
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 47

Slagteren
tilbyder

Bland din egen 
Grillbakke
fra den betjente disk

FRIT
VALG

8 stk.

10000

Gråsten

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

Lidt ud over det sædvanlige

CH-Regnskab

Regnskabskonsulent

Rita KnudsenConny Hansen

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

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

P    CHOM
E     SERVICE

PC Home Service
Computer Teknik / Service · Salg 

Reparation · Virus fjernelse 
Genopretning · Opgradering

Salg og opsætning
v/ Harald Ivers

Mobil 24 62 86 59

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

pc-home@bbsyd.dk

Polo T-shirts og shorts 
fra B. BLUE 09
FRIT VALG
Pr. stk 299.95

1 sæt 500,-

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

Hjortekød
Sælges fra gårdbutik

Dyreryg, steaks, 
køllestege, 
spegepølse m.m.

Bente & Mogens Kaehne
Felstedvej 22, 6300 Gråsten
Tlf 74652855 / 51744946
www.ladegaardskov.dk

Åben fredag kl. 16 –18, lørdag kl. 10 – 14

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

Smørrebrødsfestival
Fredag den 21. maj kl. 18.00

Sild, solæg, smørrebrød
og lune retter

Spis alt hvad du kan
for kr.

 125,-
Bestil venligst bord

Sigurd leverede forrygende bibelshow
Af Gunnar Hattesen
Foto Jimmy Christensen

De 300 børn, forældre 
og bedsteforældre blev 
en stor oplevelse rigere, 
da Sigurd Barrett Kr. 
Himmelfartsdag optrådte 
i Gråsten Slotskirke. Med 
sig havde han det el-
skede tøjdyr Snapper. Hele 

kirken flækkede af grin, og 
Snapper gjorde, hvad den 
kunne for at nyfortolke 
historierne fra Biblen. Der 
var i øvrigt rift om billet-
terne, da 300 mennesker 
forgæves havde forsøgt at 
skaffe billetter. 

Uge 20
18. maj 2010
3. årgang

Telefon
21 16 06 83
29 25 95 50 

Lang fredag i Gråstens butikker fredag den 28. maj

mailto:ritachregnskab@hotmail.com
mailto:chregnskabsservice@hotmail.com
http://www.talent-for-butik.dk
http://www.pc-home.dk
mailto:pc-home@bbsyd.dk
http://www.ladegaardskov.dk
http://www.1747.dk


















FORÅRET ER HØJSÆSON FOR BOLIGSALG. START MED EN GRATIS SALGSVURDERING HOS OS.

Vi kender vejen

www.estate-maeglerne.dk

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

Sundsnæs 19, 6300 Gråsten - Nørregade 2, 6330 Padborg

Salg og vurdering
Randi Jørgensen

Mægler-assistent
Nicole Møller

Indehaver
Kjeld Faaborg

GRÅSTEN - GRÆVLINGEVEJ 5
Lækkert parcelhus med integreret carport

Et lækkert hus som indeh: Bryggers. 2 børneværelser. 2 pæne
badeværelser. Stort køkken/alrum. Vinkelstue. Kontor. Soveværelse.

2.190.000Kontantpris:
110.000Udbetaling:
12.864Brutto:
10.880Netto:

Alternativ finansiering:
6.040 / 5.445Pauselån® F1:

158Bolig i m²:
861Grundareal i m²:

2005Opført:
1 / 4Stuer / vær.:

1Etage:
Sagsnr: 60-1 1- familieshus

ALNOR - GL FÆRGEVEJ 70
Panoramaudsigt til Flensborg Fjord

Drømmer du om at bo ved vandet? Så har du netop nu muligheden
for, at realisere denne drøm. Villaen udbydes ved tilbudsgivning.
Sælger forbeholder sig ret til at vælge mellem de indkomne tilbud
eller forkaste dem alle. Skriftligt tilbud skal være afgivet senest d.15
juni kl.14.00 hos ejendomsmægler Kjeld Faaborg. Den anførte pris skal
kun betragtes som vejledende. 

2.000.000Kontantpris:
100.000Udbetaling:

11.853Brutto:
9.872Netto:

Alternativ finansiering:
5.976 / 5.149Pauselån® F1:

130 / 77Bolig / kld. i m²:
860Grundareal i m²:

1960Opført:
2 / 3Stuer / vær.:

Sagsnr: 106 1- familieshus

NYHED

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

KVÆRS - LUNDTOFTVEJ 14
Renoveret hus med stort værksted

Pænt hus med udsigt til marker. Huset fremstår med nyere køkken
og gasfyr. Til huset hører værksted/garage på 94 m2 pt. udlejet.

1.380.000Kontantpris:
70.000Udbetaling:
8.491Brutto:
7.051Netto:

Alternativ finansiering:
4.190 / 3.646Pauselån® F1:

187 / 6Bolig / kld. i m²:
1505Grundareal i m²:
1953Opført:
1 / 6Stuer / vær.:

2Etage:
Sagsnr: 37-6 1- familieshus

RINKENÆS - SEJRSVEJ 52
Velholdt hus

Huset indeholder bl.a. stor stue, pænt køkken med spiseplads, stort
soveværelse og 2 værelser samt badeværelse.

890.000Kontantpris:
45.000Udbetaling:
5.440Brutto:
4.637Netto:

Alternativ finansiering:
2.777 / 2.505Pauselån® F1:

120 / 33Bolig / kld. i m²:
736Grundareal i m²:

1902Opført:
1 / 3Stuer / vær.:

Sagsnr: 107 1- familieshus

SØNDERBORG - BOJSKOVSKOV 18
Skøn ejendom med 4 ha. jord tilliggende

Med en rolig beliggenhed i
Bojskov og udsigt over marker og
skov sælges denne ejendom med
4 ha. jord tilliggende. Der er
mulighed for at inddrage
uudnyttet loft til beboelsen og
dermed få et større boligareal.

Sagsnr: 102 Nedl. landb.

2.790.000Kontantpris:
140.000Udbetaling:

16.607Brutto:
13.391Netto:

Alternativ finansiering:
8.228 / 6.678Pauselån® F1:

164Bolig i m²:
41780Grundareal i m²:
1850Opført:
1 / 3Stuer / vær.:

NYHED

ADSBØL - BØGEVEJ 9
Velholdt hus med dejlig have

Huset indeholder bl.a: Lyst
køkken/alrum med spiseplads,
stor hyggelig vinkelstue med
udgang til have og terrasse, 2
badeværelser, soveværelse med
skabe samt 2 gode værelser med
skabe. 

Sagsnr: 117 1- familieshus

1.180.000Kontantpris:
60.000Udbetaling:
7.143Brutto:
6.288Netto:

Alternativ finansiering:
3.651 / 3.483Pauselån® F1:

128Bolig i m²:
826Grundareal i m²:

1984Opført:
1 / 2Stuer / vær.:

1Etage:

NYHED

HOKKERUP - NEDERBYVEJ 19 A
Hus i hyggelige omgivelser

Huset er beliggende på en 1.488 kvm stor grund med have, som har
mange blomsterbede. Et hus på en dejlig grund i rolige omgivelser.  

625.000Kontantpris:
35.000Udbetaling:
4.209Brutto:
3.677Netto:

Alternativ finansiering:
2.372 / 2.203Pauselån® F1:

96 / 62Bolig / kld. i m²:
1488Grundareal i m²:
1959Opført:
1 / 3Stuer / vær.:

AEtage:
Sagsnr: 108 1- familieshus

SØGÅRD - FLENSBORG LANDEVEJ 17
Stor villa med mange muligheder

Fra villaen er der udsigt til Søgård sø. Villaen rummer et boligareal
på 206 m2 og 35 m2 erhvervsareal. Herudover er der 18 m2 kælder.

925.000Kontantpris:
50.000Udbetaling:
5.944Brutto:
5.220Netto:

Alternativ finansiering:
3.190 / 3.014Pauselån® F1:

206 / 18Bolig / kld. i m²:
1278Grundareal i m²:
1936Opført:
3 / 4Stuer / vær.:

Sagsnr: 116 1- familieshus

VARNÆS - HIPHOLM 12
Andelsbolig med have

Indeholder bl.a: Køkken med spiseplads. Stor stue med udgang til
terrasse. 2 værelser og soveværelse. Stort badeværelse. Til
andelsboligen hører forhave med terrasse samt ugeneret baghave.

495.000Andelsbevis:
4.547Mdl. boligafgift:

187Mdl. forbrugsafg. a/c:

124Sagsnr:

106Bolig i m²:
1989Opført:
1 / 3Stuer / vær.:

AndelsboligBoligtype:

NYHED
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Tirsdag d. 25. maj 
står i margeritternes tegn
•	Inspirerende	ideudstilling.	
•	Vi	giver	kaffe/saft	og	lidt	godt.
•	25	nummererede	gaver	er	gemt	i	
butikken	-	find	en	og	den	er	din.		
Kun	en	pr.	kunde.

Kl. 15 til ca. 16:	Karen-Marie	fortæller.

onsdag d. 26. maj
står i prikkernes tegn
Udstilling	med	mariehøns	og	prikker.

•	Alle	får	i	dag	deres	indkøb	i	en	
mariehønepose.

•	Lær	at	folde	en	pose	uden	brug	af	
skabelon.	

•	Vi	giver	kaffe/saft	og	lidt	godt	hele	
dagen.

Kl. 10-17:	Som	i	de	gode	gamle	dage,	
laver	vi	færdige	kort,	ophæng	og	æsker.	

Torsdag d. 27. maj
op til 25% rabat!
Åbent til kl. 21.
Rabat	til	alle	kunder	på	alle	varer,	
også	på	nedsatte	varer.	
Dette	gælder	også	webshoppen.

•	Fra	kl.	10-12	gives	5%	rabat
•	Fra	kl.	12–14	gives	10%	rabat
•	Fra	kl.	14–16	gives	15%	rabat
•	Fra	kl.	16–18	gives	20%	rabat
•	Fra	kl.	18–21	gives	25%	rabat

Fra Kl. 17.30 til kl. 19.30:
Buffet	til	kr.	79,-	tilmeld	på	74	65	18	17.

fredag d. 28. maj
”scrappes” der hele dagen
Kom	og	vær	med	til	denne	dejlige	hobby.	
Tag	dine	egne	billeder	og	en	veninde	
med!	Det	er	gratis	at	deltage,	kun	
materialer	betales.	
•	Undervisning	i	skrivning	med	
kalligrafipenne	og	scrapteknikker

•	For	de	aktive:	lodtrækning	om		
gaver	og	gratis	mad	&	drikke.		

Vi vil gerne have tilmelding til denne dag. 
Mail på info@karenmarieklip.dk eller ring 
74 65 18 17.
Du	er	også	meget	velkommen	til	blot		
at	se	på	og	blive	klogere	på	scrapbooking!	

lørdag d. 29. maj
sjov i børnegaden...
•	“HC	Andersen“		kommer	på	besøg	og	
fortæller	historier.

•	Alle	får	i	dag	deres	indkøb	i	en	
mariehønepose	med	en	gave	oveni.	

•	Udstilling	med	Papirmosaik	i	det	blå	hus.	
•	Marie	og	Marius	laver	sjov	i	børnegaden	
og	en	gavmild	blomsterpige	viser	nye	
ideer.

Fra kl. 13–16:	er	der	25	års	
jubilæumsreception.	

søndag d. 30. maj
lav et sødt æskehus helt gratis
•	Alle	får	deres	indkøb	i	en	marie-
hønepose	og	en	gave	oveni.	

•	Papirmosaik	i	det	blå	hus.	
•	Lav	et	sødt	æskehus	helt	gratis.	
Kl. 14.30 til ca. 15.30:	
Karen-Marie	fortæller.

