
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

HUSK FARS 
 5. JUNI

SIGNAL
1 stk. T-shirt

130,-
2 stk. T-shirt

200,- Black Blue 
Cowboy
shorts

Kort 19995

Lang 29995

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

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

Palægade 1  6300 Gråsten 
Tlf. 74 65 25 35

www.sydjysk-eltekniq.dk

Autoriseret elinstallatør

Vinduespolering - Græsklipning
Vi tilbyder også hjemmehjælp

Pr. time kr. 75,-

Telefon 60 13 78 36
Åbent fra kl. 06-20

B I L - B O X E N
Ejendomsservice

530 til borgermøde 
om besparelser
Af Gunnar Hattesen
Foto Jimmy Christensen

Politikerne fik klar be-
sked, da der var bor-
germøde på Gråsten 
Landbrugs skole. Det er i 
orden, at der skal spares, 

men det skal hverken 
gå ud over Rinkenæs 
Skole eller børnehaverne 
i Rinkenæs og Ullerup. 
Alene fra Rinkenæs var 
der mødt 280 mennesker 
op, og det vidner om 
et stærkt sammenhold 

i det lille samfund. 
Kommunens øverste 
embedsmænd fremlagde 
et sparekatalog på 225 
millioner kroner, som po-
litikerne skal drøfte efter 
sommerferien. 

Uge 21
26. maj 2010
3. årgang

Telefon
21 16 06 83
29 25 95 50 

Butikkerne i Gråsten har åbent fredag den 28. maj til kl. 20.00

mailto:ritachregnskab@hotmail.com
mailto:chregnskabsservice@hotmail.com
http://www.talent-for-butik.dk
mailto:bent@bcts.dk
http://www.sydjysk-eltekniq.dk


100.-
FRISKHAKKET 

OKSEKØD 50.-
max. kg pris

50,00

10 stk.
ringriderpølser

Hakket oksekød 
max. 22 % 
450-500 g. 

6 pakker

max. kg pris v/6 pakker 37,04
1 pakke 24,95

Slagterens 
hjemmelavede

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 29. 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

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

Gamle køretøjer 
til Gråsten
Enhver ejer af et veteran-
køretøj i Danmark og 
Nordtyskland ved, hvad 
han eller hun skal den 
sidste lørdag i maj: Man 
skal til Oldtimerløb i 
Gråsten for at mødes med 
ligesindede.

Oldtimerløbet er ble-
vet det største af sin art i 
Danmark, og medlemmer 
af Lions Club Broager-
Gråsten kan se frem til 
nogle travle dage fredag og 
lørdag med at skænke øl, 
servere pølser og indskrive 
deltagere.

De handlende i Gråsten 
har sat alle sejl til for 
at gøre det hyggeligt at 
handle i slotsbyen. Butik 
M, Thiele og Matas arran-
gerer fredag eftermiddag 
modeopvisning og catwalk 
i byens gader. Der vil også 
være musik på torvet og i 
Ulsnæs-Centret.

Lørdag formiddag kan 
publkikum se på de flotte 
Harley Davidson mo-
torcykler på Torvet og i 
Nygade. Klokken 12.30 
kører veteranbilerne til 
Flensborg. 
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Fuldstændigt vanvittigt

BEMÆRK Vores åbningstider

Fredag 28. maj 10-20

Lørdag den 29. maj 9.30-15

Søndag den 30. maj 9.30-15 
På gensyn

Conni og Nanet

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

LAGERSALG
Modetøj fra str. 34-58

Vanvittige priser
25,- 50,- 75,- 100,- 125,- 150,-

FREDAG DEN 28. MAJ LØRDAG DEN 29. MAJ SØNDAG DEN 30. MAJ

Tørklæder
+ bælter
FRIT VALG

50,-
Jeans fra Zhenzi, 

Zizzi & DNY
FRIT VALG

150,-
Isabella Kristensen

M.A.P.P. & Soya

1 STK. 100,-

3 STK. 250,-
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Super
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

Royal Canin
Hundefoder

12 kg

 kr. 299,-

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

Slotsgade 26 Gråsten  Altid et besøg værd

RING 74 65 17 48

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

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

VISITKORT LAVES
Pr-Foto

TLF. 29 25 95 50

Kloge hoveder giver gode 
råd til energirenovering 
Bygma i Gråsten samler 
en række producenter 
og lokale håndværkere, 
så alle boligejere kan få 
konkrete og personlige 
råd om energirenovering. 
Isolering, nye vinduer, 
nyt tag, solenergi. Der er 
mange muligheder for at 
tænke energirenovering 
ind i private boliger. Til 
glæde for indeklima, 
miljø- og energiforbrug. 

Men det kan også være 
svært for boligejere at over-
skue, hvilke løsninger, der 
giver de bedste resultater. 
Derfor har Bygma Gråsten 
valgt at sætte fokus på ener-
girenovering.Det sker ved 
et åbent hus arrangement 
torsdag den 27. maj fra kl. 
15.00-19.00, hvor en række 
”kloge hoveder” er klar til 
at give individuel rådgiv-
ning til alle interesserede 
boligejere. 

– Vi har fået nogle af 
de bedste producenter af 
byggematerialer samt en 
række af de lokale hånd-
værksfirmaer til at stille 
op som ”kloge hoveder”, 
og de er klar til en ufor-
pligtende snak med alle 
boligejere, der gerne vil 
vide mere om muligheder 
og fordele ved energireno-
vering. Både dem, der går 
og tumler med konkrete 
projekter og dem, der har 
løse ideer eller tanker om 
at energiforbedre deres bo-
lig, siger Bo Christiansen 
fra Bygma Gråsten. Han 
understreger, at man er 
meget velkommen til at 
medbringe tegninger eller 
billeder af sine planer og sit 
hus, hvis man ønsker noget 
konkret at tale ud fra. Og 
man er lige velkommen 
uanset om man kommer 
med en forventning om at 

indgå konkrete aftaler eller 
alene bruger arrangementet 
som inspiration. – Vores 
formål med arrangementet 
er at føre boligejerne sam-
men med håndværkere og 
producenter. Ikke mindst 
i lyset af den hårde og 
lange vinter, kan de fleste 
husejere se en sund for-
nuft i energirenovering i 

større eller mindre måle-
stok. Samtidig har mange 
håndværkere god plads i 
ordrebogen til at tage opga-
ver ind. Vi håber, at vores 
arrangement kan være med 
til at sætte skub i tingene, 
så nogle af de mange gode 
intentioner og tanker kan 
blive til virkelighed, siger 
Bo Christiansen. 

Bo Christiansen ser muligheder for energirenovering i de 
fleste boliger.

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,-
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OPTIKER MØLLER
SLOTSGADE 4 ∙ 6300 GRÅSTEN 

TLF. 74 65 25 16 ∙ WWW.PROFILOPTIK.DK

Optiker
Elsebeth Christmas
Møller

OLDTIMER
LØBET

SPAR
50%

PÅ ALLE
SOLBRILLER

Tilbuddet gælder fredag fra 9.30 til 18.00 
og gælder samtlige solbriller i  butikken. 
Med ProfilOptiks mærkevaregaranti kan 
du være 100% sikker på, at der ikke er 
tale om kopier – men ægte mærkevarer 
fra de nyeste kollektioner.

