
EGERNSUND & KVÆRS EL-SERVICE

SPAR PÅ 
VARMEN

- Vi er autoriseret forhandler 
af Panasonic varmepumper

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

RING OG FÅ ET TILBUD TELEFON 74 44 25 80

Tlf. 74 48 50 57

900 m2 
bad-udstilling

Tlf. 74 48 50 57Tlf. 74 48 50 472 stk Entrecotes 
a ca. 250 gr
4 stk Røsti tårne 
med mos og sauce
1 Bk weekend salat
2 stk Hvidløgsbrød
1 Fl Gråsten vin

kun

20000

Slagteren tilbyder
Gråsten
menuen
til 2 personer

Tilbuddet gælder
torsdag, fredag og lørdag

Gråsten

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

Lidt ud over det sædvanlige

CH-Regnskab

Regnskabskonsulent

Rita KnudsenConny Hansen

Mobil +45 20 22 63 52
ritachregnskab@hotmail.com

Gråstenvej 15 a  Felsted
DK 6200 Aabenraa
Tlf. +45 74 68 56 00  Fax + 45 74 68 56 02
Mobil + 45 29 89 56 04
chregnskabsservice@hotmail.com
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art. GantIndsæt her dine mærkevare logo’s Indsæt her butikslogo

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

Gant Buks

899,-

Gant Strik

699,-
Gant Skjorte

699,-

Gant Skjorte

799,-

Gant Buks

799,-

Gant Rugger

799,-

BENT CHRISTENSEN
TØMRER & SNEDKERfORRETNINGApS

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

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

VinduesMester

Åbningstider: Mandag, tirsdag, fredag kl. 13-19
Onsdag, torsdag, lørdag kl. 10-19

Saengjan
Thaimassage
Jernbanegade 1
6300 Gråsten

Kig ind. Jeg masserer også uden tidsbestilling 
eller aftal tid på telefon 2247 0268

250 kr pr. time

Af Gunnar Hattesen
Foto Jimmy Christensen

Et sikkert forårstegn 
kunne lørdag ses i 

Ulsnæs-Centret. 120 for-
årsglade Harley-Davidson 
motorcyklister havde sat 
hinanden stævne for at 
trille ud på landevejene. 
Turen var af en god ti-
mes varighed og gik over 

Nybøl og Broager til 
Vemmingbund for at køre 
foråret i møde. Tilbage i 
Gråsten bød SuperBrugsen 
og Center Pub på gratis 
grillpølser og fadøl til de 
mange motorcyklister. 

Motorcyklister 
fejrer foråret

Uge 15
13. april 2010
3. årgang

Telefon
21 16 06 83
29 25 95 50 

Tillykke til Dronningen



OPlaG: 15.000 eks. ugentlig
Tryk: OTM avistryk a/S

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

Annonce 
konsulent 
Jimmy Christensen
lundtoftvej 4, kværs
6300 Gråsten
Telefon 29 25 95 50
jimmy@pr-foto.dk

Grafisk 
tilrettelæggelse 
Hans-Ole Nielsen
Graphos – Grafisk Industriel 
Produktion
www.graphos.dk
graasten-avis@graphos.dk

www.graasten-avis.dk 
redaktion@graastenavis.dk 
annonce@graastenavis.dk

Redaktionel 
medarbejder
Helle Gyrn

hellegyrn@gmail.com

Regnskab
CH regnskabs 
service
Conny Hansen
Gråstenvej 15 a 
Felsted
Telefon 74 68 56 00

Kontor: Slotsgade 8, 6300 Gråsten
Åbningstider: Tirsdag kl. 10-12, onsdag kl. 13-15, 

Fredag kl. 13-15 eller efter aftale

stofhytten
ULSNÆS CENTRET · TLf. 74 65 43 44

DET FØRSTE ÅR

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

ALLE DE NYE 
STRIKKEBØGER 

ER KOMMET
Og alle nye farver i de 

forskellige kvaliteter
er på lager

200 landmænd mødte fødevareministeren

Der var en god og livlig 
debat, da over 200 land-
mænd mandag eftermid-
dag mødte fødevaremini-
ster Henrik Høegh (V) på 
Gråsten landbrugskole.

- Jeg er glad for, at det er 
lykkedes, at få fødevare-
ministeren til Gråsten så 
hurtigt efter han er til-
trådt som minister, sagde 
folketingsmedlem Ellen 
Trane Nørby (V).

På mødet var der en god 
dialog om, hvordan man 
sikrer et stærkt landbrug i 
Sønderjylland. adskillige 

landmænd havde ordet. 
Og der er ingen tvivl om, 
at såvel finanskrisen, den 
internationale konkur-
rence og skærpede krav 
presser dansk landbrug.

- For mig som Venstres 
lokale folketingsmedlem 
er det vigtigt, at vi sikrer, 
at dansk landbrug og 
fødevareproduktion også 
fremover står stærkt og 
har gode udviklingsmu-
ligheder, siger Ellen Trane 
Nørby. 

- Der skal ikke herske 
nogen tvivl om, at Venstre 

vil dansk landbrug og i 
en krisetid er det også 
vigtigt, at vi ikke sætter 
mange tusinde arbejds-
pladser over styr, siger 
Ellen Trane Nørby. 

Over 200 landmænd var i dialog med fødevareminister Henrik Høegh (V) på Gråsten 
Landbrugskole. Foto Jimmy Christensen

Friskolens lottovenner har 
doneret en tur til Gråsten 
Friskole. Det oplyser Peter 
Bøttger, Gråsten.

Turen går til Safari Zoo i 
lintrup ved rødding den 
19. maj. 80 elever og lærere 
tager med på turen.

- Heldagsturen koster 
omkring 15.000 kr, som 
vi betaler, fortæller Peter 
Bøttger, som tilføjer, at lot-
tovennerne også har ydet 
3000 kr i støtte til Gråsten 
Friskole til en tur til Fyn. 
Derudover har man betalt 
to cykler til en værdi af 
4000 kr.

Friskolens Venner har 
i øvrigt skiftet navn til 
lotto klubben. Det 
betyder, at foreninger 
og private kan søge om 
tilskud. ansøgninger 
sendes til Peter Bøttger, 
Jernbanegade 1a 2. sal 
lejlighed 5, 6300 Gråsten.

lottoklubben spil-
ler hver tirsdag aften i 
ahlmannsparken. 

Gaveregn
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98.-3 pakker for
FRIT VALG

Mør og Saftig:

• Mør & Saftig er godt oksekød fra
 din Slagtermester i SuperBest

• Dyrene er maksimalt 36 måneder

• Dyrene er nøje udvalgt til din 

 Slagtermester og SuperBest

• Kødet modnes for optimal 
 mørhed af din Slagtermester

• Din garanti for en smagsoplevelse 

Friland:

• 100 % Dansk Frilandgris

• Anbefales af Dyrenes Beskyttelse

• Frilandsgrisens naturlige adfærd 
 tilgodeses under opvæksten

• Slagtermesteren i din SuperBest
 sikrer, at kødet behandles optimalt efter
 slagtning

Skinkekød i strimler
450 g.  

Svinekoteletter
2-3 stk./400 g.  

Skinkekød i tern
500 g.   

Skinkeschnitzler
3-4 stk./450 g.   

Kalkunkød i strimler
450 g.

Gullasch
300 g. 

Wok strimler
300 g.

Western steaks
550 g. 

Svinebryst i skiver
500 g.  

Nakkekoteletter
4-5 stk./550 g.  

Kalkunschnitzler
3-4 stk./450 g.

Fadkoteletter
3-4 stk./400 g.  

Benløse fugle
300 g. 

Bankekød
300 g.

Venø steaks
300 g. 

Spareribs
3-4 stk./600 g.  

Hakket svinekød 8-14 %
700 g.

Grovhakket medister
700 g.   

Kalkunmedaljoner 
med bacon
3-4 stk./450 g.

max. kg pris v/3 stk. 108,89

Adresse, postnr by  (vist nødvendigt)Gør hverdagen lettere
– og weekenden til noget særligt 

HUSK! Du kan betale med alle disse kort i SuperBest

Telefon 74 65 10 19
Telefon direkte til slagter og 
delikatesse 74 65 08 75

Tilbuddene gælder t.o.m.
lørdag den 17. april 2010

Så
 læ

ng
e 

la
ge

r h
av

es

HUSK
Hver dag 

friskbagt brød fra 
Rathjes Bageri

Stort udvalg 
i special og 
udenlandsk øl 

Håndkøbs
medicin

Frimærker 
og 
taletidskort
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Kværs Autoophug ApS
Tlf. 74659590 - 21299590

Salg af nye og brugte reservedele
Afhentning af skrot med kranbil

Reparationer udføres i nyt værksted

VISITKORT LAVES
Pr-Foto

TLF. 29 25 95 50

ALT INDENFOR HÅRDE HVIDEVARER
Salg-Service-Reparationer Såvel store som småt

Eli Hjort-Pedersen Drosselvej 8, Kollund
Tlf. 74 67 87 99 www.elis.dk

ALT I 

SERVICE/SALG












alt el-arbejde til 
konkurrencedygtige priser

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

Erik H. Hansen
Frudam 4, Gl. Skovbøl

6200 Åbenrå · tlf. 2424 0451

Nybøl grill
Amtsvejen 15, Nybøl

Tlf. 74 46 88 77
www.nybølgrill.dk

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

SA LO N H ELEN
D A M E -  O G  H E R R E F R I S Ø R
V a r n æ s  V e s t e r v e j  4 a ,  V a r n æ s

6 2 0 0  A a b e n r a a
T l f .  74  6 8  0 0  8 6

SVEND AAGE THOMSENS

MALERFORRETNING
Varnæs • Telefon 74 68 03 23

Biltelefon 23 39 10 90

Kliplev Service Center
Vestermarksvej 10, Kliplev

6200 Aabenraa
74 68 74 55

FELSTED 
FORSAMLINGSHUS

Henvendelse 
vedr. udlejning:

Telefon 74 68 59 29

Palægade 1  6300 Gråsten  Tlf. 74 65 25 35
www.sydjysk-eltekniq.dk

Autoriseret elinstallatør

H. Børge Hansen
Entreprenør
Tlf.: 74 68 00 00
Mobil: 21 28 50 30

Velkær 11 - Gammel Skovbøl - 6200 Aabenraa

Varnæsvej 535, Felsted - 6200 Aabenraa

Kalø Badehotel Aps
Kaløvej 12 · 6230 Rødekro  Tel. 74 66 21 31

mail@kalvoebadehotel.dk
www.kalvoebadehotel.dk

VENTILATION 
SERVICE 
INDREGULERING 
BOLIG VENTILATION 
BLIK
KIM SCHMIDT
Gamle Søstvej 132, 6200 Aabenraa
Telefon 29 80 70 47
E-mail: kimschmidt53@yahoo.dk

KS-VENT
CH-Regnskab
Conny Hansen
Gråstenvej 15 a  Felsted
DK 6200 Aabenraa
Tlf. +45 74 68 56 00
Fax + 45 74 68 56 02
Mobil + 45 29 89 56 04

Mail: chregnskabsservice@hotmail.com

Quorps Busser
tilbyder kørsel med busser fra 12 til 53 personer. I både 

ind- og udland, samt kørsel med liftbusser. 
Vi har busser både med køkken, toilet, klima anlæg, DVD, 
kørestolslift m.m. Kontakt os for at få et godt tilbud på 

rejser, ud� ugter osv. 

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

Quorp Busser
Stenvej 8 - 6300 Gråsten

Tlf: 74650850 - Fax: 74650851

Køl – Frost -
Varmepumper  

FRI-KØL 
aut.kølefirma 
v/Dion Jensen 

dj@fri-koel.dk /tlf30516434 

GRÅSTEN KURÉR 
den lokale kurér og 

pakke transport

+45 21 74 44 03
mobil@6300kurer.dk

www.6300kurer.dk

KR Vinduespolering 
& Rengøring
Klintvej 22, Hjolderup Mark
6230 Rødekro

Kim Nielsen
Mobil 40474777

kim@krvinduer.dk
www.krvinduer.dk

rinkenæs Borger- og 
Familieforening afhol-
der søndag den 18. april 
en ren by-dag i samar-
bejde med Danmarks 
Naturfredningsforening. 
Man mødes på 

brandstationen kl. 10 til 
kaffe og rundstykker, og 
derefter samler man affald 
i byen. Efter rengøringen 
er der en forfriskning og 
pølser til deltagerne. 

Ren by i 
Rinkenæs

Papirmuseets by i Gråsten 
kan i år fejre 25 års ju-
bilæum. Startskuddet til 
jubilæumsfestlighederne 
lød i går, da børneugen 
åbnede.

Det skete med åbning 

af en "fantasirute" mod 
indørret fantasi. ruten 
må voksne kun deltage på 
ifølge et barn. Og det var 
sjovt. Hele dagen kunne 
man prøve forskellige fan-
tastiske kreative og sjove 
ting - naturligvis rigtig 
meget med og i papir. 

Børnene fik lov til at lave 
en hat - for pigerne var det 
i feernes tegn, mens det for 
drengene drejede sig om 
riddere. 

Børnene havde det sjovt med 
den nye fantasirute.

