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Derfor
fejrer vi
påske
Af Gunnar Hattesen

Påskeæg og gækkebreve, påskelam
og påskeferie. Det er nogle af de faste traditioner, vi forbinder med
påske. Men hvorfor er det, at vi i
det hele taget markerer påsken? Og
hvad er det nu, der er så specielt ved
denne højtid, at dagene ligefrem har
fået særlige navne - s kærtorsdag,
langfredag og påskesøndag. Har
det noget med Jesus at gøre?

Åbningstider
I PÅSKEN

Vi har åbent
alle påskens dage
kl. 9.00-18.00
gråsten

Tlf. 74 65 10 19

Åbningstider
I PÅSKEN

SkærtorSdag kl. 10-18
langfredag kl. 10-18
PåSkelørdag kl. 8-18
PåSkeSøndag kl. 10-18
2. PåSkedag kl. 10-18

kruSå

Tlf. 74 67 12 26

På en mark ved Kollund med udsigt ud over Flensborg Fjord tog man forleden forskud på forårsglæderne, da der blev født
nogle påskelam. Foto Jimmy Christensen
Vi skal starte med Jesus
indtog i Jerusalem palmesøndag. Skærtorsdag aften
indstifter han nadveren, og
senere samme aften følger
Judas' forræderi. Jesus

bliver fanget i Getsemane
Have omkring midnat.
Langfredag bringes han for
ypperstepræsten og Pontius
Pilatus, tortures af romerske soldater og korsfæstes

KRYSTALVASK

½

pris

Normalpris
kr. 139,-

SPAR
69,50

Krystalvask omfatter ekstra skumforvask,
højtryksvask, hjulvask, ekstra undervognsvask,
vådpolering, lakforsegling og ekstra tørring.
Tilbuddet gælder frem til mandag den 20. april.

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

på Golgatha, hvor han dør
i løbet af nogle timer.
Påskemorgen skal kvinderne ud til graven for
at gøre liget i stand, men
stenen er rullet væk fra

gravhullen, og indenfor
møder de nogle hvidklædte
engle, der fortæller, at Jesus
er genopstået. 

Vi holder åbent på

Søndag fra 10-16

Lidt ud over det sædvanlige

Åbningstider
til påske

Tirsdag
Onsdag
Tors-fre
Lørdag

Gråsten

9,00-19,00
9,00-19,00
Lukket
8,30-17,00

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

Skal der mere end duften
af påskeblomster til, for at
friske dit badeværelse op?
Kig ind i sønderjyllands største udvalg af
kvalitetsfliser og -klinker.
Vi har også åbent påskelørdag

KFN-Keramik Gråsten ApS · Ulsnæs · Tlf. 7465 0316 · Hvis du skal ha’ noget klinket
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Forårs
fest
Egernsund Pensionistforening holder onsdag
den 15. april forårsfest på
Holbøl Landbohjem.
- Vi skal spise en god

Ny
formand
Det blev som ventet Ebbe
Johannsen, der hidtil
har været næstformand,
der blev ny formand for

Kyobe Sønnichsen, Stine Rasmussen og Mette Magnussen er parate til at ekspedere
kunderne i den nye blomsterbutik.
Foto Jimmy Christensen

Ny blomsterbutik
med spændende
varer
Staoil i Gråsten har åbnet en ny blomsterbutik.
Forretningen hedder
"Bentes Blomster" og slog
fredag dørene op. Lokalet,
som blomsterbutikken

blomster op i, har tidligere
indeholdt videoer.
Det bliver blomsterdekoratør Mette Magnussen,
som får det daglige ansvar
for butikken. Hun satser

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

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

3 stk

Af Gunnar Hattesen

SE TIL DOMMED

FRA SKABELS

E TIL DOMM

Jens Barfod

e

som
præst for den danske menighed i Schweiz.
Bogen er på 180 sider og
udkommer på Dronning
Margrethes fødselsdag,

Økologisk
vadehavslam

1500-1900g

fra Tøndermarsk
½ kg

Friskrøget
Unghane

EDAG

Gråsten Slotskirk

Friskslagtet
Unghane

Frit
valg

2 stk.

AG

Gråstens sognepræst Jens
Barfod sender en ny bog
på gaden. Titlen på bogen er "Fra skabelse til
dommedag".
- Bogen er mit testamente
over 30 års præstegerning
i Gråsten. Bogen indeholder mange af de ting, som
Slotskirkens rum har inspireret mig til, siger 67-årige
Jens Barfod, som 1. august
tiltræder et nyt embede

1500-1900g

Stk.
kr. 59.95

Lokalkomiteen for Ældre
Sagen i Gråsten, da bestyrelsen konstituerede sig. Ny
næstformand og kasserer
blev Niels Johansen, der er
tidligere direktør på Vitfoss
og byrådsmedlem. 

Testamente
over 30 års
præstegerning
FRA SKABEL

på friske blomster, og hun
håber, at folk vil gøre det
til en oplevelse at handle
hos hende. 

Unghane

middag, nyde hyggeligt
samvær og have en svingom
til fin musik, fortæller formanden Marie Gormsen.
Der afgår bus fra Broager
kl. 11 og Skovgade i
Egernsund kl. 11.15. Prisen
er 170 kr. og tilmelding
kan ske på tlf. 74440465. 

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

Kværsgade 18, Kværs
6300 Gråsten
Telefon 74 65 90 71

Gårdbutikken er åben
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

torsdag den 16. april. Den
indledes med den prolog,
som Jens Barfod holdt pinsedag 1985 for Dronning
Ingrid, da Gråsten og
Sønderjylland markerede
50 året for hendes ankomst
til Danmark. Bogen rummer både prædikener, juleprædikener og en omtale
af billederne i Slotskirken.
Bogens sidste kapitel indeholder den prædiken, som
Jens Barfod holdt i forbindelse med mindegudstjenesten for Dronning
Ingrid efter hendes død i
år 2000.
På udgivelsesdagen vil
Jens Barfod fra kl. 15.30
signere bogen i Gråsten
Boghandel. 

kr. 39,95

Oplag: 15.000 eks. ugentlig

Ansvarshavende
redaktør

Ældre Sagen i Gråsten
indbyder onsdag den
15. april kl. 14.30 i
Ahlmannsparken til et
foredrag med Gråstensejleren Anker Hansen,
som vil fortælle om en sejltur, hvor han rundede Kap
Horn, der er det sydligste
punkt af Sydamerika. Kap
Horn blev første gang rundet af europæerne i 1616 af
en hollansk ekspedition. 

fra

kr. 99,95 kr. 99,95 kr. 99,95 Kr. 99,95
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Møde om
Kap Horn

Grafisk tilrettelæggelse
Hans-Ole Nielsen
www.graphos.dk

Bemærk! Ny mailadresse

graasten-avis@graphos.dk

Reporter

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

9

350-625 g. FROST

95

SPAR OP TIL 1400
Skinkeschnitzler

Wokstrimler

3-4 stk./500 g.

max. kg pris
v/1 stk. 28,43

Nakkekoteletter

600 g.

