SkelDe

Så er det tid til at få ryddet op i gemmerne
og sælge det du ikke bruger!

TILMELDING

Af hensyn til traktement og lokalereservation beder
vi venligst om tilmelding til Generalforsamlingen.
Tilmelding kan foretages via E-mail:
info@graasten-fjernvarme.dk, eller over telefon:
74 65 12 29, eller ved personlig tilmelding på værkets
kontor: Bocks Bjerg 5a. Åbningstid: Kl. 09.00 – 14.00.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Hvis du er med på den, så meld dig snarest til
Infomødet søndag den 5.april kl. 15 på
Frøken Jensen Aktivitet & Kulturhus Skelde.
Tlf. 60619175 Annette O`Driscoll
Her planlægges ruten for dit loppemarked.
Ideen er at der bliver loppesalg ved gaden evt.
under en parasol, i garager, eller lader i
hele området lørdag den 30. maj.
til infomødet kan i glæde jer til et lille
indslag med Skrammelkunstneren” birgitte
lund Jensen hun har lige udgivet en bog
der hedder skrot amok. Hun viser os noget
af sin loppefundskunst og fortæller lidt om
hvordan du kan lave flotte ting af skrammel.

Broager Kirke

søndag d. 05. april kl. 10:30
Gudstjeneste - Palmesøndag, SKS

Adsbøl Kirke

Felsted Kirke

Søndag d. 05. april Kl. 10,00
Jens Barfod. Palmesøndag

Søndag d. 05. april Palmesøndag, Hans
Jørgen Østergaard. Konfirmation

Kværs Kirke

Egernsund Kirke
Søndag 05. April ikke oplyst

Rinkenæs Kirke

Søndag 05. april Palmesøndag kl. 10.30
Korskirken, børnegudstjeneste (mø)
(1. Morgensang i Korskirken 7.30 – 7.45)

Sottrup Kirke

Søndag 5. april; Palmesøndag:
kl. 10.00, Børnegudstjeneste

Kliplev Kirke

DAGSORDEN

1. Valg af dirigent
2. Beretning for det forløbne regnskabsår.
3. Det reviderede årsregnskab fremlægges til
godkendelse.
4. Budget for indeværende driftsår fremlægges.
5. Forslag fra bestyrelsen, herunder fremlæggelse
af investeringsplan for kommende år.
6. Indkomne forslag fra andelshaverne/
varmeaftagere.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
På valg: Thor Hedels (Genopstiller ikke)
Lisa Lassen (Genopstiller ikke)
Holger Kuhrt
8. Valg af suppleanter for bestyrelsen.
På valg: Morten Sommer
9. Valg af revisor.
10. Eventuelt.

Gudstjenester

Søndag d. 05 april. Kl. 09,00
Jens Barfod. Palmesøndag

Søndag d 05. april kl. 10.00
Gudstjeneste - Palmesøndag,
ved Kevin O. Asmussen

GammelGab

Lav loppesalg sammen med
dine naboer og gå LopAmok

MARKED

Forslag, der ønskes behandlet på
generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i
hænde senest 12 dage før generalforsamlingen.
Det reviderede årsregnskab samt eventuelle
forslag kan afhentes på selskabets kontor
senest 8 dage før generalforsamlingen.
Generalforsamlingen er åben for alle andelshavere.
Ikke-andelshavere kan tegne sig som
andelshaver ved indgangen.

på www.graasten-avis.dk

LopAmok
Gråsten

Gråsten Fjernvarme A.m.b.A

Søndag 05. april Palmesøndag
(Matt. 21,1-9 ( EWL)

Varnæs Kirke

Søndag 5. april kl. 10 guldkonfirmation
ved Povl Callesen

Nordschleswigsche
Gemeinde
(Den tyske frimenighed)
Søndag 05. april kl. 10.30 Gråsten
slotskirke: konfirmation
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Hørt i byen

Det blev Tina Slot, som
vandt 1. præmien, som
var en rygsæk og en rejsehåndbog, da Sydbank
havde inviteret 60 kunder
til et hyggeligt foredrag
om den legendariske
Route 66. Præmien fik
hun overrakt af direktør Brian Christiansen.
Desuden var der rødvin og dvd til Any
Møgelvang Hansen og
Marianne Petersen.

