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Gråsten
pigen på
plads igen
Af Gunnar Hattesen
Foto Jimmy Christensen

Gråsten-pigen på Torvet i Gråsten
var forleden udsat for hærværk.

- Vi måtte tage hende ned
fra soklen efter hærværket
og måtte reparere hende på
Materialegården, fortæller

gartnerformand ved kommunens Vej & Park, Viggo
Hansen.
- Der var knækket flere

9

1 kg. Almindelige eller tykke
skiver. Fra Kohberg

95

SPAR OP TIL 700
v/køb
af 4 pk.

Tlf. 74 65 10 19

er glad for, at bronceskulpturen igen er tilbage på
sin vante plads foran det
gamle rådhus.

Gråsten
Udlejning
Siden 1973

Herkules
rugbrød

GRÅSTEN

bolte i soklen. Desuden
var vandtilførslen, der går
op over pigen, knækket af,
tilføjer Viggo Hansen, der

KRUSÅ

Tlf. 74 67 12 26

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
Aase og Finn

jesperkrause@hotmail.com · www.jesperkrause.dk

NYHED
Udlejning af trailere
Kom ind og lej
eller reserver
en trailer

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

Lidt ud over det sædvanlige

Kæmpe pizza 6 Mpeadrsontiler
Familiepizza
Alm. pizza
Rulle kebab
Tilbuddene gælder alle ugens dage.
Kun ved afhentning.

NALMADEBRO 16 · 6300 GRÅSTEN · TLF. 20431913

grave fra Gråstens bysbarn,
grosserer Fred.Hansen,
Chicago, der ikke havde
glemt sin hjemegn. 

Tlf. 74 651 809 – 40 250 038

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

Skulpturen blev lavet af
kunstneren Victor Kvedens
og blev afsløret den 13.
juni 1954. Det var en

D´ORO Restaurant Pizzeria
Torvet 7 · 6300 Gråsten

Telefon 74 65 42 40

kr.150,kr. 80,kr. 40,kr. 40,-

Bland din egen
Grillbakke

Gråsten

fra den betjente disk

8 stk.

00
100

FRIT VALG

Tlf. 73 65 26 00 . www.talent-for-butik.dk
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Børnene fornøjede sig med
at sprøjte med vand.

Dagplejebørn på
brandstation
Dagplejere fra Gråsten
Nord markerede forleden

Dagplejernes Dag. Med
pyntede barnevogne gik

Gråsten
Turistforening
nedlægges
På en ekstraordinær
generalforsamling forleden blev det besluttet
at nedlægge Gråsten
Turistforening. Ikke fordi
der ikke længere er behov
for at arbejde med turismen i området, men fordi
at turistarbejdet allerede

for år tilbage er lagt i
professionelle hænder hos
Ferieregion Sønderborg.
Den afgående formand
Gert Haurum erkendte,
at tiden er løbet fra det
traditionelle lokale turistarbejde. Turister tiltrækkes
kun, hvis ferietilbudene

Lejlighed i Egernsund

de gennem byen for at
sætte hinanden stævne på
Gråsten Brandstation.
Her var der rig mulighed for, at børnene kunne
prøve at sprøjte med vand
og sidde i en af de store
brandbiler. Og den oplevelse gik rent ind hos børnene. Dagen sluttede med
spisning i en af brandstationens lokaler. 

markedsføres strategisk
på et højt professionelt
niveau. De mange ferie- og
fritidshusbyggerier og andre ferietilbud i Gråstenområdet nødvendiggør
mere end nogensinde før
en effektiv og synlig markedsføring af omådet. Det
føler turistforeningen sker
på udmærket vis igennem
Ferieregion Sønderborg i
samarbejde med de lokale
virksomheder.
Turistforeningen har
derfor over en periode
ført samtaler med Gråsten
Handelsstandsforening
med henblik på at få det
mere lokale og spontane
turistarbejde forankret der.

Montmartre
i Gråsten
Gråsten vil fra den 18. til
31. maj blomstre af kunst.
I 19 butikker vil 30 kunstnere udstille. Fredag den
22. maj og lørdag den 23.
maj vil Torvet og Ulsnæs
Centret blive omdannet til
et slags Montmartre, hvor
kunstnere vil sidde og tegne
og kendte bands vil spille. 

Månedlig husleje 4500.00 kr.
+ forbrug af el, vand og varme.

Gråsten Handelsstands
forening har fået genoptrykt Gråsten gavekortet,
som er en populær gaveide,
når man skal til fødselsdag
eller på anden måde glæde
en person. 

Disse samtaler er nu mundet ud i en aftale om, at
turistforeningens midler på
godt 11.000 kroner overføres til handelsstandsforeningen med henblik på at
blive brugt til turistvendte
aktiviteter. Fremover vil
det være muligt, at søge
tilskud hos ferieregionen
til turistfremstød af forskellig art.
Den afgående bestyrelse
bestod af formanden Gert
Haurum, næstformand
Bente Kragh, kasserer
og sekretær Jens Peter
Thomsen, Helle Byberg,
Nis Iversen, Frank
Lundsberg og Holger
Horn. 

El-installationsﬁrma
G. Frydendall Aps

BYENS ELEKTRIKER
Borggade 5

Indskud 3 mdrs.husleje.

6300 Gråsten

Telefon: 74 65 14 50

Telefon 74 442727

FAX: 74 65 14 58

Oplag: 15.000 eks. ugentlig
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Ansvarshavende
redaktør

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

Tryk: OTM Avistryk A/S

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

Gråsten Avis søger en selvstændig
annoncekonsulent 10 timer om ugen.
Vedkommende skal have flair for at tegne
annoncer, være udadvendt og kundevenlig.
Det kan eventuelt være en efterlønner,
som vil tjene lidt ekstra.
Spørgsmål kan rettes til annoncekonsulent
Jimmy Christensen tlf. 29 25 95 50.
Ansøgningsfrist torsdag den 4. juni.
Ansøgningen bedes afleveret i Gråsten
Avis’ postkasse i Ulsnæscentret.