4-5 stk./600 g.

Pakkemarked

40.-

Rundstykker, Mini flutes, Fuldkornshåndværkere,
Håndværkere, Møllehjul, Rugfler, Baguettes low fat
eller med hvidløg. Højst 3 poser pr. kunde
– derefter er prisen pr. pose kr. 20,95/23,95.

Chorizokoteletter

max. kg pris
100,00

7-8 stk./700 g.

500 g.

4 poser
Merrild

BAGES I OVN VED
180°C CA. 45 MIN.

Økologisk Friland hakket blandet
svine- og oksekød 9-15 %
400 g.

99.-

400-500 g. Rød originalristet 103,
Rød mørkristet 304, Koffeinlet,
Good Origin eller Økologisk

max. kg pris
v/4 ps. 61,87

Mexicansk farsbrød
800 g.

Lækre
italienske kartofler
Kv. 1

5

pr. ½ kg

95

Økologisk Friland
hakket svinekød 9-15 %
400 g.

Økologisk Friland
hakket oksekød 9-15 %
400 g.

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

kg pris
11,90

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

Tilbuddene gælder t.o.m.
lørdag 11. april 2009
Se også ugens tilbud
på www.superbest.dk

Der tages forbehold for leveringssvigt, afgiftsændringer, billed- og trykfejl.

Krydderhakkebøffer

STEGES 6-8 MIN.
PÅ HVER SIDE
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Optiker Elsebeth Christmas Møller foretager dagligt synsprøver. Foto Jimmy Christensen

Synsprøve hos
Profil Optik

Elsebeth Christmas Møller
byder dagligt kunder
indenfor i Profil Optik
i Gråsten til en gratis
synsprøve.
- Tidligere var det øjenlæger, som foretog synsprøver,
men de overlader i stigende

grad opgaven til os, fortæller Elsebeth Christmas
Møller, der har arbejdet
som optiker i 31 år.
Hvis kunden ikke i forvejen går med briller, får han
eller hun tjekket, hvad de
kan se.

Gråsten
Udlejning
Siden 1973

- Dermed får vi et klart
indtryk af, hvilken glasstyrke vedkommende skal
have. Når ældre skal have
fornyet deres kørekort,
er vi også inde i billedet.
Der er nemlig bestemte
regler for, hvad man skal
kunne se, fortæller 52-årige Elsebeth Christmas
Møller, der kom til
Gråsten for 14 år siden.

Aase og Finn

NALMADEBRO 16 · 6300 GRÅSTEN · TLF. 20431913

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

v/ Ravns Malerfirma

- alt malerarbejde udføres
- altid et godt tilbud i butikken

Salg-Service-Reparationer Såvel store som småt
Eli Hjort-Pedersen Drosselvej 8, Kollund
Tlf. 74 67 87 99 www.elis.dk

Conny Hansen

MALERENS LAGERSALG
Tlf. 74 44 27 24
Bil 40 74 27 24

ALT INDENFOR HÅRDE HVIDEVARER

Regnskabs
service

Alnor Borgerforening har
indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling
torsdag d. 16 april kl.
19.30 på Förde Schule for
at diskutere, om foreningen fortsat skal bestå eller
skal nedlægges.
- Vi mangler at få valgt

tre bestyrelsesmedlemmer. Hvis det ikke lykkes,
må vi nok regne med, at
foreningen bliver nedlagt,
fortæller Ejnar Mikkelsen,
der bor i Rinkenæs. Han
er ikke villig til at fortsætte
på formandsposten.
Ejnar Mikkelsen opfordrer borgerne til at møde
op for at sikre, at Alnor
fortsat har et talerør.
Borgerforeningen har
godt 50 medlemmer. 

Autoriseret elinstallatør

TØMRER & SNEDKERFORRETNINGApS

VISITKORT LAVES
Pr-Foto
TLF. 29 25 95 50

Nyt blod
i Alnor

og Svend Nielsen, Gråsten
Boghandel. Suppleant
blev Bente Kraag, Salon
Hårtotten.
Som revisor genvalgtes Lis Bredahl, Tøj &
Ting, mens Morten
Latter, Center Pub, blev
revisorsuppleant. 

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

BENT CHRISTENSEN

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

Der var genvalg
over hele linien, da
Centerforeningen for
Ulsnæs-Centret holdt
generalforsamling.
Gurli Nielsen, Gråsten
Boghandel, blev genvalgt
som formand og til bestyrelsen var der genvalg af
Torben Nielsen, Bygma,

Udlejning af container
Udgravning med minigraver
Afhentning af jern/metal
Kurérkørsel i ind- og udland

jesperkrause@hotmail.com · www.jesperkrause.dk

VinduesMester

I spidsen
for Ulsnæs
Centret

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

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

- De fleste kunder kommer først til os, når der er
noget, de ikke kan se. Det
er så min opgave, at vejlede
om de skal have briller
eller kontaktlinse, fortæller
Elsebeth Christmas Møller,
som peger på, at folk også
selv kan gøre noget for at
bevare et godt syn.
- Det er vigtigt at få gode
synsvaner. Lys er utrolig
vigtigt. Det er også vigtigt
med vitaminer, mineraler
og varieret kost, tilføjer
hun.
En synsprøve tager typisk
20 minutter.
- Det meste af tiden går
med at afklare, hvorfor
kunden er her. Er det fordi
han eller hun skal have
et nyt kørekort eller fordi
de skal have læsebriller.
De fleste briller koster fra
2000 kr og opefter, forklarer Elsebeth Christmas
Møller.
- Mange køber briller
til 5.000-7.000 kroner og
typisk betaler man 300 kr
i 12 eller 24 måneder, fortæller Elsebeth Christmas
Møller. 