Foto Jimmy Christensen

Børneuge i Papirmuseets by
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Barnedåb – Konfi rmation – Bryllup – fødselsdage

KVÆRS KRO
En ideel løsning til din fest

Kig ind på vor hjemmeside

www.godbuffet.dkTlf. 74 65 92 06

Kroen bliver udelukkende drevet som selskabsforretning og dinertransportable, så det 
er sikrest at ringe i forvejen, hvis De vil bestille en fest, eller blot se vore lokaler

Vi leverer til hele det sønderjyske område. Vi bruger de nyeste emballageformer, 
så maden kan holde sig varmt i 2-3 timer, hvilket gør det let for Dem og Deres gæster

Vi leverer maden uden beregning ved mindst 12 personer, 
ved returnering af rengjort emballage

Miljø og fakturaafgift kr. 50,00
Embalagedepositum kr. 350,00

KONFIRMATIONSMENU UD AF HUSET
VÆLG FORRET:
1. Hønsesalat med ananas, pyntet med

bacon og paprika
2. Rejecocktail
3. Tarteletter med høns i asparges
4. Dampet kold laks med hummerdressing, 

rejer, asparges og citron

VÆLG STEGERET:
1. Helstegt specialkrydret skinke med 

flødeporrekartofler, broccoli, mixed salat og skysauce
2. Kalvesteg stegt som vildt, waldorfsalat, tyttebær, 

bønner, hvide kartofler og flødevildtsauce
3. Flæskesteg med blandede grønsager, hvide kartofler 

og flødesauce

VÆLG DESSERT:
1. Frisk frugt med råcreme og hakkede nødder
2. Islagkage (til 7 personer, sælges kun hele)
3. Isrand med pærer og chokoladesauce
4. Jordbærtærte

2 RETTER

125,00
Flûtes

kr. 3,00

3 RETTER

135,00

NATMAD UD AF HUSET
* Valgfri suppe, frikadeller med kartoffelsalat eller
biksemad med rødbeder  ......................................... kr. 20,00

FEST PÅ KROEN
3 retters menu  .......................................................... kr. 145,00
Helaftensarrangement fra  ....................................... kr. 348,00

GOD BUFFET UD AF HUSET
VÆLG FORRET
*Dampet kold laks med hummerdressing, rejer, asparges, citron 
eller rejecocktail eller 2 tarteletter med høns i asparges.

STEGEBUFFET INKLUSIV SALATBAR
Svinekølle helstegt som vildsvin, mør oksesteg glaseret med 
kraftfuld smag og saftig kryddermarineret kalkunfi let. 
6 slags af årstidens salater og grønsager, 2 slags dressing, 
hjemmelavet kold kartoffelsalat samt fl ødeporrekartofl er 

DESSERT
Islagkage (til 7 personer, sælges kun hele) eller 
æbletærte med creme fraiche. 
Med forret eller dessert  ........................................... kr. 99,50
Med forret og dessert  .............................................. kr. 109,50
* ved laks, tillægspris  ............................................... kr. 5,00
Flûtes  ........................................................................ kr. 3,00

KONFIRMATIONSBUFFET UD AF HUSET
VÆLG FORRET
* Dampet kold laks med hummerdressing, rejer, asparges, citron 
eller rejecocktail eller 2 tarteletter med høns i asparges eller 
hønsesalat med ananas, pyntet med bacon og paprika

STEGEBUFFET INKLUSIV SALATBAR
Honningglaseret partyskinke, saftig kalkunfi let med 
indisk karry og ananas, kyllingelår, 2 lune danske frikadeller
Mixed salat, pastasalat, oliven, feta og provence 
croutons. Italienske fl ødekartofl er med tomat og bacon. 
2 slags dressing

VÆLG DESSERT
1. Frisk frugt med råcreme og hakkede nødder 
2. Islagkage (til 7 personer, sælges kun hele) 
3. Isrand med pærer og chokoladesauce.
4. Jordbærtærte
Med forret eller dessert  ........................................... kr. 119,50 
Med forret og dessert  .............................................. kr. 134,50
* ved laks, tillægspris  .................................................  kr. 5,00
Flutes ...........................................................................  kr. 3,00

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

Priser fra 3.695,-

TRAILER SALG

Vor pris
inkl. moms 3.995,-

8.995,-

Danmarks bedste
TRAILER KØB

Kæmpe udvalg på lager
Danmarks bedste
BOGIETRAILER

Evt. konto: Kr. 0,- i udbetaling.
Pr. måned: Kr. 150,-.

Variant Silver
Ladmål 200×110×32 cm. 
Totalvægt 500 kg. 
Nyttelast 390 kg.

260 S1
Ladmål 260×150×30 cm. 
Totalvægt 750 kg. 
Nyttelast 500 kg.
Vor pris
inkl. moms

JØRGEN PETERSEN
MASKINFORRETNING

Gl. Kirkevej 3, Rinkenæs, 6300 Gråsten
Tlf. 74 65 11 74   

indtil lørdag den 17. april

Fyld en pose med tøj og sko
1 pose 35 kr 2 poser 50 kr

Obs. Kun for ikke prissatte varer. 

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

Posesalg

Velkommen i 

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

GENBRUGSBUTIK
SLOTSGADE 9, GRÅSTEN

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

Agrosam ApS - Foder til dyr

Vælg om du er ny eller eksisterende kunde

Bemærk: bestillingsformularen åbner i et nyt vindue.

Ny kunde | Eksisterende kunde

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

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

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

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

Sejsvej 108, Rinkenæs Tlf. 74 65 4 777

Agrosam ApS - Foder til dyr

Vælg om du er ny eller eksisterende kunde

Bemærk: bestillingsformularen åbner i et nyt vindue.

Ny kunde | Eksisterende kunde

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

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

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

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

Agrosam ApS - Foder til dyr

Vælg om du er ny eller eksisterende kunde

Bemærk: bestillingsformularen åbner i et nyt vindue.

Ny kunde | Eksisterende kunde

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

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

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

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

Vil du sælge 
din campingvogn
–så kontakt os

Få inspiration til haven 
og se de seneste nyheder 
inden for havemaskiner. 
lørdag den 17. april 
kl. 10-14 inviterer sme-
den i rinkenæs, Jørgen 
Petersen, til åbent hus.

Her vil en bred vifte af 

havemaskiner til havens 
mange udfordringer blive 
præsenteret. Man får mu-
lighed for at prøvekøre 
maskiner og kan deltage 
i en lodtrækning om en 
plæneklipper. 

Åbent hus i 
Rinkenæs

De 60 fremmødte til 
koncerten med Doris 
Sommerlund på Gråsten 
Skole fik en meget smuk 
musikalsk oplevelse. 
Tilhørerne nød de popu-
lære sange fra hendes re-
pertoire om Edith Piaf. 

60 hørte 
om 
Edith 
Piaf
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SLOTSBAKKEN
LEJLIGHED UDLEJES

2 – Vær. på 55 kvm pæn istandsat

Mdl. leje 4100 kr. inkl forbrug.

Fældes vaskekælder, cykelrum, gode 
parkeringsmuligheder samt fældes gårdhave.

Central beliggende i Gråsten på Slotsbakken 21

HENVENDELSE TIL KIM PÅ 30 62 62 81

Vi giver gerne et tilbud på anlægsarbejde 
og vedligeholdelsesarbejde

Selvafhentning og levering 
af sand, grus, stabil, 
skærver i mange farver, 
stenmel i fl ere farver, 
belægningsfl iser og 
granit til haven

Kom og se vores
nye udstilling

Åbent hele ugen 
også weekend

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

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

Vi er klar til 
foråret!

– Er du?

NYT-NYT-NYT
Betal via din mobil ... 
- det er ganske enkelt! 
1:	 Opret	SMS	besked.
2:	 	Indtast	»nummeret	på	boksen«	mellem-

rum	og	det	beløb	du	vil	handle	for.
3:	 Send	beskeden	til	1944.
4:	 	Beløbet	kan	ses	i	displayet	på		

betalingsautomaten.

Kun	hele	kroner.	Inden	for	få	sekunder	over-	
føres	dit	beløb.	Herefter	kan	du	handle.		
Du	modtager	en	SMS	kvittering.		
Det	koster	1	kr.	+	alm	SMS	takst	og	varens	pris.	
Beløbet	bliver	trukket	på	din	mobilregning.			
Maks.	køb	225	kr.	pr.	SMS.	
Ingen	fortrydelesret.

I	eksemplet	til	herover		
er	der	indbetalt	25,-	kr.

LEJLIGHED I GRÅSTEN
Centralt beliggende lejlighed 

på 104 m², nyistandsat og meget 
præsentabel udlejes pr, 15. maj.

Husleje 5850 kr + forbrug.

HENVENDELSE FOR BESIGTIGELSE 
OG UDLEJNING TLF. 20 60 69 01

KIRKENS KORSHÆR

genbrugsbutik
Borggade 5, Gråsten ∙ Tlf: 61 31 51 92
Åbningstider: Mandag-fredag kl. 11-17 Lørdag kl. 10-12

Vi modtager gerne tøj, bøger, 
møbler og andre ting
Afhentning og udbringning efter aftale

LEJLIGHED I SKODSBØL
3½ værelses, 105 m2, 

udlejes fra den 1. juli 2010 

Husleje 4000 kr + forbrug ca. 1200 kr

Ingen husdyr. Indskud 16.000 kr

HENVENDELSE FOR BESIGTIGELSE 
OG UDLEJNING TLF. 7465 0020

GRÅSTEN 
LEJLIGHED 
TIL LEJE I CENTRUM

Ca. 100 m2 pr. 1. juni 
eller 1. juli

Super fl ot, 
nyistandsat overalt 

og med udsigt 
ud over Slotssøen

Leje 6150 kr

HENVENDELSE OG FREMVISNING

TLF. 7465 0986 
ELLER 7465 2451

RENGØRINGS
HJÆLP

søges til privat 
4 timer ugentlig

HENVENDELSE PÅ 
TLF. 74651278

MOBIL: 24981556

LEJLIGHED UDLEJES
2 værelses lejlighed med køkken og bad.

Ca. 50 kvm og centralt beliggende i Gråsten.

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

Der er kabeltv samt vaskemuligheder.

Husleje 2600 kr plus forbrug.

KONTAKT TLF. 7465 2653

Gråsten Boldklub fra fod-
boldens serie 4 fik en flot 
start på forårssæsonen. 
På udebane spillede man 
lørdag mod lundtoft i 
kliplev. lundtoft regnes 
for et af de bedste hold i 
puljen.

lundtoft var spilstyrende 
og havde bolden i langt 
størstedelen af kampen, 
men cheftræner rasmus 
ringgaard havde en klar 
taktik; Gråsten skulle luk-
ke helt af, fighte sig gen-
nem kampen og vente på 
den ene chance i kampen, 
der ville give dem sejren. 

En god løbeindsats fra 
Gråsten-mandskabet 
gjorde, at lundtoft ingen 
åbne målchancer fik, og de 

få halvhjertede forsøg der 
slap igennem, reddede en 
vågen Christian Schøning 
i målet. 

rasmus ringgaard kom 
selv i aktion, da en halv-
skadet rasmus ludvigsen 
måtte lade sig udskifte for 
at skifte støvler. Det blev 
klaus Gisselmann, som 

scorede kampens eneste 
mål. Det var et rigtig 
vigtigt mål for Gråsten, 
der gav dem alle 3 point 
og en god start på årets 
turnering.

Næste kamp for Gråsten 
er en hjemmekamp imod 
pulje-favoritterne fra 
aabenraa mandag den 
19. april kl. 18.30 på 
Gråsten Stadion. 

God sæsonstart

adsbøl Borgerforening 
deltager sædvanen tro i 
Danmarks Natur fred-
nings forening’s årlige kam-
pagnedag ”Hold naturen 
ren”.

Det sker søndag den 18. 

april kl. 9.00 i klubhuset, 
hvor der er morgenmad til 
de fremmødte. Derefter 
bliver ruterne fordelt, og 
der ryddes op langs vejene. 
Dagen afsluttes med en 
forfriskning. 

Adsbøl gør rent

6



Benzin- og kiosksalg
Vi har fået forhandling af Danske Spil

Køb og salg af nye og brugte biler

AUTO
REPARATIONER

• Serviceeftersyn

• Motortest

• Bremser

• Dæk

• Ruder

• Syn

• Rust

• Tra� kskader m.m.