Gråsten
gavekort

Lejlighed til leje pr. 1. juni.
3 værelses lejlighed med køkken og bad på 1. sal.
Beliggende på Sundgade 32 i Egernsund.
Udsigt over Flensborg Fjord, nedgang
til vandet og brugsret til haven
Ikke velegnet til børnefamilie og kæledyr ( hund og kat).

Annoncekonsulent søges
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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

LEJLIGHED UDLEJES
2 Værelses lejlighed m. køkken og bad på
1.sal, ca. 50 m2, centralt beliggende i Gråsten,
udlejes til rolig lejer uden husdyr.
Der er kabel-tv, samt vaskemulighed.
Husleje 2.600,- + forbrug.

Kontakt tlf. 74 65 26 53

LANDEJENDOM
SÆLGES
Velholdt stuehus på
158 kvm., fordelt på
2 etager, desuden en
udestue på 20 kvm.
Lade/ garage/
værksted på 80 kvm.
3 hektar jord
beliggende lige op
af ejendommen
Gode muligheder
for heste
Dejlig have med
60 kvm. terrasse
Beliggende ca 3,5 km
fra Gråsten by

Henvendelse til tlf: 51 74 49 46
for nærmere oplysninger

redaktion@graastenavis.dk
annonce@graastenavis.dk
Grafisk tilrettelæggelse

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

Reporter

Jonas Mørk-Jensen
Højtoften 13, Felsted
6200 Aabenraa
Telefon 29 21 58 32
jonmj34@hotmail.com
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4-5 stk./900 g
bovsteaks med eller
uden krydderi

er dansk svinekød af
· Friland
høj kvalitet
tilgodeser grisenes
· Friland
naturlige adfærd og behov.

De har plads og aktiveres, så
de bliver sunde og stærke
med god muskelfylde

anbefales af Dyrenes
· Friland
Beskyttelse

FRIT VALG

40.max. kg pris
v/1 pk. 80,00

3-4 stk./500 g
pestomarinerede skinkeschnitzler

3-4 stk./550 g
skaftkoteletter med krydderi

700 g
svinebryst i skiver

600 g
wokstrimler

3 PAKKER

69.Nyd smagen,
500 g

1 PAKKE 2495

mens du sparer på fedtet

SPAR OP TIL 3585

GRÅSTEN:
Hverdage 9-19
Lørdag 9-18
Søndag 9-18

– og weekenden til noget særligt

4-5 stk./600 g
sigøjnersteaks

3-4 stk./500 g
skinkeschnitzler

HUSK åbent Kr. Himmelfartsdag
HAKKET SVINE-/KALVEKØD 8-12 %

Adresse, postnrlettere
by (vist nødvendigt)
Gør hverdagen

3-4 stk./700 g
ferske eller
marinerede spareribs

kg pris
v/3 pk. 46,00

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

Tilbuddene gælder t.o.m.
lørdag 23. maj 2009
Se også ugens tilbud
på www.superbest.dk

HUSK! Du kan betale med alle disse kort i SuperBest

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

Middag
til 2 personer for 40 kr.
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Veloplagt
Allan Taylor
i Skelde
Af Vagn Porsmose

Det var en koncentreret og
veloplagt Allan Taylor, som
forledenl gik på scenen i
kulturhuset Frøken Jensen
i Skelde. En pæn flok tilhørere fik en dejlig aften i
selskab med den engelske
sangskriver og sanger.
Han inviterede publikum ind i den ensomme

verden, som det er at leve
en stor del af livet på tourne. Det er på sine talrige
ture og i den stille iagttagen af livet, han henter
inspiration til sine oftest
tilbagelænede, men særdeles engagerede sange.
Han berettede fra sine
tidlige år i New York,
hvor livet blev levet
blandt tidens musikere,

Sportsfest
i Kværs
Kværs varmer lige nu op til
årets sportsfest. Den foregår fra onsdag den 3. juni
til lørdag den 6. juni.
- Sportfesten byder på
masser af aktiviteter. Alt
i alt er der linet op til fire
dage med fuld fart på, siger
formand for Kværs-Tørsbøl

Ungdoms- og Idræts
forening Hans Lenger.
Et af højdepunkterne
bliver festen lørdag den
6. juni, hvor der serveres grillstegt pattegris.
Bagefter er der dans og
musikalsk underholdning
ved Henrik og Klaus.

Unge optræder
i Ulsnæs
De mest populære numre
vil blive sendt af sted fra
scenen, når skoleklasser,
samspilsgrupper, amatørbands og solister deltager
i konkurrencen om ”Den
grå sten”.
Det er Gråsten Skole,
som inviterer unge amatørmusikere til at fyre den af
torsdag den 4. juni kl. 15
til ca. 19 i Ulsnæs Centret
i Gråsten.
Arrangementet falder
sammen med Ulsnæs
Centrets afvikling af markedsdage i forbindelse med

Grundlovsdag, så der plejer at komme rigtig mange
mennesker forbi.
En flok forældre har
spurgt om mulighed for at
give et par numre. Det har
vi selvfølgelig sagt ja til.
Desuden vil lærerne igen
deltage med et par numre.
Disse to grupper er selvfølgelig ikke med i kampen
om ”Den grå Sten”, fortæller viceskoleinspektør
Mogens Hansen, som lover,
at musikken vil være frisk.
Eneste betingelse for
deltagelse er, at man er