 25 års 
jubilæums uge

Det fejrer vi med gave til alle kunder (også på webshoppen), 
gættekonkurrence, fantastiske tilbud, masser af aktiviteter 

og spændende udstillinger. 

www.karenmar iek l i p .dk

Åbningstider: mandag - fredag: 10-17.30, lørdag: 10-16, 
søndag: 11-16. Bemærk torsdag i denne uge åbent til kl. 21

Bomhusvej 3, 6300 Gråsten

alle dagene:Gave til 
alle kunder.
Prøv selv: 

Gratis Walk-in kursus. 
Vær med i gætte-

konkurrencen om et 
gavekort på 1.000,- kr.

Utrolige tilbud!

ju
biti

lbud nr. 12  299 kr.
	

Bog	og	
5	papirblokke	m.	

i	alt	55	ark	scrappapir	
og	5	klippeark.	

Alt i vores helt eget design!	
Spar	115,-	kr.

T
ir

sda g &  s ø n d a g

Karen-Marie 
fortæller om den 
lille mariehønes 

eventyrlige 
papirhistorie.	

Det er gratis at deltage, 
men vil du være sikker på 

en plads, så tilmeld på  
tlf:  74 65 18 17.
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OplaG: 15.000 eks. ugentlig
TryK: OTM avistryk a/S

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

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

Vi skal bo på Harz Autel, som ligger i Bad-Harzburg. 
Hotellet har pæne værelser med ekstra stue, bad og wc. 

Der er svimmingpool til fri afbenyttelse.

Programmet indeholder daglige busture. Vi skal blandt andet se 
den gamle kejserby Goslar, besøge den idylliske by, Wermingerode, 

opleve en kæmpe lysfest med over 100.000 levende lys 
og festfyrværkeri og kigge indenfor på et slot.

Yderligere oplysninger og tilmelding til
GrÅsten OG OMeGns PensIOnIstFOrenInG

Annemi Christensen, telefon 7465 0557

Tur tilHarzen
Gråsten og omegns Pensionistforening og Gråsten Avis arrangerer

lørdag den 21. august 
til fredag den 27. august

en tur til det smukke Harzen

som inkl. bus, 6 hotelovernatninger i dobbeltværelse 
og halvpension. Tillæg for enkeltværelse 400 kr.

Afgang fra Ahlmannsparken i Gråsten
lørdag den 19. juni kl. 08.00

Pris 3290 kr

 

OPTIKER MØLLER
SLOTSGADE 4 ∙ 6300 GRÅSTEN 

TLF. 74 65 25 16 ∙ WWW.PROFILOPTIK.DK

Optiker
Elsebeth Christmas
Møller

køB 2 
elizaBeth arden 
oG få nr. 2 til

50%
få samtidiG en elizaBeth arden 

hiGh shine liP Gloss
Værdi kr. 165,-. Så længe lager haves
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Gadenavn nr. · Postnr. By 

Ind i de voksnes rækker

Kirkeklokkerne i Gråsten Slotskirke kimede søndag 23 konfirmander velkommen i de voksnes rækker.
 Foto Jimmy Christensen

Sønderborg Kommune 
har dårlig økonomi. 
adminstrationen har 
udarbejdet et spareka-
talog på 300 millioner 
kroner, som blandt andet 
omfatter en lukning af 
rinkenæs Skole og bør-
nehaven "Børnehuset" i 
rinkenæs. Efter planen 
skal børnene i rinkenæs 
flyttes til Egernsund. Også 
Sundeved Ældrecenter i 
Nybøl er truet af lukning.

lokalbefolkningen kan 
diskutere sparekataloget 
med byrådspolitikkerne 

på et møde på Gråsten 
landbrugsskole tirsdag 
den 20. maj kl. 19.00.

Fra rinkenæs lyder der 
en kraftig appel om at 
møde op, og de lokale for-
eninger har indkøbt 300 
grønne rapand rasmus 
trøjer, som uddeles gratis 
på mødet. 

Stormøde om 
sparekatalog

Guldbryllup
Ulla og Kaj petersen, 
Bryggen 20, Gråsten, 
fejrer onsdag den 21. maj 
guldbryllup. 
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50.-
max. kg pris

50,00

10 stk.
ringriderpølser

Ekstra stærke pinsetilbud

kg pris
148,33

Entrecote
Skåret af oksefilet.  

4 stk./600 g

89.-

NYHED
liter pris v/1

stk. 66,60

Visan Grande 
Réserve 2007 
75 cl - Frankrig. 

4995
Nye kartofler 
Kl. 1 – Frankrig/Italien.  

Pr. ½ kg

395

kg pris v/1
stk. 7,90

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 22. maj 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

25 år på første 
holdet i Gråsten
Inden topkampen imellem 
Gråsten og lundtoft blev 
Michael Jessen lørdag hyl-
det af Gråsten Boldklub 

og de mange tilskuere på 
Gråsten Stadion. Michael 
Jessen kunne nemlig som 
noget helt unikt, og en 

af få spillere i Danmark, 
fejre 25 års jubilæum som 
1. holdsspiller.

Michael Jessen fik debut 
i 1986 imod lysabild og 
var i sin første sæson med 
til at sikre oprykning til 
serie 2.

Michael Jessen har indtil 
videre spillet ca. 400 kam-
pe på 1. holdet og scoret 
mellem 150 og 200 mål. 
Dermed er Michael Jessen 
også den spiller, der har 
spillet flest kampe og sco-
ret flest mål for 1. holdet i 
Gråsten nogensinde. 

Cheftræner Rasmus 
Ringgaard lykønsker 
Michael Jessen med 25 
års jubilæet på Gråsten 
Boldklubs 1. hold.
 Foto Jimmy Christensen

Ugens tilbud

Agrosam ApS - Foder til dyr

Vælg om du er ny eller eksisterende kunde

Bemærk: bestillingsformularen åbner i et nyt vindue.

Ny kunde | Eksisterende kunde

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

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

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

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

Sejsvej 108, Rinkenæs Tlf. 74 65 4 777

Agrosam ApS - Foder til dyr

Vælg om du er ny eller eksisterende kunde

Bemærk: bestillingsformularen åbner i et nyt vindue.

Ny kunde | Eksisterende kunde

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

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

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

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

Agrosam ApS - Foder til dyr

Vælg om du er ny eller eksisterende kunde

Bemærk: bestillingsformularen åbner i et nyt vindue.

Ny kunde | Eksisterende kunde

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

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

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

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

Ugens tilbud
Hunde- og kattetegn

med gravering

 kr. 45,-UDFØRES PÅ 

FÅ MINUTTER

Elever og lærere på Kværs 
Skole får mandag den 1. 
juni kl. 10.00 overrakt Det 
Grønne Miljøflag af borg-
mester aase Nyegaard.

lærer ann Nissen fortæl-
ler, at det sker som aner-
kendelse for, at skolen har 
gennemført et projekt om 
affald, genbrug og CO2 
reduktion.

Det er 8. gang Kværs 
Skole modtager Det 
Grønne Miljøflag, og 

landsbyskolen er den 
eneste skole i Sønderborg 
Kommune, som har 

modtaget Det Grønne 
Flag. 

Flag til Kværs Skole

V-bestyrelse
Bestyrelsen for Gråsten 
Venstre har konstitueret 
sig med peter Brodersen, 
alnor, som formand, 
Erling Nissen, rinkenæs, 

som kasserer, Johannes 
Nielsen, rinkenæs, 
som sekretær, og Bent 
Skibsted, Gråsten, som 
kasserer. De to øvrige 

bestyrelsesmedlemmer 
er Jens peter Thomsen, 
Gråsten, og Nis Iversen, 
adsbøl. 

Razzia
Færdselspolitiet foretog i 
Kr. Himmelfartsferien en 
razzia omkring Gråsten. 19 
blev taget for sprit i blo-
det. Den højeste promille 

var på 1,20, og det er lige 
på grænsen til at miste 
kørekortet.

politiet lavede i alt 160 
rapporter. 79 kørte uden 
sele, og en af dem havde 
ikke spændt sit barn fast. 

Flere knallertkørere kørte 
uden hjelm, mens flere 
biler havde fejl og mangler, 
så nogle af dem skal nu til 
syn. 
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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

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

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

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

SØGÅRD MASKINSTATION
• ALT MASKINSTATIONSARBEJDE

& ENTREPRENØR
AUT. KLOAKMESTER

• ALT I NEDSIVNINGSANLÆG OG KLOAK

Tlf. 74 68 82 52 • Mobil 20 29 92 52

38-årige linda O. 
Kjærgaard har startet 
kosmetolog studie på 
Benniksgaard Hotel.

linda O. Kjærgaard er 
færdiguddannet kosmetolog 

til august ved art of inter-
national training i Kolding. 
Har tidligere arbejdet 
som klinikassistent og 
radiograf med speciale i 
strålebehandlinger.

Når hun har valgt at åbne 
klinik skyldes det, at hun 
gerne vil arbejde med men-
nesker kombineret med 
luksus og velvære.

- Netop fokus på det luk-
suriøse og det velværemæs-
sige gjorde udslaget, fortæl-
ler linda O. Kjærgaard.

Dette afspejler sig tyde-
ligt, når man træder ind i 
klinikken, som er indrettet 
i en af luksus lejlighederne 
ved Benniksgaard Hotel, 
og har fået navnet KlK 
Skincare.

I Velvære Oasen - som 
stedet hedder - holder også 
hotellets massør til. Oasen 
er ikke kun åben for hotel-
lets gæster, men alle kan 
bestille tid både til massage, 
ansigtsbehandling og andre 
lækkerier. 

 Linda O. Kjærgaard i færd med behandling.

Benniksgaard har 
fået kosmetolog på Det Sønderjyske Fælles-

dyrskue, der holdes fredag 
den 28. og lørdag den 29. 
maj i aabenraa, udstilles 
450 heste, grise, køer og får. 
Det oplyste dyrskuets koor-
dinator Kim Brodersen på 
et pressemøde på Gråsten 
landbrugsskole.

Derudover vil der være 
155 udstillere med alt lige 
fra landbrugsmaskiner 
til økologiske mejeripro-
dukter. Sidste år besøgte 
21.000 gæster Det Sønder-
jyske Fælles dyr skue, og 
i år ventes et tilsvarende 
besøgstal. 

Dyrskue

Der er penge at spare ved 
stordrift. Det fremgår af 
forslaget, som Sønderborg 
Kommune har sendt til 
debat. Kommunen foreslår, 
at Stjernevejens Børnehave i 
Gråsten lukkes. 

Stordrift
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Åbent hele ugen 
også weekend

MARMORBORD
med 4 stole

kr 8025,-
SORT GRANITBORD

med 4 stole

kr 5800,-

TILBUD
åbnings

Ladegårdskov Anlæg
Felstedvej 22, Ladegårdskov, 6300 Gråsten

Telefon 74 65 28 55 / Mobil 51 74 49 46 www.ladegaardskov.dk
Egen import af granit fra Kina, direkte fra fabrik uden dyre mellemled.

Selvafhentningsplads med trailer drive-in med alt til have og anlæg, kom forbi eller se vores hjemmeside

Gitter for vinduerne

For 7. gang inden for tre 
år har Sportscafeen Center 
pub i Ulsnæs Centret 
været udsat for indbrud. 
Ved det seneste indbrud er 
politiet på udkig efter en 
yngre mand og en endnu 
yngre kvinde, som et vidne 

så begå indbrud kl. 3.09 
om natten.

Begge betegnes som 
spinkle. Manden er om-
kring 20 år og 176 cm høj, 
mens kvinden kun var 
15-20 år og omkring 170 
cm høj.

Ved indbrudet blev der 
stjålet småpenge fra kas-
seapperatet og to flasker 
Gajol-spiritus. Indehaveren 
Morten latter drager nu 
konsekvens af de mange 
indbrud og installerer git-
ter foran vinduerne. 