• Opel Service

Gisselmann
Kongevej 85

6300 Gråsten
74 65 01 70

Slotsgade 26 Gråsten  Altid et besøg værd

RING 74 65 17 48

Konfirmation 2010
ABook® Buddy II 6 Cell
10,1” LED WSVGA 
Intel Atom N280 1,66GHz
1024MB DDR2 RAM, 160GB HDD
Webcam, Wifi, Bluetooth,Webcam,
USB2.0. 6 cell batteri (ekstra lang 
batteritid ca. 6½ time.)
Mulighed for indbygget 3G

ABook® 1525W 
15,4” WXGA TFT
Intel PD T3200 CPU 2.0GHz
Intel GMA4500 Grafikkort onboard
2048 MB DDR2 RAM,160GB HDD
Webcam, Wifi, Bluetooth, Webcam,
USB2.0, ESATA, HDMI med billed 
og lyd. (Inkl. taske)

ABook® ULV135W
13,3” LED WXVGA 
Intel® ULV Pentium SU2700
2048MB DDR3 RAM, 160GB HDD
Webcam, Wifi, Bluetooth,Webcam,
USB2.0. HDMI med video og lyd
(inkl. taske)

 

Buddy II Konfirmations Pakke:
1x Opgradering til 2GB RAM
1x Windows 7 Starter
1x Sleeve (Lomme til netbook)

 
 

 
 

 

 

 
 

 

1525W Konfirmations Pakke:
1x Opgrad. til C2D T6600 2,2GHz
1x Opgradering til 4GB RAM
1x Windows 7 Home Premium 64

ABook® 550HD
15,6” Movie Wide LED TFT
Intel Core i3 330M 2,13GHz 
FX240GT Grafik 1024MB GDDR3
2048 MB DDR3 RAM, 320GB HDD
Webcam, Wifi, Bluetooth, Webcam,
USB2.0, ESATA, HDMI med billed 
og lyd. (Inkl. taske)

550HD Konfirmations Pakke:
1x Opgrad. til Core i5 520  2,4GHz
1x Opgradering til 4GB RAM
1x Windows 7 Home Premium 64

ULV135W Konfirmations Pakke:
1x Opgrad. til 320GB HDD 7200RPM
1x Opgradering til 4GB RAM
1x Windows 7 Home Premium 64

ST
Æ

RK 
PRIS

Skole, web, chat, musik Skole, web, chat, musik, film Skole, web, chat, musk, film, gamer

Skole, web, chat, musik, film

Samung Ekstern DVD Writer
   Til ABook® Buddy II

          og ULV135W

2.625,- 3.775,-

775,-

5.895,-

1.895,- 2.185,-

505,-

1.455,-

4.495,-

185,-

Konfirmation 2010 Logitech M305 

Logitech® Wireless Mouse M305 har 
et ergonomisk korrekt design og blød 
gummibelægning der giver fantastisk 
komfort, og nanomodtageren er så lille 
at du kan lade den sidde i den bærbare 
computer. 

Vælg mellem farverne: Rød. Sort og Sølv

Windows 7 Home Premium*  .............
Windows 7 Professional* .....................
Windows 7 Ultimate* ............................
Windows 7 XP Pro Downgrade  ............
*Frit valg mellem 32 og 64bit 

Home/Student Retail til 3 Pc’er ..........
Small Business OEM (inkl. DVD).........
Proffesionel OEM ....................................

Norton Antivirus 2010 OEM ................
Norton  Internet Sec. 2010 OEM .......
Cyberlink DVD Suite OEM ....................

Microsoft Windows:

Microsoft Office 2007:

Andet Software:

1095,-
1525,-

825,-
2095,-
2695,-

195,-
250,-
100,-

840,-

1235,-

Dit firmanavn 
Adresse 
post, by,  
telefon 
e-mail

2.625,- 3.775,-

775,-

5.895,-

1.895,- 2.185,-

505,-

1.455,-

4.495,-

185,-

En flok fodboldglade 
U/18 piger er startet med 
forårstræningen. Pigerne 
træner mandage og ons-
dage kl. 18.30 til kl. 20.00 
på Idrætsanlæget ved 
Årsbjerg.

- Nye spillere er meget 

velkomne. Det gælder for 
årgang 1992-94. Vi er med 
i B-rækken, hvilket passer 
meget godt. Ikke mindst 
geografisk, da vi så slipper 
for at køre alt for lange 
ture, fortæller træner Bo 
Mortensen, som regner 

med at truppen når op på 
18 piger.

- Der er selvfølgelig altid 
plads til nye spillere, så 
hvis man har lyst til at 
prøve at spille fodbold, så 
mød bare op til træning, 
siger Bo Mortensen, som 

pointerer, at man selvføl-
gelig gerne vil have gode 
resultater, men det vigtig-
ste er det sociale sammen-
hold og at udvikle pigerne 
til at blive endnu bedre 
fodboldspillere. 

Gråstenpiger på grønsværen

Der er fredag den 16. april 
lagt op til en festlig aften 
på Benniksgaard Hotel i 
rinkenæs med irsk/dansk 
folkemusik på højt niveau 

og tilhørende irske retter 
samt irsk øl.

Folkemusik-trioen 
bestående af Mette & 
Børge Solkær og Denis 

Mclaughlin sørger for den 
musikalske underholdning. 
Det er en trio, som har stor 
kærlighed for folkemusik-
ken. De underholder med 
en livlig blanding af irsk, 
dansk og skotsk folkemu-
sik. Fra første øjeblik de går 
på scenen er linien lagt for 
en god stemning. 

Denis Mclaughlin er det 
ægte billede på en irsk mu-
siker med sit 25cm lange 
til tider røde fuldskæg og 
en irsk udtalelse af ordene, 
som kun en rigtig irer kan 

det. Mette Solkær har en 
stemme så smuk og klar, 
som en irsk forårsmorgen 
og Børge Solkær er den 
lune fætter i trioen med 
sine kommentarer til de 
forskellige numre. Det for-
nægter sig ikke, at han er 
sønderjyde.

alle i gruppen synger og 
spiller guitar, banjo, bou-
zuki, mandolin, irsk hånd-
tromme og bas. 

arrangementet starter kl. 
19.00 og vil blive ledsaget 
af en lækker irsk buffet 
og det koster 399,- pr. 
pers. for mad og musik. 
Tilmelding kan ske direkte 
til Benniksgaard Hotel. 

Irsk aften på Benniksgaard

Mette & Børge Solkær og 
Dennis McLauglin

Service Partner

Vi passer godt på din bil...
 Serviceeftersyn
 Rep. af alle person- og  
varebiler
 Bremse- og lygtekontrol
 Aircondition
 Autoruder og stenslag

	
Plade- og rustarbejde	
Klargøring til syn
 Forsikringsskader	
Salg af dæk og fælge	
Køb og salg af biler

Service og reparation af alle bilmærker- også inden for garanti-perioden

Sejersbæk Biler ApS
Nederbyvej 2 • 6300 Gråsten
Telefon 7465 2220 • Telefax 7465 2270

Service Partner

 Serviceeftersyn
 Rep. af alle person- og  
varebiler
 Bremse- og lygtekontrol
 Aircondition
 Autoruder og stenslag

	
Plade- og rustarbejde	
Klargøring til syn
 Forsikringsskader	
Salg af dæk og fælge	
Køb og salg af biler

Service og reparation af alle bilmærker- også inden for garanti-perioden

Sejersbæk Biler ApS
Nederbyvej 2 • 6300 Gråsten
Telefon 7465 2220 • Telefax 7465 2270

Service Partner

Vi passer godt på din bil...	
	

Sejersbæk Biler ApS
Nederbyvej 2 • 6300 Gråsten
Telefon 7465 2220 • Telefax 7465 2270

Nu er det tid til at skifte til 

sommerhjul
 kr 260,- + moms
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To højaktuelle 
bøger

29995

Dronning Margrethe II

Et livsværk
Af Anne-Mette Willumsen,
Iben Overgaard

192 sider

Margrethe
– Mit liv i billeder
af Helle Bygum
 224 sider

29995

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

Dronningen er tæt 
knyttet til Gråsten
Fredag den 16. april fylder 
Dronning Margrethe 70 
år. Og det bliver en tak-
nemmelig slotsby, der vil 
sende hilsener til hende i 
anledning af fødselsdagen.

Den folkekære dron-
ning har nemlig altid 

haft et specielt formand 
til Sønderjylland i almin-
delighed og til Gråsten i 
særdeleshed.

Den nære tilknytning 
har sit specialle udtryk på 
den måde, at dronningen 
og hendes familie hvert 

år holder ferie på Gråsten 
Slot.

- Sommer i Gråsten er 
stadig indbegrebet af ferie 
for mig og mine søstre, 
fortæller Dronningen i en 
erindrinsbog. 

Prinsesse Margrethe sammen med sine forældre i sommeren 
1942.

Den kongelige familie samlet på terrassen på Gråsten Slot i 2006.

Kongefamilien slapper af ved havehuset - det såkaldte 
prinsessehus i 1951. På billedet kan man også se Dronning 
Alexandrine.

Barndomsminder 
fra Gråsten
Dronning anne-Marie har 
dejlige barndomsminder 
fra Gråsten Slot. For hende 
er barndommens ferier på 
Gråsten Slot forbundet 
med megen leg, også sam-
men med Margrethe.

- Vi tog på udflugter, 
havde madpakker med på 
cyklen og havde picnic. 
Sommetider tog vi også til 
rømø for at bade, og det 
elskede min søster, for hun 
har altid været dygtig til 
at svømme. Sommetider 
badede vi også Dannebrog, 
husker Dronning anne-
Marie, der blev født i 
1946.

Hun husker tydeligt, 
hvordan Margrethe og 
hendes to søstre indtog 
"Det lille hus" i slotspar-
ken i Gråsten.

- Vi lavede syltetøj og 
småkager og små retter, 
og så hentede vi æg hos 
dværghønsene og lavede 
æggesnaps. Det fra for det 
meste min storesøster, der 

styrede det hele, men, hvis 
hun så pludselig fandt et 
eller andet at læse, kunne 
man slet ikke komme 
ind på hende. Så var hun 

fuldstændig opslugt og 
kunne sidde i timevis og 
bare læse og ville bestemt 
ikke forstyres, mindes 
Dronning anne-Marie. 

Drømmer om 
Gråsten om vinteren
- Men Gråsten er stadig 
indbegrebet af sommer 
for os, og jeg er lykkelig 
for, at mor samlede alle 
børnebørnene hvert år. Jeg 
er selv hver eneste sommer 
dernede, somme tider kun 
et par dage, somme tider 
lidt længere. Jeg elsker det. 
Midt om vinteren kan jeg 
drømme om en sommer-
dag på Gråsten.

Vore somre der står for 
mig som den rene idyl. 
Men Sønderjylland er 
også en del af Danmarks 
historie, og den side for-
talte både far og mor os 
om. Grænsen, Dybbøl, 
krigergravene, vi vidste 
alligevel godt, at der var 
en egn med alvor, fortæller 
Dronningen. 
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stofhytten
ULSNÆS CENTRET · TLf. 74 65 43 44

www.1747.dk
Slotsgade 6 · 6300 Gråsten · Tlf. 74 65 15 67

GuldBageren Gråsten
Torvet 5, 6300 Gråsten
www.guldbageren.dk

TorveT 3, GråsTen Tlf. 74 65 01 44

Gråsten blomster
Sundsnæs 2 - 6300 Gråsten

Telefon 74 65 03 03

Godt Nytår

KFN-Keramik Gråsten ApS · Sundsnæs 6a · Ulsnæs · Tl f.74650316

Godt Nytår

KFN-Keramik Gråsten ApS · Sundsnæs 6a · Ulsnæs · Tl f.74650316

Vi ønsker Dronningen tillykke

Optiker Møller
SlOtSgade 4 ∙ 6300 gråSten ∙ tlf. 74 65 25 16

www.prOfilOptik.dk

Nygade 17, 6300 Gråsten · tlf. 74 37 73 00 · sydbank.dk

Vi glæder os til at se dig

Ulsnæs Centret  6300 Gråsten  74 65 13 12

Palægade 1  6300 Gråsten  Tlf. 74 65 25 35
www.sydjysk-eltekniq.dk

Autoriseret elinstallatør

Slotsgade 11 · 6300 Gråsten · Tlf. 87 99 38 38

Håṙ Modė Hudpleje

Nygade 9 ˙ Gråsten ˙ Telefon 7465 0670

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

Musik og Sportsbar

Center Pub - Ulsnæscentret - tlf. 74 65 33 65
www.centerpubgraasten.dk

Rådhus Kiosken

Torvet 9, 6300 Gråsten Telefon 7465 3099

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  
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STIGA DAG

OG VIND EN

KLIPPER

Vi afholder Stiga dag

lørdag den 17. april 2010 kl. 10-14 

Kom ind til os og deltag i konkurrencen om en
Villa 14 HST eller Turbo Excel 50 S

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

PROGRAM
Kl. 13.30 Velkomst ved Sydbanks formand Kresten Philipsen, 

Europabevægelsens formand i Syd- og Sønderjylland, Bente 
Witt og formand for Europa-Union Flensburg Gert Rosberg

Kl. 13.45 Den internationale � nanskrise ved Sydbanks adm. direktør 
Carsten Andersen

Kl. 14.00 Sydbank i det dansk-tyske grænseland ved regionsdirektør 
Sydbank Flenborg Kim Møller Nielsen

Kl. 15.15 Kaffepause og fremvisning af Sydbanks center for handel 
med valuta og værdipapirer

Kl. 16.00 Udviklingsmuligheder i Region Sønderjylland/Schleswig ved 
leder af Region Sønderjylland/Schleswigs Regionskontor i 
Padborg Peter Hansen

Kl. 17.00 Spisning (sandwich i salen)

Kl. 17.30 Afslutning

Tilmelding til konferencen “Europæiske naboer mødes” til
Bente Witt, Østervænge 14, 6630 Rødding tlf. 7484 6152 
e-mail: witt@dancyp.dk eller Peter Iver Johannsen, Djernæsvej 23, 
Hoptrup, 6100 Haderslev, Tlf. 4014 7533 e-mail: pijohannsen@privat.dk

Der er fri entré. Der bliver arrangeret dansk/tysk simultantolkning.

ARRANGØR
Den Danske Europabevægelse, Region Syd- og Sønderjylland og 

Europa-Union Schleswig-Holstein, Landesverband Flensburg

Konference 
om � nanskrisen
i Region Sønderjylland/Schleswig
Torsdag den 29. april kl. 13.30 - 17.30
hos Sydbank Hovedsæde, Peberlyk 2, Aabenraa

Netværk for kvinder
Vil du forny dit netværk med andre 
erhvervsaktive kvinder og få mulighed for 
at komme til spændende arrangementer? 