Salon Helen

v/ Helen Schauer
Vestergade 4 A, Varnæs
6200 Aabenraa

Gråstenvej 38 • Felsted

Tlf.: 7468 6066

www.felsted-radio.dk

SØGÅRD MASKINSTATION

Nybøl grill

& ENTREPRENØR
AUT. KLOAKMESTER

• ALT I NEDSIVNINGSANLÆG OG KLOAK
Tlf. 74 68 82 52 • Mobil 20 29 92 52

14.30-17.00
13.00-17.00
9.00-12.00

VESTERGADE 27 • 6310 B ROAGER
SVEND AAGE THOMSENS

Tlf. 74 68 00 86

• ALT MASKINSTATIONSARBEJDE

Åbningstider:
Man-, torsdag
Fredag
Lørdag

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

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

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

-forretning:Layout 1 31/03/09 15.52 Side 4
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www.kliplev-lavpris.dk

HVIDT TRÆ

TRYKIMPRÆGN. TRÆ
kr./m
16 x 100 mm ru hegnsbrædder
3,50
19 x 100 mm ru brædder
5,50
25 x 45 mm ru klemlister
4,95
25 x 100 mm ru brædder
10,00
25 x 125 mm ru brædder
12,00
25 x 150 mm ru brædder
15,00
25 x 175 mm ru brædder
18,00
25 x 200 mm ru brædder
22,00
38 x 57 mm lægter
6,50
75 x 75 mm stolper
16,00
100 x 100 mm stolper
27,00
87 x 87 mm høvlet H-stolper
270 cm lgd.
pr. stk. 109,00
28 x 120 mm høvlede terrassebr.
12,00
45 x 95 mm høvlede planker
14,00
45 x 120 mm høvlede planker
21,00
45 x 145 mm høvlede planker
27,00

LOFT OG GULV
15 x 120 mm rustikbrædder,
glat, lud- og voksbehandlet,
endenotet, kvalitet A/B
25 x 158 mm gulvbrædder,
massiv ovntørret fyr,
endenotet, kvalitet B

kr./m2
69,95
89,95

Vi har altid 72 forskellige typer lister
på lager.

RUNDE PÆLE
kr./stk.
13,00
21,00
28,00
35,00
85,00

Ø5 x 150 cm spidse
Ø7 x 150 cm spidse
Ø7 x 200 cm spidse
Ø7 x 250 cm spidse
Ø10 x 300 cm

22 x 95 mm høvlet forskalling
38 x 57 mm skillerumslægter
38 x 73 mm taglægter T-1
ved 500 m.
45 x 95 mm reglar
45 x 145 mm spærtræ
45 x 195 mm spærtræ

kr./m
6,95
6,00
8,95
6,95
12,00
25,95
34,95

RU BEKLÆDNING
2

15 x 120 mm beklædning
22 x 120 mm klinkbeklædning

kr./m
89,00
99,00

22 x 120 mm stern
over / mellem / under

kr./m
15,95

HUSK:
Vi har også skruer,
beslag, søm, rawplugs,
alukapsler og meget mere

Trævinduer og -døre

PLADER
13 mm gipsplader, GDS
120 x240 cm
13 mm gipsplader, MKgodkendt 120 x 240 cm
13 mm gipsplader MK-godkendt
90 x 240 cm
13 mm gipsplader MK-godkendt
120 x 270 cm
13 mm vådrumsgipsplade MKgodkendt 90 x 250 cm
9 mm x-finerplade med spor
12 mm x-finerplade m. spor
12 mm tag-x-finerplade
15 mm tag-x-finerplade
18 mm tag-x-finerplade
12 mm MDF plade
16 mm MDF plade
19 mm MDF plade
22 mm gulvspånplade
62 x 242 cm

kr./stk.
42,00
59,00
59,00
75,00
95,00
159,00
189,00
199,00
219,00
279,00
169,00
209,00
259,00
85,50

Vinduer

Kr./stk.

60 x 60
90 x 90
119 x 119

819,00
1.180,00
1.410,00

Sidehængt
2-fags
6 ruder

89 x 99

1.540,00

Med
fyldning

Med
fyldning,
sprosser,
6 ruder

BETONTAGSTEN
Benders type 2 K
teglrød eller sort
inklusiv diffusionsåbent undertag
til en værdi af 16,- kr. pr. m
2

89 x 189
95 x 205
95 x 212

2.999,00
2.999,00
2.999,00
3.599,00
3.599,00
3.599,00

Ovenstående er lagervare

Vor leverandør har altid
5.000 standardelementer
på lager i 53 størrelser
- leveringstid 3-5 dage
Få oversigt over alle 53 størrelser
på www.kliplev-lavpris.dk
Alle priser er inklusiv moms kontant betaling
Levering efter aftale - vi leverer
i hele Sønderjylland

Malerafdelingen har bl.a. også:
Farvetonemaskine
træbeskyttelse - spartelmasse
- fugemasse - tape - pensler
- fugeskum - malerruller
- og meget mere

TRÅDHEGN
kr./rl.
339,00

0,90 x 25 m grøn

Vi har flere størrelser i trådfletning,
havehegn, volierenet, glat tråd og
tentorpæle

kr./stk.
8,50
12,00
16,50
22,00

5 x 20 x 40 cm
5 x 25 x 50 cm
5 x 40 x 40 cm
5 x 50 x 50 cm

kr./m2
73,00
95,00

kr./m2
299,00

GLASULD U-37
kløfri - støvfri - formstabil
95 mm Guardian 60 x 90 cm
Pris pr. m2 ved hel palle

23,95

TRÆBETON
kr./stk.
119,00

25 mm 60x240 cm lys,
fin uld med fas

PARTIER I TRÆ - NYT
kr./m.

19 x 100 mm høvlet
og trykimpr. lgd. 240 cm
25 x 150 mm høvlet
og trykimpr. lgd. 360 cm
50 x 150 mm trykimpr.
lgd. 360-450-540 cm

4,95
10,00
19,00
kr./m2
60,00
80,00

Hel-palle-priser
25 kg.