herunder Bob Marley og
Bruce Springsteen. Som
han sang: Marley diet too
young, Bruce became the
boss, and I just followed
the road.
Denne vej har bragt ham
til Danmark mange gange
– han har overtaget rollen
som den store sangskriver
på Tønder Festivalens intime scener, og han har lavet Skagen Visefestivalens
fremragende kendingsmelodi ”It´s good to see you”
Og det var godt at se og
høre ham i Skelde. Mest
intens var han, da han fortalte om sin fars dødsleje,
hvor faderen havde fortalt,
at han hele sit liv havde
været en ”almost man”. En
mand som næsten gjorde
tingene. Og rådet til Allan
Taylor fra faderen var at
det skulle han ikke være
– Livet skal leves. Og så
sang han sangen ”Almost
man”, som er en af de
fineste på den seneste CDudgivelse og klart aftenens
højdepunkt. 
Der er tilmelding til Hans
Lenger tlf. 74659593, Pia
Jacobsen tlf. 7465 9446
eller Sonja Eskildsen
tlf. 74659525.
Man må også gerne komme med sin egen madkurv,
hvor der ikke er tilmelding,
men man kan lave bordreservation, fortæller Hans
Lenger.
Der er også tilmelding til
Børnematiné, ringridning
samt gaderundbold. 
under 18 år. Hver gruppe
kan spille op til 3 numre
efter eget valg og det koster ikke noget at deltage.
Arrangørerne sørger for
et professionelt lydanlæg,
trommesæt samt forstærkere og mikrofoner.
Tilmelding indeholdende
navn og adresse senest torsdag d. 28 maj kl. 12.00 til
Gråsten Skole tlf. 74 65 18
29 eller via mail til mha@
sonderborg.dk
Vi vil blande de optrædende på den måde,
at nogle af klasserne fra
Gråsten Skole vil være på
sidst i programmet, siger
Mogens Hansen, som
håber, at mange vil overvære sangdysten. 

Ældre
møde i
Bovrup

Langager Gårdbutik
Din leverandør af friske frugter
og grønsager. Vi sælger
kartoﬂer, gulerødder, porrer,
hvidkål, blomkål og appelsiner.

Ældre Sagen i Lundtoft
arrangerer Søndagscafé på
Bovrup Plejehjem søndag
den 24. maj kl. 14.30.
Jens Jaenicke, Kliplev, vil
causere ud fra emnet "Os
fra 1920'erne - og hvad
årene bragte". 

Langager Gårdbutik
Stenderupvej 11, Stenderup,
6400 Sønderborg. Tlf. 61303680.
www.langagergaardbutik.dk

Ny
formand

Klostervang 49 - Kliplev - 6200 Aabenraa

også udebehandling

Ingeniør Bent Jørgensen
er ny formand for andelsselskabet Gråsten
Fjernvarme. Næstformand
er Kai Petersen og
som sekretær er valgt
Bent Hylsebeck. Finn
Christensen, Jens Schou,
Mette Jensen og Gunnar
Nielsen er de øvrige medlemmer af bestyrelsen. 

Lidt udover det
Gråsten
sædvanelige

lægeeksamineret fodplejer Ruth Svendsen

DKR

BØRNEKLIP 100.00
HERREKLIP 120.00
DAMEKLIP 170.00
Nygade 5 ∙ 6300 Gråsten
Tlf. 7365 0090

Åbningstider
Mandag
LUKKET
Tirsdag
09:30 - 18:00
Onsdag 09:30 - 18:00
Torsdag 09:30 - 18:00
Fredag
09:30 - 19:00
Lørdag
09:00 - 14:00

www.nana-hairstyle.dk

Musik og Sportsbar

Live
Musik

Eddie Grant
fredag d. 29. maj
kl. 23.00
Repertoiret består af engelske og amerikanske hit’s med bla.:
Freddie King, Peter Green, Van Morrison, Jimmi Hendrix, Robbie Williams,
Credence Clear Water Revival, Beatles og mange andre

Åbningstider:

Torsdag
Fredag
Lørdag
Søndag

kl. 10.30-23.00
kl. 10.30-04.45
kl. 10.30-04.45
kl. 10.30-22.00

Mandag
kl. 10.30-22.00
Tirsdag
kl. 10.30-22.00
Onsdag
kl. 10.30-22.00
Husk at beøge vores hjemmeside, og se hvad der sker på

Center Pub - Ulsnæscentret - tlf. 74 65 33 65

www.centerpubgraasten.dk
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Danmarks
bedste
NYHED fødevarer
11 forskellige kvalitetsprodukter fra Gråsten Fjerkræ sælges i
køledisken i SuperBrugsen Gråsten:

Hele - halve - bryster - lår - hotwings - medister
Gråsten Unghanen og Landkyllingen er kåret som den bedste kylling
på markedet i en blindtest blandt danske og udenlandske kyllinger

Gråsten
SuperBrugsen Gråsten

.

tlf. 73 65 26 00

.

www.talent-for-butik.dk
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Kurv til
Ann Nissen

En skøn
eftermiddag
i Kliplev
Af Jens Jaenicke
Ældre Sagen i Lundtoft
samlede godt 30 mennesker
til søndagscafé på Kliplev
Plejecenter. Nella og Helga
sørgede med deres harmonikaer for, at publikum fik
rørt deres mere eller mindre
rustne sangstemmer. Ind i
mellem flød det med små
gåder og historier i en lind
strøm til stor moro.
I anledning af Mors

Dag havde SuperBrugsen
sponsoreret et stort antal
flotte petunia udplantningsblomster, så alle fik
en plante med sig hjem.
Også medlemmer af
Vennekredsen var tilstede
for at hjælpe. Formanden
Hans Falk-Andersen ønskede alle en god sommer.
Næste søndagscafé er anden søndag i august. 

BENT CHriSTENSEN
TØMRER & SNEDKERFORRETNINGApS

Lærer Ann Nissen på
Kværs Skole fik forleden overrakt en kurv
af børnehavebørnene i
Børnegården i Tørsbøl.
Det var nemlig Ann
Nissen, som vandt navnekonkurrencen om det nye
børneunivers i Kværs.
Børneuniverset skal
med tiden samle

Foto Jimmy Christensen

Bustur
2. pinsedag
LOF Alssund arrangerer
2. Pinsedag, mandag den
1. juni en bustur til slottet
Breitenburg og Glückstadt.
Der er afgang kl. 9.00
fra P-pladsen i Kruså
og forventet hjemkomst
ca. kl. 18.00. Turen går
over Rendsborg til slottet
Breitenburg ved Itzehoe.
H.C. Andersen besøgte
gange slottet, der er hovedsæde for den mest indflydelsesrige adelsslægt i danmarks-historien, Rantzauslægten.Breitenburg

rummer en enestående
malerisamling, en betydelig
bogskat og en imponerende samling af Bertel
Thorvaldsens kunstværker.
Deltagerne fortsætter til
Glückstadt ved Elben, der
blev grundlagt af Kong
Christian IV i 1617.
Gruppen ser kirken, får
en byrundvisning og slapper af med en kop kaffe
og kage på en af byens
cafeer. Tilmelding og
yderligere oplysninger på
tlf. 73421010. 

børnehave, skole, SFO, hal
og en ny multihal i Kværs.
Grundtanken i børneuniverset er, at institutioner
og fritidsaktiviteter bindes
sammen. Det skulle gerne
give en masse muligheder
for tværgående aktiviteter
for børnene, som vil være
fra 1/2 år til og med 6.
klasse. 