Der bliver sat gitter for vinduerne i Center Pub for at forhindre flere indbrud.
 Foto Jimmy Christensen

PINSE - NYT TØJ

Sød sommerkjole 
fra Pardon

700,-
Vest

500,-Tunika fra 
2-Biz

600,-
Se gadestativet med 

mange gode tilbud

Ulsnæs Centret  6300 Gråsten  74 65 13 12

Kom til Ulsnæs. Vi glæder os til at se jer

Årsmøde i Sydslesvig
Op imod 20.000 danske 
mødes ved 40 folke- og 
festmøder 28.-30. maj 
i hele Sydslesvig under 
mottoet »Glæden ved 
Sydslesvig - del den med 
andre«.

Det officielle Danmark 
vil traditionen tro være 
flot repræsenteret ved 
de 86. danske årsmøder 
i Sydslesvig. Blandt de 
mange danske politikere, 
der har sagt ja til at del-
tage i de danske årsmøder 
er Folketingets formand 
Thor pedersen (V) Grev 
Ingolf af rosenborg, un-
dervisningsminister Tina 
Nedergaard (V), minister 
for videnskab, teknologi 
og udvikling Charlotte 
Sahl-Madsen (K), kirke- 
og integrationsminister 
Birthe rønn Hornbech 
(V), partiformand Helle 
Thorning-Schmidt MF 
(S), regionsrådsformand 
Carl Holst (V) samt for-
manden for Folketingets 
Sydslesvigudvalg Kim 
andersen (V).

Undervisningsminister 
Tina Nedergaard er ho-
vedtaler sammen med 
delstaten Slesvig-Holstens 
mindretalskommitterede 
Caroline Schwarz samt en 
af Flensborgs borgmestre, 
Henning Brüggemann 
ved årsmøde-friluftsmødet 
i Flensborg den 30. maj, 

der indledes ved 15-tiden 
efter optogets ankomst til 
festpladsen.

Optoget starter kl. 14 fra 
Nørretorv.

Det første årsmøde i 
Sydslesvig fandt sted i 
1921, året efter grænse-
dragningen i 1920. 

Slotsgade 26 Gråsten  Altid et besøg værd

RING 74 65 17 48

70
10

57

www.kjems.dk
kjems@kjems.dk

74 65 11 40

Palæet · Ahlefeldvej 5 · Gråsten

80
60

59
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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 kalkun� let. 
6 slags af årstidens salater og grønsager, 2 slags dressing, 
hjemmelavet kold kartoffelsalat samt � ødeporrekarto� 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 kalkun� let med 
indisk karry og ananas, kyllingelår, 2 lune danske frikadeller
Mixed salat, pastasalat, oliven, feta og provence 
croutons. Italienske � ødekarto� 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

Ældre Sagen i Gråsten 
indbyder onsdag den 19. 
maj kl. 14.30 i ahlmanns-
parken til foredrag om 
ulykken på Haderslev 
Dam i 1959. 

redaktør poul-Erik 
Thomsen, som er forfat-
ter til bogen ”Den tavse 
tragedie” vil fortælle om 
ulykken. 

Ulykken på 
Haderslev Dam

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

Maj kup
Brenderup
Trailer
kr 3.995,-

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

Folketingsmedlem Benny 
Engelbrecht (S) er hoved-
taler, når den traditionsrige 
dyrskuefrokost løber af sta-
blen ved årets sønderjyske 

fællesdyrskue i aabenraa. 
Opgaven som hovedta-
ler går hvert år på skift 
mellem de sønderjyske 
folketingsmedlemmer. 

Hovedtaler
Kværs er klar til fire dage 
med masser af aktiviteter. 
Sportsfesten starter onsdag 
den 2. juni med ferniserin-
gen af kunstudstillingen i 
Kværshallen, hvor 14 lokale 
kunstnere og gæsteudstil-
lere samt Kværs skoles 4. 
og 5. klasse udstiller deres 
værker. Udstillingen vil 
være åbent fra den 2. til 
den 13.juni fra 11.00-17.00 
i weekenderne og 15.00-
18.00 på hverdage.

Torsdag den 3. juni 

er der traditionen tro 
stort lottospil i teltet ved 
Støtteklubben. 

Samme aften spilles der 
en fodboldkamp i serie 5 
med KTUIF mod Bov IF.

Fredag den 4. juni er det 
børnene, der starter op 
med børnecykelringrid-
ning, fælles spisning og 
tryllekunstner. 

Et spændende indslag 
bliver karateopvisnin-
gen ved Karate klubben 
Kyokushinkai fra Gråsten 

inden løjerne for alvor 
tager fart med ringridnin-
ger på knallert, cykel og 
havetraktor.

En hyggelig afslutning 
på fredagen er den årlige 
rafleturnering.

Sportsfestens højdepunkt 
er den sidste dag - lørdag 
den 5. juni - hvor gymna-
stikafdelingen står for den 
fælles opvarmning inden 
årets gaderundboldturne-
ring. Finalekampen spilles 

ca. 14.30, hvorefter den står 
på stort kaffebord i teltet.

Traditionen tro afsluttes 
Sportsfesten med en aften-
fest, hvor det er muligt at 
bestille spydstegt gris med 
tilbehør. partybandet TIp 
TOp duo sørger for musik 
og stemning.

Kl. 23.00 er der stort 
festfyrværkeri.

på festpladsen vil der 
alle fire dage være en op-
pustelig fodboldbane og 2 
hoppeborge. 

Fire dage med sportsfest i Kværs

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

300 kr pr. time
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Personlig vejledning og service

RELAX SHOE

v/ Susanne • Borggade 8
6300 Gråsten • 74 65 46 00

v/ Susanne • Borggade 8
6300 Gråsten • 74 65 46 00

Smid vintertøjet og hop i 
lækkert forårs- og sommertøj

 
Kom ind og 

få fødderne lukket ud, 
og skift til et par 

smarte sko eller sandaler

Vi har et kæmpe udvalg 
af lækre sko og sandaler 
til damer, herrer og børn 

Vest 299,-                                                                                 
Tunica 399,-                                                                               
Stump
leggins 199,-

Vi giver
20% RABAT
på alt i uge 20

dog ikke på varer, der er på tilbud

Heldagstur til 
Helgoland

Lørdag den 26. juni
aFGaNG Fra

 Broager Kirke kl. 6.45
Egernsund Havn kl. 6.50
ahlmannsparken Gråsten kl. 7.00
rinkenæs Bager kl. 7.05
p-pladsen ved Kruså Bingocenter kl. 7.15

Vi kører i bus over Flensborg til Büsum på den 
tyske vestkyst. Herfra sejler vi ud til klippeøen 

Helgoland, der ligger 72 km ude i Nordsøen. på 
Helgoland drager vi på en lille vandring, hvor der 
fortælles om øens spændende historie, rige fugleliv 

og toldfrie butikker. Helgoland har tilhørt Danmark 
frem til 1807, hvor englænderne erobrede den.

Efter rundturen er der tid til på egen hånd at gå på café 
eller shoppe i de over 300 toldfrie butikker. Husk pas.

Vi er hjemme ved 21-tiden.

Pris 495 kr.

Tilmelding til Gråsten Avis tlf. 21 16 06 83

21-årige Nanna Kjer 
Mahler har i tre år haft 
læreplads i modesalonen 
peters Salon I Gråsten. 
Forleden blev hun færdig-
uddannet som frisør, og 
det var en glad frisørmester 
peter Christensen, som tog 
imod den færdiguddan-
nede frisør.

- Jeg har på de 48 år, jeg 
har været frisørmester ud-
dannet 29 elever. Det har 
været et privilegium at 
hjælpe unge mennesker på 
vej ind i frisørfaget, siger 

peter Christensen, som 
kun har rosende lovord om 
sin sidste frisørelev.

- Hun kan noget. Hun er 
meget afholdt af kunderne. 
Hun bliver en meget dyg-
tig frrisør. Hun er den 
dygtigste elev, jeg har haft, 
fortæller peter Christensen.

Nanna Kjer Mahler har 
været glad for sin uddan-
nelse, og elsker at klippe og 
ordne hår hos kunderne. 
Hun flytter 1. juni tilbage 
til sin kæreste i Vedbæk 
nord for København. 

Frisørmester Peter Christensen er stolt over sin sidste 
frisørsvend Nanna Kjer Mahler. Foto Jimmy Christensen

Svinger saksen 
i modesalon
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LEJLIGHED UDLEJES
2 værelses lejlighed 
med køkken og bad. 

Ca. 50 kvm og 
centralt beliggende 

i Gråsten
Der er kabeltv samt 

vaskemuligheder
Husleje 2600 kr 

+ forbrug

KONTAKT TLF. 7465 2653

Sommerhuse søges!
Er dit sommerhus
ordentlig udlejet?

Sønderhus Ferieboliger
v/ Jens S. Petersen
Tlf. 74 65 34 46 eller 25 79 75 43

E-mail: ferie@soenderhus.dk
www.soenderhus.dk

Lad os hjælpe med udlejningen. Netop nu er efterspørgslen 
efter sommerhuse stor. Kontakt os for at få en uforpligtende 
snak om, hvor stor en lejeindtægt dit sommerhus kan ind-
bringe. Lav provision ved udlejning.
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EL-SCOOTER SÆLGES
Karma 848 el-scooter 4 hjulet

Pæn stand, 4 år

TLF. 23 20 31 67

Rinkenæs  Andelsboligforening

Sydbank: 8060-130740-0 

                                                                    

RINKENÆS ANDELSBOLIGFORENING 

afholder

ORDINÆR GENERALFORSAMLING
torsdag, den 27.maj 2010 kl. 19.00 i Fælleshuset på Højløkke

Dagsorden:

0. Velkomst

1. Valg af dirigent

2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

3. Godkendelse af regnskab 2009 med tilhørende revisionsberetning, samt

forelæggelse af budget 2011.

4. Vedtægtsændringer.

5. Afstemning om fusion med Gråsten Andelsboligforening

6. Valg af bestyrelsesformand –  på valg er:

                                    Erik Nielsen – afd. 1 (modtager genvalg)

                7.   Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer – på valg er:

                              Gerd Sørensen – afd. 2 (modtager genvalg)

                              Rudolf Thomsen – afd. 1 (modtager genvalg)

                8.   Valg af 2 suppleanter – på valg er:

                                     Klaus Richard – afd. 2 (modtager genvalg)

                                     Lissi Berling – afd. 2 (fraflyttet)

9.   Valg af revisor

               10.  Behandling af eventuelt indkomne forslag

               11.  Eventuelt

  

                Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være Gråsten Andelsbolig-

                forenings kontor i hænde senest onsdag, den 19.maj 2010. 

P.b.v.