Skærtorsdag-Langfredag-påskelørdag-påskedag
Fra kl. 17.30 til kl. 20.00

søndAG den 5. April kl. 15.00

Pergolesi:

Menu

Gennem 108 år har der
været afholdt ringridning i Bovrup. Men i
år er ringridningen aflyst. Den skulle ellers
have fundet sted lørdag
den 27. juni. Årsagen
er, at man på generalforsamlingen i Bovrup
Ringridningforening ikke
kunne få besat to ledige
bestyrelsesposter.
Foreningens formand,
Bjarne Petersen, der har
været formand i to år, fortæller, at der kun mødte
bestyrelsen og tre tidligere
bestyrelsesmedlemmer,
som er over 70 år, op til
generalforsamlingen. 

88-årige Uffe Hansen
var sædvanen på talerstolen ved garantmødet i
Broager Sparekasse. Han
tog en kegle med en anekdote om to ældre, som
stod foran det gamle rådhus i Broager. - Vi skal i
krisetider bide tænderne
sammen, sagde den ene.
- Så er det en skam, at de
begge sidder i overmunden, svarede den
anden.
Konﬁrmation

Broager kirke

Påsketilbud
rejecocktail
Serveres med brød og smør

STABAT MATER
Foto: Stefan Klit Søndergaard

Direktør for Broager
Sparekasse, Lars
Christensen, får ingen
bonus, men en fast løn.
Det fastslog bestyrelsesformand, dyrlæge Peter
Johannsen på garantmødet. I regnskabet fremgår det, at direktøren får
1,199 millioner i årsløn.

Ringridning
aflyst i
Bovrup

****
Helstegt oksefilet
med bagt kartoffel & kryddersmør
Ta’ selv salatbar
****

Pernille Bruun og
Marie Degener Troelsen
fra Det kgl. Operakor
Jørgen Kaad, orgel
Entré 50 kr.

kr. 188,00
Kun mod forudbestilling

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.

Påskemenu
Tunmousse i laksesvøb på salat med
krebsehaler og krydderdressing

Pfarrbezirk Gravenstein der Nordschleswigschen Gemeinde
Pfarrbezirk Gravenstein der Nordschleswigschen Gemeinde

Rosa lammeculotte på tomat-squash gratin, serveret
med rosmarinkartofler og hjemmelavet tzatziki

2 retter kr.

198,-

Sønderjysk kaffebord

På grund af stor efterspørgsel har vi også
Sønderjysk kaffebord lørdag den 11. april kl. 14.30
Alt er optaget til Sønderjysk kaffebord Påskesøndag

Konﬁrmanderne 2009

Konﬁrmanderne
2009
Konﬁrmation palmesøndag, 5. april 2009, kl. 10:30, Gråsten slotskirke
palmesøndag,
5. april
2009,
kl. 10:30, Gråsten slotskirke
Tatiana Als, Solbakken
5, 6320
Egernsund;

Nadine Helene Bachmann, Påkjær 25 Nybøl, 6400 Sønderborg;
Elina Just5,
Borsinski,
Lågmajvej 21, 6320 Egernsund;
Ingeborg Petersen
spillede
Tatiana Als, Solbakken
6320 Egernsund;
Camilla Grau Hansen, Kongevej 39, 6300 Gråsten;
dygtigt på klaveret,
da
Nadine Helene Ferdinand
Bachmann,
Påkjær 25 Nybøl, 6400 Sønderborg;
Sebastian Hendricks, Gl. Færgevej 40 Alnor, 6300 Gråsten;
Broager Sparekasse
holdt
Elina Just Borsinski,
Lågmajvej
21,Amtsvejen
6320 Egernsund;
Christoph
Samuel Hoff,
60 Nybøl, 6400 Sønderborg;
garantmøde. Camilla
Sammen Grau Hansen,
Svenja Naujeck,
Sundgade
88, 6320
Egernsund;
Kongevej
39, 6300
Gråsten;
med sin mandFerdinand
var hun i Sebastian
Jens Jessen
Warm, Hedetoft
2 Kværs,40
6300
Gråsten;
Hendricks,
Gl. Færgevej
Alnor,
6300 Gråsten;
Kevin Wolff, Engparken 12 tv, 6300 Gråsten.
en årrække forstanderpar

Smørrebrød

Hver fredag 5 stk. uspecificeret smørrebrød
Til afhentning og bestilles gerne dagen før

kr.

100,-

Stjerneskud

I uge 16 fra tirsdag den 14. april til søndag
den 19. april. Stor flot stjerneskud til
afhentning

kr.

Smørrebrødsfestival
Smørrebrødsfestival fredag den 24. april.
Sild, smørrebrød og lune retter

kr.