8 andelsboliger
På Dyrkobbel bliver der
til efteråret byggeaktivitet.
Det er ejendomsmæglerfirmaet Kjeld Faaborg, som
for tiden er i gang med at
sælge 8 andelsboliger på
96, 114 og 122 m2.
Første etape, der består
af 12 andelsboliger, er allerede beboet, og til efteråret
går man i gang med at
opføre yderligere otte.
- Vi har skrevet folk op til

seks af andelsboligerne, fortæller Kjeld Faaborg, som
satser på at få solgt de sidste
to i løbet af få uger.
Det er fortrinsvis folk, der
er ved at opnå eller er kommet i pensionsalderen, der
foretrækker andelsboligen.
De ønsker at komme væk
fra deres store hus og have,
før det nærmest bliver en
plage for dem med megen
vedligeholdelse. 

MALERENS LAGERSALG
v/ Ravns Malerfirma

Tlf. 74 44 27 24
Bil 40 74 27 24

- alt malerarbejde udføres
- altid et godt tilbud i butikken


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









Åbningstider:
Man-, torsdag
Fredag
Lørdag

14.30-17.00
13.00-17.00
9.00-12.00

VESTERGADE 27 • 6310 B ROAGER

Sten & Grus

Selvafhentning alle ugens dage
af sten, sand, skærver,
grus, fliser, natursten
Vi leverer
og meget mere.
også gerne
Ladegårdskov Transport & Hjortefarm
Felstedvej 22, Ladegårdskov,
6300 Gråsten. Tlf. 74 65 28 55
www.ladegaardskov.dk

VISITKORT LAVES
Pr-Foto
TLF. 29 25 95 50

Regnskabs
service
Conny Hansen

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

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

Salon Helen

v/ Helen Schauer
Vestergade 4 A, Varnæs
6200 Aabenraa

SVEND AAGE THOMSENS

Gråstenvej 38 • Felsted

Tlf.: 7468 6066

Tlf. 74 68 00 86

www.felsted-radio.dk

SØGÅRD MASKINSTATION

Nybøl grill

• ALT MASKINSTATIONSARBEJDE

& ENTREPRENØR
AUT. KLOAKMESTER

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

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

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

alt el-arbejde til
konkurrencedygtige priser

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

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

Kliplev Service Center
Vestermarksvej 10, Kliplev
6200 Aabenraa

74 68 74 55

Lidt
udover det Gråsten
sædvanelige

Et fornemt
punktum for en
livsgerning
Af Erik Bendtsen

Gråsten Avis har bedt Erik Bendtsen,
Egernsund, om at anmelde
sognepræst Jens Barfods bog.
Jens Barfod, der om få måneder stopper som sognepræst i Gråsten, har udgivet
en bog:
”Fra skabelse til dommedag” med undertitlen ”Gråsten Slotskirke
– Dronning Ingrids
kirke: Rummet og dets
kunstneriske udsmykning
som inspirationskilde til
forkyndelsen”.
Det er en bog om en ikke
helt almindelig sognekirke,
skrevet af en ikke helt
almindelig sognepræst,
hvis jeg må bruge den formulering. – Men lad mig

straks komme med min
hovedkonklusion:
Bogen – som jeg læser og
oplever den – er et fornemt
punktum for en livsgerning
på mere end 30 år som
sognepræst ved Gråsten
Slotskirke – Dronning
Ingrids kirke.
At det var dronning
Ingrids kirke understreger
Barfod ved at indlede bogen med sin prædiken ved
dronning Ingrids 50 års
jubilæum pinsedag 26. maj
1985 og afslutte den med
sin mindetale over dronningen ved mindegudstjenesten d. 11. november

2000. Bogen ”indrammes”
så at sige af dronning
Ingrid.
Slotskirken med dens
kunstneriske udsmykning
præsenteres smukt gennem
Studie 66, Alfred Køpkes
fotografier, og bogen er
trykt på fint glittet papir,
så det æstetiske helhedsindtryk er indbydende.
Efter den indledende
prædiken får vi et kort rids
af slottets historie og udviklingen af kirken fra ridehus
til sognekirke, samt en
præsentation af kirkerummets inventar og dronning
Ingrids personlige bidrag til
udsmykningen.
Herefter følger bogens
hovedtema, der består
af en systematisk gennemgang af kirkens ca.
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80 malerier,
altertavle
og
FRA SKABELSE
TIL DOMMEDAG
stukaturudsmykning, som
Barfod kalder ”en illustrativ
forkyndelse af det kristne
evangeliums budskab – fra
skabelse til dommedag”.
Der er en god og informativ præsentation af hvert
enkelt kunstværk i kronologisk orden med henvisninger til de aktuelle tekster
i Det gamle og Det nye
Testamente og med Barfods
kommentarer og eksempler
på, hvordan kirkerummets
udsmykning har givet ham
inspiration til forkyndelsen
i forbindelse med kirkeårets
forskellige højtider og andre
aktiviteter i kirken såsom
vielser, juleafslutning for
skolerne, nytårsparade for
ungdomskorpsene m.m.
Bogen får mig til at se
med nye øjne på kirkens
udsmykning, og giver mig
en stærkere personlig oplevelse af kirkerummet, end
jeg havde før. Jeg må derfor
sige, at bekendtskabet med
bogen har været positivt
for mig.
Sidst – men ikke mindst!
– vil jeg gerne kort nævne