Erik Nielsen

formand

Slotsgade 16 Kontortid:   mandag til fredag kl. 9 – 12                       

6300 Gråsten samt torsdag kl. 15 - 17
Tlf. 74-653010    Fax. 74-653191

Hjemmeside:   www.graasten-bolig.dk

rinkenæs 
Andelsboligforening

afholder

ORDINÆR 
GENERALFORSAMLING

Torsdag den 27. maj 2010 kl. 19.00
i Fælleshuset på Højløkke

Dagsorden:
0. Velkomst
1. Valg af dirigent
2. afl æggelse af bestyrelsens beretning
3. Godkendelse af regnskab 2009 med tilhørende 

revisionsberetning, samt forelæggelse af budget 2011.
4. Vedtægtsændringer.
5. afstemning om fusion med Gråsten andelsboligforening
6. Valg af bestyrelsesformand –  på valg er:

 Erik Nielsen – afd. 1 (modtager genvalg)
7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer – på valg er:

 Gerd Sørensen – afd. 2 (modtager genvalg)
 rudolf Th omsen – afd. 1 (modtager genvalg)

8. Valg af 2 suppleanter – på valg er:
 Klaus richard – afd. 2 (modtager genvalg)
 lissi Berling – afd. 2 (frafl yttet)

9. Valg af revisor
10. Behandling af eventuelt indkomne forslag
11. Eventuelt

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være Gråsten 
andelsboligforenings kontor i hænde senest onsdag, den 19. maj 2010.

p.b.v.
Erik Nielsen

formand

afholder

ORDINÆR GENERALFORSAMLING
Onsdag den 26. maj 2010 kl. 19.00 

i Ahlmannsparkens Cafeteria

Dagsorden:
0. Velkomst
1. Valg af dirigent
2. A� æggelse af bestyrelsens beretning
3. Godkendelse af regnskab 2009 med tilhørende 

revisionsberetning, samt forelæggelse af budget 2011
4. Vedtægtsændringer.  
5. Afstemning om evt. fusion med Rinkenæs 

Andelsboligforening
6. Eksklusion af medlemmer
7. Valg af bestyrelsesformand – på valg er:

 Bente Damkjær (modtager genvalg)
8. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer – på valg er: 

 Mette Jensen (modtager genvalg)
 Erling Puggaard (modtager ikke genvalg)

9. Valg af 2 suppleanter:
 Johannes Simonsen (modtager genvalg)
 Hans Paulsen (modtager genvalg)

10. Valg af revisor.
11. Behandling af eventuelt indkomne forslag 
12. Evt.

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være 
Gråsten Andelsboligforenings kontor i hænde senest tirsdag, 
den 18. maj 2010.

P.b.v.
Bente Damkjær

formand

Medlemsmøde 
Tirsdag den 25. maj kl. 19.00

hos 3F i Gråsten

Alle medlemmer inviteres til at høre 
regionsrådsmedlem Willy Sahl fortæller om

Fremtidens sygehus – nye roller nye veje
Efter indlægget er der debat, ka� e og kage

Venlig hilsen bestyrelsen

Hjemmeside: http://www.soc-bgs.dk

Socialdemokraterne i
Broager, Gråsten, Sundeved

Kværs forsamlingshus indkalder til 

Ekstraordinær 
Generalforsamling

Tirsdag den 25. maj kl. 19.30

Punkt 1. Vedtægtsændring i henhold til sidste 
ekstraordinære generalforsamling

Punkt 2. Evt.

Formand
Edith Nielsen

GRÅSTEN CENTRUM
Lejlighed på 85 m2 udlejes
Husleje 3.000 kr. + forskud

Indskud 3 mdr. Ingen husdyr

HENVENDELSE EFTER KL. 16 
PÅ TLF. 4094 9324

Godt 100 tilskuere havde 
trodset det dårlige vejr, 
og var lørdag mødt op 
på Gråsten Stadion for 
at se topkampen mel-
lem Gråsten og lundtoft. 
Gråsten kunne med en sejr 
bringe sig afgørende foran 
i puljen og stå med det ene 
ben i serie 3.

Gråsten manglede sin 
stærke midterforsvarer, 
anders Stokholm. Det 
skulle vise sig at blive ud-
slagsgivende. Tom Jensen 

havde kampen igennem 
svært ved at placere sig rig-
tigt, og Henrik Weidmann 
ramte ikke det høje niveau, 
han ellers har været garant 
for gennem hele sæsonen.

Kampen startede friskt, 
og en farlig ruben Bock 
skar igennem i venstre side 
og totalt uselvisk serverede 
han bolden til en totalt 
blank Kristian Tankred, 
der sikkert scorede til 
1-0 til Gråsten. Kun et 
kvarter senere væltede en 

lundtoftspiller i Gråstens 
straffesparksfelt og domme-
ren dømte straffe. lundtoft 
scorede sikkert til 1-1.

Inden pause viste Gråsten 
endnu engang usikkerhed 
og lundtoft scorede til 1-2. 
Efter pausen satte Gråsten 
sig total på kampen og 
Klaus Gisselmann scorede 
til 2-2, hvilket gav Gråsten 
blod på tanden. Desværre 
for Gråsten valgte egoismen 
så at tage overhånd hos 
deres farlige armin Dedic, 
to angreb i træk kunne 
armin Dedic med en let 
aflevering have givet først 
Kristian Tankred og siden 
Michael Jessen en sikker 
scoring, men i begge situa-
tioner valgte han at sætte 
sig selv højere end holdet og 
fra spids vinkel forsøgte at 
afslutte selv. Da lundtoft 
så scorer et heldigt mål i 

overtid, kunne lundtoft 
dermed tage alle 3 point.

Gråsten skal dermed på en 
meget svær opgave i næste 
udekamp imod aabenraa, 
hvor der skal point på kon-
toen for at Gråsten stadig 
skal bevare muligheden for 
selv at afgøre kampen om 
oprykning. 

LEJLIGHED PÅ 91 M2 I GRÅSTEN
Flot lejlighed i 1. række med panoramaudsigt over vandet

Lejligheden fremtræder lys og har overdækket terrasse. 
Der er udsigt over vandet fra næsten alle rum.

Der er elevator i bygningen. Indrettet med: entre, åbent køkken 
i forbindelse med opholdsstuen og udgagn til terrasse, 
værelse også med udgang til terrassen, soveværelse 
med skabsvæg, stort bad med hvidevarer, depotrum.

Billig opvarmning. Kort afstand til 
Sønderborg, Flensborg og Aabenraa.

Husleje 5.850 kr. + forbrug.
Ingen husdyr

HENVENDELSE TLF. 20 10 63 63

Spændende topkamp i Gråsten

 Foto Jimmy Christensen
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Program for
K.T.U.I.F.’s Sportsfest 2010

Onsdag den 2. juni
Kl. 17.00-19.00 Fernisering af kunstudstillingen i Kværshallen

Torsdag den 3. juni
Kl. 15.00-18.00 Kunst i Kværshallen åben

Kl. 19.00 Støtteklubbens årlige lottospil og
amerikansk lotteri i teltet på pladsen.

Kl. 19.00 Fodboldkamp serie 5 KTUIF – Bov IF

Fredag den 4. juni
Kl. 15.00-18.00 Kunst i Kværshallen åben

Kl. 17.00 Børnematiné m/ underholdning (se omtale)
Menu: Spagetti med kødsauce 
Børn (til 12 år) 15 kr. Voksne 20 kr.
Tilmelding senest 1. juni til Carmen tlf. 74 65 91 60 

Kl. 18.00- 18.45 Karateopvisning ved Gråsten Karateklub Kyokushinkai 
se nærmere: www.graastenkarateklub.dk

Kl. 19.00 Knallertringridning – tilmelding Per Østergaard
Tlf. 74 65 95 82
Havetraktorringridning – tilmelding Sonja Eskildsen
Tlf. 74 65 95 25
Cykelringridning (voksne) – tilmelding Bjarne Poulsen
Tlf. 74 65 95 58
OBS- Tilmelding kan også ske på pladsen 
fra kl. 17.30

21.30 Rafl eturnering – der er præmier at vinde
På pladsen vil der fredag og lørdag være 
2 hoppeborge samt en oppustelig fodboldbane 
der kan benyttes gratis

Lørdag den 5. juni
Kl. 09.30-09.45  Fælles opvarmning ved gymnastikudvalget

Kl. 10.00- 15.00 Gaderundbold. Husk tilmelding senest 20. maj
til Tine Brodersen tlf. 74 65 90 69 eller
Veronique Delhalle tlf. 74 65 90 89 

Kl. 11.00-17.00 Kunst i Kværshallen åben

Kl. 14.30  Finalekamp i gaderundbold

Kl. 14.30 Stort kaffebord – herunder 
pokaloverrækkelse, udnævnelse 
af evt.æresmedlemmer og 
udtrækninger af præmier på 
indskudsbeviser

Kl. 16.30 Omkastning ved pilekast

Kl. 19.00- 01.00 Aftenfest pris 150 kr. inkl. Spydstegt gris med salat, 
� ødekarto� er og sauce samt en lille dessert.
(Bindende tilmelding til Sonja 74 65 95 25 eller
Carmen 74 65 91 60 senest 31. maj)
Entre uden menu 50 kr. (frem til kl. 23.30)
Musik: Partybandet TIP TOP duo

Kl. 23.00 STORT FESTFYRVÆRKERI

Der tages forbehold mod evt. 
ændringer i programmet

Aktuelt program � ndes på 
festpladsen

Det er ikke tilladt selv at medbringe 
øl, spiritus eller vand på pladsen

www.godbuffet.dk
Kværsgade 9-11, Kværs Tel: 7465 9206 - Fax: 7465 9559 - Mail: info@kvaers-kro.dk

Studenterbuffet/Gadefest 
& Sommerbuffet 

Leveres fra den 01. juni til og med den 30. september
Vælger du både forret & dessert, giver vi 5,- kr. rabat!

Studenterbuffet/Gadefest:
Helstegt svinemørbrad, marineret kyllingebryst og glaseret partyskinke.
Hertil fl ødekartofl er med fl åede tomater, pastasalat og
mixed salat med dressing.

Pris kun  69,50 kr.
Sommerbuffet:
Barbeque marineret oksesteg, græske frikadeller, kalkunfi let med 
indisk karry og ananas. 
Dertil 6 slags af årstidens salater og grønsager, 2 slags dressing,
pastasalat og fl ødekartofl er med fl åede tomater.

Pris kun  79,50 kr.
Forretter:
Rejecocktail 20,00 kr.
Dampet kold laks med hummerdressing 25,00 kr.
Hønsesalat med ananas 20,00 kr.
Flutes til forretterne 3,00 kr.
Desserter:
Ostelagkage med syltede kirsebær (16 pers.) 20,00 kr.
Æbletærte med creme fraiche  15,00 kr.
Islagkage (7 pers.) 15,00 kr.
Rubinsteinkage 25,00 kr.
Jordbærsnitte 20,00 kr.

Gratis levering - mindste antal 12 kuverter - Miljø-/fakturaafgift 50,-kr. - Depositum for emballagen 350,- kr.

VM-stemning hos 
Gisselmann

Som optakt til VM i 
fodbold i Sydafrika til-
byder OK Benzin gratis 
uddeling af klaphatte og 

andre VM-effekter til 
nye kunder. Det sker hos 
Gisselmann i Gråsten 
torsdag den 20. maj kl. 

14-18. Her vil Jens Kjær 
Jensen fra OK Benzin 
være tilstede for at udstede 
OK-benzinkort. 