65,-

125,-

Vi holder lukket 2. påskedag den 13. april

Christoph Samuel Hoff, Amtsvejen 60 Nybøl, 6400 Sønderborg;

på efterskolenSvenja
i Skelde. Naujeck, Sundgade 88, 6320 Egernsund;

Jens Jessen Warm,
Hedetoft
2 Kværs, 13.
6300
Konﬁrmation
2. påskedag,
aprilGråsten;
2009, kl. 10:00, Bov kirke

32 inkarnerede bridgeKevin Wolff, Engparken 12 tv, 6300 Gråsten.
spillere var forrige sønMarcel Carstens, Padborgvej 103, Smedeby 6340 Kruså;
Line Krøger, Birkevej 19, 6330 Padborg;
dag samlet til et slag
Louisa Ellen Mathies, Kummelefart 2 a, Kollund 6340 Kruså;
kort på Strandhotellet i
Konﬁrmation 2.Lynn
påskedag,
13.
april 2009,
kl.Fårhus
10:00,
Bov
kirke
Matthiessen,
Frydendalvej
45 B,
6330
Padborg;
Sønderhav. Størstedelen
Lennart Malling Nielsen, Fornbyvej 37, 6330 Padborg;
spiller hver uge i enten
Mathias
Kerk Schröder,
Hærvejen 24,
Bov, 6330
Padborg.
Marcel Carstens,
Padborgvej
103, Smedeby
6340
Kruså;
Gråsten Bridgeklub eller
Line Krøger, Birkevej 19, 6330 Padborg;
Gråseegnens Bridgeklub i
Louisa Ellen Mathies, Kummelefart 2 a, Kollund 6340 Kruså;
Se
Padborg.
på www.graasten-avis.dk
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Slotsgade 6
6300 Gråsten
Tlf. 74 65 15 67
www.1747.dk

Lidt udover
det sædvanelige

Gråsten

Lynn Matthiessen, Frydendalvej 45 B, Fårhus 6330 Padborg;
Lennart
Malling Nielsen, Fornbyvej 37, 6330 Padborg;
Grethe og Leif
Uth,
Mathias
Kværs, planlægger
i 2010Kerk Schröder, Hærvejen 24, Bov, 6330 Padborg. GOD BUFFET TIL DIN NÆSTE FEST - tlf. 7465 9206

I KONFIRMANDSTUEN

at køre på motorcykel de
4500 km fra Chicago til
Los Angeles. Turen koster
36.000 kr pr. person og
varer 16 dage.. 

Torsdag den 16. april kl. 19.00
sognepræst marianne østergård
petersen vil fortælle om forfatteren
Astrid lindgrens liv og forfatterskab.
marianne østergård petersen
byder efterfølgende på kaﬀe.
kom og vær med til en hyggelig aften.
På gensyn
Rinkenæs Menighedsråd

Rejecocktail eller tarteletter med høns i asparges eller *Dampet kold laks med
ad
hummerdressing, rejer, asparges og kaviar.
dM
o
G
3 x STEG: Mør, glaseret Oksesteg, kryddermarineret Kalkunbryst og
helstegt Svinekølle, salatbar med 6 slags salat og grønt,
Alt medfølger!!!
hjemmelavet kartoffelsalat og flødeporrekartofler.
Forret, 3 x Steg,
Æbletærte creme fraiche eller Islagkage (sælges kun i hele af 8 per.). Kun
salatbar og kartofler.

9950

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

LEVERES GRATIS OVERALT

Dessert KUN kr. 10,00.

WWW.GODBUFFET.DK

Blot de leverer emballagen tilbage inden 5 dage. Kontant betaling ved leveringen og husk depositum for emballagen kr. 350,-.
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Uge 46
11. november 2008
1. årgang

Har du smagt vores
hjemmelavede pølser?
2 Kg Herregårds rødkål
Beauvais

20

00

under
½ pris
Begrænset
parti

Kyllingebryst
ﬁlet

Kalkun Gorden Bleu

Thise
økologisk
minimælk

med ost
og skinke

10 stk

50

kun

5

00

Villa
Bona Terra
rødvin

800 g

Gråsten

00

Blå cirkel
kaffe
500 gr

3 liter
brik

kun

38

kun

00

Max 2 pakker pr kunde
Begrænset parti

65

5 pakker

99

00

00

Lidt ekstra fra Pølsemagerne
Kartoffel
spegepølse
Lavet efter de

frit valg

39

SuperBrugsen Gråsten

originale

95

.

Kurzke
op
skrifter

Annoncen er trykt med forbehold for trykfejl

tlf. 73 65 26 00

.

www.talent-for-butik.dk