Så kontakt Erhvervskvinder Sønderjylland 
Syd. Du har mulighed for at komme med 
som gæst for at se, om netværket er noget 
for dig.

Kontakt Erhvervskvinder Sønderjylland Syd 
på bente@ablfood.com

WWW.GRAASTEN-SKYTTEfORENING.DK

indkalder hermed til ordinær

Generalforsamling
Tirsdag den 27. april 2010 kl. 19.30

Generalforsamlingen afholdes på skydebanen, 
Ravnsbjergvej 4, Gråsten

Dagsorden ifølge vedtægterne

Bestyrelsen
Graasten Skytteforening

Så starter sommersæsonen 
på 50 meter skydebanen!

Vi skyder hver onsdag aften fra kl. 18.30 
Første gang onsdag den 21. april

Vel mødt!

GRAASTEN 
SKYTTEFORENING 

Tilbageerobring af livet!
Ingrid Houlind og hendes 
svigerinde har begge haft en 
svær sygdomsperiode, derfor 
var denne beslutning om at 
gå langs Vesterhavet deres 
personlige kamp for overlevelse 
og en tilbageerobring af livet. 
Det har taget ca. 4 år, at gå den 
lange strækning fra grænsen til 
Skagen.  

Efterfølgende har Inge Houlind 
skrevet bogen ”Et skridt ad gangen”. 

Mandag den 26. april kl. 19.00
i Multisalen på Gråsten Skole

Der vil være mulighed for at 
købe bogen, denne aften

Tilmelding LOF Alssund tlf. 73421010 
eller www.lof.dk/alssund

UNDGÅ STRESS 
I HVERDAGEN
I dagens samfund er stress et alvorligt problem

 Praktiserende læge Tom König, Haderslev
holder

Mandag den 26. april kl. 19.30 
på Alnor Kro

foredrag om stress. Doktor Königs pointe er, at man 
skal “Tillad stress, Brug stress, Styr stress”

Entré 120 kr
som dækker foredrag og et let traktement

Billetter kan købes hos Tøj & Ting 
og Profi l Optik i Gråsten

Kom og oplev et oplivende, givende 
og lattervækkende foredrag

GRÅSTEN ROTARY KLUB
OG

GRÅSTEN HANDELSTANDSFORENING 

Hjælp naturen i dit 
lokalområde på søndag 
Cigaretskodder og pizzabakker, papir og plastik � yder 
langs vejene, i grøftekanter og i byernes grønne oaser. Og 
på gader og stræder � yder det med fastfood-emballage, 
tyggegummi, gratisaviser og reklamer. Affaldet er grimt og 
ødelægger vores oplevelser i naturen

Danmarks Naturfredningsforening inviterer for sjette år i 
træk til landsdækkende affaldsindsamling søndag den 18. 
april 2010

DN’s årlige affaldsindsamling skal være med til at få folk til 
at tænke sig bedre om, når de skal af med deres affald. Alt 
for meget affald ender i naturen og i byerne i stedet for i 
skraldespandene og på genbrugsstationerne,” siger René la 
Cour Sell, direktør i Danmarks Naturfredningsforening

Rundt omkring i nærområdet er der arrangeret 
affaldsindsamlinger på søndag af lokale foreninger. Dette 
gælder bl.a. Skelde, Dynt, Skodsbøl, Blans, Avnbøl-Ullerup, 
Adsbøl og Rinkenæs. Se www.hvisduvarenhjort.dk for 
mødetid og sted

I Rinkenæs er indsamlingen arrangeret af Rinkenæs 
Borger og familieforening og støttet af Danmarks 
Naturfredningsforening. Her mødes vi kl. 10 ved 
brandstationen til en kop kaffe og et rundstykke, inden der 
uddeles sække, handsker, gribere og ruter

Alle er meget velkomne

Herved indkaldes til ordinær

Generalforsamling
Onsdag den 5. maj 2010 kl. 19.00
i klublokalet i Badmintonhallen

DAGSORDEN
1. Valg af dirigent
2. Afl æggelse af beretning
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab
4. Behandling af forslag
5. Valg af:

a. Næstformand
b. Kasserer
c. Ungdomsformand
d. Bestyrelsesmedlem
e. Suppleanter (2)
f. Revisorer (2)

6. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på general forsamlingen 
skal være formanden i hænde senest 8 dage før 
generalforsamlingen.

Bestyrelsen

Gråsten rideklub har 
valgt ny formand. Efter to 
år på posten ønskede keld 
Jørgensen, Gråsten, ikke 
genvalg. I stedet er Benny 
rheim, adsbøl, valgt som 
ny formand. Nyvalgt til 
bestyrelsen blev Svend 
Callesen, Varnæs, og Ditte 
kjer, Gråsten. Ud af be-
styrelsen trådte Esben Ihle 

Simonsen, alnor, der ikke 
ønskede genvalg.

De øvrige bestyrelses-
medlemmer er randi 
Callesen, Varnæs, 
Finn Nissen, Gråsten, 
og Malene Sommer 
Christensen, Gråsten.

Gråsten rideklub har 
160 medlemmer. 

Ny formand
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På dagene kan der også  opleves kræmmermarked, lotto, øl telt, tivoli mm.

PÅ RINGRIDER PLADSEN I GRÅSTEN

Festival program:
Lørdag d. 01/05
Kl. 10.00-01.00 Pladsen åben
Kl. 10.00-21.00 Kræmmermarked
Kl. 13.15-01.00  Musik festival
Kl. 13.15 Åbning af festival
Kl. 13.30 DownTown DyntKl. 13.30 DownTown Dynt
Kl. 15.00 Sixpack Bluesband
Kl. 16.30 Stærk Tobak
Kl. 17.30-19.15 Pause*
Kl. 19.15 R.A.W.
Kl. 20.45 Small Stars
Kl. 22.15 Noodles
Kl. 23.45 Billie RockersKl. 23.45 Billie Rockers
Konferencier. Torben Nyby Larsen
*Helstegt pattegris,  ødeporre-karto er, salat bar. Pris kr. 100,-
Tilmelding og betaling senest d. 25/04 på Center Pub

2010

ALNOR  MARKED&
MUSIK  FESTIVAL

D. 28/4 - 2/5

Se hele programmet på www.alnormarked.dk

HUSK
Alnor marked og 
musikfestival på 
ringriderpladsen 
den 28. april til 

den 2. maj

Gråsten mesterskab
i Timosjenko
På ringriderpladsen i Gråsten
Fredag den 30. april kl. 11.00

Deltagergebyr er kr. 150,- 
Der er følgende præmier:
1. plads kr. 2500,-
2. plads kr. 1000,-
3. plads kr. 500,-
4. plads kr. 100,-
Alle kommer til at spille 20 spil.
De 4 personer som har samlet � est point 
sammen efter de 20 spil kommer i � nalen
Der spilles efter Center Pubbens regler
Tilmelding og betaling på 
Center Pub
Senest den 28. april

Musik og Sportsbar

Center Pub - Ulsnæscentret - tlf. 74 65 33 65
www.centerpubgraasten.dk

Alnor Marked & Musikfestival på Ringriderpladsen i Gråsten
Onsdag den 28. april til søndag den 2. maj

ALNOR MARKED
&

MUSIK FESTIVAL
2010

www.alnormarked.dk28/4 - 2/5

Lottoklubben Gråsten afholder

Stort lottospil
på ringriderpladsen i Gråsten

onsdag den 28/04 kl. 19.00
i Center Pubbens øltelt

Vi spille 1-2-3 spil

Der er pausebanko m.m.

Vi spille bla. om en ½ gris og kontante gevinster
Der sælges øl, vand og kaffe i teltet

Teltet er opvarmet hvis det bliver koldt

Syv bands optræder 
på musikfestival
Der bliver masser af musik 
ved musikfestivalen på 

ringriderpladsen lørdag 
den 1. maj.

- Syv lokale bands op-
træder på scenen. De er 

alle opsatte på, at det skal 
blive en tradition med fe-
stival, siger Morten latter.

Festivalen starter kl. 13.00 
og fortsætter til langt ud 
på natten. 

Alnor Marked 
og Musikfestival 
er klar med 
sit program
Intet forår uden alnor 
Marked. I år er ingen 
undtagelse. Men hele begi-
venheden er flyttet til ring-
riderpladsen i Gråsten.

- Det har jeg store 
forventninger til, siger 
Morten latter, Center 
Pub, der har stablet et flot 
program på benene.

Programmet indledes 

med lottospil onsdag 
den 28. april. Dagen ef-
ter - torsdag den 29. april 
dukker Nibes Tivoli op 
og dagplejens børn kan 
som de første tyvstarte om 
formiddagen. Om aftenen 
er der scoter-ringridning 
og Gråsten mesterskab i 
tovtrækning.

Festen fortsætter fredag 

med kræmmermarked og 
fællesspisning i teltet.

lørdag er der 

musikfestival og søndag 
er der underholdning for 
børnene. 

Morten Latter byder på lottospil, kræmmermarked og mas-
ser af musik i dagene onsdag 28. april til søndag den 2. maj 
på ringriderpladsen i Gråsten. Foto Jimmy Christensen
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tilbyder
SLAGTEREN DELIKATESSEN

tilbyder
BAGEREN PØLSEMAGERIET

tilbyder

7 stk

1000

Chiquita 
bananer

2 stk

1400

Danske agurker

Pr. ½ kg

2995

Roastbeef

Tykstegsbøffer
8 stk
ca 1,2 kg

kun

10000

Hjemmelavede
Spegepølser

2 stk

9500

Æblefest

5 stk

1000

frit
valg

Koteletter
alm. eller
marineret

10-12 stk
kun

6000

Valnødde 
franskbrød

1800

Mammen guld 
ost 45%
mellemlagret

800-900 gr

3000

 Flerkorn 
rugbrød

950 gr

695
 Yoghurt

1 ltr

695

Extra Large
rejer

tag 3 pakker

6000

3 kg Hakket 
oksekød
8-12 %

10000

fl ere 
varianter

fl ere 
varianter

fl ere 
varianter

billigtvelegnet 
til grill

Kærgården
alm eller øko

2 stk

2200

kun

5995

Fiske platte til 2 pers
Æg-rejer-sild med
karrysalat
kryddermakrel
laks

Kærgården
steg og bag

450 ml

1000

5 Mini snegle

1995
SuperBrugsen Gråsten             .  tlf. 73 65 26 00 . www.talent-for-butik.dk
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Forårs fristelser
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Gråsten slotskirke
Søndag den 18. april kl. 10.00 ved Jan Unold

Adsbøl kirke
Søndag den 18. april kl. 19.30 

(Efterfølgende kaffe i klubhuset)

kværs kirke 
Søndag den 18. kl. 10.00 ved Ina Balle Aagaard 

broAGer kirke
Søndag den 18. april kl. 10.30 

Stefan Klit Søndergaard

Felsted kirke
Søndag den 18. april kl. 10.00 

Guldkonfirmation ved Hans Jørgen Østergaard

eGernsund kirke
Søndag den 18. april kl. 10.30 

ved Mai-Britt Josephsen Knudsen (Kirkekaffe)

rinkenæs kirke
Søndag den 18. april kl. 9.00 Korskirken 

ved Mai-Britt Knudsen

kliplev kirke
Søndag den 18. april 9.00 ved Ulrich Thiim

vArnæs kirke
Søndag den 18. april kl. 10.00 ved Poul Callesen

nybøl kirke
Søndag den 18. april kl. 10.00 ved 

Henrik Nygaard Andersen

vester sottrup
Søndag den 18. april kl. 9.00. 
Henrik Nygaard Andersen

ullerup kirke
Søndag den 18. april kl. 10.00 ved Kingo

nordschleswiGsche 
Gemeinde

(Den tyske frimenighed)
Søndag den 18. april ingen gudstjeneste

Gudstjenester

Blandt idrætsforeningerne 
i Gråsten er der et stort 
ønske om at få opført 
en ny hal i tilknytning 
til ahlmannsparken. 

Derfor indkalder en sty-
regruppe til borgermøde 
mandag den 3. maj kl. 
19.30 i ahlmannsparkens 
Cafeteria.

- Vi håber, mange vil 
komme for at give deres 
mening til kende, lyder 
det fra Dorthe kristensen 
fra Gråsten Idræts- og 
Gymnastikforening.

På borgermødet oriente-
rer styregruppen om, hvor 
langt man er kommet. 

Borgermøde 
om ny hal

Vandt 10 liter maling
Hos Flügger farver i 
Gråsten havde man i på-
sken lavet en lille konkur-
rence, hvor man kunne 
vinde 10 liter Flutex 5 
vægmaling. Ud af 125 
besvarelser blev der på 
utraditionel vis trukket en 
vinder. Den heldige vinder 
blev Hans H. ludvigsen.

Samtidig blev der også 
trukket to vindere af en 
trøstepræmie og det blev 
Ursula Müller og Susanne 
Hollænder, der begge er fra 
Gråsten. 

Pernille Aaskov Nielsen trak lod blandt 125 besvarelser.

Sct. Georgs Gildet i 
Gråsten har afholdt 
gildeting, hvilket vil 
sige generalforsamling i 
Spejderhuset i Gråsten.