Jens Kjer Jensen og Benny Gisselmann er i VM-stremning. Foto Jimmy Christensen
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tilbyder
SLAGTEREN

tilbyder
DELIKATESSEN

tilbyder
BAGERENPØLSEMAGERIET

ta 2 pakker
kun 

3500

Steff Houlberg pølser

Nakkekoteletter
800 gr

kun

3000

Ringrider pølser

8 stk 49,95
50 stk

27500

Hel
fersk
kylling

1200 gr

3500

Fås kun 
hos os

ta 2 stk

3500

 Sild
300/600 gr

Frit valg
pr 100 gr

750

Frokost salat
Rygeost salat
Skov salat

Wienerstang

Franskbrød 
med birkes

2495

1495

Cirkel kaffe
Blå eller Guld

ta 5 pakker

10000

Iceberg
salat

Jordbær

kun

700

450 gr

1500

fl ere 
varianter

fl ere 
varianter

Revet pizza 
topping
200 gr  Flerkorns rugbrød

ta 3 poser
kun

2000 pr stk

1000

Lavet efter de

originale
Kurzke
opskrifter

Skinkeschnitzler

800 gr

5000

Økologisk
harmonie
smør

1000

Kun

6995

kun

7500
Lækker platte
til 2 personer
Æg - rejer - fi skefi let - 2 
slags pålæg ost med frugt

Als pølsepakke
½ kogt sardel
½ kartoffel
spegepølse
½ knold og totVi har

startet
grillsæsonen

 Piskefl øde
½ ltr

ta 2 stk

1500

Torsdag 9-19
Fredag 9-19
Lørdag 9-17
Søndag Lukket
Mandag Lukket

ÅBNINGSTIDER 

SuperBrugsen Gråsten             .  tlf. 73 65 26 00 . www.talent-for-butik.dk
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God pinse til vore kunder
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Gråsten slotskirke 
Søndag den 23. maj kl. 9.00 ved Jan Unold

Mandag den 24. maj kl. 10.00 ved Jan Unold

Adsbøl kirke
Søndag den 23. maj kl. 10.00 ved Jan Unold
Mandag den 24. maj kl. 9.00 ved Jan Unold

kværs kirke 
Søndag den 23. maj kl. 10.00 
ved Kjeld Claudi Rasmussen

Mandag den 24. maj Ingen gudstjeneste

broAGer kirke
Søndag den 23. maj kl. 10.30 ved Karin Kofod
Mandag den 24. maj kl. 10.30 ved Karin Kofod

Felsted kirke
Søndag den 23. maj kl. 9.00 ved Poul Callesen

eGernsund kirke
Søndag den 23. maj kl. 10.30 Kirkekaffe 

ved Mai-Britt Josephsen Knudsen
Mandag den 24. maj Ingen gudstjeneste

rinkenæs kirke
Søndag den 23. maj Rinkenæs Korskirke kl. 10.30 

ved Marianne Østergård
Mandag den 24. maj Rinkenæs Korskirke kl. 10.30 

ved Marianne Østergård

kliplev kirke
Søndag den 23. maj kl. 10.00 ved Eva Wiwe Løbner

2. Pinsedag Friluftsgudstjeneste ved Søgård Sø
præster fra 4 sogne

vArnæs kirke
Søndag den 23. maj kl. 10.00 ved Poul Callesen

Mandag den 24. maj Ingen gudstjeneste

nybøl kirke
Søndag den 23. maj kl. 10.00 

ved Henrik Nygaard  Andersen
Mandag den 24. maj kl. 9.00 Børnegudstjeneste 

med efterfølgende udflugt

vester sottrup
Søndag 23. maj kl. 10.00. Kransenedlægning i 

Mindelunden ved Vibeke von Oldenburg
Mandag den 24. maj kl. 10.00 
ved  Vibeke von Oldenburg

ullerup kirke
Søndag den 23. maj kl. 9.00 ved Kingo

Mandag den 24. maj Der henvises til Nybøl

nordschleswiGsche 
Gemeinde

(Den tyske frimenighed)
Søndag 23. maj kl. 10.30 i Gråsten Slotskirke

Mandag den 24. maj kl. 14.00 
Kollund Julemærkehjemmet. 

Fælles dansk‑tysk friluftsgudstjeneste

Gudstjenester

TILLYKKE
Sæt kryds

 Tillykke uden foto max. 25 ord  ..........................  30 kr.
 Tillykke med foto max 25 ord  ............................  50 kr.
 Tillykke Åbent hus med foto max 25 ord  ...........  50 kr.
 Tillykke Åbent hus uden foto max 25 ord  ..........  30 kr.

 Udover 25 ord 1 kr. pr. ord
 Frankeret svarkuvert vedlagt
  ........... kr vedlagt evt. i check

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

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

Det lille Teater, Gråsten
Sommerspil 2010

JULES VERNE

”Jorden rundt i 80 dage”
Oversat af: Peter Tellerup

Bearbejdet af: Sten Kruse og Uffe Kristensen

Instruktør: Uffe Kristensen

Fredag den 18. juni kl. 19,30
Søndag den 20. juni kl. 15,00
Søndag den 20. juni kl. 19,30
Tirsdag den 22. juni kl. 19,30
Torsdag den 24. juni kl.19,30

Billetter kr. 80,00 børn kr. 40,00

Kan bestilles på tlf. 74 65 37 67
samt købes ved indgangen inden forestilling

Denne annonce er sponsoreret 
af Super Brugsen Gråsten

Gråsten

Hjertelig tak 
For deltagelse ved vor kære far 

Ejnar asmussen Nissens bisættelse
Tak for blomster og en stor tak til Dalsmark 

plejehjem og hjemmeplejen
På familien vegne
Else-Marie Jensen

HOLBØL MENIGHEDSRÅD

Sogneudfl ugt 
til Slesvig

Torsdag den 27. maj

Afgang fra Holbøl Kirke kl. 13.00

Vi kører over Flensborg ad den gamle hærvej til Slesvig. 
Undervejs besøger vi Helligkilde, hvor danerne i år 965 overgik til 
Kristendommen. I Slesvig drikker vi kaffe i Vikingetårnet. Vi ser 
Slesvig Domkirke og fortsætter til sommerslottet Louisenlund

Hjemturen går over Angel til Den Gamle Kro i Gråsten, hvor 
vi spiser aftensmad. Vi er tilbage i Holbøl ved 20-tiden

Pris 50 kr, som dækker bus, kaffe, middag og guide.

Tilmelding til sognepræst Hanne Christensen
tlf. 7460 8187 senest den 20. maj

Hjertelig tak
af hjertet tak til alle, der deltog ved 

Egon Lautrups bisættelse
Tak for alle de smukke kranse og buketter

Og tak for gode breve og hilsener til mig personligt
Det har varmet i en svær tid

Hilsen
Line Lautrup, Gråsten

tusind tak
For den overvældende opmærksomhed ved vores Guldbryllup

Stor tak til naboerne for de fi ne ranker på Bryggen
Tak for alle de smukke lys i vinduerne og tak for den 

store hjælp vi fi k i forbindelse med morgenkaff en
Tak til Den Gamle Kro for god mad, god betjening 

og det fl otte pyntede festbord
Stor tak til familien for den fl otte ranke ved Den Gamle Kro

En særlig tak til vores søskendebørn for den fi ne morgenmusik 
og for den kæmpe indsats de har ydet hele vejen igennem

Tak allesammen
Helga og Peter Nissen

tusind tak
For al opmærksomhed ved 

min konfi rmation den 9. maj
Hilsen Line Jessen

tillykke
Med de 40 år til vores kære mor 

og festlige moster rikke 
fra Dyrkobbel

Knus fra Kristian, Karoline, 
Søren, Kasper og Ditte

Kære Karina 
og Gert

Tillykke med brylluppet pinselørdag 
den 22. maj i Ensted Kirke

Festen holdes på Skyttegården i Åbenrå
Vi glæder os til festen
Hilsen fra os i Kværs

EFTERMIDDAGSTUR
LØRDAG DEN 29. MAJ KL. 14.00
Vi mødes på gården Buskmose, 

Buskmosevej 27, hvor vi får 
fortalt om domænegården

Derfra kører vi til Det Mekaniske Museum, 
Lundtoftvej 6A, Hokkerup (tidligere HEBRUs bygninger), 

hvor vi ser museet og får kaffe. Her vil Filt 
Jensen fortælle om domænegårde

Entre + kaffe ialt 60 kr
Af hensyn til kaffen er tilmelding nødvendig. 

Tilmelding til Birgitte Hell tlf. 74659186 eller 
Bodil Gregersen tlf. 74653181 senest den 26. maj

Bestyrelsen

Historisk Forening for 
Gråsten By og Egn

tusind tak
for opmærksomheden ved 

min konfi rmation den 2. maj
Venlig hilsen

Ditte Koefoed Fischer
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er der forårskoncert med

GRÅSTEN SLOTSKOR OG GRÅSTEN PIGEKOR
under ledelse af

LISBETH BOMOSE
Programmet består af rytmisk og 

klassisk kormusik samt værker fra orgel og 
violin blandt andet Buxtehude og Bach

Desuden medvirker violinist og organist Junior Ferreira

Fri entré
Gråsten-Adsbøl Menighedsråd

Forårskoncert
i Gråsten Slotskirke

Torsdag den 27. maj kl. 19.30

Musik og Sportsbar

Åbningstider: 

Mandag kl. 10.30-22.00
Tirsdag kl. 10.30-22.00
Onsdag kl. 10.30-22.00
Torsdag kl. 10.30-23.00
Fredag kl. 10.30-04.45
Lørdag kl. 10.30-04.45
Søndag kl. 10.30-18.00

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

www.centerpubgraasten.dk

Dagplejernes Dag

Det kolde vejr onsdag betød, at dagplejerne rykkede fra Årsbjerg til et ledigt lokale i 
Ahlmannsparken. Her hyggede børnene sig med at lege et par hyggelige timer.
 Foto Jimmy Christensen

Bid på fiskestangen
Mange lystfiskere stod i 
weekenden ved kanten 
af Gråsten Slotssø for at 
fiske. Det var Skov- og 
Naturstyrelsen, som havde 
åbnet den ellers lukkede 
Gråsten Slotssø.

Fiskeriet skete i forbin-
delse med Danmarks 
Sportsfiskerforenings 
landsdækkende 
"lystfiskeriets Dag". 

7-årige Lasse Andreas 
Madsen, Aabenraa, fik bid 
på krogen.

Jesper Laugesen, Viborg, 
fangede en 9,5 kg tung fisk.
 Foto Jimmy Christensen

Lej din 
trailer

hos
Statoil 

Gråsten

Ring 74 65 17 48

2. pinsedag
Mandag den 24. maj kl. 10.30

med fællessalmer og læsninger, 
og som en ekstra glæde

Sopran Bettina Hellemann Munch 
medvirker med solosang 

På gensyn
Rinkenæs

Menighedsråd

Synger 
pinsen ind

Vi synger pinsen ind 
i Rinkenæs Korskirke
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B r o a g e r

VEMMINGBUND 
STRANDCAFÉ

tilbyder

HVER FREDAG  FRA 18-21
SPARERIBS BARBECUE

med masser af spændende tilbehør

1 STOR PORTION 
med ca 500 gr ben kr 128,-
KÆMPE PORTION 
med ca 1 kg ben kr 158,-

HUSK! Børnene kan også være med til

½ pris

HUSK!!!  Hos os bliver du mæt for vi er gode til det vi laver, 
og alt er hjemmelavet, chefen står selv i køkkenet

HUSK!!!  HVER ONSDAG FRA 18-21 STOR VARIERET FLÆSKAFTEN

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

HVER SØNDAG  HELE ÅRET FRA 12-20

GOD GAMMELDAWS
ÆGGEPANDEKAGE kr 98,-

med masser af sprød bacon og tilbehør serveret i panden 
direkte ved dit bord. En fantastisk smagsoplevelse

lokalhistorisk Forening 
for Broagerland invite-
rer onsdag den 19. maj 
kl. 19.00 til sin årlige 
byvandring.

- Det er en lidt anderledes 
byvandring, idet der er tale 

om en historisk rundtur 
i et spændende landligt 
område, Skelde mark. 
Deltagerne får lejlighed til 
at skabe bekendtskab med 
et område, der er rig på hi-

storie, fortæller formanden 
Carl Jürgen Bock.

Ved hjælp af lokale gui-
der vil der være mulighed 
at sætte sig ind i de for-
skellige gårdes udflytning 
fra landsbyen Skelde for 
mere end 230 år siden til 
området på Skelde mark. 
ligeledes vil man kunne 
følge historien om  afvan-
dingen af Skelde Mose 
med den tilhørende pum-
pestation ved Krage sand. 
Storm floden i november 
1872, som satte sit præg på 
området netop ved Krage-
sand, vil deltagerne også få 
grundig belyst.