FRA SKABELSE TIL DOMMEDAG
Jens Barfod

Gråsten Slotskirke
de prædikener, som Barfod
har udvalgt til illustration.af, hvordan han er
blevet inspireret af slotskirkens udsmykning i sin
forkyndelse.
Indrømmet, jeg har ikke
været en af hans flittigste
kirkegængere, men jeg har
været der ofte nok til, at jeg
”hører” Barfod holde de
prædikener, som jeg genkender i bogen. Og for mig
vinder de ved at blive læst,
og genoplevet.
Jeg må i den forbindelse
tilstå, at jeg undertiden
”faldt fra”, når jeg ”kun”
hørte dem, fordi jeg ikke
altid evnede at følge lige

godt med i Barfods lange
intellektuelle sætningssdannelser med mange indskud.
Men nu ”læser” jeg de
samme prædikener og
glæder mig over – i tilgift til bogen om Gråsten
Slotskirke – at have fået en
tankevækkende og opbyggelig prædikensamling, der
tåler at blive læst og vinder
ved at blive genlæst.
Jeg vil gerne anbefale, at
man anskaffer sig bogen
og nyder den oplevelse
det er at fordybe sig i dens
smukke billeder og de
prædikener, som billederne
har været med til at inspirere Barfod til. 

Stem Jens-Kristian Lütken i EU
www.phobia-fab.com

Kr. 106,- pr. md. v/ 12 mdr.
vejl. pris kr. 1.275,-

Kunstneren Marianne Foged
udstiller 18. - 31. maj i Proﬁl Optik

Europaparlamentsvalg
Søndag den 7. juni

Marianne Foged er 53 år og bor i Sønderborg. Hun er til daglig områdeleder
af Tandsbjerg Plejecenter. Hun har specialiseret sig i at lave portrætter.
Kr. 175,- pr. md. v/ 12 mdr.
vejl. pris kr. 2.105,-

Køb nye briller
og få gratis
et sæt solbrilleglas
med enkeltstyrke.

Kr. 166,- pr. md. v/12 mdr.
Vejl. pris kr. 1.998,-

Kr. 166,- pr. md. v/ 12 mdr.
vejl. pris kr. 1.998,-

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

Iflg. den nye skiltningsbekendtgørelse, skal vi generelt orientere om følgende: Et lån på 40.000 kr. over 5 år har
en nominel årlig rente på 0,00% og en ÅOP på 0,0% i Profil Optik.

Køb dine briller eller solbriller
hos Profil Optik og få gratis
stylingprodukter

Jens-Kristian Lütken
- En stærk liberal stemme i EU

www.stemlytken.dk
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Af Jonas Mørk-Jensen
15 dagplejemødre var torsdag den 13. maj samlet i
Felsted Hallen sammen
med deres 60 børn. Det
hele startede med morgenmad og leg. Derefter
kom tandlægerne fra
Tandlægehuset i Felsted på
besøg med en masse sunde
ting, som børnene fik at
spise. Ved 10-tiden, kom

Dagplejedag
i Felsted

der 10 unge fra Børnehave
seminariet i Aabenraa for
at underholde børnene
med sang og musik. Til
frokost var der også masser
af god mad.
Da det så blev tid til at
skulle hjem kunne man
se, at alle børnene var
trætte. Så dagen var blevet en succes, fortæller
dagplejerne. 

BROAGER AUTOVÆRKSTED
30 år med biler

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

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

Quorp Busser

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

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

REPARATION AF ALLE BILMÆRKER
Service – bremser – syn m.m.
Få et tilbud
Mulighed for lånebil
Se mere på vores hjemmeside www.broager-auto.dk
Industrivej 1 · 6310 Broager· Tlf. 74 44 27 97
broagerauto@tdcadsl.dk

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

Service
Service og
og
reparati
on f
are
llepailramtion a
ærkaefr
a-lle b
ogbsilåm
æ
e er
-foogså indrk
inden
r gara
ti-n
fo
garan
preri
n
ti
o
d
nperiode
en

Sejersbæk
Biler
Sejersbæk
Biler ApS
ApS
Nederbyvej 2 • 6300 Gråsten
Nederbyvej
2• •Telefax
63007465
Gråsten
Telefon 7465 2220
2270

Alt i Michelin

Telefon 7465 2220 • Telefax 7465 2270

Service Partner
Service Partner

Er du klar til
ferien sydpå?

Priseksempel:
Energi saver
195-65/15t

kr. 2.750,incl. moms,
montering og
afbalancering

Broager Bilsyn tilbyder salg af miljømærkater,
som kræves i større tyske byer.
Kom hurtigere frem med Tempo 100 godkendelse!
– Køb mærket hos os!

SPAR
10% 20%

30% 40%

Ring eller kom ind forbi
synshallen og hør nærmere.

RING OG FÅ EN PRIS TIL NETOP DIN BIL

Ring og bestil tid!

BROAGER BILSYN

Ramsherred 3,
Broager
OG DÆKSERVICE

Service Partner

Ramsherred 3 6310 Broager
Tlf. 61 60 08 08 www.bbsyn.dk

Tlf. 7444 1286

Benzin- og kiosksalg

AUTO
REPARATIONER
• Serviceeftersyn • Syn
Gisselmann
• Motortest
• Rust
Kongevej 85
• Bremser
• Trafikskader m.m. 6300
Gråsten
• Dæk
• Opel Service
74 65 01 70
• Ruder
Køb og salg af nye og brugte biler

Hakket oksekød

Påskebrød

Persil vaskemiddel

8 – 12%

fransk hotdogs brød
eller burgerboller

1,6 kg
eller
1,3 ltr.

spar
79,85

ca. 3 kg

Frit
valg

100 10
00

SuperBrugsen Broager

00

5 stk
spar
op til
9,50

.

DELIKATESSEN

Fiskeﬁlet med
remoulade
spar
59,75

4 stk

100 29
00

tlf. 73441500

Broager

95
.