Fire ud af fem ledelses-
medlemmer blev genvalgt, 
nemlig gildemester Ulla 
larsen, skatmester Per 
lindtner, kansler Hanne 
Nissen og flagherold Jens 
Moos.

Nyvalgt blev stavherold 
Birgit Moos.

Sct. Georg Gildets 

næste arrangement er Sct. 
Georgs gildehal, som er 
den fredag 23. april, der 
er Sct. Georgs dag, hvor 
spejderne fornyer deres 
spejderløfte, og gilde-
brødrene fornyer deres 
gildeløfte. Sct. Georg er 
spejdernes skytshelgen, 
deraf navnet.

Gildemester Ulla larsen, 
rinkenæs, fortæller, 
at Sct. Georgs Gildet 
er en bevægelse med 
medlemmer, der er, har 

været eller har interesse i 
spejderarbejdet.

- Det er en verdens om-
spændende bevægelse, der 
er starter i Danmark, som 
den eneste af den slags 
bevægelse, der ellers alle er 
kommet til os udefra. Det 
kræves ikke andet end 
interesse for spejderarbej-
det, at blive medlem af 
Sct. Georgs Gildet, uanset 
hvor man bor, er man 
velkommen i gildet, siger 
Ulla larsen. 

Sct. Georg Gildet 
hjælper spejdere

Malermestrene klaus 
Blaske Nielsen, Gråsten, 
og Per Ihle, Holbøl, har 
været på studietur til 
München for at se mes-
sen "Farbe 2010" sammen 
med malermestre fra hele 
Skandinavien.

Det var Flügger, der hav-
de arrangeret turen. 

Studietur

Gråsten  

Musik og sang med

”De glade 
pensionister”

fra Skærbæk

Onsdag den 21. april kl. 14.30-17.00
i Ahlmannsparken

Kom og syng med

Lokalkomiteen

PROGRAM
Kl. 18.30 Der serveres tærter og salatbord

Kl. 19.15 Heinz Saxburger tryller

Kl. 19.45 Kaffe

Kl. 20.15 Heinz Saxburger fortæller om 
sine oplevelser ude i verden

Pris 100 kr
Tilmelding senest onsdag den 21. april.

Billetter kan købes hos Rinkenæs Bageri og Gråsten Boghandel 
eller bestilles på tlf. 3022 4014 · 7465 2082 · 7465 0574

RINKENÆS BORGER- & FAMILIEFORENING
festligholder sit æresmedlem

Heinz Saxburgers
50 års artist
jubilæum
FREDAG DEN 23. APRIL
KL. 18.30
på Rinkenæshus

Indkalder hermed til Ordinær

Generalforsamling
Onsdag den 28. april kl. 19.30

i Ahlmannsparken
Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Kassereren a� ægger det reviderede regnskab.
4. Behandling af indkomne forslag.
5. Valg til bestyrelse og 1 suppleanter som anført i § 11.
6. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
7. Eventuelt.

Bestyrelsen

H Å N D B O L D K L U B B E N  G R Å S T E N

H Å N D B O L D K L U B B E N  G R Å S T E N
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SALG AF BEN OG RÅT KØD
TIL RIGTIGE HUNDE

Hunden er menneskets 
bedste ven

– vi skal også være 
hundens bedste ven! 

HUSK
Fra uge 15 starter vi 

holdtræning 
lørdag formiddag

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

Brandbekæmpelsen 
på Broagerland

Bogen udkommer 
lørdag den 17. april.

I den anledning vises en udstilling 
relateret til bogen kl. 14-16 
på Broagerlands lokalarkiv, 
Storegade 33, Broager

456 sider lokalhistorie 
skrevet af Jürgen Hansen

Pris kr. 398,-

Bogen er til salg hos 
Ihle Papir & Gaver, Broager, 
Broagerlands Lokalarkiv, 
Gråsten Boghandel, 

Bog & Ide, Sønderborg, Arnold Busck, Sønderborg samt 
hos Jürgen Hansen, Kesselstedet 4, 5792 Årslev

nYHed! 

Skelde Frivillige Brandværn
På grund af situationen vedr. 

De frivillige Brandværns 
fremtid i Sønderborg 

kommune, valgte 
bestyrelsen at afl yse salget af 
medlemskort den 11. april ind 

til situationen er afklaret
Bestyrelsen

 

 

 

 

 

 

 

Skelde Frivillige Brandværn 
Kommer Søndag den 5. april 2009 rundt i Skelde 

brandkreds for at sælge passive medlemskort. 

 

    Bestyrelsen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Døgnvagt 4 + 6 pers. vogne

Tlf. 20 83 63 10

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

Broager
v/ Helge Jørgensen

Billetsalget til frokosten 
foregår lørdag den 17. april 

kl. 13-15 i Teddys Salon
Billetter koster kr. 120,- i forsalg. 

Restbilletter kan købes i Teddys Salon 
de følgende dage for kr. 140,- 

Få købt en billet og vær med til, at vi igen 
får en fest der sent vil gå i glemmebogen. 

Vi har alle noget at leve op til efter 
de sidste 5 års store succeser

Billetsalg til 
Egernsund Byfest

En nu 16-årig elektrikerlær-
ling fra Broager slipper for 
at betale knap 1,7 mio. kr. i 
erstatning efter en voldsom 
gårdbrand i 2007. Det er 
Vestre landsret i Viborg, 
som endelig har frifundet 
den unge mand for at 
skulle betale.

Sammen med tre jævn-
aldrende kammerater skulle 
den dengang 13-årige 

dreng prøve at køre på en 
benzindreven knallert.

Mens den ene hældte ben-
zin på, stod den 13-årige et 
par meter derfra og knip-
sede med sin lighter.

Gnister antændte benzi-
nen, branden udviklede sig 
eksplosivt og der skete ska-
der for 1,683.000 kroner.

Drengene kom ikke noget 
til. Sønderjysk Forsikring 

mente, at drengen havde 
handlet groft uagtsomt 
og krævede regres for 
erstatningen.

Men hverken byret el-
ler landsret mener, at han 
burde have indset, at det 
var farligt at knipse med 
lighteren. Især fordi han 
ikke har kunnet lugte 
benzindampene i rummet, 
der tidligere var brugt som 
sprøjtekabine.

Sønderjysk Forsikring 

skal betale sagens omkost-
ninger på 180.000 kr for 
den nu 16-årige lærling. 

Slipper for straf

Årets tema er "Pirat", når 
der fredag den 5. maj er 
optog gennem Egernsund. 
Deltagerne mødes på hav-
nen og cykler op gennem 
byen til festpladsen. 

Byfest
Mange frivillige brand-
mænd er vrede over borg-
mester aase Nyegaards 
tanker om brandværnenes 
fremtid. Planen vil reducere 
antallet af frivillige brand-
mænd og skære ned i antal-
let af frivillige brandværn.

- Vi er nød til at forholde 

os til nye tider, siger aase 
Nyegaard.

Sønderborg kommune 
råder over 22 frivillige 
brandværn. Der er frem-
lagt fem modeller, som 
spænder fra bevarelse af 
alle værn til reduktion til 
fire delstationer. 

Vrede hos 
brandmænd
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MALERENS LAGERSALG
v/ Ravns Malerfi rma

Tlf. 74 44 27 24
Bil 40 74 27 24   

– alt malerarbejde udføres
– altid et godt tilbud i butikken

ÅBNINGSTIDER:
Mandag - Torsdag 14.30-17.00
Fredag 13.00-17.00 Lørdag 9.00-12.00

VESTERGADE 27 • 6310 BROAGER

EGERNSUND 
PENSIONISTFORENING

holder

FORÅRSFEST
Søndag den 9. maj

på Holbøl Landbohjem
Middag og ka� e med småkager

Musik og dans

Pris 175 kr.
Tilmelding er BINDENDE

Tilmelding til Marie Gormsen tlf. 7444 0465 inden 1. maj.
Afgang Broager Kirke kl. 11.00 og derefter 

opsamling som sædvanlig i Egernsund

EGERNSUND 
PENSIONISTFORENING

DAMETUR TIL 
HERNING

arrangerer

Onsdag den 5. maj
En dametur til Herning hvor et stort 

tøj� rma holder ophørsudsalg

Afgang fra Broager Kirke kl. 8.00
Egernsund Elektriker kl. 8.05
Brillevej kl. 8.10 
Ahlmannsparken Gråsten kl. 8.15

Tilmelding til formanden Marie Gormsen tlf. 7444 0465
Turen koster 150 kr

NYHED 
I VEMMINGBUND

Ønsker du dessert tilbyder vi Softice for 25 kr.  Bordreservation nødvendigt

Vemmingbund Strandcafé
Café - Restaurant - Minigolf v/Jette Valentin
Vemmingbund Strandvej 62 Broager
Tlf. 7444 2985 www.vemmingbundstrandcafe.dk

HVER ONSDAG HELE ÅRET TILBYDER VI FRA KL. 17.30-21.00 
VORES POPULÆRE FLÆSKEAFTEN

Vi tilbyder � æsk i mange slags varianter 
og anrettet på stor buffetbord 

 ‐ Stegt fl æsk med persillesauce og kartofl er
 ‐ Grill stegt fl æsk med broccolisalat og asparges og kartofl er
 ‐ Røget fl æsk tørstegt med ristede gourmetkartofl er
 ‐ Saltet sprød stegt fl æsk med savoykål

og sprød ristede kartofl er
 ‐ Paneret fl æsk med stuvede bønner
 ‐ Guleærter med fl æsk
 ‐ Letsaltet fl æsk med varm rødsalat
 ‐ Spidskål med fl æsk og pølser

og groft brød
 ‐ Brunkål med fl æsk

Spis hvad du kan for 

kun 129 kr
pr. person

HVER FREDAG ÅRET RUNDT
FRA KL. 18.00-21.00

Kæmpe Spareribs Buffet
med stor salat- og kartoffelbar

Spis til du revner for 

kun 198 kr
pr. person

Erhvervslokaler
Produktions-, lager- og kontorlokaler, beliggende Nejsvej, 
Broager, udlejes. Lav pris. Størrelser fra 120 til 1.060 kvm. 

hanssonerhverv.dk · telefon 7443 4897

Vi forestår udlejning af lokaler til erhverv 
samt enkelte boliglejemål.

Det er vores målsætning, altid at kunne tilbyde gode 
og velbeliggende lokaler til konkurrencedygtige priser.

E-mail: per@hanssonerhverv.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

Broager Parkunder hold-
ning har i en årrække 
samlet et trofast publikum 
til koncerterne i parken. 
Udvalget bag parkun-
derholdningen ønsker 
imidlertid et generations-
skifte. Der er brug for at 
yngre kræfter tager over, så 

repertoiret kan følge tidens 
musiksmag.

Det mener leif Hansen 
og kristian anker-Møller, 
som er på udkig efter yng-
re mennesker. Interesserede 
er velkomne til at hen-
vende sig. 

Parkunderholdningen 

råder over det nødvendige 
udstyr som mixer, højtta-
lere og mikrofoner, der kan 
stilles til rådighed for de 
interesserede.

- Det eneste vi forventes 
er, at man underordner sig 
vedtægter for parkunder-
holdningen, lyder det fra 

leif Hansen og kristian 
anker-Møller, som meget 
håber på, at kan stables 
et program på benene for 
sommeren 2010 for kon-
certer i parken. 

Broager Parkunderholdning 
mangler nye kræfter

Frede Tychsen er blevet 
genvalgt til bestyrelsen for 
Historisk Samfund for als 
og Sundeved, der har 1600 
medlemmer. Det skete 
på generalforsamlingen 
forleden.

Foreningens formand 
er fhv. provst lorenz P. 
Christensen. 

Genvalgt

Forfatteren Jürgen 
Hansen har udgivet en 
flot bog på 456 sider om 
"Brandbekæmpelse på 
Broagerland". Bogen om-
handler brandbekæmpelse 
på Broagerland fra 1796 til 
1980.

Bogen giver på baggrund 
af eksisterende arkivmate-
riale en grundig indføring 
i de mange redningskorps, 
der har eksisteret på 
Broagerland i en stor del af 
perioden. Desuden er de 
fire frivillige brandværns hi-
storie indgående beskrevet.

- Det har taget seks 
år at skrive bogen, for-
tæller 66-årige Jürgen 

Hansen, der har boet i 
Broager fra 1949 til 1965. 
Han er uddannet på 
Den kgl. Veterinær- og 
landbohøjskole, blev 
cand. hort i 1969 og blev 
lic. agro i 1975. Han har 
siden arbejdet som forsker 
og seniorforsker med plan-
teformering som speciale.

- Jeg har i de seneste 
6-7 år snakket med flere 
hundrede mennesker på 
Broagerland for at få stof 
til bogen, fortæller Jürgen 
Hansen, der til daglig bor i 
Nr. lyndelse på Fyn. 

Brande på Broagerland 
fra 1796 til 1980

Bogen udkommer lørdag 
den 17. april, hvor der er re-
ception kl. 14-16 i Broager.

Egernsund 
Pensionistforening arran-
gerer en fem dages tur til 
den gamle slotsby Celle 
på lüneburger Heide. 
Det sker i dagene 5.-9. 
september.

Prisen bliver på 2950 kr.
- Vi skal blandt an-

det se den gamle saltby 
lüneburg, der tjente enor-
me rigdomme på salthand-
len, fortæller foreningens 
formand Marie Gormsen, 
som tager imod tilmeldin-
ger på tlf. 7444 0465. 