Turen tager sit udgangs-
punkt ved land heim, 
Fryden lund 7. Herfra køres 
der i egne biler til de for-
skellige destinationer. Hvis 
man ønsker at tage cyklen 
kan dette udmærket gøres.

aftenen afsluttes i 
akti vi tets huset ”Nette 
Jensen” i Skelde med kaf-
febord, hvor der vil være 
rig lejlighed til at stille 
spørgsmål til rundviserne. 
Der er lagt op til en 
spændende aften for de 
lokalhistorieinteresserede. 

Byvandring i 
Skeldemark

400 børn til Sommer Cup i Broager Idrætscenter

For 2. år i træk holder 
BUI Fodbold et udendørs-
stævne. Det sker lørdag 
den 5. juni kl. 9.30 på 

Broager Idrætscenter, hvor 
BUI Fodbold i samarbejde 
med Broager Sparekasse 

afholder Maliq Sommer 
Cup.

- Stævnet er for børn i 
alderen 6 til 12 år, og vi 

har ved tilmeldingsfristens 
udløb fået tilsagn om del-
tagelse af ikke færre end 

65 hold, fortæller Michael 
Skriver Hansen.

Det betyder, at ca. 400 
børn vil fylde Broager 

Idrætscenter, og at der 
vil blive afviklet ialt 110 
fodboldkampe. 

 BUI Fodbold arrangerede i 2009 for første gang et udendørsstævne for børn i alderen 6-12 år.
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Husk
lukket
2. Pinsedag
den 24. maj

2 kg

1995
Rød
Ålborg

Dansk
Honning

 Kartoffel 
Skiver eller 
Pommes Frites

3995

1500

ARIEL
1,8 l eller
1,36 kg

Gulerodsbrød
Mjelsmark
Æg
Str S

Hakket Oksekød
8-12%

3 x 800 gr

10000

70 cl

7995
15 stk
Kun

1495

UGENS COOP 
Steff Houlberg 
Pølser

2 pk

3500

Spar
8.50

Gratis 
vareprøver 
fredag fra 

kl. 15

Spar op 
til 20.70

Spar 
20.00

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
Isvafl er

Æske med 6 stk
Max 3 pk pr kunde 10.00

Løgumkloster 
Rugbrød
Frit valg

2 stk

2500

Hatting 
Rundstykker
2 ps

Kun

2500
450 gr

2000

 Sild
Marinerede Karry Krydder Dild

2 glas

3500

Gyros
Marineret 
Nakkefi let

Pr ½ kg

1995
Bakkedal
3 x 250 gr

Nødde
kranse
4 stk 2500

Kun

2500

+ emballage

Rejer i Lage
Luksus

900 gr

6995
SuperBrugsen Broager . tlf. 73441500

Broager

Åben Søndag
Kl. 10-17

B A G E R A F D E L I N G E N

Pinsetilbud Endagstilbud
maj og juni
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Døgnvagt 4 + 6 pers. vogne

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

Broager
v/ Helge Jørgensen

Tlf. 20 83 63 10
Kære Birgit 

og Kalle 
Hjertelig tillykke med jeres 

bryllup den 22. maj 
Vi håber I får en dejlig dag og 
glæder os til festen den 29. maj

Hilsen fra Silkeborg, Kolding og Broager

SOMMERKONCERT MED

Sjølund
Kammerkor

I BROAGER KIRKE
2. PINSEDAG DEN 24. MAJ KL. 14.00

Der er gratis entré

Sjølund Kammerkor synger et alsidigt og stemningsfuldt 
program, der også duft er af sommer. Programmet byder 

ud over en række danske og svenske sommersange 
på værker af bl.a. Grieg og Brahms

Sjølund Kammerkor består af cirka 25 sangere og synger 
et overvejende klassisk og kirkeligt a cappella repertoire

Lokalhistorisk Forening 
 for Broagerland

inviterer ti l

Byvandring
på Skeldemark
Onsdag den 19. maj kl. 19.00

Mødested: 
Ved “Landheim”, Frydenlund 7

Vi starter vor historiske rundtur ved Landheim 
Der køres i egen bil, evt. kan turen også tages 

på cykel ti l de forskellige desti nati oner
Vi afslutt er med kaff e i Akti vitetshuset “Nett e Jensen” 

i Skelde, hvor der vil være mulighed for at 
sti lle spørgsmål ti l vore lokale guider

Alle er velkommen
www.skla.dk

BROAGER BILSYN
Vi brænder for vores arbejde og sætter en ære i 
at gøre vores bedste - hver gang!

• Syn af alle køretøjer op til 3500 kg
• Drive-in syn / syn uden tidsbestilling
• Motorkontor / nr. plade ekspedition
• Professionel rådgivning
• Evt. hente og bringe køretøjet

Ring og hør nærmere på 
telefon 61 60 08 08

BROAGER BILSYN
Ramsherred 3
6310 Broager

ALT I AUTOREPARATIONER
køb - salg af biler

Brovej 90
6310 Broager

TLF.  7444 1985
FAX  7444 1962 pfauto@post.tele.dk

FROMMS AUTOSERVICE
BROAGER A

P
S

120 dagplejebørn 
i Broager salen

Af Heidi Clausen

Der var lagt op til dejlig 
stemning og hygge, da 
35 dagplejemødre og 120 
dagplejebørn var samlet i 
Broager Salen onsdag den 
12 maj. Salen var fyldt 
op med balloner og an-
dre små forhindringer på 
gulvet.

Børnene var godt i 
gang med at lege. Selv de 
mindst på 9 mdr syntes, 
det var så hyggeligt at se 
på. Ved 9-tiden ankom 
Brilleleif alias leif larsen 
til salen. Han han var en 
af de mange sponsorer, 
som var med til at gøre 
dagen til noget specielt for 
både børn og dagplejere. 

Brille leif overrakte hvert 
barn et par nye solbrille, 
så nu kan solen bare 
skinne. men ikke nok med 
det så kom han tilbage for 
at overrække hver dagple-
jemor et gavekort på 500 
kr. i løbet af dagen blev 
der rigtig hygget med bol-
ler, frugt, juice og andet 
godt. 

KrOlF er en ny frem-
stormende sportsgren, 
der nu også er kommet til 
Egernsund. Krolfklubben 
blev stiftet for nylig, og 
er nu blevet en ny sports-
afdeling under FrEM 
Egernsund. 

Egernsund KrolfKlub 
har bane anlagt ved 
Egernsundhallen tæt ved 
tennisbanerne.

Klubbens første formand 
er leif Nissen, som bor 
i Broager. Han fortæller, 
at der trænes og spilles 
mandage kl.15.00 samt 
torsdage kl. 18.30. Ny 
medlemmer er meget.

Vi har 3 sæt køller og 3 
sæt kugler til udlejning, 
således at man først kan 
afprøve spillet inden man 
går ud og investerer i 
eget udstyr, fortæller leif 
Nissen.

En kølle koster 250 kr. 
og kugler koster 150 kr. pr 
stk. Krolf spilles over 12 
huller, hvor det gælder om 
at få kuglen i hul med fær-
rest slag. En match varer 
ca. 2 timer. Det kan være 
udfordrende huller, hvilket 
jo gør spillet spændende, 
men det er absolut ikke 

sværere end at alle fra 6 år 
til 90 år kan spille med.

Det koster 100 kr. i årligt 

kontingent at være medlem 
af klubben. 

Ny sportsgren i 
FREM Egernsund
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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

Broager

VVS ApS

Arne Haldberg Vesterbakke 2, Broager

CERTIFICERET FORHANDLER AF 

Varmepumper

Varmepumper til 
helårsboliger og 
sommerhuse

Udskift oliefyret 
med jordvarme

UDFØRER AL VVS ARBEJDE

lørdag den 5. juni vies 
i Handsted Kirke Berit 
Karlson, datter af Helle 
Kristensen, Horsens, til 
Glenn poulsen, søn af 
Vera og Thim poulsen, 
Broager. 

Bryllup

Gode tilbud 
fra Kim’s Cykelservice

v/ Kim Gottlieb

2 stk. Ideal Freeder
Dame str. S
Herre str. M

Før kr 2999,-
nukr  2549,-

Kom og prøv 
en El-Cykel Priser fra kr

12799,-

Ebsen 20” 
pigecykel
med 3 gear

Før kr 2699,-
nukr  2199,-Ebsen 24” drengecykel

med 3 gear

Før kr 2699,-
nukr  2199,-Mountainbikes

fra GT

Fra kr

3399,-

Winther 
børnecykel

Fra kr

1299,-

Raleigh 
Shoppingcykel

Fra kr

3899,-

PUKY
Legecykel til 
de mindste

Fra kr

349,-

Løse
ærmer 159,-

6 stk. 
racerslanger

Nu kun kr

100,-

Løse
ben 199,-

3 stk. Maxim barer 45,-

Cykel
hjelme

Fra kr

239,-

Micro pumpe CO2
inkl. CO2 patron
Super kompakt design, 
nem at styre og 
kontrollere trykket

179,-

Racercykler
fra Centurion

Fra kr

4199,-

Winther 
juniorcykel

Fra kr

2599,-

Raleigh 
Sprite

Fra kr

3799,-

Vi har et stort lager af cykler. Hvis vi ikke har den cykel, 
du er på udkig efter, skaffer vi den gerne hjem til dig
ÅBNINGSTIDER
MANDAG-FREDAG KL. 7.00-18.00
LØRDAG KL. 9.00-13.00
www.kimscykelservice.dk
Skeldevej 17, 6310 Broager Telefon 7444 9409

(Kør ad Mølmark 1,5 km udenfor Broager)

Jeg henter og bringer 
gerne din cykel

Medlem af

En 27-årig mand blev nat-
ten til lørdag anholdt for 
spritkørsel på Vestergade i 
Broager.

Han blev taget med 
til Sønderborg for at få 
taget en blodprøve til 
nærmere bestemmelse af 
promillen. 

Nye træningsdrager

Håndboldpigerne i HK 71 Egernsund har fået sponsoreret nogle flotte træningsdragter fra 
Egernsund Maskinfabrik.

y's Mens klub, Spejderne 
og KFUM og K solgte 
for 99.000 kr, da der for-
leden var loppemarked i 
Broager. 

99.000 kr 
i kassen

Spritbilist

Børnehaven Himmelblå i 
Broager geninvies torsdag 
den 20. maj kl. 15-17. 
Efter at børnene har været 
udstationeret på hen-
holdsvis Broager Skole og 
Cathrines minde, er alt nu 
på plads i de nyrenoverede 
omgivelser.

- Vi markerer dagen for 
at takke børn, forældre 
og personale og håndvær-
kere og Broager Skole og 
Cathrines minde, der har 
huset os, fortæller Birgit 
Frost Jensen.

I løbet af dagen vil der 
være underholdning med 

Finn Fumlefod og der ser-
veres grillpølser, sodavand 
og øl. 

Himmelblå genindvies
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L u n d t o f t

Klostervang 49 - Kliplev - 6200 Aabenraa

lægeeksamineret fodplejer Ruth Svendsen
også udebehandling

Af Jens Jaenicke

Iver Mørk overtog i 1956 
Mørks Kro med tilhørende 
landbrug efter sin far. Iver 
Mørk interesserede sig for 
kvægavl, og i 1965 beslut-
tede han sig for at starte 
avlsarbejde med kvægra-
cen Charolais. Det er en 
race, som er kendt for sin 
kødkvalitet. Han fravalgte 
da også malkning, og gik 
alene ind for at gøre kød-
kvaliteten endnu bedre.

En god ven, der havde 
erfaringer indenfor racen, 
hjalp ham med at komme 
i forbindelse med andre 
kendte avlere. Her kunne 
han hente viden om avls-
arbejdet. Gode avlsdyr var 
dyre, og skulle arbejdet 
med avl blive økonomisk 

bæredygtigt, krævede det 
den største påpasselighed, 
og en helhjertet indsats.