Udlært som frisør Kunderne sætter sig i sto-
len for at få en ny kulør på 
lokkerne, få permanentet 
håret eller få klippet det i 
en ny moderigtig frisure. 
Bag stolen står den 22-åri-
ge Linda Kruse Jensen, der 
netop har bestået svende-
prøven som frisør.

- Nu mangler jeg to må-
neder inden jeg flytter til 
Odense for at søge nye ud-
fordringer, fortæller Linda 
Kruse Jensen, der startede 
som frisørelev hos Salon 
Sanne i 2006.

- Jeg har været utrolig 
glad for min læreplads. 
Det bliver lidt vemodig at 
skulle sige farvel, men jeg 
glæder mig til at flytte til 
Odense med min kære-
ste, tilføjer en glad Linda 
Kruse Jensen. 

22-årige Linda Kruse Jensen er blevet udlært frisør.
 Foto Jimmy Christensen

Jutta Rosenow, Bækbjerg 
12, Rinkenæs, holder 
åben have lørdag den 29. 
maj og søndag den 30. 

maj kl 10 til 17. Det dre-
jer sig om en 1000 m2 
plantesamlerhave i flere 
afdelinger på skrånende 
grund. Haven er anlagt 
med snoede stier og flere 
terrasser. Mange klyne-
bede med Rhododendron 
og surbundsplanter. Flere 

store stenbede med spæn-
dende alpine planter.

Formklippede stedse-
grønne samt Bregner, 
Græsser, Heuchera, 
Acer, Clematis, Liljer og 
Heksekoste. Det koster 10 
kr. at se haven. 

Åben 
have

Mode - Maj - Motorcykler. Kig ind til Tøj & Ting og lad dig overraske

Vi har mange gode 
Oldtimer tilbud

Sjov Tunika
fra 2-Biz
400,-

Kjole fra 
Zoulmate
 400,-

Ulsnæs Centret  6300 Gråsten  74 65 13 12

Vi glæder os til at se dig
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OLDTIMER
LØBET

KÆMPE udsalg
På dE KEndtE MÆrKEr

Vi skal haVe plads til nye modeller. nU sælges hUndredVis 
af mærkestel med en besparelse på 30 – 50 – op til 70%. 

sPar 70%

KÆMPE udsalg
På dE KEndtE MÆrKEr

Vi skal haVe plads til nye modeller. nU sælges hUndredVis 

af mærkestel med en besparelse på 30 – 50 – op til 70%. 

sPar 70%

TORVET 3, GRÅSTEN TLF. 74 65 01 44

Søren Skafte
Aut. Optometrist

Irene Schmidt
Optiker assistent

Jytte Frost
Aut. Optometrist

Birthe Appel
Indehaver og 

Aut. Optometrist

÷20%
PÅ ALLE SOLBRILLER 
FREDAG OG LØRDAG

KAN IKKE KOMBINERES MED
ANDRE FORMER FOR RABAT

ÅBENT LØRDAG 
KL. 9.30-13.00

Ole Gaul Nilum modtager 
Alssund Prisen

Formand for Det lille 
Teater, Ole Gaul Nilum, 
Adsbøl, har modta-
get Alssund Prisen 
2010. Prisen uddeles af 
Andelskassen, og det var 
afdelingsleder Bo Hansen, 
som overrakte checken på 
5.000 kr.

I motivationen nævnte 
Bo Hansen, at Ole Gaul 
Nilum får prisen for sit 
enestående frivillige ar-
bejde i Det Lille Teater i 
Ladegårdskov.

- Det er svært at skaffe 
frivillige, men vore for-
eninger kan ikke overleve 

uden frivillige, understre-
gede Bo Hansen.

Ole Gaul Nilum nævnte i 
sin tak, at det frivillige ar-
bejde giver mange glæder. 
Endvidere tilføjede han, 
at der er en god tradition i 
Danmark for at yde et fri-
villigt stykke arbejde. 

Afdelingsleder Bo Hansen overrækker Alssund Prisen 2010 til Ole Gaul Nilum. Til højre 
ses Ruth Nilum. Foto Jimmy Christensen

Portræt af en vinder

Oldtimertilbud
Kun fredag og lørdag
i hvid eller lyse farver
Normalpris 849,- 10 liter 599,-

H3305

Portræt af en vinder

Flutex 5 er testet og kåret som bedste maling af 
både TV2 og Søndagsavisen

Parkeringsforhold
Åbent man-tor 9-17.30, fre 9-18, lør 9-13
Tlf. 74 65 02 42 · www.flugger.dk
Sundsnæs 6 C, 6300 Gråsten
Malermester Klaus Blaske Nielsen

455252

10 liter 599,-

H3305

Parkeringsforhold
Åbent man-tor 9-17.30, fre 9-18, lør 9-13
Tlf. 74 65 02 42 · www.flugger.dk
Sundsnæs 6 C, 6300 Gråsten
Malermester Klaus Blaske Nielsen

455252

H3305

Parkeringsforhold
Åbent man-tor 9-17.30, fre 9-18, lør 9-13
Tlf. 74 65 02 42 · www.flugger.dk
Sundsnæs 6 C, 6300 Gråsten
Malermester Klaus Blaske Nielsen

455252
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mød de kloge hoveder – og få råd 
til energirenovering af dit hus

Ulsnæs 20-22 - Gråsten

Der er mange muligheder for at tænke en effektiv energirenovering ind i din bolig. 
Og der er mindst tre gode grunde til at gøre det: indeklima, miljø – og mærkbare 
energibesparelser. 

Overvejer du at energirenovere dit hus, så har du god grund til at komme til vores 
”kloge hoveder arrangement”, hvor vi har samlet Danmarks bedste producenter og 
leverandører af energirenovering – og en række af de bedste lokale håndværkere.   
Få en uforpligtende snak om dit hus og dit konkrete projekt og få en ”klog-hoved” 
vurdering af dine tanker, ønsker og ideer.

HVILKE “KLOGE HOVEDER” KAN DU MØDE?
–  Leverandører og producenter af vinduer, isoleringsmateriale, byggematerialer  
 og øvrige materialer.
–  Lokale murere, tømrere, entreprenører, arkitekter og pengeinstitutter m.fl.

Isolering, nye vinduer, nyt tag, solenergi ..?
– BYGMA har samlet de bedste producenter og håndværkere,  

så du kan få klar besked om energirenovering af dit hus.

Torsdag den 27. maj

Kl. 15.00 - 19.00

    Energirenovering 
– hvor skal man starte? 
Kom og bliv klogere.

Hvordan renoverer man sig 
     bedst til en billigere 
        varmeregning? 
    Kom og bliv klogere.

Hvordan skaber man 
et bedre indeklima? 
Kom og bliv klogere.

Har energirigtige huse 
virkelig en større salgsværdi? 
Kom og bliv klogere.

Vi tænder op i grillen 
– og byder på øl og vand.

? ?

??

Tømrermestre: 

Tlf. 76 65 91 34

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

Tlf. 73 65 15 15 
Mobil 29 16 61 03

Tømrer 
Gården
v/ Peter Veng

Bomhusvej 13 · 6300 Gråsten
Tlf.: 74 44 07 68 . Mobil: 28 12 49 19
Fax: 74 44 07 60
peterveng@msn.com
www.peterveng.com

Godt håndværk 
der er omfattet af

Tlf. 74 44 07 68
Mobil 28 12 49 19

Murermestre:

Tlf. 61 75 89 07 Tlf. 74 65 24 16
Mobil 40 19 24 16

Leverandører:

 
97 15 20 22

72 17 17 00

86 61 22 99

 
72 21 11 00
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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.