LUKKET
torsdag
Kr. Himmelfarsdag

Storegade 10

Biskop i
Egernsund
Af Leif Møller Jensen
Der var mødt rigtig mange
mennesker op i Egernsund
kirke søndag aften for
at høre biskop Niels
Henrik Arendt, der holdt
gudstjenesten.
Efter Gudstjenesten holdt
biskoppen en tale om, hvordan situationen er i sognet
set fra hans side. Der er
begået mange fejl, og han
indrømmede også sine fejl
ved ikke tidlig nok at have
iværksat tiltag, der kunne
have forhindret konflikten.
Men han vil ikke tage stilling til konflikten ved at
placere eventuel skyld, og
han opfordrede til, at der
nu etableres et minimum af
forståelse menighedsrådsmedlemmerne imellem, for
ellers kan konflikten ikke
løses. Han havde en plan
med, der går ud på, at der
den 18 august 2009 afholdes et suppleringsvalg, hvor
der skal vælges 1 medlem
og 3 suppleanter. Sidste
frist for at indlevere lister til
valget er den 7. juli 2009.
Han anbefalede også stærkt,
at menighedsrådsmedlemmerne siger ja til tilbuddet
om en professionel konfliktmægler. Biskoppen vil

Festival hos
Fr. Jensen
i Skelde
Mange musikintereserede
mennesker overværede
lørdag Frøken Jensens
Havefestival i Skelde. En
række lokale bands optrådte. Blandt de medvirkende
var Thomas O' Driscoll,
som for første gang optrådte på en scene. 

også selv deltage i menighedsrådsmøderne fra nu og
helt frem til det nye kirkeår
begynder den 1. søndag i
advent.
Han vil være til stede for

at vejlede, og for at kunne
bryde ind, hvis der opstår
konflikter. Det kræver dog,
at menighedsrådet giver
ham lov til det, men det
burde ikke være et problem.
Efter mødet var der livlig
debat udenfor kirken, og de
fleste gik derfra med den
fornemmelse, at konflikten
langt fra er løst endnu. 

Program for

K.T.U.I.F.’s Sportsfest 2009
Onsdag den 3. juni 2009
Kl. 17.00-19.00

Fernisering af kunstudstillingen i Kværshallen

Torsdag den 4. juni 2009

FODBOLD

Kl. 15.00 - 18.00 Kunst i Kværshallen åben
Kl. 19.00

Gråsten Stadion
Lørdag d. 23. maj kl. 14.30:
SERIE 4 - Bov IF
Øvrige kampe:

Ons. 20. maj kl. 19.00: Superveteraner 1 - Felsted
Superveteraner 2 - Vojens
Lør. 23. maj kl. 12.30: U-15 piger - Vonsild
16.25: Serie 4 2 - Ulkebøl
Søn. 24. maj kl. 15.00:U-18 piger - Vejle FC
Lør. 6. juni kl. 11.00: U-15 drenge- Sdbg.Fremad
Søn. 7. juni kl. 15.00: U-18 piger - Åbenrå BK

- stadion
- Årsbjerg
- Årsbjerg
- Årsbjerg
- Årsbjerg
- Årsbjerg
- Årsbjerg

Gratis entre til ALLE kampe
Målaktionær nr. 62 og 93 har vundet

Støtteklubbens årlige lottespil og amerikansk lotteri i teltet
på pladsen.

Fredag den 5. juni 2009
Kl. 15.00 - 18.00 Kunst i Kværshallen åben
Kl. 15.00

Pile- og ringkast åbner

Kl. 15.30 - 17.00 Cykelringridning (børn og voksne) tilmelding Sonja Eskildsen
74659525
Kl. 17.00

Børnematiné m/ underholdning
Menu: Spagetti med kødsovs. Tilmelding Carmen Christensen
74659160 senest onsdag den 3. juni (alle kan dog deltage).
Børn (10 år) 20 kr. inkl. 1 sodavand (alle kan dog deltage)
Børn over 10 år/voksne 20 kr. uden drikkevarer

Kl. 17.00

Musikalsk underholdning, hvor børnene evt. kan ønske

Kl. 17.30

Den kendte Tryllekunstner ”Pal” tryller og underholder
børnene

Kl. 18.30 - 20.00 Knallert/crosser-ringridning – tilmelding Per Østergaard
tlf. 74659582
Havetraktor-ringridning – tilmelding Bjarne Fogt tlf. 74659628.
Tilmelding kan også ske på pladsen fra kl. 17.30.
Kl. 21.00

Raffelturnering - der er præmie at vinde.

Kl. 18.00 - 24.00 En god gang dansemusik for unge og ældre

Lørdag den 6. juni 2009
Kl. 09.30 - 09.45 Fælles opvarmning ved gymnastikudvalg

Billetsalg

til en fantastisk mærkensaften
i juni med lækker mad
og topunderholdning

Kl. 10.00 - 15.00 Gaderundbold. Husk tilmelding senest 20. maj til
Tine Brodersen tlf. 74659069 eller Veronique Delhalle
tlf. 74659089
Kl. 11.00 - 17.00 Kunst i Kværshallen åben
Kl. 14.30

Finalekamp Gaderundbold.

Kl. 14.30

Stort Kaffebord (20,- kr. pr. person)
Herunder pokaloverrækkelse samt gaderundbold tips.
Udnævnelse af evt. æresmedlemmer og udtrækning af
præmier på indskudsbeviser.

Kl. 9.30

Kl. 15.00

Evt. lille turnering på oppustelig
fodboldbane.

Kl. 10.00-12.00

Kl. 17.00

Omkast ved pilekast

Lørdag den 30. maj ved
Strågårds Smedie i Kliplev
Rebbøl Salon orkester underholder
Salg af billetter til fredag d. 12. juni:
Menu: Lækker buffet med masser af tilbehør.
Underholdning med Yo-Yo og »Discotek Cult«.
Pris kr. 165,00 pr. stk. for nummererede pladser.

Kl. 10.00

Uddeling af midler fra Kliple’ Mærkens fond
Bandet V-MATCH underholder.

Kl. 10.30

Børnecykelringridning med Kliplev
Ringriderforening på pladsen ved Sydbank.
Mærken uddeler gratis dekoration til cyklen, som
kan afhentes hos Sydbank i Kliplev i uge 22.

Kl. 11.30

Tinglev Folkedansere optræder
Kliple’ Mærken er vært ved en pølse og
en forfriskning denne formiddag.