Iver Mørk startede med 
nogle kvier, og importe-
rede nogle doser tyresæd 
fra et anerkendt avlslscen-
ter i Schweiz. Efter en 
del år, hvor han hentede 

adskillige præmier for 
sine dyr på dyrskuer og 
udstillinger, købte han i 
England en tyr med gode 
papirer.

Det gav efterhånden 
mange kalve i hans besæt-
ning, og hver enkelt blev 
ved fødslen registreret og 

fik et navn. Navnet be-
gyndte altid med Kliplev 
efterfulgt af henholdsvis et 
pige- eller drengenavn.

Efterhånden som Kliplev-
dyrene blev kendt for 
deres gode kvaliteter, kom 
der også gang i salget af 
avlsdyr til det meste af 
Europa. Og de mange præ-
mier og hædersbevisninger, 
som Iver Mørk har hentet 
hjem gennem årene, er et 
tydeligt bevis på, at hans 
avlsarbejde er lykkedes.

De synlige hæderstegn 
er så mange, at hans kone, 
Jenny, ikke vil have dem 
alle på stuevæggen.

- De fylder jo en hel væg, 
siger hun. Men nogle en-
kelte har dog fået en synlig 
plads i et lyst hjørne, hvor 
de nu står sammen med en 

nylig erhvervet flot pokal, 
der er beviset på "Den 
bedste individuelt afprø-
vede tyr i 2010".

For Iver Mørk er det den 
bedst tænkelige opmun-
tring og belønning, han 

kunne ønske sig efter de 
mange års avlsarbejde. Et 
barnebarn fortsætter nu 
avlsarbejdet på sin gård på 
vesteregnen. Godt støttet 
af sin erfarne bedstefars 
viden på området. 

Tyren vejer 1.700 kg, er avlet af Iver Mørk og hedder 
Kliplev-David.

Pige overfaldet 
i Bovrup
En 16-årig pige blev nat-
ten til søndag overfaldet 
på Varnæsvej ved Bovrup, 
og hun blev både sparket 
og slået.

pigen havde lørdag 

aften deltaget i byfesten i 
Varnæs, hvor politiet flere 
gange måtte tilkaldes for 
at dæmpe urolige og vold-
somme gemytter. 

Buketten
Køb blomster på farten

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

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

6200 Aabenraa

27 52 52 93
Buketter 
fra 60,-

politiet måtte køre i kon-
stant rutefart til Varnæs 
byfest. Det var mange af 
de unge festdeltagere, som 
ikke kunne opføre sig or-
dentligt. Kl. 0.30 truede 
en mand en kontrollant 
med en pebespray. Det vi-
ste sig, at han ingen havde, 

men han blev alligevel 
sigtet for trusler.

Samtidig var en gruppe 
unge kommet op at top-
pes, og politiet måtte 
dæmpe gemytterne.

Kl. 1.15 var den gal igen. 
En ung mand var blevet 
helt ustyrlig. Han råbte og 

skreg. Det samme skete en 
halv time senere, hvor to 
unge mænd optrådte ube-
høvlet over for de andre på 
pladsen.

Ved 2-tiden sparkede en 

ung mand til en bænk, 
og en halv time senere var 
to unge mænd kommet i 
slagsmål.

alle kan se frem til at 
modtage en bøde. 

Pinsegudstjeneste 
ved Søgård Sø

For 3. år i træk inviterer de 
fem sogne - Kliplev, Kværs, 
Felsted, Varnæs og Ensted 
- 2. pinsedag kl. 10.00 
til fælles gudstjeneste ved 
Søgård Sø.

Sognepræsterne skiftes 
til at prædike, læse op og 
holde nadver.

Sidste år deltog 
250 mennesker i 
pinsegudstjenesten. 

I 2009 holdt sognepræsterne 
Povl Callesen, Kevin O. 
Asmussen, Anne-Mete 
Damkjær Larsen og Eva 
Wive Løbner pinsegudstje-
neste ved Søgård Sø. 
 Foto Jimmy Christensen

Ballade ved byfest i Varnæs
Bovrup-Varnæs Husholdningsforening

Udfl ugt til Ærø
Torsdag den 10. juni

Afgang fra Varnæs og Bovrup kl. 6.00

Pris 545 kr
Som inkl. buskørsel, færgebillet Fynshav-Søby t/r, 

middagsmad samt lokal guide på Ærø

Alle kan deltage
Tilmelding til tlf. 7468 0137 eller bestyrelsen senest 

søndag den 30. maj

HjerteLIG tAK
For al opmærksomhed ved vores Guldbryllup den 7. maj

Tak for ranker om dørene, pyntning af kirke, 
fakler langs vejen, fl agning på dagen, gaver, 

blomster, kort og kørsel i brandbil
Tak til la-linda for fantastisk mad, 

Jack Sound for musik og sidst, men ikke mindst, 
en stor tak til vores drenge og deres familier 

for det store stykke arbejde
Vi havde en uforglemmelig dag

Med venlig hilsen
Ulla og Chresten Peter Christensen

Traneholmvej 2, Bovrup

45 år med Charolais i Kliplev

Iver Mørk
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Kliplev

ÅBNINGSTIDER 
I PINSEN:

Søndag Pinsedag
kl. 10.00- 16.00

Mandag 2. Pinsedag
10.00 -16.00

Bageren fra kl. 8.00
HUSK: Næste gang vi holder 

LUKKET ER 1. JULEDAG :-)

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

2500
FRIT VALG

Tilbudene gælder fra onsdag den 19. maj til lørdag den 22. maj

5 Dåser
konserves

Spanske 
Jordbær

450 gr

1500

Kom og få en 
smagsprøve

20 stk Isvafl er
eller 10 stk Isbåde

5000
FRIT VALG

2 pakker

3500
KUPPRIS

Steff Houlberg
pølser

Sundhesbusser kommer besøg ved SuperBrugsen
Onsdag den 26. maj kl. 14.00 - 17.00

Kom ned og få målt 
din sundhed.
Få målt det blodtryk, 
vægt fedtprocent, 
konditekst mv.

Mens sundhedsbusser er på besøg griller Helge 
FEDTFATTIGE ringridderpølser
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S u n d eve d

Besøg genbrugsbutikken med

MØBLER – TING – TØJ
og gør et godt køb

 Stationsgade 3, Vester Sottrup, 6400 Sønderborg · 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

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

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

Forestillingen vises i samarbejde 
med Biblioteket i Vester Sottrup 
og Forsamlingsgården Sundeved

viser

TULIPAN
MYSTERIET

Torsdag den 17. juni kl. 18.30

Udendørsteater for hele familien 
om en fødselsdag, der ikke 

går helt som planlagt

Fri entre

Billetter kan afhentes på Biblioteket i Vester Sottrup 
fra den 2. juni eller fås ved indgangen

VESTER SOTTRUP
Ledigt værelse med køkken og 

bad, ca. 40 m2, udlejes

Månedlig leje 2650 kr alt inkl

TLF. 7446 7610

Om morgenen er det 
ikke kun vækkeuret, der 
ringer hos nogle ældre i 
Sundeved, men også tele-
fonen. Det giver tryghed 
og en god start på dagen.

Det er Dansk røde Kors 
i Sundeved, som forleden 
kunne fejre 10 års jubilæ-
um med en telefonstjerne.

22 brugere har gennem 
de 10 år nydt godt af den 
daglige telefonopring-
ning, fortæller formanden 
for Dansk røde Kors 
i Sundeved, pia Koch 
Johannsen, Vester Sottrup.

Det er engagerede og 

glade opringere, som om 
morgenen ringer op. Det 
er bare en kort samtale, 
hvor det lige bliver tjekket, 
at den ældre har det godt.

10 års jubilæet blev mar-
keret med et kaffebord. 
Her var eftermiddagens 
mest spændende opgave at 
få koblet navn og ansigt 
sammen med stemmen i 
telefonen. Efter præsenta-
tionsrunden var slut og der 
kom kaffe i kopperne, blev 
det meget svært at få et ord 
indført. Snakken gik bare 
lystigt i et par timer. 

Godmorgen fra 
en sød stemme

I det sparekatalog som 
administrationen på 
Sønderborg rådhus har 
udarbejdet, sviges sparekni-
ven over seks børnehaver 

i Sønderborg Kommune. 
Man foreslår blandt an-
det at Ullerup Børnegård 
lukkes. 

Børnehave 
i fare

Uge 20 er sol-uge i hele 
Danmark. I den forbin-
delse besøger Kræftens 
Bekæmpelses lokalud-
valg børnehavebørn i 
Sundeved.

I går fik børnehaven i 
Ullerup besøg af anna 
Matthiesen, i dag tirsdag 
besøger Marie Carstensen 
børnehavebørnene, der 1. 

maj er flyttet til SFO èn 
på Nybøl skole. I morgen 
onsdag besøger anne 
Hansen 40 børn i SFO èn 
på Nydamskolen. Det er 
også børnehavebørn, der 
er flyttet 1. maj og torsdag 
den 20. kl. 10 besøger 
anna Matthiesen børneha-
ven i Blans. 

Telefontjenestens 10 års jubilæum blev markeret med et 
kaffebord for brugere og telefonopringere.

Børnehavebørn 
får besøg

Menighedsrådets og 
sognepræst Vibeke von 
Oldenburg ønske om at få 
et nyt altertæppe i Sottrup 
kirke bliver nu en realitet. 
Siden efteråret har man 
i fællesskab arbejdet på 
at få et kunstværk ind 
i kirken. Man har søgt 
fonde, og nu har man de 
nødvendige midler til at 
gå i gang. Donationerne 
er fra følgende fonde: 
Ny Carlsbergfonden 
100.000 kr., Danfoss 
Fonden 25.000 kr., 
augustinusfonden 
100.000 kr, Konsul 
George Jorcksfond 40.000 
kr og endelig a.p. Møller 
og hustru Chastine Mr. 
Macinney fond til almene 
formål med 75.000 kr.

Det har betydet, at 

kunstneren Hanne Skyum 
kan gå i gang med opga-
ven. Hun er nu godt i gang 
med skitser og væveprøver. 
Hanne Skyum, der er bo-
siddende på Kegnæs, er en 
anerkendt væverske med 
mange udstillinger bag sig.

- Vi har i vores udvæl-
gelse lagt vægt på, at 
hun både er en dygtig 
kunstner og en dygtig 
væverske, fortæller Grete 
Mandrup, der er medlem 
af menighedsrådet.

For at få et indtryk af, 
hvad Hanne Skyum har 
af ideer og tanker er alle 
meget velkommen til at se 
både tegninger – væveprø-
ver og garnprøver i våben-
huset i Sottrup Kirke. Her 
er der lavet en udstilling af 
de foreløbige skitser.. 

 Foto Jimmy Christensen

Nyt altertæppe 
i Sottrup Kirke
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Selskaber · Konferencer
Overnatning · Brunch

74 65 09 49

BENNIKSGAARD BED’INN
74 65 09 49

RINKENÆSHUS
74 65 18 08

Hørt i byen
Dorthe Davidsen, 
Gråsten, er blevet kåret 
som Årets Mor. Hun var 
blevet indstillet af dat-
teren, Christina. Dorthe 
Davidsen er mor til tre 
børn på 15, 18 og 21 år, 
og har netop været gen-
nem en hård operation.

på generalforsamlingen i 
Sprogforeningen af 1880 
valgte fhv. skoleinspektør 
Ove Nissen, rinkenæs, 
at træde tilbage som for-
mand efter mange år på 
posten. Ny formand blev 
fhv. skatteminister Frode 
Sørensen, Sønderborg.

Ældre Sagen i Gråsten 
havde samlet godt et 
halvthundrede men-
nesker til en bustur til 
Slesvig. Med Filt Jensen 
som kyndig og fortrin-
lig guide, så deltagerne 
blandt andet Helligbæk, 
Slesvig Domkirke og a.p. 
Møller Skolen.