Tur til 
Celle
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Spar 31,85

Alt til en hyggelig mortensaften

450 gr bakke

1000
Husholdnings
papir
32 rl toiletpapir
eller 16 Køkkenruller

Matilde Kakao 
Skummetmælk

Honningmelon 
eller jordbær
SPANSK

3 ps

1500

200 gr 2000

Schwarzbrot

Hjemmelavet
Rejesalat

Durumbrød

Hatting Brød

2 ps

2500

Kun

3995

1800

Tingleff 
Kaffe Guld
4 ps

500 gr

9500

Storkøb

Frit
valg

spar 
12.00

HVER MANDAG
Slagterens hjemmelavede
medister
Ca 1 kg 29.95

HVER TIRSDAG
Minimælk eller let

Max 6 ltr pr kunde
Ta 3  liter 10.00 

HVER ONSDAG
Frugtmarked
Flere varianter
8 stk 12.95

HVER TORSDAG
Hjemmelavet alm. franskbrød
Pr stk
Kun 10.00

HVER FREDAG
Vej selv slik
Pr 100 gr 7.95

HVER LØRDAG
Smørbar 

3 x 250 gr 20.00

Spar 
130.70

Hjemmelavede
Grillpølser

12 stk

5000

Cotes Du Rhone

6 fl 

16900
3 x 1 ltr

2500

Kohbergs Burgerboller

4-6 stk

1000

Ferske 
Svinemørbrad

3 stk

8995
Isvafl er

Wienerstang

2000

Fiskefi let

3 stk 2000

6 stk

1000

SuperBrugsen Broager . tlf. 73441500

Broager

Åben Søndag
Kl. 10-17

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

Endagstilbud
hele april
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FORÅRS
TILBUD

TILBUDSPRIS

19.995,- 
inkl. moms

HAVETRAKTOR 
Snapper Zero turn
model ESC2042 m 20Hk B&S

2.795,- 
inkl. moms

HÆKKEKLIPPER
Echo HC-1500 Hækkeklipper

GRÆSTRIMMER
Echo GT-220ES

1.795,- 
inkl. moms

Førpris 
26.995,-

ÅBNINGSTIDER
Mandag-fredag kl. 7.00-16.00

Lørdag kl. 9-12

www.carstensmaskinvaerksted.dk

Nejsvej 18
6310 Broager

Telefon 74 44 94 94
Mobil 24 23 86 24

KLARGØRING af plæneklippere og havetraktorer 

5 ÅRS 
GARANTI 

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

broagerauto@tdcadsl.dk

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

Altid små priser på olieservice, samt 
serviceeftersyn efter bilens foreskrifter

Få en pris på den service som passer dig

Mulighed for lånebil

Årets højdepunkt i 
Egernsund er frokosten i 
forbindelse med byfesten. 
Den foregår lørdag den 
8. maj. Sidste deltog 487 
mennesker i spisningen.

Vi har hyret bandet 
X-road og diskotek 
Ekstrem Party til at stå for 
underholdningen, og som 
sædvanligt vil der være 
masser af happenings i tel-
tet, fortæller formand for 
byfesten, Teddy Petersen.

Egernsund Byfest fore-
går i dagene 6.-9. maj på 
Egernsund Stadion. Ud 
over selve frokosten og 
efterfølgende bal er der 

blandt andet Tivoli, børne-
underholdning, hestevogns-
kørsel, morgenkaffe til hele 
byen, frokostjazz, banko-
spil, præmieskat, kæmpe 
optog fra havnen til stadion 
og meget meget mere.

Billetsalget til frokosten 
foregår lørdag den 17. april 
kl. 13-15 i Teddys Salon. 
Billetterne koster 120 kr. 
i forsalg. restbilletter kan 
købes i Teddys Salon for 
140 kr. 

Byfest i Egernsund

Mønterne væltede ned i 
indsamlingsbøsserne søn-
dag, da der var indsamling 
til kræftens Bekæmpelse 
på Broagerland.

45.500 kr. Så mange 
penge trillede der ud af de 

karakteristisk hvid-røde 
indsamlingsbøsser, da pen-
gene blev talt op.

- Det er et fantastisk flot 
resultat, som vi er meget 
stolte af. Indsamlerne blev 
modtaget godt overalt, og 

der var stor offervilje, lyder 
det fra lene Jørgensen fra 
Broager lokalafdeling.

Pengene fra indsam-
lingen vil blive brugt til 
forskning, forebyggelse og 
patientstøtte. 

45.500 indsamlet 
på Broagerland

Den lange kolde vinter 
har sat gang i ideerne hos 
55-årige Jette Valentin, 
der driver Vemmingbund 
Strandcafé. Fremover in-
viterer hun hver onsdag 
til stor flæskeaften og hver 
fredag byder hun på Spar 
ribs.

- Jeg laver al maden selv, 
fortæller Jette Valentin, 
der er uddannet kok. Hun 
stammer fra lindholm i 
Nordjyllynd og har i de 
seneste 30 år boet i Blans.

For seks år siden overtog 
hun Strandcafeen, som har 

en flot udsigt og råder over 
en minigolfbane.

- Tidligere holdt vi luk-
ket om vinteren, men 
fremover holder vi åbent 
hele året, fortæller Jette 
Valentin, som har en lind 
strøm af feriegæster fra 
Vemmingbund i sommer-
halvåret. Men også de lo-
kale på Broagerland gæster 
i stigende grad stedet. 

Café med flot udsigt

Jette Valentin er uddannet 
kok og laver maden til 
gæsterne på Vemmingbund 
Strandcafé.
Foto Jimmy Christensen

Efter at Egernsund 
Børneunivers er ryk-
ket over på Egernsund 
Skole, står de gamle 
lokaler på Den Gamle 

Skole tomme. Sønderborg 
kommune mangler et 
sted til hjemmeplejen, 
og de har nu kik på 
disse lokaler. Det oplyser 

lederen af hjemmeplejen 
i Sønderborg kommune 
til JydskeVestkysten. Det 
kan blive hjemsted for 160 
arbejdspladser. 

Hjemmeplejen
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Klostervang 49 - Kliplev - 6200 Aabenraa

lægeeksamineret fodplejer Ruth Svendsen
også udebehandling

STØTTEFOND
Ansøgning om beløb fra Kliple’ Mærkens 

Støttefond skal være formanden Søren Frederiksen, 
Sdr. Landevej 16, Kliplev,

i hænde senest den 1. maj 2010

NB: Kun ansøgninger med tilknytning til 
Kliplev gl. Sogn vil kunne støttes

www.kliplemaerken.dk

Hjertelig tak
For venlig deltagelse ved min kære mand og 
vor kære far Peter N. Petersens begravelse.

Mange tak til alle der sendte blomster og kranse.
På familiens vegne 
Mariane Petersen 

Felsted

SOGNEEFTERMIDDAG
i fantasiens og det 

overnaturliges verden
Onsdag den 21. april 2010 kl. 14-16

i Graverhuset ved Felsted Kirke

med folkeeventyr og 
lokale sagn

ved Elise og
� orbjørn Larsen

Menighedsrådet
giver kaffen

Tinne Gellert, kliplev, er 
død, 88 år. Gennem årene 
var hun en kærlig og dygtig 
mor og en livsglad hustru, 
der altid holdt fin orden i 
hjemmet. Hendes uddan-
nelse som landmandskone 
begyndte i barndomshjem-
met i Bjerndrup og blev 
fortsat i de pladser, hun 
havde på egnen.

I 1942 blev hun gift med 
Hans Gellert, og de drev i 
henved 30 år på dygtig vis 
et landbrug i Bjerndrup. 

I 1973 solgte de gården 
og flyttede til kliplev. De 
udgjorde et ubrydeligt 
makkerpar indtil han døde 
allerede i 1979.

I nogle år sad hun i be-
styrelsen for Bjerndrup 
Husmoderforening. I de 
sidste 11 år boede hun på 
kliplev Plejecenter.

I ægteskabet var der fire 
børn. karin Margrethe i 
adsbøl, Tove i rinkenæs, 
allan i Gråsten og anette i 
Padborg. 

Dødsfald

karsten Iwersen kunne lør-
dag eftermiddag glæde sig 
over et stort rykind. Over 
100 mennesker kiggede 
inden for hos kliplev auto 
& Traktorservice for at 

lykønske chefen med hans 
40 års fødselsdag. Gæsterne 
oplevede munter under-
holdning og fik lidt godt til 
gane og hals. 

Stort rykind 
i Kliplev

 Foto Jimmy Christensen

Jens Jaenicke, 
Smedevænget 1, kliplev 
fylder søndag den 18. april 
90 år. Han kan se tilbage 
på et langt og virksomt liv 
og trods sin høje alder er 
han stadig i fuld vigør.

Jens Jaenicke er flittig 
med pennen. Med enga-
gement skriver han om, 
hvad der sker i kliplev. 
Han går til mange møder, 
og er i det hele taget i sit 
es, når han befinder sig 
blandt andre mennesker. 
På sin sædvanlige loyale 
facon skaber han respekt 
om sin person som lokal 
skribent. I mange år skrev 
han i lundtoft avis, hvor 
mange husker hans synne-
jyske historier om Fidde 
og Cedde. Det gjorde ham 
kendt og vellidt i det store 
lokalområde.

Jens Jaenicke er født i 
Nybøl og opvokset på 
Bjerndrup Mark. Som 
18-årig kom han i lære 

som købmand i alslevkro 
ved løgumkloster. Senere 
arbejdede han i tørvemo-
sen og blev tørvefabrikant. 
I en periode var han 
vognmand og i 20 år drev 
han et autoværksted ved 
Søgård.

I 1940 blev han gift med 
Elise, og i det gæstfrie 
hjem opvoksede to drenge 
og to piger.

Han har haft mange 
bestyrelsesposter og til-
lidsposter. Det er næppe 
den lokale forening, som 
han ikke kender indefra.

Jens Jaenicke er fuld af 
optimisme og godt hu-
mør. Med sin åbne, friske 
og helt usnobbede facon 
har han evnen til at "gå 
ind i folk med træsko 
på". så helt naturligt har 
han en stor vennekreds. 
Skriverierne fortsætter 
han med. Til glæde for 
lokalbefolkningen. 

Hjertet banker 
for Kliplev

Jens Jaenicke har en scrapbog, som er fyldt med avisartikler, 
som han gennem årenes løb har skrevet.
 Foto Jimmy Christensen

Af Vigga Andersson

Der var forleden valgmøde 
på Varnæs Skole. Der skulle 
vælges fire nye repræsentan-
ter ind i skolebestyrelsen, 
og i Varnæs var det ikke 
noget problem.

21 forældre mødte op, og 
da man kom til punktet, 
hvor interesserede forældre 
skulle stille op til valg, var 
der mange hænder oppe. 
Det var derfor let at få fire 
nye repræsentanter – ja fak-
tisk meldte syv forældre sig 

på banen, hvilket betød, at 
der kom tre nye suppleanter 
ind i skolebestyrelsen. 

Det er meget flot, siger 
skoleleder rené Svendsen 
og tilføjer, at mange skoler 
faktisk oplever, at det kan 
være svært at skaffe foræl-
dre nok, når taburetterne 
i skolebestyrelserne skal 
skiftes ud.

- Det er meget glædeligt, 
når Varnæs Skoles foræl-
dre nærmest står i kø for 
at være med, nævner rené 
Svendsen, som glæder sig 

til at starte op med den 
nye skolebestyrelse efter 
sommerferien.

Når forældrene til elever 
på Varnæs skole er så en-
gagerede, er det naturlig-
vis fordi, at forældre føler 
et stort medansvar for, at 
skolen fungerer godt. 

På Varnæs Skole viser 
forældreengagementet 
sig ikke kun i forbindelse 
med valg til skolebesty-
relsen. Også når der ar-
rangeres aktiv weekend, 
hvor der f.eks. males og 

renoveres på skolen, er 
der altid et stort opbud af 
aktive forældre – eller når 
der skal laves og serveres 
kager og mad ved skolens 
arrangementer.

Fakta om Varnæs Skole:
Skolen har 131 elever 

fordelt på 7 klasser fra 0. 
til 6. årgang. 10 lærere 
sørger for undervisnin-
gen – ofte i samarbejdet 
med de 5 pædagoger fra 
Skolefritidshjemmet, 
Hytten, som er fuldt inte-
greret med skolen. 

Stort forældreengagement 
i Varnæs

Vandrepokal til 
Forsamlings 
gaarden
Af Jens Jaenicke

Sønderjysk 
Forsamlingshusforening, 
der er en sammenslut-
ning af de sønderjyske 
forsamlingshuse, har 
tildelt Årets vandrepokal 
til Forsamlingsgaarden i 
kliplev.

Vandrepokalen er i 
høj grad et skulderklap 
og en anerkendelse af 
det kæmpearbejde, som 
Forsamlingsgaardens 
Venner og frivillige har 
udført i forbindelse med 
renovereingen. 

astrid Marie Mortensen, 

Møllevej 7, Felsted, fejrede 
mandag den 12. april sin 
80 års fødselsdag. 