7,5 x 40 x 60 cm
10 x 40 x 60 cm
Lecablokke
10 x 19 x 49 cm
Fundablokke 15 x 20 x 50 cm
Plantesten, grå (8-tallet)

kr./ps.
28,00
kr./stk.
22,00
29,00
9,20
9,40
19,00

Bondegårdssten

grå 6 x 14 x 21 cm pr. m2

69,00

Ud over de nævnte varer
har vi også f.eks.:
Pudsemørtel, vandskuringsmørtel,
betonmix, lecanødder, limtræ,
flagstænger, kloakrør, mursten og
-overliggere, rionet, kamstål,
stålskinner, alukapsler
samt en butik med
søm, skruer, beslag, værktøj, lim,
fugemasse, rørskåle, murbaljer,
spande

389,00

TAGPAP

119,00
99,00

NYHED

Gasbeton

2

89,00
79,00
69,00

kr./m2
29,00
49,00
59,00
89,00

50 mm gulvflamingo
100 mm gulvflamingo
150 mm gulvflamingo
220 mm gulvflamingo

Cement

HAVEFLISER

10 mm 5-lags opal
inklusiv tilbehør
16 mm 5-lags opal
inklusiv tilbehør

kr./m

ISOLERING

Beklædning trykimpr.
Sibirisk lærk klinkbeklædning

THERMOTAG

STÅLTAGPLADER
Trapezplader
sort / teglrød / lysegrå
21 - 49 m
50 - 100 m
100 Tagstensprofil
sort / rød
21 - 100 m
100 -

259,00
109,00
199,00
169,00
249,00
619,00

Alle vore betonvarer er
trekantmærkede.

46,95 kr. / m

89 x 189
95 x 205
95 x 212

199,00
349,00
249,00
399,00
369,00
559,00
325,00
99,00
179,00
69,00
99,00
199,00

Priserne på belægningssten
er frit leveret ved 50 kvm.

ved totalleverance af tagløsning
min. 100 m2

Yderdøre

5 ltr.
10 ltr.
5 ltr.
10 ltr.
5 ltr.
10 ltr.
Sokkelmaling, sort
2½ ltr.
Forankringsgrunder
2½ ltr.
5 ltr.
Vævklæber
5 ltr.
10 ltr.
Glasvæv 1. sort. grundet 25 m2
Miljøvæv / strukturvæv
1. sort. grundet
25 m2
Stampet kalk
20 ltr.
Skalcem 100 hvid
10 ltr.
Tag- og murasfalt
5 ltr.
10 ltr.
30 ltr.

14x21 cm
Bondegårdssten, grå 6 cm
Herregårdssten, grå 5,5 cm

med 30 års garanti:

Tophængt

Loftmaling glans 5,
hvid
Vægmaling glans 10,
hvid
Murmaling, hvid

BELÆGNINGSSTEN

Vi har også spånplader og støbeplader
- husk lim, skruer og bits.

med lavenergiglas
bredde x højde
i cm

Den lille malerafdeling
tilbyder:

Svejse-GF underpap 1x10 m
Svejse-PF overpap 1x8 m

kr./rl.
269,00
399,00

Personlig vejledning
og betjening
Gode pladsforhold
for trailere og varebiler

priser
Se alle vore
iden:
på hjemmes
-lavpris.dk
www.kliplev

Åbningstider
Mandag - fredag
Lørdag

kl. 8.00 - 17.00
kl. 9.00 - 12.00

PLASTTAGPLADER
Trapezplader
109 x 244 cm naturel
109 x 310 cm naturel
109 x 364 cm naturel
109 x 488 cm naturel
105 x 244 cm glasklar
105 x 310 cm glasklar
105 x 364 cm glasklar
105 x 488 cm glasklar

kr./stk.
95,00
125,00
145,00
195,00
165,00
205,00
235,00
335,00

Kliplev Søndergade 10 • 6200 Aabenraa
Tlf. 7468 1300 • Fax 7468 1700
mail@kliplev-lavpris.dk • www.kliplev-lavpris.dk
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Værksted
klar igen
Fem uger efter branden
kunne en glad indehaver
af Kværs Autoophug, Lars
Nyhuus, genåbne værkstedet, hvor han reparerer
biler.
Det er Søgård Byggeforretning, der har udført
det flotte stykke arbejde. 

BROAGER BILSYN

Se
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på
www.graasten-avis.dk

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

BUI på jagt
efter nye folk
Af Gunnar Hattesen
Broagerland Ungdomsog Idrætsforening har
1.200 medlemmer. Det
oplyste formanden Stig H.
Sørensen på hovedforeningens generalforsamling,
som samlede henved 25
medlemmer.
- De enkelte afdelinger
kører supergodt og alle har
en god og sund økonomi.
De enkelte afdelinger har
alle overstået deres generalforsamlinger, og der har
været diverse ændringer i

Book en tid til syn på tlf. 61 60 08 08
eller www.bbsyn.dk.
Du kan også benytte
vores DRIVE-IN syn.

de forskellige bestyrelser.
Alle er dog besat og fuldt
beslutningsdygtige, sagde
Stig H. Sørensen, der har
stået i spidsen for BUI i
15 år.
BUI-formanden oplyser,
at man i hovedbestyrelsen
mangler to bestyrelsesmedlemmer. Han har indkaldt
til hovedbestyrelsesmøde
den 14. april, hvor man vil
prøve at finde en løsning
på problemet.
- Det kunne eventuelt
være en ændring i forhold
til den nuværende struktur. Vi mangler to personer, der kunne tænke sig at
komme ind i bestyrelsesarbejde og som er interesseret

i Broager og den idræt, der
foregår i området. Og det
behøver ikke at være folk,
der tidligere har erfaring
med bestyrelsesarbejde,
faktisk tror jeg det ville
være dejligt og sundt med
et par friske, nye pust, der
ikke nødvendigvis har så
mange forbehold og kendskab til, hvordan vi har
gjort det de sidste mange
år. BUI trænger måske til
en ny måde at tænke på og
nye personer i forretningsudvalget vil i samarbejde
med den tilbageværende
bestyrelse kunne videreudvikle BUI i positiv retning,
tror Stig H. Sørensen, der
bor i Sønderborg. Gennem
sit arbejde rejser han over
100 dage om året og har
bebudet, at han gerne
ønsker at blive afløst på
formandsposten. 

Egernsund Malerforretning

Ramsherred 3
6310 Broager

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

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

Grillbakke
4 Ringriderpølser
4 Grillkoteletter
4 Hakkebøffer

49

95

Spar
30.00

Ovnklar
Svinekam

Coop
Sild

uden ben
35004000 gr.

Krydder,
Marinerede
eller Karry

Kun

2 glas

130 40

SuperBrugsen Broager

00
.

Ålborg
Taffel
Akavit
70 cl.

00

Spar
25.90

tlf. 73441500

85

Broager

00
.

plus
embl.

Spar
19.95

Storegade 10
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Birgit Tarzarni og Mads Friis håber, at Rinkenæshus vil
blive et nyt trækplaster for byens og egnens befolkning.

Foto Jimmy Christensenv

Rinkenæshus
skal skabe
nyt liv i byen

Af Gunnar Hattesen
Det er hyggeligt og dejligt i Rinkenæs sådan en
fredag eftermiddag, hvor
solen bager og byen byder
velkommen til den nye
bestyrer af Rinkenæshus,
Birgit Tarzarni.