10
04
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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

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

LEJLIGHED
Til leje i centrum af Gråsten. 

Super� ot udsigt ud over 
slotsøen, ca. 85 m2, 3 værelser, 

9 m2 balkon, vaskemaskine 
og tørretromler er installeret

Husleje 4.000 kr. + forbrug

KONTAKT ULRIK SANDVEI 

TLF. 4017 28 85

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 

Som optakt til sports-
festen i Kværs åbner 
kunstudstillingen i Kværs-
hallen onsdag den 2. juni 
kl. 17-19. Det er 7. år i 
træk, Kunstudstillingen 
løber af stablen.

Traditionen tro er det 
lokale kunstnere, som ud-
stiller. 4. og 5. klasse fra 
Kværs Skole er også blandt 
udstillerne. 

Blandt de lokale kunstnere 
er Christa Conradsen, som 
udstiller dette maleri.

Kunstudstilling 
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

Hærværk i Tørsbøl

Natten til lørdag den 22. 
maj kl. 01:30 blev Kværs 

Tørsbøl frivillige Brand-
værn kaldt ud til en påsat 
brand på en af DSB's 
maskiner på Materiale-
pladsen i Tørsbøl. Køre-
tøjet blev svært beskadiget 
af branden.

Kværs Tørsbøl brandværn 
stillede med 11 mand, der 
kl. 2:30 kunne køre fra ste-
det. Politiet undersøger nu 
den påsatte brand. 

 Foto Jimmy Christensen

Livlig 
debat
- Spar 75 millioner kr. på 
byfornyelse i Sønderborg. 
Det kan holde 34 børne-
haver i gang i Rinkenæs, 
lød det fra Frank Hvid, 
Rinkenæs, som modtog 
et stort bifald på bor-
germødet på Gråsten 
Landbrugsskole. 
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Personlig vejledning og service
Tilbudene gælder i hele uge 21

RELAX SHOE

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

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

Oldtimer priser

÷30%
på alle herresko og sandaler

÷20%
på alt dametøj- overtøj børne- 

damesko og sandaler
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54-årige Karen-Marie 
Fabricius kan i denne uge 
fejre sit 25 års jubilæum. 
I et kvart århundrede har 
hun charmeret alle med sit 
spændende klip.

- I 1985 deltog jeg i en 
design- og tegnekonkur-
rence, hvor jeg vandt en 
præmie på 50.000 kr. Det 
blev starten på at realisere 
min drøm, erindrer Karen-
Marie Fabricius, der er 
uddannet illustrations- og 
reklametegner, men som i 
dag også er kunstner med 
speciale i klip. Hun er gift 
med Jørgen, der har støttet 
og hjulpet hende hele vejen 
på trods af eget fuldtidsjob.

I 1985 grundlagde hun 
firmaet Karen-Marie Klip 
og i 2002 åbnede hun 
Papirmuseets By.

- Jeg drømte om at samle 
alt på et sted, hvor der kun-
ne være butik, museum, 
café, produktion og lager. 
For at realisere det og samle 
tiltrækkelig med penge, 
dannede vi et aktieselskab. 
200 småaktionærer sam-
men med Broager Spare-
kasse købte aktier, så drøm-
men kunne gå i opfyldelse, 
fortæller Karen-Marie 
Fabricius.

75% af virksomhedens 
produktion går til eks-
port. Hun beskæftiger 14 
ansatte. 

KIRKENS KORSHÆR

genbrugsbutik
Borggade 5, Gråsten ∙ Tlf: 61 31 51 92
Åbningstider: Mandag-fredag kl. 10.30-17 Lørdag kl. 10-12

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

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

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

ÅBENT 
HUS

 
Viste du at en af Danmarks største og bedst 
bedømte Campingpladser ligger i dit nærområde?

Vi har fået 4 stjerner og derfor holder vi åbent hus

Lørdag den 29. maj 
kl. 14.00-17.00

hvor alle er velkomne til at kigge forbi, se pladsen 
vores lækre legeplader, super hytter, købmandsbutik 
og luksuriøse bygninger

Vi byder på fadøl, is, grillede kyllinger og pølser. 
Toget kører med børn og barnlige sjæle 
og Krone Camping svarer på praktiske 
campingspørgsmål og sælger campingartikler fra 
splinterny campingvogn

Kummelefort 14, Kollund 6340 Kruså
www.fricamp.dk

Karen-Marie har 
klippet kunst i 25 år

Karen-Marie Fabricius flyttede i 1977 til Gråsten. Hun har altid tegnet og klistret.
 Foto Jimmy Christensen
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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

Skal De have fest
så ring tlf. 74 65 92 06

Helaftensarrangement:
Festlig velkomstdrink, 3 retters festmenu, fri vin til maden,
kaffe og natmad. Bus kan arrangeres.
I alt kun fra 328,00 kr

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

NYGADE 14 · GRÅSTEN · TLF. 74 65 21 21

Danmarkstrøjer fra 14995

Landsholdstrøjer

Børn 39995

Voksne 49995

Foldbolde fra 9995

Fodboldstøvler fra 29995

Benbeskyttere fra 9995

Målmandshandsker fra 9995

Træningssæt 
(top - knickers og strømper)  

 
29995

VI ER
VM
KLAR

Ny leder af 
genbrugsbutik

Efter 21 år som leder af 
Folkekirkens Nødhjælps 
Genbrugsbutik i Gråsten 
ønsker Ulla Brusch at 
trække sig tilbage. Hun 
afløses af Rune Johannsen, 
der har været med i gen-
brugsbutikken i syv år.

- Det har været dejlige 
og spændende år, fortæller 
Ulla Brusch, som har ydet 
en kæmpe indsats i butik-
ken, der hører til blandt 
de mest veldrevne gen-
brugsbutikker i Danmark. 

Sidste år fik butikken et 
overskud på 205.000 kr.

Genbrugsbutikken be-
skæftiger 44 frivillige 
medarbejdere.

Lederskiftet markeres ved 
en reception 2. juni. 

Ulla Brusch afløses af Rune Johannsen. Foto Jimmy Christensen
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tilbyder
SLAGTEREN

tilbyder
DELIKATESSEN

tilbyder
BAGERENPØLSEMAGERIET

pr stk

900

 Yoghurt

Tykstegsbøffer

2 stk ca 350 gr

4995

Ringrider
pølser

8 stk

4995

Hardys vin
fl ere varianter

tag 6 fl asker 
kun

16900

Fås kun 
hos os

kun

1000

Arla
koldskål
1 ltr

kun

2995

Lakse eller 
ørred drøm 
2 stkEntrecote 

4 stk ca 700 gr

12500

Otello lagkage

Yoghurt brød

kun

3995

1695

Riberhus
skæreost
ml 45+

min 600 gr
kun

3800

Æblemarked
Økologisk
mælk

10 stk

2000
2 ltr

1150

fl ere 
varianter

spar
100,70

Marmelade fra 
Den gamle fabrik

10 kg
Grillkul

tag 3 glas

2500

kun

5995

Lavet efter de

originale
Kurzke
opskrifter

Grill marked
vælg selv

8 stk

10000
pr stk
kun

2500
kun

7500

10 stk
Håndmadder Thepølse

fra Als

Vi har
startet

grillsæsonen

Kammer 
junker
500 gr

kun

1500
EKSTRA 

SØNDAGSTILBUD 
10-16

Blå cirkel

6 pakker

10000
max 12

pr kunde

SuperBrugsen Gråsten             .  tlf. 73 65 26 00 . www.talent-for-butik.dk
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Søndag åben fra 10-16
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KVÆrs/tØrsBØL/snurOM
PensIOnIstFOrenInG

Fisketur til
Rødekro Fiskepark

Mandag den 7. juni
Der bliver mulighed for 4 timers fi skeri. 