80 år
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Kliplev

ÅBNINGSTIDER Mandag-Fredag kl. 9.00-19.00 | Lørdag kl. 8.30-16.00 | Søndag kl. 10-16
BAGEREN ÅBNER Mandag-Fredag kl. 8.00 | Lørdag-Søndag kl. 7.00

Kliplev Nygade 2 · 6200 Aabenraa · Telefon 73 31 20 00

ca. 1,2 kg

6000
FRIT VALG

Tilbudene gælder fra onsdag den 14. april til lørdag den 17. april

4 kg

1000
BEGRÆNSET PARTI

Coop
Hvedemel
Max. 5 pk. 
pr. kunde

Dinky
Toiletpapir
Max. 5 pk.
pr. kunde

6500

Slagteren tilbyder
1 fl . vin og 2 Bøffer
til en hyggelig aften 

Nakkefi let eller 
Nakkekoteletter
Alm. eller marineret

Blomstermarked
lørdag den 1. maj

- Udplantningsplanter
- Fadøl og grill
- Cykelmarked

- Hoppeborg
-Underholdning

Pr. pk.

1000

2 poser

2200
FRIT VALG

Coop
Grønsager
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S u n d eve d

Søgård & Omegns 
Tennisklub har et sta-
bilt medlemstal på 60 
medlemmer. Det op-
lyste formanden, Jes 
Schramm, på foreningens 
generalforsamling.

21 under 25 år og det er 
formanden meget tilfreds 
med.

- Ungdomsafdelingen har 
udviklet sig positivt de se-
nere år. Det skyldes især, at 

klubben har en fast træner 
til de unge og til de nye 
øvrige medlemmer, sagde 
Jes Schramm.

klubbens træner gen-
nem mange år, Preben 
kønig, fik forleden tildelt 
aabenraa kommunes 
Ungdomslederpris.

På generalforsamlin-
gen blev klubmestrene 
fejret med diplomer, 
pokaler og rødvin. 

Vinderen af a-rækken 
blev Finn Jørgensen, 
vinder af B-rækken blev 
Ole kristiansen og vin-
der af herredoublen blev 
Ole kristiansen og Jes 
Schramm. Herudover har 
ungdomsspillerne Carina 
Christensen, Emma 
lausen og allan Marzalek 
fået medaljer i nogle mini-
tennisstævner i vinter. 

60 medlemmer i Søgård 
& Omegns Tennisklub

Fra venstre ses Jes Schramm, Elke Hansen, Preben Kønig og Conny Wolff.

Niels Jessens Eftf.
 Alt i vognmandskørsel samt 

jordarbejde udføres

Kontakt Claus 2019 8158 
eller Kjeld 2019 8159

DET ER ALDRIG FOR SENT AT

HULMURSISOLERE
Efterisolering på en nem, billig og effektiv måde

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

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

Forsamlingsgårdens Venner holder

STORT 
MODESHOW

På Forsamlingsgården i Kliplev
Torsdag den 15. april kl. 19.30

Nyt tøj & sko, Tinglev (damemode)
Tøjeksperten, Gråsten (herremode)

Hår og make up – Salon Mary
Blomster-Binderiet, Stubbæk

Kom og få en hyggelig og inspirerende aften
Pris: 125 kr.

incl. 2 snitter og et glas vin
Billetter købes hos: Nyt Tøj,

Tinglev og hos Tøjeksperten i Gråsten,
samt på Forsamlingsgården i

Kliplev – Ons -Tors.- Fre. fra kl. 16-20

Maskincenter Felsted 
er blevet det fjerde offer 
for slankekuren af det 
danske net af John Deere-
forhandlere. Opsigelserne 

af forhandlerne sker, fordi 
John Deeres top ønsker 
færre, men større forhand-
lere. Samme udvikling er 

tidligere set blandt andet i 
USa.

Indehaveren af Maskin-
center Felsted, Heinrich 
Jochimsen, mister ud over 
John Deere-forhandlingen 
også formandsposten for 
den danske forening af 
John Deere-forhandlere. 

Felsted frataget 
John Deere

Af Jens Jaenicke

kliplev kirke vil være luk-
ket fra det 1. juni til den 
25. september for at blive 
renoveret. Det oplyser for-
mand for menighedsrådet, 
Marianne lundsten.

kirkehandlinger vil 
i perioden foregå i 
konfirmandsstuen.

Efter aftale med sogne-
præst Eva Wiwe løbner 
kan bryllupper og dåb også 
foregå i nabokirkerne.

kirken skal kalkes ud-
vendigt. Indvendigt skal 
mange ting restaureres. Der 
skal også installeres et nyt 
varmeanlæg. 

Renovering af Kliplev Kirke

Foderstoffabrikken DlG/
SaF investerer 20 mio. 
kr. i 4 nye kornsiloer ved 
Ullerup. kornlageret 

udvides derved med 
16.000 tons. kornet som 

indleveres kommer typisk 
fra Sundeved og als.

Byggeriet står færdigt 
1. august. 

4 nye kornsiloer

Ullerup 
Husholdningsforening 
holder onsdag den 14. 
april kl. 19.00 på Ballebro 
Færgekro en temaaften.

Tre friske piger fortæller 
om deres arbejde.

Sanni Høier arbejder med 
allergivenlige produkter 
i sin Frisørsalon. Susan 
Mathiesen fortæller om 
Zonetorapi, hvad det er 

godt for og også noget om 
fodpleje, som mange har 
brug for.

Henriette Daabeck for-
tæller om sund mad og 
tælle kalorier og løbe ma-
raton for at være sund.

Tilmelding kan 
ske til Ullerup 
Husholdningsforening 
på tlf. 73461069 eller 
74461701. 

Temaaften 
om velvære

Det blev en god dag for 
kræftens Bekæmpelse i 
Sundeved. Frivillige ind-
samlere stemte i nogle 
timer dørklokker for 

at samle penge ind til 
kræftens Bekæmpelse. 
Sammen med de mange 
frivillige glæder anna 
Mathiesen, Sundeved 

lokaludvalg, sig over, at 
gavmildheden var stor.

resultatet blev 
42.887,50 kr.

- En stor tak til alle givere 
og indsamlere, lyder det fra 
anna Matthiesen. 

Sønderjyske kageelskere 
kan godt begynde at 
glæde sig. Tirsdag den 18. 
maj kl. 13 og fire timer 
frem bliver der et verita-
belt kageorgie i riddersa-
len på Sønderborg Slot.

Hos kajs Bageri i Vester 
Sottrup er bagermester 
Jesper Johannsen arran-
gør af den årligt tilba-
gevendende begivenhed 
"kagens dag".

- Der er 250 mennesker, 

som bliver lukket ind i 
riddersalen hver time, for-
tæller Jesper Johannsen, 
som skal producere masser 
af kager til arrangementet.

alle interesserede kan for 
en beskeden sum på 60 kr 
mæske sig i kager, til de 
revner. Billetter kan købes 
på Sønderborg Slot.

Overskuddet fra ar-
rangementet går til 
Børnecancerfonden. 

Orgie af kager på Sønderborg Slot

Bagermester Jesper Johannsen skal producere masser af kager 
til "Kagens dag". Foto Jimmy Christensen

Flot resultat af 
indsamling
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Besøg genbrugsbutikken med

MØBLER – TING – TØJ
og gør et godt køb

 Stationsgade 3, Vester Sottrup, 6400 Sønderborg
Åbningstider: Man.-tirs.-ons.-tors. kl. 15-17.30, lørdag kl. 10-13

VI MODTAGER GERNE BRUGBARE MØBLER OG ANDRE TING
DØDSBOER AFHENTES EFTER AFTALE

Renoveringsopgaver • Om- og tilbygninger Tømrer, Snedker, Murer, El, Maler, VVS, m.v.

Tag • Vinduer • Inventar • Forsikringsskader • Lavenergi termoruder

Tømrer- og Snedkerforretning • Avnbøl • 6400 Sønderborg
Tømrermester & Bygningskonstruktør Morten Anker Petersen

Klik ind på - www.karldpetersen.dk

Tlf. 74 46 12 19Byggelift 15,5 mtr. udlejes - se priser m.m. på www.karldpetersen.dkHåndværk gennem 180 år

 Stationsgade 3, Vester Sottrup, 6400 Sønderborg

Torsdag den 15. april
kl. 15

 Kaffe og kage kan købes kr.
15,-

MODE
SHOW

BUTIKKEN ÅBNER KL. 14

ULLERUP og OMEGNS 
HUSHOLDNINGSFORENING

Tur til

CHRISTIANSfELD
med ændret dato til

Lørdag den 24. april
Vi mødes ved brandstationen 
kl. 10.00 og fylder bilerne op

Kl. 11.00 til 12.30 får vi en guidet rundvisning og derefter 
mulighed for smørrebrød på kroen til 35 kr. pr. stk.

Bagefter tager vi til Kakkelovns museet. 
Afslutningsvis skal vi se kirken.

Vi forventer hjemkomst ved 16-tiden

Sidste tilmelding mandag den 19. april
Tilmelding til Ulla Tlf. 4095 3657

Lilly 7346 1069

Fhv. teglværksejer Jens 
Stoffer Iversen, Nybøl, er 
død, 77 år.

Der var høj sol og det 
smukkeste forårsvejr, da 
den markante, respekte-
rede og stoute mand blev 
begravet fra Nybøl kirke.

Jens Stoffer, som han 
omtaltes i daglig tale, 
fødtes i 1933 kort tid før 
ragnarokket tog fart i vort 
naboland. Det hjem, hvor 
han boede det meste af sit 
liv, blev opført i 1911, altså 
inden Genforeningen. En 
aabenraa arkitekt, Jeppe 
Fink, sørgede for dets sær-
prægede danske stil midt 
i et fremmed område. Og 
beliggenheden med udsigt 
over Nybøl Nor mod syd 
er unægtelig meget smuk. 

På ”Stoffers Teglværk” 

var Jens det syvende led 
i slægten. Han fik en ud-
dannelse som civilinge-
niør, vendte efter flere års 
ansættelse i københavn 
hjem for efter nogle år at 
overtage driftsansvaret på 
teglværket. I år 2000 op-
købtes dette af nabotegl-
værket ”Vesterled”.

Jens Stoffer gjorde ikke 
noget væsen ud af sig selv, 
men havde rigtig mange 
kontaktflader. Hvilket 
ikke mindst den helt fyld-
te kirke ved begravelsen 
var et vidnesbyrd om.

Igennem år og dag har 
mange af vore lokale virk-
somheder nydt godt af 
teglværket og dets produk-
ter. I mange år var Jens 
selv at finde iblandt med-
arbejderne i produktionen.

Hustruen katha og 
Jens fik i alt små 18 år 
sammen på gården ved 
teglværket. Mange har 
her nydt godt af deres 
gæstfrihed. Og kom 
man som indsamler til et 

eller andet forehavende, 
det være sig eksempelvis 
Dansk røde kors eller 
den afgående sognepræst, 
kunne man altid fortsætte 
sin rundgang med godt 
humør. Når man kom, 

var modtagelsen altid 
lidt barsk og ikke mindst 
bramfri. Dog var dette al-
tid mere stil end afvisning. 
I hvert fald kunne ruten 
altid genoptages med en 
klækkelig gave rigere.

Endnu et led af Stoffer 
slægten er borte. Æret 
være Jens Stoffer Iversens 
minde.
Troels Christensen 
Nybøl

17 guldkonfirmander 
mødte søndag formid-
dag op til gudstjeneste 
i Ullerup kirke for at 
markere 50- årsdagen 
for deres konfirmation, 

Palmesøndag, den 10. 
april 1960. Dengang 
var de 31, som blev 
konfirmeret.

Ved middagen på Den 
Gamle kro i Gråsten gik 

snakken livligt Der var 
lejlighed til at høre, hvad 
hver enkelt havde lavet 
siden de var gået ud af 
skolen. 

Guldkonfirmation 
i Ullerup

Bagest fra venstre ses Gunnar Steger, Rødekro, Helge Mathiesen, Ullerup, Carl C. 
Winterkov, Grindsted, Erik Clausen, Sønderborg, Ejnar Madsen, Guderup, Richard 
Arreborg Andersen, Padborg, Ellen Lydiksen, Silkeborg, Birgit Lydiksen Petersen, Tinglev, 
Birreth Solmer, Sønderborg, Inga Bauer Jørgensen, Års, Ingelise Henriksen Lauritzen, 
Blans,  Mercy Petersen, Sønderborg, Inger Steger Lorenzen, Alnor, Mio Jacobsen, 
Augustenborg, Annemarie Anmaj Petersen Sørensen, Malling og Annelise Philipsen 
Mølgård, Løgumkloster. Foto Jimmy Christensen

50 år efter 
konfirmationen

Der var mange glade gen-
kendelseskram og ture 
tilbage i tiden, da det me-
ste af konfirmationsholdet 

fra Sottrup kirke i 1960 
mødtes igen søndag 
formiddag.

Efter gudstjenesten med 

Vibeke von Oldenburg 
fortsatte man til Den 
Gamle kro i Gråsten, hvor 
snakken fortsatte lystigt. 