Vorherre stråler igen ned
til os. Rinkenæshus stråler, sagde Mads Friis fra
Benniksgaard Hotel i sin
velkomst. Han håber, at
stedet vil blive noget af et
trækplaster for byens og
egnens befolkning, som
her finder et nydeligt, velrenoveret og velbeliggende
samlingssted.
- Mange har tilbragt
fornøjelige timer på
Rinkenæshus. I min
barndom sad jeg med
min bror til gåsespil. Jeg
vandt aldrig, men vandt
dog i kærlighed, sagde
Mads Friis, som håbede,
at Rinkenæshus igen vil
skabe nyt liv i byen. 

Godt et halvthundrede
mennesker er mødt op
for at tage Rinkenæshus
i brug efter at det har
gennemgået en nænsom
ansigtsløftning.
- Det er en superdag.

Slesvigsk Parti
opstiller 14
kandidater
Slesvigsk Parti har på et
opstillingsmøde opstillet
14 kandidater til valget
til Sønderborg byråd, der
foregår tirsdag den 17.
november.
Partiets spidskandidat
er Stephan Kleinschmidt,
Sønderborg. Fra Gråsten
og Broager er der opstillet fem kandidater. Det er
Karin Festersen, Tørsbøl,
Dieter Jessen, Skobsbøl,
Bodil Matzewska,
Alnor, Rainer Naujeck,
Egernsund og Claudius
Schultz, Rendbjerg. 

Lidt
udover det Gråsten
sædvanelige

Lidt
udover det Gråsten
sædvanelige

Påsketilbud
Skærtorsdag-Langfredag-Påskelørdag-Påskedag
Fra kl. 17.30 til kl. 20.00

Menu
rejecocktail
Serveres med brød og smør
****
Helstegt oksefilet
med bagt kartoffel & kryddersmør
Ta’ selv salatbar
****

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.

Musik og Sportsbar

Live
Musik

The Noodles
Lørdag d. 11/04
kl. 13.00-15.00 og kl. 23.00-02.00

AN
AY-BR
R
D
VIN BRILLE
A NS
AY-B
SOL
V R
– OG
PRØ

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

KØB RAY-BAN SOLBRILLER PÅ
ABONNEMENT FRA KUN

41,–
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PR. MD. VED 24 MDR.
O,- I UDBETALING, O,- I
RENTER OG O,- I GEBYR

OPTIKER MØLLER
JERNBANEGADE 16 ∙ SØNDERBORG ∙ TLF. 74 42 25 54
SLOTSGADE 4 ∙ 6300 GRÅSTEN ∙ TLF. 74 65 25 16
W W W.PROFILOPTIK.DK

Iflg. den nye skiltningsbekendtgørelse, skal vi generelt orientere om følgende: Et lån på 40.000 kr. over 5 år har
en nominel årlig rente på 0,00% og en ÅOP på 0,0% i Profil Optik.
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125 til
borgermøde
i Felsted
Borgerne i Felsted har længe deltaget aktivt i at få lavet en udviklingsplan for byen. Felsted Borgerforening
holdt forleden et borgermøde med
125 deltagere, hvor byplansarkitekt
Bo Riis Dun præsenterede en udviklingsplan, som han mener, den
skal se ud efter borgernes input.
Borgerforeningens formand, Troels Olesen,

fortæller, at der er syv vigtige punkter i planen.
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For det første skal der
anlægges en omfartsvej
vest om Felsted, så man
ikke får den tunge trafik
ind gennem byen. For
det andet skal der ske en
tiltrængt fornyelse af bymidten. For det tredje skal
der oprettes nye boligområder. For det fjerde skal
der etableres grønne områder. For det femte skal
der igangsættes projekter,
der giver mere ”liv i byen”
bl.a. en skøjtehal. For det
sjette skal der arbejdes med
sundhed. For det syvende
skal Felsted være en klimavenlig by.
Alt dette skal udvikles
oven på byens nuværende
kvaliteter, som i 2008
gjorde Felsted til det sted i

Aabenraa kommune, hvor
der blev solgt flest parcelhusgrunde, siger Troels
Olesen.
På borgermødet meldte
mange sig til de interesseog arbejdsgrupper, som nu
bliver etableret for at gøre
planen til virkelighed. Der
er en gruppe for næsten
alle 7 punkter i udviklingsplanen. Disse grupper
kan man stadig melde
sig til ved at kontakte
bestyrelsen.
Udviklingsplanen bliver
udstillet på biblioteket
efter påske, så alle Felsteds
borgere har mulighed for
at se den. Borgerne kan
indtil 1. maj komme med
bemærkninger til planen. 

 Foto Jimmy Christensen

Ny butik for
8 mio. kr
Af Jonas Mørk-Jensen
Super Spar i Felsted har
været felstedborgernes
dagligvarebutik i over
10 år. Den 46-årige Ole
Søndergaard har nu haft
Super Spar i Felsted i et
år, og i den tid er der sket
mange ting i butikken.
Ikke mindst den store
ombygning.
- Selve ombygningen blev
planlagt, da jeg overtog
butikken, fortæller Ole
Søndergaard, der har været
købmand i 30 år.
Han startede som grøntmand og senere blev han
butikschef. Han drev købmandsbutik til 1994, men
solgte den så til Edeka.

Derefter købte han Favør
i Havnbjerg. Overtagelsen
af Super Spar i Felsted har
været en god forretning.
- Jeg er blevet taget
godt imod, fortæller Ole
Søndergaard, som nævner,
at ombygningen har kostet
8 mio. kroner.
Ombygningen har betydet, at der er kommet flere
ferske varer i butikken og
sortimentet er blevet større.
- Det er blevet mere
overskueligt at handle
i Super Spar, peger Ole
Søndergaard på og tilføjer, at omsætningen er
blevet forøget med 15-20
procent. 

Bestyrelse
på plads
Pokaler til
årets spillere
i Kværs

Kværs Hallen dannede
forleden rammen om overrækkelse af pokaler til årets
spillere. Følgende fik overrakt pokaler:
U-6 Hele holdet blev
årets spiller både piger og
drenge.
U-8 Anne Mai Poulsen

U-12 Piger Nana Lenger
U-12 Drenge AA Mikkel
Johannsen
U-12 Drenge 5-mand
Rasmussen
U-14 Drenge Bjarne
Asmussen
U-16 Drenge Simon Friis
U-17 Piger Nana
Eskildsen
U-17 Piger Årets
Kammerat Sara Lenger 

Bestyrelsen for Kliplev
Hallen har på sit første
møde efter generalforsamlingen konstitueret sig med
Jens Veng, som formand.
Næstformand og sekretær
blev Michael Erbs og kasserer og med ansvar for pr
og reklame blev Severin
Sivesgaard.