Der bydes på kaff e og grillpølser.

Busafgang:
Gråsten Banegård kl. 12.00
Kværs kl. 12.15

Pris: Med fi skeri 150 kr
Uden fi skeri 75 kr

Tilmelding til Anton Jensen tlf. 7465 9131 
senest den 5. juni

Bestyrelsen

Lej din 
trailer

hos
Statoil 

Gråsten

Ring 74 65 17 48

Ældre og tra� k
Onsdag den 2. juni kl. 14.30

i Ahlmannsparken
Køreprøvesagkyndig Orla Nøhr

orienterer om de nyeste regler i tra  kken
(også for elkørestole)

Vi har fået 2 ledige pladser til

Skt. Petersborg
Tidspunktet er fra 6.-13. august

Tlf. 73 65 46 04

Lokalkomiteen

Gråsten

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

KVÆRS/TØRSBØL UIF’S
Sportsfesten 2010

HUSK TILMELDING TIL
• Børnematiné med spagetti, kødsovs og tryllekunstner fredag den 4. juni kl. 17.00. 

Senest tilmelding den 1. juni til Carmen tlf. 74659160

• Cykelringridning for børn fredag den 4. juni kl. 16.15 
(umiddelbart før børnematiné). Tilmelding til Sonja tlf. 74659525 eller 
på pladsen kl. 16.00. Præmie til de � ottest pyntede cykler.

• Cykelringridning voksne Bjarne Poulsen, tlf. 74659558 eller på pladsen 18.30

• Havetraktorringridning Sonja Eskildsen, tlf. 74659525 eller på pladsen 18.30

• Knallert/crosser Per Østergård, tlf. 74659582 eller på pladsen 18.30

• Gaderundbold hurtigst mulig til Veronique, tlf. 74659089

• Lørdagsbal: Grillstegt pattegris med salat, � ødekarto� er, sauce samt lille dessert 
samt musik og underholdning ved partybandet TIP TOP duo kr. 150,- 
Tilmelding senest 31. maj til Carmen, tlf. 74659160 og Sonja tlf. 74659525.
Man er meget velkommen selv at tage mad med entré kr. 50,- 

Se stort program samt omtale i 
ugeavisen fra sidste uge.

Mød op til aktiviteterne og støt 
den lokale idrætsforening

90 Års Festen
- et genforeningsspil af Jacob Clausen

En markering af at det er 90 år siden, 
Sønderjylland blev genforenet med Danmark

Opføres på Cathrinesminde Teglværksmuseum, 
Illerstrand-vej 7, 6310 Broager

SPILLEDAGE ONLINE BILLETSALG

Fredag den 4. juni kl. 19:30 www.cmt-butik.dk fra 
den 3. maj 2010

Bestilling af billetter kan 
også ske på tlf. 7444 9474 

hverdage 8-12, 
Cathrinesminde Teglværk

Søndag den 6. juni kl. 15:00

Søndag den 6. juni kl. 19:30

Mandag den 7. juni kl. 19:30

Tirsdag den 8. juni kl. 19:30

BILLETPRISER
Voksne 80 kr., incl. kaff e og fedtemad

Børn u/12 år 40 kr., incl. læskedrik

Chance for sangtalenter

Der er stjernedrys på 
butikstorvet i Ulsnæs-
Centret fredag den 4. 
juni, hvor lokale bands 
mellem kl. 15 og 19 får 
mulighed for at trykke 
den af ved Gråsten 
Rocksjov. De unge får 
mulighed for at give den 
gas på scenen med lydan-
læg, trommesæt, forstær-
kere og mikrofoner.

Det bedste band ved det 
fire timer lange rocksjow 
får overrakt trofæet "Den 
grå Sten", som bliver over-
rakt af viceskoleinspektør 
Mogens Hansen, Gråsten 
Skole. Bands kan indtil 
torsdag den 27. maj til-
melde sig til Gråsten Skole 
på tlf. 7465 1829.

Arrangementet fal-
der sammen med med 
Ulsnæs-Centrets af-
vikling af fire dages 
Grundlovsfest, hvor der 
er mulighed for masser af 
handel, musik og hygge. 

Lokale bands får mulighed for at give den gas ved Gråsten Rocksjov.

Carel Holger Hohwü-
Christensen, Stjerneparken 
76, Gråsten, er død, 
61 år. 

Dødsfald
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OK holder fest
Så kan du ta’ det helt køligt, 

for nu kan du altid få billig benzin.

Det fejrer vi med GRATIS Select fodbold til de første 75 kunder lørdag den 29/5 fra kl. 10.00. 

Du kan også få et OK Benzinkort - og mere end 650 steder at tanke billig benzin og diesel.

Gråsten

OK holder fest
Så kan du ta’ det helt køligt, 

for nu kan du altid få billig benzin.

Det fejrer vi med GRATIS Select fodbold til de første 75 kunder lørdag den 29/5 fra kl. 10.00. 

Du kan også få et OK Benzinkort - og mere end 650 steder at tanke billig benzin og diesel.

Gråsten
Gråsten
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Gråsten slotskirke 
Søndag den 30. maj kl. 9.00 ved Jan Unold

Adsbøl kirke
Søndag den 30. maj Ingen gudstjeneste

kværs kirke 
Søndag den 30. maj Ingen gudstjeneste

broAGer kirke
Søndag den 30. maj kl. 10.30 
ved Stefan Klit Søndergaard

Felsted kirke
Søndag den 30. maj kl. 10.00 
ved Hans Jørgen Østergaard

eGernsund kirke
Søndag den 30. maj. Ingen Gudstjeneste

rinkenæs kirke
Søndag den 30. maj Rinkenæs Korskirke 10.30 

ved Mai-Britt Knudsen

kliplev kirke
Søndag den 30. maj kl. 14.00 ved Eva Wiwe Løbner

vArnæs kirke
Søndag den 30. maj kl. 10.00 ved Poul Callesen

nybøl kirke
Søndag den 30. maj kl. 10.00 

ved Henrik Nygaard Andersen

vester sottrup
Søndag den 30. maj kl. 10.30 
ved Vibeke von Oldenburg

ullerup kirke
Søndag den 30. maj kl. 9.00 
ved Vibeke von Oldenburg

nordschleswiGsche 
Gemeinde

(Den tyske frimenighed)
Søndag den 30. maj kl. 11.30-17.30 Løgumkloster. 