Hans Uwe Jochimsen, 
der er tidligere formand 
for håndværkerforenin-
gen i Gråsten, er blevet 
en ivrig golfspiller på 
Benniksgaard Golfbane.

Byrådsmedlem preben 
Storm (S), rinkenæs, 
blev fejret af omkring 
100 mennesker, da han 
markerede sin 50 års fød-
selsdag med åbent hus i 
et telt i haven.

Gråstens gamle byvåben 
pryder på smukkeste vis 
en ejendom i Nygade 
i Gråsten. Byvåbnet er 
blevet malet i forbindelse 
med en renovering af 
facaden. Ejendommen 
ejes af Gråsten-drengen 
Michael Dreehsen.

Der vil være lys i vinduer-
ne på Bryggen i Gråsten 
fredag den 21. maj, når 
Ulla og Kaj petersen fej-
rer deres guldbryllup.

Der blev stjålet kontanter 
og cigaretter ved et ind-
brud i rathjes Bageri i 
Egernsund. 

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

w
w

w
.1747.dk

HVER ONSDAG HELE DAGEN

Stegt � æsk med persillesovs kr. 75,-

Marinavej 1, Rendbjerg
6320 Egernsund
Tlf. 21 33 11 37

ÅBNINGSTIDER
Mandag-søndag kl. 11.30-22.00

SE PINSESOLEN 
DANSE

FRA VORES NYE TERRASSE & VERANDA
...VI SERVERER RUNDSTYKKER MED DIV. PÅLÆG 

Morgenkaffe
fra kl. 7:00 90,-

Tennis på tværs
Kom og være med!
Vi starter kl. 18:00

Er du intereseret kan tennisklubberne 
kontaktes på telefonnr.

Broager: 7444 1687
Egernsund: 2064 7662
Gråsten:  7465 2492
Sundeved:  7446 9333

Der opsættes tilmeldingslister i de 
respektive klubhuse 14 dage før 
tuneringsarrangementerne

Ideen med arrangementerne, 
er at give dig mulighed 
for at komme ud og spille 
tennis med andre end dem, 
du plejer at spille med.

Tilbudet gives til alle 
medlemmer i tennisklubberne 
i Broager, Egernsund, Gråsten, 
Nybøl og Sundeved.

Målgruppen er voksne 
motionister, hvad enten de 
er erfarne eller begyndere.

Kampene spilles på 
tid ca. 15 min. afhæng 
af antal deltagere.

Der spilles double eller 
mixdouble og holdene 
sammensættes ved 
lodtrækning.

Der kan være 20 med i 
Sundeved og Egernsund og 
30 i Gråsten og Broager.

Der er præmier til vinderne. Der 
gives point for vundne kampe.

Spillesteder 2010
Sundeved, tirsdag den 25. maj
Gråsten, tirsdag den 15. juni
Egernsund, tirsdag 
den 10. august
Broager, tirsdag den 31. august
Tilmelding går efter først 
til mølle princippet.

En øl/vand og pølse er gratis 
ved arrangementerne.

A� ysning:Ved åbenlyst dårlig 
vejr a� yses arrangementet.

Ved tvivlstilfælde, kontakt 
den arrangerende klub.

Hygge 
stævne

I anledning af

Min fødselsdag
serverer vi

torsdag den 20. og fredag den 21. maj
fra kl. 18.00 til kl. 20.00
Dansk bøf med bløde løg

Sauce, kartofl er og rødbeder
******

1 kop kaff e med Fødselsdagslagkage

Kr. 61,00
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

Sanne Johannsen 
og Mikael Dorow, 
Østerbakken 11, adsbøl, 
vies i adsbøl Kirke lørdag 
den 22. maj kl. 16. 

Bryllup 
i Adsbøl

Fhv. købmand Egon 
lautrup, Gråsten, er død, 
74 år. Han var et venligt 
og imødekommende men-
neske, som personificerede 
det gode købmandsskab. 
Egon lautrup var født 
i Ballum, og kom som 
ung i købmandslære i 
Sdr. Sejerslev ved Højer. 
Han blev i 1959 gift med 
line, der stammede fra 
Emmerlev. Efter giftemålet 
overtog de en købmands-

forretning ved Taps nord 
for Christiansfeld.

I 1969 flyttede de til 
Gråsten, hvor de i 20 år 
drev en købmandsfor-
retning i nærheden af 
Gigthospitallet.

Egon lautrup var i 
nogle år formand for 
Købmandsforeningen i 

Gråsten, og i 20 år var han 
medlem af Odd Fellow 
logen Dybbøl. I fritiden 
holdt han meget af at spille 
badminton.

Udover sin kone, line, 
efterlader han sig to døtre, 
som bor i henholdsvis 
Sønderborg og Farum. 

Dødsfald

Hestevognstur 
i Gråstenskovene

Torsdag den 10. juni kl. 18.30
Mødested: P-Pladsen ved Ahlmannsparken

Vi kører gennem Gråstenskovene i hestevogn 
og når frem til Margrethesøen, hvor 

grillen er tændt. Skovrider Inge Gillesberg 
fortæller om Gråstenskovene og om 

sammenlægningen af skovdistrikterne.

Pris 75 kr.
Tilmelding til Erling Nissen tlf. 74652585 

eller 21749485 senest den 6. juni

GRÅSTEN 
BROAGERLAND 

Mette Slot Kofoed Hemsø 
og Dan Slot Kofoed 
Hemsø, begge Gråsten, er 
blevet viet i Tirsted Kirke 
på lolland. 

Bryllup

nina,
Du kan virkelig stole på mig

Jeg elsker dig 
Daniel

Middag
Morten latter, indehaver 
af Center pub, har inviteret 
de 21 hjælpere, som hjalp 
til ved alnor Marked og 
Musikfestival, til middag. 
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FORÅRET ER HØJSÆSON FOR BOLIGSALG. START MED EN GRATIS SALGSVURDERING HOS OS.

Vi kender vejen

www.estate-maeglerne.dk

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

Sundsnæs 19, 6300 Gråsten - Nørregade 2, 6330 Padborg

Salg og vurdering
Randi Jørgensen

Mægler-assistent
Nicole Møller

Indehaver
Kjeld Faaborg

GRÅSTEN - NALMADEBRO 29 B
Ejerlejlighed i attraktivt kvarter

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

435.000Kontantpris:
25.000Udbetaling:
3.102Brutto:
2.789Netto:

Alternativ finansiering:
1.803 / 1.749Pauselån® F1:

55Bolig i m²:
59Grundareal i m²:

1968Opført:
1 / 1Stuer / vær.:

Sagsnr: 57-1 Ejerlejlighed

NY PRIS

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:
10.607Brutto:
8.805Netto:

Alternativ finansiering:
5.463 / 4.669Pauselån® F1:

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

1960Opført:
1 / 5Stuer / vær.:

2Etage:
Sagsnr: 36-1 1- familieshus

ALNOR - SYRENVEJ 8
Spændende villa med dejlig beliggenhed

Villaen har igennem de sidste 3 år gennemgået en gennemgribende
renovering, og fremstår i en yderst pæn og indflytningsklar stand. 

1.380.000Kontantpris:
70.000Udbetaling:
8.521Brutto:
7.132Netto:

Alternativ finansiering:
4.464 / 3.871Pauselån® F1:

150Bolig i m²:
700Grundareal i m²:

1900Opført:
1 / 4Stuer / vær.:

Sagsnr: 49-1 1- familieshus

GRÅSTEN - DYRHØJ 27
Skønt hus fra 2008 i attraktivt kvarter

Planløsning: 3 store værelser.
Pænt badeværelse. Lækkert
køkken/alrum med loft til kip.
Stue med udgang til terrasse.
Soveværelse med påklæd-
ningsrum og adgang til skønt
badeværelse. Et hus der skal ses!

Sagsnr: 100-1 1- familieshus

2.290.000Kontantpris:
115.000Udbetaling:

13.217Brutto:
11.233Netto:

Alternativ finansiering:
6.321 / 5.719Pauselån® F1:

164Bolig i m²:
1076Grundareal i m²:
2008Opført:
1 / 4Stuer / vær.:

ALNOR - GL FÆRGEVEJ 70
Panoramaudsigt til Flensborg Fjord

Drømmer du om at bo ved
vandet? Villaen udbydes ved
tilbudsgivning. Skriftligt tilbud
skal være afgivet senest d.15 juni
kl.14.00 hos Kjeld Faaborg. Den
anførte pris skal kun betragtes
som vejledende. 

Sagsnr: 106 1- familieshus

2.000.000Kontantpris:
100.000Udbetaling:

11.853Brutto:
9.872Netto:

Alternativ finansiering:
5.976 / 5.149Pauselån® F1:

130 / 77Bolig / kld. i m²:
860Grundareal i m²:

1960Opført:
2 / 3Stuer / vær.:

NYHED

ADSBØL - SMEDEBAKKEN 3
Gulstensparcelhus med udsigt til Nybøl Nor

Beliggende på rolig villavej sælges dette hus på 100 kvm med
hyggelig træterrasse hvorfra man kan nyde den gode udsigt.

750.000Kontantpris:
40.000Udbetaling:
5.016Brutto:
4.416Netto:

Alternativ finansiering:
2.805 / 2.640Pauselån® F1:

100 / 60Bolig / kld. i m²:
729Grundareal i m²:

1964Opført:
1 / 2Stuer / vær.:

Sagsnr: 42-4 1- familieshus

NYHED

RINKENÆS - SEJRSVEJ 52
Velholdt hus

Huset indeholder bl.a. stor stue, pænt køkken med spiseplads, stort
soveværelse og 2 værelser samt badeværelse.

890.000Kontantpris:
45.000Udbetaling:
5.440Brutto:
4.637Netto:

Alternativ finansiering:
2.777 / 2.505Pauselån® F1:

120 / 33Bolig / kld. i m²:
736Grundareal i m²:

1902Opført:
1 / 3Stuer / vær.:

Sagsnr: 107 1- familieshus

KVÆRS - HØJTOFT 54
Gulstensparcelhus med 3 værelser

Huset er attraktivt beliggende på lukket villavej. Der er fra huset
gåafstand via stisystem til skole, børnehave og gode fritidsfaciliteter

850.000Kontantpris:
45.000Udbetaling:
5.479Brutto:
4.881Netto:

Alternativ finansiering:
2.992 / 2.876Pauselån® F1:

152Bolig i m²:
1161Grundareal i m²:
1979Opført:
1 / 3Stuer / vær.:

Sagsnr: 259-5 1- familieshus

EGERNSUND - SKOVGADE 32
Solidt hus med stort boligareal

Huset er løbende blevet renoveret med bl.a. efterisolering, køkken
og tilbygning, dette gør at huset i dag fremstår pænt og velholdt. 

1.100.000Kontantpris:
55.000Udbetaling:
6.967Brutto:
6.141Netto:

Alternativ finansiering:
3.663 / 3.494Pauselån® F1:

195Bolig i m²:
787Grundareal i m²:

1900Opført:
2 / 4Stuer / vær.:

Sagsnr: 71-10 1- familieshus

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

EGERNSUND - REEFSLAGERVÆNGET 18
Dejlig villa fra 2000 med velpasset have 

Stor og attraktiv villa med en god og familievenlig planløsning.
Villaen fremstår i yderst pæn stand med mange gode detaljer.

1.795.000Kontantpris:
90.000Udbetaling:
10.484Brutto:
9.006Netto:

Alternativ finansiering:
5.506 / 4.763Pauselån® F1:

173Bolig i m²:
773Grundareal i m²:

2000Opført:
1 / 4Stuer / vær.:

2Etage:
Sagsnr: 125-10 1- familieshus
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