Menige bestyrelsesmedlemmer er Jesper
Bigum Petersen, Hans
Henrik Jensen, Bendix
Wolff og Bjarne Petersen.
Repræsentant i Kliple’
Mærken er Jens Veng,
mens Bendix Wolff er
repræsentant i Kliplev
Centret. 

El-installationsﬁrma
G. Frydendall Aps

BYENS ELEKTRIKER
Borggade 5

6300 Gråsten

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

Kvalitets krukker
til både ude og inde

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

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

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

Lidt udover
det sædvanelige

•Olielamper

Gråsten

9

Uge 46
11. november 2008
1. årgang

Fhv. uddeler Kaj Clausen var en myndig dirigent. Til højre ses uddeler Jesper Thomsen og
formanden Erling Nissen.
Foto Jimmy Christensen

SuperBrugsen
ruster sig
mod Bilka
Af Gunnar Hattesen
Konkurrencen mellem
dagligvarebutikkerne bliver hårdere i fremtiden,
og det vil SuperBrugsen i
Gråsten ruste sig mod.
Det var en optimistisk
formand for Gråsten og
Omegns Brugsforening,
Erling Nissen, som stillede op til generalforsamlingen onsdag aften i
Ahlmannsparken.
Erling Nissen betegnede SuperBrugsen i
Ulsnæs-Centret som en af
Danmarks flotteste efter
ombygningen i fjor.
Finanskrisen har
også kunnet mærkes i
SuperBrugsen, men foreningen er velpolstret.
- I efteråret blev
Danmark ramt af finanskrisen. Det betød en
afmatning, sagde Erling
Nissen, over for de 150
medlemmer.
- Krisen betyder måske
også, at folk søger mere

til discountbutikker i
en periode. En stigende
grænsehandel er også en
medvirkende årsag til, at
omsætningen stagnerede.
Vi ser nu, at det ikke kun
er øl, vand og konfekture,
der handles på den ”anden
side”, mens også almindelige dagligvarer, nævnte
Erling Nissen, som også
pegede på, at Bilka åbner
afdeling i Sønderborg til
sommer.
- Vi har derfor taget de
nødvendige skridt til at
modstå de nye udfordringer, sagde Erling Nissen,
som glædede sig over, at
butikken i Ulsnæs-Centret
er meget miljørigtig.
Vi har skiftet fyret ud,
gået fra Freon kølemiddel
til CO2 kølemiddel og der
er opsat sparepærer i hele
salgsområdet, fremhævede
Erling Nissen.
Uddeler Jesper Thomsen,
oplyste, at brugsens

medlemstal er gået stærkt
fremad og foreningen
har nu 4598 medlemmer.
Butikken har 58 ansatte.
Det svarer til 39 fuldtidsansatte stillinger.
SuperBrugsen har brugt
120.000 kroner på at støtte
de lokale foreninger med
spilledragter, annoncer,
skilte og Ok-kort.
- Det er ikke Netto, Aldi
eller Fakta, som sponserer
foreningslivet, understregede Jesper Thomsen, som
nævnte, at brugsen har
en egenkapital på 23 millioner kroner. Det er en
usædvanlig høj egenkapital, der betyder, at Gråsten
og Omegns Brugsforening

PRIMA
VINDUESLØSNINGER
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

er velkonsolideret. Den
bliver ikke pustet omkuld,
selv om konkurrencesituationen skulle blive skærpet.
SuperBrugsen er trimmet, så den ikke alene
matcher nye tiltag i

Gråsten, men også på sønderjysk og landsplan, hvor
SyperBrugsen Gråsten
klarer sig endog meget flot
i diverse sammenligninger.
- Vi har en sund økonomi, vi sørger for at give

vore kunder en god oplevelse og vi er klar med nye
initiativer for at sikre vores
centrale position, sagde
Jesper Thomsen, som takkede personalet for en stor
arbejdsindsats. 

Løbetræning i GIG 2009
Kom og vær med! Succesen fortsætter!
Kunne du tænke dig at komme i gang med at løbe?
Så har vi helt sikkert et hold hvor du passer ind.
I år tilbyder vi, gå-løbe begynderhold, almindelig begynderløbetræning,
begynderløb for børn-unge, 5-km hold og hold for rutinerede løbere.
Alle hold starter i år tirsdag d. 14. april 2009 kl. 17.00
ved Badminton-hallen på Johs. Kochsvej i Gråsten
(overfor ringriderpladsen).
Herefter løbes altid kl. 17.00 tirsdag og torsdag, med fælles
opvarmning for alle hold. Frivillig løb om søndagen kl. 10.00.
Mulighed for bad og opbevaring af værdi genstande.
Kontingent for deltagelse uanset hold eller alder er kr. 200,00,
som betales ved tilmelding (gerne kontant).
Kontingentet dækker medlemskab i GIG Løb og Motion
fra 1. april 2009 til 1. april 2010.
For yderligere oplysninger se Gråsten Idræts- og
Gymnastikforenings hjemmeside – www.gig-graasten.dk
Vi ses i løbesko
Allan, Marianne D., Connie, Jens, Mikkel og Marianne M.

Klostervang 49 - Kliplev - 6200 Aabenraa

Salon Hårtotten
også udebehandling

lægeeksamineret fodplejer Ruth Svendsen

v/ Bente Kraag

Ulsnæs Centret . 6300 Gråsten

Tlf. 74 65 21 11

Gråsten Idræts- og Gymnastikforening

10

Uge 46
11. november 2008
1. årgang

60 kunder hørte
om Route 66
En drøm for mange motorcykelentusiaster er en
tur på Harley Davidson
- på tværs af USA - ad den
gamle og romantiske hovedvej Route 66.
Forleden mødte 60 bankkunder op i Sydbank
Gråsten for at høre om
den legendariske 4500 km
lange tur fra Chicago til
Los Angeles.
Det var rejsearrangøreren
Hans Jakob Sternkopf, der
fortalte om turen. Han er
i en sen alder sprunget fra
en tilværelse som selvstændig tandtekniker til at være
den, der hvert år fragter

hundredvis af danske motorcyklister sikkert tværs
over "Guds eget land".
Det blev til et par hyggelige timer, der handlede
om kubik og krom, høje
varmegrader, smuk natur
og skæve eksistenser langs
Route 66. De ansatte i
Sydbank bød efterfølgende på amerikansk stemning med Budweiser og
spareribs. 