Nordschleswigscher Kirchentag

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

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

tusind tak
For al opmærksomhed ved min 50 års fødselsdag

Preben Storm, Rinkenæs

Efter 21 år som leder af Folkekirkens Nødhjælps 
Genbrugsbutik i Gråsten har Ulla Brusch valgt at 
trække sig tilbage. Ny leder bliver Rune Johannsen

Lederskiftet markeres ved et åbent hus

Onsdag den 2. juni kl. 10.00-12.00
Lukket reception for medarbejdere og enkelte særligt 

indbudte. Vi serverer kaffe og en smulle spiseligt

kl. 13.00-16.30
Åbent hus for alle - kunder, tidligere medarbejdere, 

naboer, bidragsydere og gode venner. 
Vi byder naturligvis på en forfriskning

hvor alle - kunder, tidligere medarbejdere, bidragsydere, 
naboer og gode venner - er velkomne

Vi byder naturligvis på en forfriskning

Rigtig mange hilsener
Rune Johannsen og Ulla Brusch 

Åbent hus

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

GENBRUGSBUTIK
SLOTSGADE 9, GRÅSTEN

tusind tak
for al opmærksomhed ved min konfi rmation. 

Jeg havde en god dag
Hilsen Christian Petersen

Hjertelig tak
for opmærksomheden ved min 90 års fødselsdag

Jørgen Jørgensen
Fjordvej 134, Sønderhav

Vor kære svoger 
Gunnar Iversen

Er stille sovet ind den 18. maj 
Æret være hans minde

Grethe og Jimmy

Tirsdag den
8. juni

Bussen kører fra Korskirken kl. 13.30.
I Bov Kirke fortæller sognepræst Poul Møller 
om kirkens historie. Vi får kaff e på Bov Kro.

Turen koster 70 kr., som betales i bussen.
Tilmelding til Inge Nielsen 

tlf. 74 65 10 36 eller 20 16 50 73 
Helga Th eilgaard 

tlf. 74 65 39 81 eller 40 45 39 81 

På gensyn
Rinkenæs Menighedsråd

Ud� ugt
for sognets ældre til

BOV KIRKE
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B r o a g e r

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

hanssonerhverv.dk · telefon 7443 4897

Vi forestår udlejning af lokaler til erhverv 
samt enkelte boliglejemål.

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

E-mail: per@hanssonerhverv.dk

NYHED I VEMMINGBUND
Hele året tilbyder vi

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

HVER ONSDAG  FRA 18-21
STOR VARIERET

FLÆSKEAFTEN
HVOR VI TILBYDER FLÆSK I MANGE VARIATIONER:

Saltet, fersk, grillet, røget, paneret, letsaltet, 
bacon, fersk � æsk, brunkål med � æsk, 

og gule ærter med � æsk og pølse
OG MASSER AF LÆKKERT TILBEHØR:

Persillesauce, nye karto� er, aspargeskarto� er, 
ristede gourmetkarto� er, broccolisalat, 

wokristede rodfrugter, rødsalat, ristede jordskokker 
og meget meget mere spændende fra køkkenet

Spis hvad du kan for kun kr 129,-
Husk bordreservation

HUSK!!!  HVER FREDAG FRA 18-21 SPARERIBS BARBEQUE

Hen ved 100 mennesker 
havde fulgt invitationen 
til den årlige byvandring 
arrangeret af Lokalhistorik 
Forening for Broagerland.

Den historiske rund-
tur havde sit udgangs-
punkt ved ”Landheim” 
på Frydenlund. Her 
fik de mange deltagere 
en grundig orientering 
om ”Scheldeheim”, som 

stedet officielt hedder. 
Carl Jürgen Bock for-
talte om stedets tilblivelse 
kort før udbruddet af 2. 
Verdenskrig og om hjem-
mets funktioner under 
krigen og i efterkrigs-
tiden. ”Æ Landheim”, 
som de lokale I Skelde 
kalder stedet, ejes i dag af 
Deutscher Jugendverband 
Nordschleswig.

Fra stranden ud for 
Borreshoved kunne de 
interesserede få et indblik 
i, hvor den tyske mari-
nes Signalforsøgsstation 
Borreshoved havde lig-
get og hvilke funktioner 
den havde under krigen. 
Efter at man ved selvsyn 
fik et indblik i, hvordan 
stranden og kystlinjen 
mellem Sandesmose og 
Borreshoved har forandret 
sig inden for den sidste 
generation, levende fortalt 
af Erik Duus, som er født 
og opvokset på egnen, gik 
turen videre til gården 
Borre. En typisk udflytter-
gård fra landsbyen Skelde i 
1778. Ejeren af Borre i 50 
år, Jens Møller, fortalte om 
gårdens udflyning, ejerfor-
holdene og bygningernes 
placering i forhold til de 
oprindelige. 

Næste stop var 
Kragesand, hvor Hans 
Andresen fortalte om går-
den Røjhus, om Kragesand 
som fiskerleje, Kragesand 
Andefarm og om afvandin-
gen af Skelde Mose med 
dens pumpestation. Sidste 
stop var den største af ud-
flyttergårdene Maaling. 
Dyrlæge og gårdejer Peter 
Johannsen orienterede om 
den gamle slægtsgårds hi-
storie og slægten Jepsen. 

Aftenen sluttede med ud-
veksling af kommentarer og 
spørgsmål til de lokale gui-
der ved et hyggeligt kaffe-
bord i aktivitetshuset Nette 
Jensen i Skelde. 

Folk fik en interessant aftenudflugt. 

100 til byvandring 
på Skeldemark

Døgnvagt 4 + 6 pers. vogne

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

Broager
v/ Helge Jørgensen

Tlf. 20 83 63 10

22 skuespillere 
medvirker i egnsspil
Hver aften er 22 skuespil-
lere for tiden i gang med 
at øve på Cathrinesminde 
Teglværksmuseum. Fredag 
den 4. juni er der premi-
ere på opførelsen af et nyt 
egnsspil med fokus på et 
enkelt menneskes liv efter 
Genforeningen i 1920.

Det er 90-årige Anna, 
som blev født den dag, 
Sønderjylland vendte til-
bage til Danmark. Hvert 
år på hendes fødselsdag var 
det derfor særlig glæde og 
fest, og Dannebrog gik til 
tops på alle gårde omkring 
Annas barndomshjem.

Men aldrig på nabogår-
den, hvor barndomsvennen 
boede. Han var endda født 
samme dag som Anna, 
og da de blev større, kom 
de på samme skole, men i 
hver sin klasse.

Siden kom der mange 
andre episoder, som 
skilte Anna fra sin ven. 
Alt det erindrer hun, da 

familien går i gang med at 
planlægge hendes 90 års 
fødselsdag.

Det er forfatteren Jacob 
Clausen, der har skrevet 
"90 årsfesten". Egnspillet 
handler om Anna, der gen-
nem hele livet er præget 
af den tid og den egn, hn 
er født i. Her er tyde-
lige skel mellem dansk og 
tysk, mellem dem, som 
hvert år 15. juni mindes 
Genforeningen med glæde 
og dem, som begræder alle 
de danske flag.

Rammen er et sønderjysk 
kaffebord, som Annas fa-
milie arrangerer for hende. 
Mens hun sidder og nyder 

kaffen og kagerne kommer 
erindringerne både i form 
af tilbageblik og adskillige 
sange og musikindslag.

Der er hele fire kvinder 
til at spille hovedrollen 
som Anna. For skal man 
vise et liv gennem 90 år, 
kræver det skuespillere i 
flere aldre.