Foto Jimmy Christensen

9

Uge 46
11. november 2008
1. årgang

www.kliplemaerken.dk

Kl. 19.00 - 02.00 Grillstegt pattegris inkl. salat,
flødekartofler og sauce + lille dessert 150,- inkl. entré.
Tilmelding til Pia Jacobsen tlf. 74659446, Hans Lenger
tlf. 74659593/29912367 el. Sonja Eskildsen tlf. 74659525
senest 31. maj. Ved medbragt mad ingen tilmelding, evt. bord
Dans og Musikalsk underholdning ved ”Henrik og Klaus”
(OS 3)
Kl. 23.00

STORT FESTFYRVÆRKERI
På pladsen vil der fredag og lørdag være 2 hoppeborge samt
en oppustelig fodboldbane der kan benyttes gratis
Der tages forbehold mod evt. ændringer i programmet.
Aktuelt program findes på festpladsen
Det er ikke tilladt selv at medbringe
øl og spiritus på pladsen
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Min og mine
forældre´s Tak

Hjertelig tak
for opmærksomheden ved min
konfirmation den 9. maj
Mette Deleuron Hansen, Sct Pouli 30, Broager

for al opmærksomhed
Ved min Konfirmation
Hilsen Arne Meng Nielsen, Blans

Cyklisterne startede den 10 km lange cykeltur ved
SuperBrugsen. Alle nåede i mål, hvor der blev budt på
grillpølser.
Foto Jimmy Christensen

En frisk
cykeltur
Folk mødte op med
velpumpede cykler, da
SuperBrugsen i Gråsten
havde inviteret til en 10 km
hyggetur ud i lokalområdet.
Indledningsvis gav Bjarne
Andersen en orientering om
ruten. Cykelruten gik over

STORT
LOTTOSPIL

Koncert i

Broager Kirke

LØRDAG DEN 23. MAJ KL. 15.00

Aarhus
Kammerkor

fredag 22. maj kl. 19:00

Dyrkobbel til Rinkenæs
og videre til Dalsgaard og
hjem over Alnor.
Deltagerne syntes, det
var en både sjov, hyggelig
og social måde at dyrke
motion på.
Ved hjemkomsten bød
SuperBrugsen på grillpølser og øl og vand og alle
deltagere fik en Gråsten
vin med hjem. 

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

Gråsten Slotskirke

På pauselotto spilles der om
3 hele skinker a ca. 10 kg
En stor kurv på fuldt kort
Denne aften er der gratis kaffe
Venlig hilsen Gråsten Friskoles Venner
Broager og Omegns Ringriderforening

afholder

på Vemmingbund Restaurant og Minigolf
Dagsorden

KIRKE

HØJSKOLEAFTEN

Alle er velkomne
Bestyrelsen

i graverhuset

Årets ringridning afholdes 2. juli til 6. juli

Gudstjenester

Broager Kirke

Adsbøl Kirke

Torsdag D. 21. maj Kristi
Himmelfartsdag kl. 19.30 ved
Hans Jørgen Østergaard
Kirkekaffe
Søndag d. 24. maj kl.10:00 ved
Hans Jørgen Østergaard

Torsdag D. 21. maj Kristi
Himmelfartsdag kl. 09.00
ved Mai-Britt Knudsen
Søndag d. 24. maj Ingen gudstjeneste

FELSTED KIRKE

1. Formandens beretning
2. Orientering fra komiteerne
3. Eventuelt

Torsdag D. 21. maj Kristi
Himmelfartsdag kl. 09.00 ved KK
Søndag d. 24. maj 10.30
Gudstjeneste, ved KK

Kværs Kirke

Gratis adgang

torsdag den 28. maj 2009 kl. 19.30

Torsdag d. 21. maj Kristi
Himmelfartsdag kl. 9.00
ved Mai-Britt Knudsen
Søndag d. 24. maj kl. 9.00 ved Kevin
O. Asmussen, konfirmation
Torsdag D. 21. maj
Kristi Himmelfartsdag
Ingen Gudstjeneste
Søndag d. 24. maj kl. 10.00 ved
Kevin O. Asmussen, Kirkebil

Dir. Erik Bjørn Lund

forårsforsamling

KIRKENS KORSHÆR

Afhentning og udbringning efter aftale

Grasten Friskoles venner afholder det
helt store lottospil i Ahlmannsparken

Felsted Kirke

Egernsund Kirke

Tirsdag den 26.maj kl. 19-21

Aftenens emne: Felsted kirke
Vi skal også synge nye salmer

Varnæs Kirke

Torsdag d. 21. maj Kristi
Himmelfartsdag kl. 10.30
ved Lorenz Christensen
Søndag d. 24. maj kl. 9.00
ved Lorenz Christensen

Torsdag d. 21. maj Kristi
Himmelfartsdag kl. 13
Idrætsgudstjeneste
Søndag d. 24. maj kl. 10.00
ved Povl Callesen

Rinkenæs Kirke

Nordschleswigsche
Gemeinde

Torsdag d. 21. maj Kristi
Himmelfartsdag kl. 9.00 ved
Lorenz Christensen
Søndag d. 24. maj 10.30 Korskirken
ved (Marianne Østergaard)

Kliplev Kirke

Torsdag d. 21. maj Kristi
Himmelfartsdag kl. 10.00 ved EWL
Søndag d. 24. maj kl. 09.00 (AMD)

(Den tyske frimenighed)
17. maj kl. 10.30 Nordborg
ved Pastor Sylvia Laue
17. maj kl. 14.00 Holbøl ved
Pastor Sylvia Laue
19. maj kl. 10.30 Plejehjemmet
Dalsmark Rinkenæs ved
Pastor Sylvia Laue
24. maj kl. 16.00 Egernsund
ved Pastor Sylvia Laue
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Elsebeth Christmas Møller
er blevet opstillet til byrådet. Hun mener, at det er
afgørende, at Gråsten har et
lokalt talerør.
 Foto Jimmy Christensen