åBent Hus
I anledning af min runde fødselsdag

Tirsdag, den 14. april 2009
har jeg åbent hus fra kl. 13,00 og resten af dagen i
Rinkenæs Gamle Præstegård
alle der har tid og lyst er meget velkomne.
Med venlig hilsen
af spisebilletter til Borgerfesten ved
Tove Haurum

Åbningssalg

Egernsund Byfest 2009

Åbningssalg

Der var amerikansk
Salget starter
stemning i Sydbank,
da 60 d. 11/4 fra kl. 14 – 16 på plænen ved Rathjes Drive‐in Bageri.
kunder hørte om
66,dag pr billet 100,‐ . Derefter er prisen 130,‐ pr. billet og kan
PrisRoute
denne
der blev grundlagt i 1926.
af spisebilletter til Borgerfesten ved

fra d. 14/4 købes i Teddys Salon, Egernsund.

Egernsund Byfest 2009

Superbrugsen Broager og Teddys Salon serverer en ringriderpølse til alle der køber billet denne dag.
Salget
Øl/vand kan
købesstarter d. 11/4 fra kl. 14 – 16
på plænen ved Rathjes Drive-in Bageri
Vi har sørget for lidt musikalsk underholdning så stemningen kan komme i top

SOGNEAFTEN
I KONFIRMANDSTUEN

Pris pr. billet denne dag kr. 100,-

Derefter er prisen pr. billet kr. 130,-

2009 på www.egernsundbyfest.dk
Torsdag den 16. april kl. 19.00 Se program for Byfesten
og kan fra d. 14/4 købes i Teddys Salon, Egernsund

sognepræst marianne østergård petersen
vil fortælle om forfatteren Astrid
lindgrens liv og forfatterskab.
marianne østergård petersen
byder efterfølgende på kaﬀe.

Lidt Gråsten
udover det
sædvanelige

kom og vær med
til en hyggelig aften.
På gensyn
Rinkenæs Menighedsråd

Superbrugsen Broager og Teddys Salon
serverer en ringriderpølse til alle
der køber billet denne dag
Øl/vand kan købes
Vi har sørget for lidt musikalsk
underholdning så stemningen
kan komme i top
Se program for Byfesten 2009 på

www.egernsundbyfest.dk

Gudstjenester i påsken
Gråsten Slotskirke

09. Skærtorsdag Kl. 10,00
Jens Barfod. Kirkebil
10. Langfredag. Kl. 16,30
Jens Barfod. Kirkebil
12. PåskedagKl. 10,30 Jens
Barfod. Kirkebil
13. 2. påskedag Ingens gudstjeneste.
Kirkebil til Adsbøl

Adsbøl Kirke

Skærtorsdag. 9. april Kl. 19,30
Jens Barfod. Kirkebil
Langfredag. 10. april Kl. 10,00
Jens Barfod. og Rut Boyschau.
Langfredag. Musikgudstjeneste.
Påskedag 12. april Kl. 09,00 Jens Barfod.
2. påskedag 13. april Kl. 10,00
Kevin Asmussen. Kirkebil

Kværs Kirke

Torsdag, d. 9. april kl. 19.30 Kevin
Asmussen. Skærtorsdag.
Fredag, d. 10. april kl. 10.00
Kevin Asmussen. Langfredag.

Søndag, d. 12. april kl. 10,00
Kevin Asmussen. Påskedag

Broager Kirke

onsdag 08. april 14:30 Gudstjeneste
for plejehjem og pensionister,
KK Kaffe i sognegården
torsdag 09. april 10:30 Gudstjeneste
- Skærtorsdag, KK
fredag 10. april 19:30 Gudstjeneste
- Langfredag, KK
søndag 12. april 10:30
Gudstjeneste - Påskedag, SKS
mandag 13. april 10:30
Gudstjeneste - 2. påskedag, SKS

Felsted Kirke

Skærtorsdag d.9.april kl.19.30:
Hans Jørgen Østergaard
Langfredag d.10.april kl.14: Hans Jørgen
Østergaard.Liturgisk gudstjeneste
Påskedag d.12.april kl.10:
Hans Jørgen Østergaard
2.påskedag d.13.april kl.10:
Hans Jørgen Østergaard

Egernsund Kirke

Skærtorsdag d.9.april 19.30
Altergangsgudstjeneste
Lorenz Christensen
Langfredag d.10.april 10.30 Liturgisk
gudstjeneste Lorenz Christensen
Påskedag d.12.april 10.30
Lorenz Christensen
2.påskedag d.13.april 10.30 Se Rinkenæs
gamle kirke Lorenz Christensen

Rinkenæs Kirke

Skærtorsdag d.9.april 19.30
Korskirken (mø)
Langfredag d.10.april 10.30 Korskirken,
liturgisk gudstjeneste (mø)
Påskedag d.12.april 10.30
Korskirken (mø)
2.påskedag d.13.april 10.30
Rinkenæs gl. kirke (mø)

Kliplev Kirke

Skærtorsdag d.9.april 19.30 Rødvin,
ost og solæg i konfirmandstuen EWL
Langfredag d.10.april 10.00
Liturgisk gudstjeneste EWL
Påskedag d.12.april 10.30 EWL
2.påskedag d.13.april 10.30 EWL

Varnæs Kirke

Skærtorsdag d.9.april kl. 17
Langfredag d.10.april kl. 10
Diamantkonfirmation
Påskedag d.12.april kl. 10
2.påskedag d.13.april kl. 10

Nordschleswigsche
Gemeinde

(Den tyske frimenighed)
09.04. kl. 14.00 Bov: familiegudstjeneste
med minikonfirmander
10.04. kl. 10.30 Gråsten slotskirke
12.04. kl. 05.00 Rinkenæs korskirke
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Tove Haurum
fylder 70 år.