Stykket varer halvanden 
time,og der spilles uden 
pause 

90 års festen opføres fre-
dag den 4. juni, to gange 
søndag den 6. juni, man-
dag den 7. juni og tirsdag 
den 8. juni. Der er plads 
til 300 tilskuere til hver 
forestilling. 
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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

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

Frem Egernsund og HK 71

HUSK

Lottospil
på Egernsund Skole 

Onsdag den 26. maj

Onsdag den 9. juni

PULJESPIL
De 500 kr skal spilles ud hver gang

Vi glæder os til at se dig

Broager og Omegns
Ringriderforening

afholder

Forårsforsamling
Tirsdag den 1. juni 2010 kl. 19.30

hos Nette Jensen, Skelde
DAGSORDEN:

Formanden forelægger den kommende fest
Orientering fra komiteerne

Evt

Alle er velkommen
Bestyrelsen

ÅRETS RINGRIDERFEST AFHOLDES DEN 1. TIL 5. JULI

v/ Vivian Jessen
Storegade 15 · 6310 Broager Tlf. 7444 0035

25-års 
jubilæum

Kundemedarbejder Lis 
Bech Olsen, Tandsbusk 
40, Tandslet, 6470 Sydals 
kan tirsdag den 1. juni 
2010 fejre 25-års jubilæum 
i Sydbank.

Lis startede i 1985 i 
Tandslet afdeling i davæ-
rende Sparekassen Sønder-
jylland. Siden 2006 har 
Lis været ansat i Sydbanks 
afdeling i Broager, hvor 
hun er meget afholdt både 
af kunder og kolleger.

Lis kan træffes i afdelin-
gen på dagen. 

Af Leif Møller Jensen

Renoveringen af Egernsund 
Kirkes vestgavl er påbe-
gyndt. Det er firmaet 
Ellegaards Byggeforretning 
der udfører arbejdet.

Firmaet har tidligere 

arbejdet med renoverings-
opgaver for Egernsund 
Sogn, og har stor erfa-
ring med renovering af 
kirkebygninger.

Der arbejdes ikke på 
bygningen, hvis kirken er i 
brug. 

En aktiv 
pensionist

Marie Gormsen, 
Benediktevej 9, 
Egernsund, fylder lørdag 
den 29. maj 75 år.

Alle, der har den glæde 
at være tæt på Marie 
Gormsen, kender hendes 
store hjælpsomhed og 
gæstfrihed og sprudlende 
humør.

Hun stammer fra Kliplev, 
og boede 25 år i Hellevad, 
før hun i 1984 flyttede 

til Egernsund. Hun er et 
stort aktiv i Egernsund. 
I 18 år har hun været 
formand for Egernsund 
Pensionistforening, og hun 
elsker fest og socialt sam-
vær. Hun har også været 
formand for Ældrerådet i 
Broager.

Hun har fire børn - to 
drenge og to piger.

Der er åbent hus på da-
gen kl. 10-16. 

Marie Gormsen fylder 75 år. Foto Jimmy Christensen

Renovering af 
Egernsund Kirke

Noble House 
KØB og SALG 

Sct. Pauli 28 • 6310 Broager • Tel. 4079 1647 el. 7444 2425
Åben dagligt 10.00 - 18.00. November-marts lukket mandag og tirsdag

ANTIK • NOSTALGI

Noble House 
KØB og SALG 

Sct. Pauli 28 • 6310 Broager • Tel. 4079 1647 el. 7444 2425
Åben dagligt 10.00 - 18.00. November-marts lukket mandag og tirsdag

ANTIK • NOSTALGI

ÅBNINGSTIDER
Mandag LUKKET
Tirsdag LUKKET
Onsdag Kl. 12-17
Torsdag Kl. 12-17
Fredag Kl. 12-17
Lørdag Kl. 12-17
Søndag Kl. 12-17

Noble House 
KØB og SALG 

Sct. Pauli 28 • 6310 Broager • Tel. 4079 1647 el. 7444 2425
Åben dagligt 10.00 - 18.00. November-marts lukket mandag og tirsdag

ANTIK • NOSTALGI

Broager Antik & Nostalgi

tusind tak
Dagplejen i Broager vil gerne sige tak til følgende 

fi rmaer for sponsorgaver til Dagplejernes Dag:
FrisørKælderen Skodsbøl, Home Henning Brock, Amaryllis, 
Top Salon, Byggefi rmaet Keld Ebbesen, Ravn’s Malerfi rma, 
Palles Bageri, Skelde.Com, BrilleLeif, Broager Sparekasse, 

Sydbank, Super Brugsen, Ihle og Nordea

Helga Jørgensen Majkær, 
Broager, er død, 90 år. 

Dødsfald

På Skelde Sportsplads er 
der onsdag den 26. maj 
kl. 17-18 fodboldleg for 
børn i alderen fra 3-5 år. 
Tilbuddet er henvendt 
til børn, som gerne ville 

lege med en bold og med 
tiden måske lære at spille 
fodbold.

Instruktører er Brian 
Callesen og Heidi 
Clausen. 

Fodboldleg

En virksom 
mand
Gunnar Iversen, Skodsbøl, 
er død 66 år. Han var en 
trofast og skattet familie-
far. Overalt var han vellidt 
for sin venlige, behagelige 
og hjælpsomme måde at 
være på.

Gunnar Iversen var født 
i Broager. Som ung blev 
han udlært murer, og i 10 
år drev han selvstændig 
murerforretning.

Siden arbejdede han i 
nogle år for Ole Nielsen 
for derefter at arbejde på 
slagteriet i Blans. I 15 
år var han en dygtig og 
trofast medarbejder på 
Vesterled teglværk før han 
gik på efterløn.

I fritiden røgede han fisk, 
og han holdt høns og duer. 
Desuden tilbragte han 
megen tid i drivhuset, hvor 
han dyrkede tagetes, som 
han forærede til familie og 
venner.

Han blev i 1972 gift med 
Jytte, og i ægteskabet var 
der fem børn. 
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4 x 500 gr

9500
Fun LightHardys VR

Tingleff Kaffe
Guld

1 l

900

2000

 Yoghurt

Kanelstang
Bakkedal
2 x 250 gr

Kyllingebryst
DYBFROSNE

2 kg

7995

3 fl 

2500 1695

UGENS COOP
Riberhus 
Skæreost
Mellem
lagret 45%

3800

spar
19.85

Spar 
40,00

Slagterens Hjemmelavede
Grillpølser

25 stk

9500

Lu Prince kakao
2 pk

Tag 2 pk

3000
6 fl 

16900

Pane piatto
med oregano

2000

 Grillbriketter

10 kg

4995

Ældresagen Broagerland 
kommer og griller

Bamseboller
4 stk 1000

2 stk pølser
med brød

2000

4 Muffi ns

3000

Bagerafdelingen på gaden medGrøntmarked
Hoppeborg

Cykelmarked
Kæmpe restmarked
i Isenkram og tekstil

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

Torvedag Fredag
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L u n d t o f t

Klostervang 49 - Kliplev - 6200 Aabenraa

lægeeksamineret fodplejer Ruth Svendsen
også udebehandling

Hjertelig tak
Tusind tak for venlig deltagelse ved vor mor 

Lise Wolff s̀ bisættelse den 19. maj
Tak for hver en blomst og bårebuket

Tak til alle plejere i Aabenraa Kommune
Tak til bedemanden for god hjælp

Tusind tak for den fl otte tale som vores 
gode præst, Eva Wiwe Løbner, holdt

På familiens vegne, Ejnar, Kaj og Bent Wolff 

En stribe kendte navne 
kommer til Kliple’ 
Mærken, der starter ons-
dag den 9. juni med et 
motionsløb for hele fami-
lien. Mærkensløbet starter 
kl.19.00 ved SuperBrugsen 
i Kliplev. Der er gratis del-
tagelse og der løbes fra 2 
til 10 km. 