Fra venstre mod højre ses Tove Hansen Kliplev, Laila Petersen, Basaa, Anders Enderlein, 
Ry, Inga Matthiesen, Sønderborg, Lorenz Lei, Ullerup, Bent Alnor, V. Sottrup, Viggo 
Madsen, Ullerup, Kirstine Christensen, Ålsgårde, Hans Chr. Hansen, Sottrupskov, Svend 
Aage Kjær, V. Sottrup, Christa Simonsen, Nybøl, Hans Jacobsen, V. Snogbæk, Ingrid 
Thomsen, Rinkenæs, Erik Grünfeld, Nordborg, Bente Solvang, Ullerslev, Bent J. Kjær, 
Vadum, Hans Chr. Hansen, Rødekro, Frederik Johannsen, Kollund, Præsten Vibeke von 
Oldenburg, Ulla Hummelgård Dahl, Præstø, Jens matzen, Snogbæk, Anita Sandager, 
København, Annemarie Boisen, Sønderborg, Kirsten Dall, Hellerup, Poul J. Andersen, 
Ø. Snogbæk, Hans Petersen, Vester Sottrup, Eva Bonefeld Jørgensen, Højbjerg, Ejvind 
Petersen, Hammelev, Ingrid Hansen, Krke Hyllinge, Ruth Sahl, Felsted, Annemarie 
Christiansen, Bovrup, Peter Lei, V. Snogbæk, Kaj Hermansen, Nybøl, Friedrich Jepsen, 
Ullerup. Foto Jimmy Christensen

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

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

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

Ta’ selv borde
Åben hus tilbud

Selskaber med varm middag
Busselskaber

Selskaber · Konferencer
Overnatning · Brunch

74 65 09 49

BENNIKSGAARD BED’INN
74 65 09 49

RINKENÆSHUS
74 65 18 08

Hørt i byen
Efter generalforsamlin-
gen i Gråsten Boldklub, 
som blev holdt i klubhu-
set på Årsbjerg, var der 
rafleturnering. Den blev 
vundet af rasmus "lutz" 
ludvigsen. 2. pladsen gik 
til klaus Gisselmann.

Ulla og Mogens Dinsen i 
Vester Sottrup fejrede for-
leden deres sølvbryllup.

Næstformanden i 
Gråsten Fjernvarme, 
kaj Petersen, ønsker 
ikke at genopstille til 
bestyrelsen.

Christian kaad, Gråsten, 
kunne mandag den 12. 
april fejre sin 90 års 
fødselsdag.

Niels Peter Nielsen, 
Tørsbøl, har været på 
en 10 dages rejse til 
rumænien og Moldavien 
for at se på landbrugsbe-
drifter og billig jord.

Solvej og Hans Jørgen 
Nissen, Egernsund, op-
levede påskedag et stort 
rykind af familie og ven-
ner til deres kobberbryl-
lup. klokken blev fem 
om morgenen før de sid-
ste gæster tog hjem.

Hans lenger i kværs 
havde søndag besøg af 
familie fra løsning, som 
ville fejre hans 50 års 
fødselsdag.

12-årige Sissel lydiksen, 
Gråsten, fejrede sin 12 
års fødselsdag med at 
invitere otte veninder fra 
5. klasse i svømmebasin 
i Marina Fiskenæs. Det 
er blevet vældig populært 
hos de unge at tage hen i 
wellnesscentret.

Hans Chr. lei, Snogbæk, 
der er økonomidirektør 
i kohberg i Bolderslev, 
løbetræner for tiden for at 
være i topform til et ma-
rathonløb om 14 dage i 
Hamborg. Han har tidli-
gere gennemført et mara-
thon i Stockholm. 

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

w
w

w
.1747.dk

HVER ONSDAG HELE DAGEN

Stegt � æsk og persillesovs kr. 75,-

LOTTO KLUBBEN 
Gråsten friskoles Venner har skiftet navn til Lotto Klubben. 

Gråsten Friskole og foreninger m.m. kan alle søge om støtte
Men vi spiller stadig hver tirsdag 

kl. 19.00 i Ahlmannsparken
som vi plejer

Venligst Lottoklubben Gråsten

tusind tak
Til alle jer, der på den ene eller anden måde var med til 
at gøre min 60 års fødselsdag så festlig, hyggelig og sjov.

at jeg kan glæde mig over dagen lang tid fremover.
Britta Kubiak

Åbent hus
Da jeg fylder 40 år 

holder jeg åbent hus i 
Gråsten rideklubs lokaler

lørdag den 17. april kl. 12.30
Velmødt til familie, 
venner og bekendte.

Ole Jeppesen

Den Lokale Scene, Kværs Forsamlingshus præsenterer
i anledning af folkBALTICA en dobbeltkoncert med

BALTINGET (DK)

DANZFOLK (D)
Fredag den 23. april klokken 20.00 

på Kværs Forsamlingshus
Billetter a’ 100 kr bestilles på tlf. 60 92 46 69

eller købes ved indgangen

Før koncerten er der svinekam med tilbehør
for 50 kr

Vel Mødt

Hjertelig tak
For deltagelse ved Jens Peter Th eilgaards begravelse

Tak for blomster og kranser.
På familiens vegne
Kirsten Th eilgaard

FODBOLD
endelig igen!
Gråsten stadion

Mandag den 19. april kl. 18.30

Serie 4 – Åbenrå BK

Øvrige kampe:
Søndag den 18. april kl. 15.00: U–18 piger - Løjt Årsbjerg
Mandag den 19. april kl. 18.30: U–15 drenge – Hørup   Årsbjerg
Lørdag den 24. April kl. 13.15: U–15 piger - Ribe Årsbjerg
Lørdag den 24. April kl. 14.45: U–15 drenge – Egen Årsbjerg
Søndag den 25. April kl. 15.00: U–18 piger - Kolding Årsbjerg
Tirsdag den 27. April kl. 18.15:  U–13 drenge – Bylderup Årsbjerg

Målaktionær nr. 15 har vundet 

Gratis entre til samtlige kampe. Vel mødt

– live

katarina März, datter 
af Marion og Carsten 
März, Glücksborg, og 
Brian Pedersen, søn af 
kirsten og John Pedersen, 
Gråsten, vies lørdag den 
17. april kl. 15.00 i Gråsten 
Slotskirke. 

Bryllup
Min kære mand, vores kære far, svigerfar og morfar

Aage sørensen
* 19.7.1932   † 9.4.2010

Er sovet ind efter svær sygdom
Bisættelsen fi nder sted i stilhed

På familiens vegne
Frida

10 alssundmalere udstiller 
i de kommende måneder 
på det gamle rådhus i 
Gråsten. Motiverne spæn-
der lige fra abstrakt til na-
turalistisk. Så der er noget 
for enhver smag.

alssundmalerne består 
af Christa Hansen, anne 
Grethe Boysen, Jutta 
Petersen, Ingvard Petersen, 
Jytte Petersen, Bente 
Svendsen, Ulla Hansen, 
anne Marie Brøndum, 
Inga Skovlund og Herluf 
Chr. Jensen.

Indtil udgangen af april 
kan man også se gruppens 
billeder hos Chr. Hansen 
a/S i Gråsten. 

Alssundmalere udstiller på 
det gamle rådhus i Gråsten.
 Foto Jimmy Christensen

Alssundmalere udstiller
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Vi sår frøene der sælger din bolig

Vi kender vejen

www.estate-maeglerne.dk

Estate Mæglerne Kjeld Faaborg
Statsaut. ejendomsmægler & Valuar, MDE
Tlf. Gråsten 7465 0933 - Padborg 7467 2676

Sundsnæs 19, 6300 Gråsten - Nørregade 2, 6330 Padborg

Salg og vurdering
Randi Jørgensen

Mægler-assistent
Nicole Møller

Indehaver
Kjeld Faaborg

VARNÆS - BLÅKROGVEJ 9
Pænt hus på stor grund.

Huset er landligt beliggende i Varnæs med udsigt til åbne marker.
Til huset hører udhus på 18 kvm. nyere isoleret træudhus på 23 kvm.

750.000Kontantpris:
40.000Udbetaling:
4.808Brutto:
4.162Netto:

Alternativ finansiering:
2.599 / 2.387Pauselån® F1:

118Bolig i m²:
1401Grundareal i m²:
1930Opført:
1 / 2Stuer / vær.:

2Etage:
Sagsnr: 833-21 1- familieshus

NYBØL - SMEDEBJERG 9
Huset ligger på lukket villavej.

Velholdt parcelhus med stor have. Huset fremstår meget pænt og
indflytningsklar med bl.a. ny træpillebrændeovn.  

1.295.000Kontantpris:
65.000Udbetaling:
7.876Brutto:
6.778Netto:

Alternativ finansiering:
4.046 / 3.698Pauselån® F1:

139Bolig i m²:
947Grundareal i m²:

1978Opført:
1 / 3Stuer / vær.:

1Etage:
Sagsnr: 55-8 1- familieshus

                                                       NY PRIS!                                                   

RINKENÆS - VÅRHØJ 20
Stor villa med flot udsigt.

Stor villa i roligt kvarter i Rinkenæs. Villaen er perfekt til den
pladskrævende familie. Der er fra villaen udsigt til Flensborg Fjord. 

1.450.000Kontantpris:
75.000Udbetaling:
9.001Brutto:
7.804Netto:

Alternativ finansiering:
4.782 / 4.401Pauselån® F1:

204Bolig i m²:
803Grundareal i m²:

1966Opført:
2 / 4Stuer / vær.:

2Etage:
Sagsnr: 29-3 1- familieshus

KLIPLEV - HJERNESHØJVEJ 4
Hus i rolige omgivelser

Huset ligger ugeneret i udkanten af Kliplev by. Huset indeh. entré,
køkken, stue, 2 værelser, soveværelse, fyrrum samt to badeværelser.

490.000Kontantpris:
25.000Udbetaling:
3.491Brutto:
2.937Netto:

Alternativ finansiering:
1.872 / 1.708Pauselån® F1:

121Bolig i m²:
924Grundareal i m²:

1880Opført:
1 / 3Stuer / vær.:

2Etage:
Sagsnr: 56-16 1- familieshus

TILBUD ØNSKES

ALNOR - KLØVERVEJ 5
Flot moderniseret parcelhus. 

Parcelhuset fremstår yderst flot med bl.a. 2 nyere badeværelser og
lækkert køkken. Til huset hører pæn have med overdækket terrasse.

1.895.000Kontantpris:
95.000Udbetaling:
11.392Brutto:
9.609Netto:

Alternativ finansiering:
5.553 / 4.944Pauselån® F1:

213Bolig i m²:
820Grundareal i m²:

1966/79Opført:
1 / 4Stuer / vær.:

1Etage:
Sagsnr: 320-2 1- familieshus

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

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

2.095.000Kontantpris:
105.000Udbetaling:

13.361Brutto:
11.711Netto:

Alternativ finansiering:
6.905 / 6.556Pauselån® F1:

112Bolig i m²:
2005Opført:

3vær.:
1. salEtage:

Sagsnr: 381-3 Fritidshus

EGERNSUND - SØVEJ 2
Stor familievilla i Egernsund.

Stor familievilla med udsigt til vandet. Huset der har fået opført
1.sal i 1973 fremstår med nyere gasfyr, gulve + gulvvarme i stueplan.

1.590.000Kontantpris:
80.000Udbetaling:
10.104Brutto:
8.355Netto:

Alternativ finansiering:
4.916 / 4.397Pauselån® F1:

196Bolig i m²:
725Grundareal i m²:

1963/73Opført:
2 / 4Stuer / vær.:

2Etage:
Sagsnr: 62-10 1- familieshus

AVNBØL - AVNBØLØSTENVEJ 16
Pænt hus med muret garage.

Charmerende hus renoveret med bl.a. carport fra 2001. Nyere
køkken. Klinkegulv og gulvvarme i køkken og entré. 

1.075.000Kontantpris:
55.000Udbetaling:
6.841Brutto:
5.480Netto:

Alternativ finansiering:
3.454 / 2.881Pauselån® F1:

104Bolig i m²:
477Grundareal i m²:

1800/95Opført:
1 / 2Stuer / vær.:

2Etage:
Sagsnr: 236-15 1- familieshus

GRÅSTEN - STJERNEPARKEN 66
Parcelhus direkte ved skoven. 

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

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

Alternativ finansiering:
3.792 / 3.727Pauselån® F1:

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

1Etage:
Sagsnr: 474-1 1- familieshus

BROAGER - ØSTERGADE 2
Villa med stor lade.

Villa med 440 m2 stor lade med mange muligheder. Huset ligger
centralt i Broager by med gåafstand til skole, indkøb m.m.

850.000Kontantpris:
45.000Udbetaling:
5.588Brutto:
5.155Netto:

Alternativ finansiering:
2.924 / 3.035Pauselån® F1:

157Bolig i m²:
960Grundareal i m²:

1890Opført:
1 / 4Stuer / vær.:

2Etage:
Sagsnr: 33-11 1- familieshus

SKODSBØL - NØRREGADE 4 A
Stort familiehus centralt beliggende i mindre landsby.

Stort familiehus beliggende centralt i Skodsbøl, nær Broager hvor
der findes skole, børnehave mv. Et rummeligt hus til hele familien.

725.000Kontantpris:
40.000Udbetaling:
4.734Brutto:
4.039Netto:

Alternativ finansiering:
2.556 / 2.358Pauselån® F1:

212Bolig i m²:
607Grundareal i m²:

1850/76Opført:
1 / 5Stuer / vær.:

2Etage:
Sagsnr: 604-11 1- familieshus

GRÅSTEN - STJERNEVEJ 27
Rødstensvilla ved skoven.  

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

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

Alternativ finansiering:
5.159 / 4.469Pauselån® F1:

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

1960Opført:
1 / 5Stuer / vær.:

2Etage:
Sagsnr: 36-1 1- familieshus
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