Hørt i byen
76-årige Hans Iversen,
Gråsten, har en god
kondi. Mindst en gang
om ugen cykler han til
Tønder for at svømme
1000 meter i svømmehallen. Det tager ham
fem timer at cykle strækningen fra Gråsten til
Tønder frem og tilbage.
En ældre garant mindedes, at for 30 år siden deltog der kun omkring 100
meennesker, når Broager
Sparekasse holdt garantmøde på Restaurant Sea
In i Broager. I år deltog
der 749 garanter.
Lene og Benny
Gisselmann er netop
kommet hjem fra en uges
ferie i Egypten. De holder meget af landet, hvor
solen altid skinner, og har
gennem årene holdt ferie
dernede 12 gange.
Drillepinden Albanien
blev sat på plads, da
Danmark spillede VMkvalifikationskamp mod
Albanien i Parken. Fra
Gråsten havde 12 personer fra Sportscafeen
Center Pub med Morten
Latter i spidsen taget toget til København for at
overvære kampen.
Hos Tøj & Ting havde
man forleden aften besøg
af godt en halv snes piger, som blev præsenteret
for den nye forårsmode.
Lis Bredahl og Tove
Christensen sætter gerne
en aften af, hvis en gruppe vil se smart tøj.
Gråsten Cykelklub er
startet på forårstræningen. På den første cykeltur deltog 15 personer.
Der er start hver onsdag
kl. 18.00 og hver søndag kl. 9.00 fra Torvet i
Gråsten. Foreningen har
40 medlemmer.
Købmanden i Bovrup har
skiftet facadeskilte. Han
er gået fra købmandskæden Edeka til Spar. 

Hjertet
banker for
hundeopdræt
Tove Haurum, Rinkenæs
Gamle Præstegård, fylder tirsdag den 14.april
70 år. Hun er en vellidt,
afholdt og kendt person,
som stammer fra Hammel.
Som ung blev hun uddannet lærer på Th. Langs
Seminarium i Silkeborg.
Efter endt uddannelse
og et halvt års ophold
i England kom hun i
1963 sammen med sin

mand til Gråsten, hvor
hun blev ansat først på
Egernsund Skole og dernæst på Gråsten skole.
Efter nogle år valgte hun
at blive hjemme ved
børnene, men havde
nogle vikarjob på skolen.
Ligeledes underviste hun
børn på Gigthosptalet,
og havde timer på
Rønshoved Højskole.
Grænsegendarmerne

RESTAURANT
APHRODITE
3 x MENÚ
Forretter

Hummer, tomatsuppe eller kæmperejer i chilisauce

Hovedretter

Okseﬁlet med whiskey/pebersauce eller
Svinemørbrad med hvidvinschampignonsauce

Desserter

Græsk yoghurt med honning, friske frugter eller
blandet is med ﬂøde chokoladesauce

kr. 199,3 retter kr. 229,2 retter

Inkl. salatbar
og tilbehør.

MARINAVEJ 1 - 6320 EGERNSUND - TLF. 74 440 910
Drej fra mod Rendbjerg mellem Broager og Egernsund
ÅBNINGSTIDER:
Mandag – fredag
kl. 17.00 – 22.00
Lørdag – søndag
kl. 12.00 – 22.00

Terrasse med havudsigt
Klubrum til 50 personer
200 parkeringspladser
Separat rygerum

nød også godt af hendes
undervisning.
Da hun sammen med sin
mand Gert Haurum i 1974
flyttede ud på Rinkenæs
Gamle Præstegård passede
hun gården, og hun startede Kennel Rinkenæs med
opdræt af rottweilere, og
kennelen og Tove Haurum
er på landsbasis kendt som
en meget dygtig, seriøs
og vidende opdrætter.
Sammen med manden har
hun også avlet gode heste
af racen Dansk Varmblod.
Tove Haurum startede
i Hjemmeværnet i 1981,
blev meget hurtigt grebet
af dette arbejde. Hun er
gennem årene betroet
mange poster. I 1988 blev
hun udnævnt som kaptajn
og blev chef for det daværende Gråsten/Broager
kompagni 3413. Tove
Haurum var på landsplan
den første kvinde, der blev
chef for et hær-hjemmeværnkompagni. Den post
havde hun i 10 år, og hun
efterlod sig et særdeles
velfungerende kompagni.
Hun har modtaget Kong
Frederik den Niendes
Fortjenstmedalje.
I dag er hun hundefører
i Hjemmeværnet med en
af sine elskede rottweilere.
Hun er desuden formand
for det nuværende kompagni støtteforening, og
hun er formand veteranforeningen Syd under distrikt Sønderjylland.
Der er tre børn i ægteskabet. Johannes er uddannet
læge, Anette er dyrlæge og
ansat i Fødevarestyrelsen
og Steen er maskinmester.
De bor alle i København,
og der er 6 børnebørn.
På dagen er der åbent
hus i Rinkenæs Gamle
Præstegård fra kl. 13.00 og
resten af dagen. 

Berider Pernille Ørum er i færd med de sidste forberedelser
forud for et internationalt stævne, der finder sted i Østrig.

Foto Jimmy Christensen

Gråstenpige
udtaget til
landsholdet
Af Gunnar Hattesen
37-årige Pernille Ørum
fra Gråsten er en af
Danmarks bedste dressur ryttere. Hun er netop
udtaget til landsholdet,
og skal i påsken repræsentere Danmark ved et

Dødsfald
Bertel Henrik Madsen, Gl.
Aabenraavej 9, Gråsten,
er død, 73 år. Han var en
kendt skikkelse i bybilledet i Gråsten, og kunne
fejre guldbryllup for fire år
siden med sin ægtefælle,
Jørgine.

internationalt stævne i
Østrig.
Pernille Ørum er til daglig eksamineret berider i
Gråsten Ridecenter. Det
er en uddannelse, som det
tager 6 år at erhverve. 

Henrik Madsen stammede fra Vorbasse, og
arbejdede i mange år som
teglbrænder. Han var en
venlig, flink og smilende
mand, når man mødte
ham på gaden. Og han var
meget omsorgsfuld over
for sin hustru. 

Hej Bedstemor
Tillykke med de 70 år
d. 13. april
Tak for en dejlig dag.
Kærlig hilsen Jesper, Sanne,
Kim og Linda

GOD BUFFET TIL DIN NÆSTE FEST - tlf. 7465 9206
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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Vi ønsker vores
kunder en god påske
Guld
Danbo

Coop Sild

pr 1/2 kg

ta’
2 glas

Gråsten

Kærgården

Merrild
kaffe

ta’
3 pakker

4 poser

400-720 gr.

19 40 29 100
95

00

00

00

Slagter og delikatesse
har lidt ekstra
Kalve
culotte

Ovnklar
svinekam

Kartoffel
Frokost
spegepølse fra als salat

35004000 gr

pr 1/2 kg

fra
delikatessen

halv
pris

pr 100 gr

50 130 54 10
50

00

95

00

Annoncen er trykt med forbehold for trykfejl

SuperBrugsen Gråsten

.

tlf. 73 65 26 00

.

www.talent-for-butik.dk