Torsdag aften foregår det 
store traditionsrige lotto-
spil. Fredag d.11 juni er der 
fuld fart på i det store telt, 
hvor der serveres en stor og 
lækker buffet. Musikken le-
veres af O.S.3 og Discotek 

Cult. Café teltet er også 
åben fredag aften, hvor 
Michael Vogensen spiller 
dejlig musik.

Billetter til fredag aften 
sælges allerede fra lør-
dag d. 29. maj, hvor der 
også er uddeling af penge 
fra Mærkens støttefond 
og naturligvis forskel-
lige former for musik og 
underholdning.

Traditionen tro stater 
programmet tidligt lørdag 
den 12. juni med gratis 
morgenmad. I løbet af da-
gen valfarter titusindvis af 
mennesker til Kliplev til 
det imponerende heste- og 
kræmmermarked. Der er 
masser af underholdning 
på pladsen. Om aftenen 
er der musik i Café teltet 
med Italian Shoes, hvor 
der serveres et stort udvalg 

af specielle øl på den store 
og hyggelige udendørs 
terrasse.

Lørdag aften fyrer Sussi 
og Leo deres forrygende 
show af i det store telt.

Søndag den 13. juni 
starter programmet med 
det store ringrideroptog, 
og igen er der masser af 
underholdning på pladsen 
bl.a. musikkonkurrence 
og trylleshow.

Den berømte Smugkro 
har åben fra torsdag til 
søndag aften, og her sør-
ger Popcorn for den helt 
rigtige stemning.

Kandis afslutter dette 
års Mærken søndag af-
ten, hvor der samtidig 
serveres gratis sildebord. 
Sluttelig afsluttes festlig-
hederne med et kæmpe 
festfyrværkeri. 

50.000 mennesker valfarter til Kliple’ Mærken. 

Kendte navne kommer 
til Kliple’Mærken

Besøgscentret på 
Grøngrøft Slot er fær-
digt og officielt åbent for 
besøgende.

Besøgscentret skal i 
praksis fungere som 

motorvejsanlæggets facade 
udadtil.

Her informeres om 
fremskridt i anlæggelsen 
af motorvejen, hvortil der 
er ophængt info-plancher 

og infofoldere er lagt ud. 
Derudover er besøgscen-
tret tænkt til at modtage 
grupper af interesserede, 
naboer og skoleklasser for 
at informere om projektet.

Besøgscentrets åbnings-
tider er mandag kl. 13 til 
kl. 17 og fredag fra kl. 9 
til kl. 14. 

Grøngrøft Slot åbnet

Den 42-årige Hans Henrik 
Karlsson, der også er kendt 
som Hansi, er blevet ny 
uddeler for SuperBrugsen 
i Guderup på Nordals. 
Han er udlært i A-Z i 
Sønderborg og var i nogle 
år ansat i SuperBrugsen 
i Kliplev før han blev 

souschef i SuperBrugsen i 
Padborg.

I fritiden er han musiker, 
og kendt for at spille mun-
ter suppe steg is-musik.

Trods jobskiftet bliver 
han boede i Felsted, hvor 
konen er dagplejer. Parret 
har tre skolesøgende 
børn. 

Uddeler fra 
Felsted

I Varnæs er man kede af al 
den ballade, som opstod i 
forbindelse med byfesten.

Der var 370 mennesker, 
som deltog i lørdagens 
fest. De 362 opførte 
sig ordentligt, men otte 

ballademagere øde-
lagde den gode stemning. 
Arrangørerne skal nu have 
et møde med Politiet for at 
finde ud af, hvordan man 
undgår en lignende situa-
tion næste år. 

362 opførte 
sig ordentligt

Regnfuld gudstjeneste

120 mennesker deltog i 
friluftsgudstjenesten ved 
Søgård Slot 2. prinsedag. 
Vejrguderne var ikke 
helt med arrangørerne, 
idet regnen silede ned 
mod slutningen. Men de 

store flotte træer og søen 
skabte smukke rammer om 
arrangementet.

Sognepræst Povl Callesen, 
Varnæs, forrettede guds-
tjenesten med prædiken 
og sognepræst Eva Wiwe 

Løbner, Kliplev, medvir-
kede også.

Efter gudstjenesten blev 
deltagerne budt på kaffe 
og flere havde medbragt en 
madkurv, som de indtog 
under paraplyer. 

Fem sogne var gået sammen om en friluftsgudstjeneste ved Søgård Sø.
 Foto Jimmy Christensen 

Historisk forening 
for Felsted sogn
/Patsches hus

Historisk udfl ugt til

Sandbjerg Slot og 
Nydambådens laug

Lørdag den 29. maj kl. 13.00 
fra P-pladsen bag SuperSpar i Felsted

Vi kører i egne biler, så fyld bilen op

Vi kører til Sandbjerg Slot, hvor vi får en rundvisning på 
slottet med servering af kaffe og brød a’ 60 kr

Derefter fortsætter vi til værkstedet i Sottrupskov, 
hvor frivillige i ”Nydambådens Laug” er ved at bygge en 

kopi af den 23 meter lange ældgamle Nydambåd

Alle er velkomne

Tilmelding senest onsdag den 26. maj til: 
Andreas Asmussen på telefon 7468 5330 

eller Ellen Jensen (Smed) på telefon 7468 5002
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Kliplev

KOM OG BESØG 
SUNDHEDSBUSSEN 

DER HOLDER FORAN 
BRUGSEN

Onsdag den 26. maj 
fra kl. 14 til 17

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

Stege
pande

4995
Begrænset parti

Tilbudene gælder fra onsdag den 26. maj til lørdag den 29. maj

Gasgrill
3 brændere

Bålstedsredskaber:
Popcornnet

2995

19995
Frit valg 19995

Begrænset parti

Bål
sted 139500

Begrænset parti

Pr. bk

5500

Grillbakke
2 ringriddere
2 nakkekoteletter
2 spareribs

MIDT I EN GRILLTID

Kuglegrill
Ø 47 cm
Blå, lyserød
eller sort

2,5 kg
Grillbriketter
Xtra

1895

MÆRKEN LØBET
Som optakt til årets Kliple Mærken arrangerer SuperBrugsen i samarbejde med Kliplev Løbe og Motions Klub (KLOMK),
et gadeløb i Kliplev by med start og slut fra SuperBrugsen