Hørt i byen
Lis Christensen,
Stofhytten i Gråsten,
er blevet inviteret på
et fire dages besøg på
garnfabrikken Sandnes i
Stavanger.
65 mennesker fik en interessant rundvisning, da
Lokalhistorisk Forening
for Broagerland forleden
besøgte Rendbjerg.
78-årige Heinz
Saxburger, international
kendt tryllekunstner,
tager stadig ud og underholder med sine tryllerier. Forleden tryllebandt
han en større forsamling
på Limfjordsøen Mors.
Ældre Sagen i Gråsten
har venteliste til endagsturen til Pløn i
Holstenske Schweiz. Ulla
Gerber fortæller, at de 53
pladser i bussen hurtigt
blev udsolgt og der er 10
på venteliste.
En glad Gurli Nielsen,
Gråsten Boghandel,
kunne forleden ringe
til en heldig vinder i
Klasselotteriet, som havde vundet 100.000 kr.
Tidligere på året vandt
en anden Gråstener 1,25
mio. kr i Klasselotteriet.
Kirsten og Christian
Sibbesen, Broager, er
netop kommet hjem
fra en fem dages operatur til Prag, hvor de så
Carmen og La Boheme.
Desuden blev der tid til
at slendre byen på kryds
og tværs og blandt andet
se Karlsbroen, slottet og
den gamle jødiske bydel.
Kenneth Sonnichsen,
kromand på Alnor
Kro, fejrer sin 60 års
fødselsdag med lidt af
et slagtilbud. For kun
60 kr kan man Kr.
Himmelfartsdag, fredag
den 22. maj og lørdag
den 23. maj kl. 18-20
få en lækker dansk bøf
med kartofler og kaffe og
fødselsdagskage for kun
60 kr. 

Parat til at
gøre en indsats
for Gråsten
Af Gunnar Hattesen
Det er vigtigt, at Gråsten
er stærkt repræsenteret i
det nye byråd i Sønderborg
Kommune. Det mener Elsebeth Christmas
Møller, som netop er blevet
opstillet som byrådskandidat for Fælleslisten.
- Jeg har et stærkt ønske
om især at varetage landdistrikterne og de lokale bysamfunds særlige interesser
i kommunen, siger Elsebeth
Christmas Møller, der i 14
år har været leder af Profil
Optik i Gråsten.
- Jeg har lært gråstenerne
rigtig godt at kende. Vi
passer godt sammen på
mange måder, og jeg bruger Gråsten til næsten alle
mine behov, siger Elsebeth

Christmas Møller, der er
aktiv i Gråsten Rotary Club
og guvernør-assistent i Sydog Sønderjylland. Privat
bor hun i Sønderborg, men
det meste af hendes arbejdsliv og fritidsliv tilbringes i Gråsten.
En anden af hendes
mærkesager er at fokusere
på, hvordan Sønderborg

MT RENGØRING

Kommune bliver en bedre
arbejdsgiver for sygeplejersker, pædagoger og
sosu-hjælpere.
- Vore ældre medborgere
skal have en værdifuld
tilværelse, peger Elsebeth
Christmas Møller på som
en afgørende mærkesag.
Det kræver gennemslagskraft og gode samarbejdsevner at skabe resultater i Sønderborg byråd.
Begge dele har Elsebeth
Christmas Møller vist, at
hun er i besiddelse af. Hun
kan skabe resultater, og i
de kommende måneder vil
hun aktivt gøre en indsats
for at opnå en platform, så
hun kan tale Gråstens sag.
Byrådsvalget finder
sted tirsdag den 17.
november. 

Rengøring/Service og
Vinduespolering

Takkeannoncer
for konfirmander

Standard annonce  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  50 kr
Annonce med billede . . . . . . . . . . . . 100 kr
Afleverer annoncen og aftalte penge i Gråsten Avis'
postkasse i Ulsnæs Centret.

I anledning af at Kromanden fylder

60 år
Tirsdag d. 19. maj
tilbyder vi
Kristi Himmelfartsdag den 21., fredag den 22.
og lørdag den 23. fra kl. 18.00 til kl. 20.00

Dansk bøf med bløde løg
Sauce, kartofler og rødbeder
******
1 Kop kaffe med fødselsdagslagkage

kr. 60,00
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

Strandhotel
Sønderhav
Hver fredag kl. 18.00-23.00:

v/ Manfred Teichert
Lassensvej 8, Alnor
6300 Gråsten

Græsk buffet med græske specialiteter

99 kroner

Mobil 51225506
www.mt-rengøring.dk
mteichert@mail.dk

Hver søndag kl. 10-14:

International brunch

95 kroner

Pinsesøndag kl. 07-14:

International brunch

RESTAURANT
APHRODITE

95 kroner
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Strandhotel Sønderhav
Fjordvejen 69 Sønderhav, 6340 Kruså
Reserver bord på tlf. 7467 8891
info@hotel-sonderhav.dk - www.hotel-sonderhav.dk

3 x MENÚ
Forretter

Hummer, tomatsuppe eller kæmperejer i chilisauce

Hovedretter

Okseﬁlet med whiskey/pebersauce eller
Svinemørbrad med hvidvinschampignonsauce

Desserter

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

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

Inkl. salatbar
og tilbehør.

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

Terrasse med havudsigt
Klubrum til 50 personer
200 parkeringspladser
Separat rygerum

Salon Hårtotten

v/ Bente Kraag

Ulsnæs Centret . 6300 Gråsten

Tlf. 74 65 21 11

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

9950

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

LEVERES GRATIS OVERALT

Dessert KUN kr. 10,00.

WWW.GODBUFFET.DK

Blot de leverer emballagen tilbage inden 5 dage. Kontant betaling ved leveringen og husk depositum for emballagen kr. 350,-.
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Lav din egen grillbakke
Coop Grill
Briketter
spar
30.00

10 kg

Store Ishavsrejer
i lage

Vægt ca.
700-800 gr

39

59

95

3400 gr
ænder

kun

Gråsten

Kronekilde
guld danbo

79

95

95

400/750 gr

30

Hvidløgs
baguettes

COOP Pølser

3 pakker

2 poser

25

00

begrænset
parti

vælg mellem
frankfurter
og hotdog pølser

00

25

00

Bland din egen grillbakke
fra den betjente disk

FRIT VALG

8 stk.

100

00

SuperBrugsen Gråsten

Annoncen er trykt med forbehold for trykfejl

.

tlf. 73 65 26 00

.

www.talent-for-butik.dk