Onsdag den 9. juni kl. 19.00
Der kan løbes på følgende rutelænger: 2 km - 4 km - 6 km - 8 km - 10 km 
Der løbes på en rundstrækning i Kliplev by på 2 km med start og mål ved SuperBrugsen
Mærkenløbet er for alle, store som små, og kan selvfølgelig også tages på gå-ben og med barnevogn :-) 
Tilmelding til ”gadeløbet” kan gøres i SuperBrugsen på tilmeldingslister der 
ligger ved Tips og Lo� o eller på KLOMK ś hjemmeside www.klomk.dk
Alle børn der deltager får udleveret en kupon til:
1 Lillebror ostehaps, 1 mini pose kims chips, 1 stk. frugt, 1 lille Mathilde cacaomælk

Løbet er arrangeret af:

og
Super Brugsen Kliplev
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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

OPMAGASINERING
I DEPOTRUM

af møbler og andre ting i 
tørt og isolerede lokaler
Basaavej 5 V. Sottrup

6400 Sønderborg
Tlf. 40 16 71 63

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

Afskeds
reception

Efter 27 års tjeneste som
kirkesanger ved Nybøl Kirke

stopper � orbjørn Larsen. 
I den anledning holdes der i 

forbindelse med gudstjenesten
den 30. maj kl. 10

Efterfølgende afskedsreception.
I kraft af � orbjørns alsidige musikalitet, spændende fra 

forsangerfunktionen til trækbasun og violin, har denne 
igennem årene været et løft ved gudstjenester og 

lignende festlige sammenhænge her i Nybøl Sogn.

Alle med tilknytning til sognet, som ønsker at glæde 
� orbjørn, er hermed efter gudstjenesten den 30. maj 

velkomne til samværet i kirken.

Nybøl Sogns Menighedsråd

12.000 kr til 
Nøffelskov
Nøffelskov Festivalen har 
fået 2.000 kr fra Brag 
Søsport og 10.000 kr fra 
Sønderborg kommunes 
ildsjælepulje. 

Pengene falder på et tørt 
sted få dage før afholdel-
sen af den første festival 
i Danmarks mindste og 
sjoveste skov. Og nu kan 
festivalbanden konstatere, 
at økonomien endelig er på 
plads.

På festivalen optræder 
fem bands. Det er Nigel 
Ray Beck, Blue Sunday, 
Sixpack Bluesband, The 
Blondes og Monstah. Men 
på trods af at de spiller 

gratis, er der en del ud-
gifter forbundet med at 
afholde en festival. Der er 
udgifter til blandt andet 
strøm, scene, elektricitet og 
toiletvogne.

Ideen om en festival i 
Nøffelskoven blev fostret i 
januar af Henrik Brag og 
Jens Markvardsen, hvilket 
kun gav få måneder til at 
få hele arrangementet op 
at stå. Festivalbanden har 
været under pres, men det 
lykkedes at få alle aftaler i 
hus og alt skulle være klar 
til en herlig dag i skoven 
lørdag d. 29. maj kl. 14.00 
- 21.00. Der er fri entre. 

Kulturminister Per Stig 
Møller (K) besøger fredag 
den 25. juni Nydam Mose. 
Det er folketingsmedlem 
Ellen Trane Nørby (V), 
der har aftalt besøget. 
Ministeren skal også 

besøge Dybbøl Mølle. 
Ellen Trane Nørby har 
tidligere foreslået, at staten 
overtager finanseringen af 
Dybbøl Mølle, da der i høj 
grad er tale om et nationalt 
kulturminde. 

Fint besøg

Ullerup Børnehave 
havde forleden besøg af 
sundhedsklovnen Mille. 
Græsset i haven blev en 

stor tumleplads for bør-
nene, som synligt nød at 
være sammen med klovnen 
i sommervejret. 

Ullerup Børnehave satte fokus på udeliv og bevægelse med 
klovnen Mille. Foto Jimmy Christensen

Børn og klovn 
på græsset

Kranse 
nedlæggelse

Efter gudstjenesten i Sottrup Kirke samledes man i 
Mindelunden for at nedlægge kranse. Sognepræst Vibeke 
von Oldenburg holdt en kort mindetale.
 Foto Jimmy Christensen
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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
En række skuespillere fra 
Det Lille Teater med-
virker i 90 årsfesten, der 
om kort tid opføres på 
Cathrinesminde Tegl-
værks museum. Blandt de 
medvirkende er 90-årige 
Anna Aabenhus, Gråsten, 
der netop er blevet ol-
demor for fjerde gang. 
Desuden medvirker Else 
Marie Mortensen og 
Ruth Gaul Nilum.

Leif Petersen, Gråsten, 
kan på lørdag fejre 20 års 
jubilæum som deltager i 
Oldtimerløbet Gråsten-
Flensborg t/r.

Den 84-årige berømte 
tyske forfatter Siegfried 
Lenz fejrer lørdag den 
12. juni sit bryllup på 
Restaurant Bind. Bruden 
er 75 år og kommer fra 
Fyn.

Jan Hansen har overtaget 
Tøjeksperten i Gråsten. 
Han har tidligere drevet 
Tøjeksperten i Nordborg.

Gråsten Skole siger farvel 
til afgangseleverne ved en 
fornøjelig sammenkomst 
i Multisalen torsdag den 
24. juni.

Gråsten-Adsbøl Menig-
hedsråd samlede 36 del-
tagere til en hyggelig tur 
til Danmarks ældste by 
Ribe. Der var en guidet 
rundtur i den 1300 år 
gamle by, og deltagerne 
indtog kaffen på Hotel 
Dagmar.

Ullerup Pensionist-
forening mønstrede 38 
deltagere til forårsfesten 
på Den Gamle Kro.

28-årige Lasse Petersen, 
der stammer fra 
Broager, bliver ny ud-
deler i Super Brugsen i 
Balling ved Skive. Han 
kommer fra en stilling 
i brugsen i Nuuk på 
Grønland. Efter elevti-
den i Gråsten var han et 
år frem til 2003 salgsas-
sistent i SuperBrugsen i 
Broager. 

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

w
w

w
.1747.dk

5 stk smørrebrød kr. 100,-

Tlf. 74 65 42 42

STELLA
Pizzaria

Borggade 1 - 6300 Gråsten

KUN HOS STELLA PIZZARIA
kan man betale med Dankort
ved udbringning

Live musik

Luis Anguita
Fredag den 28/05 kl. 16.00
Skal man de� nere Luis musik er ordet alsidighed. Efter starten 
i 70’erne som guitarrist og forsanger i rock/pop bands i 
Sydamerika gik turen til London hvor han arbejdede 2 år både 
solo og med bands på cocktail bars, pubs og restauranter. 
En pladekontrakt i Tyskland var grunden til hans � ytning 
til Køln og 9 år med travl aktivitet som studie og backing 
musiker for store tyske stjerner, en solo karriere med en 
række udgivelser og utallige turneer med danseorkestre. 
Hans optræden er meget showpræget, og han er kendt for altid 
at have et par overraskelser i ærmet, når han går på scenen.

Live musik

DMP Trio
Lørdag den 29/05

kl. 23.00
Musikken spænder meget vidt – Det 3 x 45 min. 
lange repertoiret indeholder navne som bl.a. Bryan 
Adams, Nikolaj Christensen, Thomas Helmig, 
Elvis, Bon Jovi, Gasolin, Big Fat Snake, Dodo and 
the dodos, Poul Krebs og mange mange andre…
Stilen er en blanding af West Coast, 
Rock n´ Roll, blues og pop.
Henrik Amdi og Karsten Mathiasen har siden 
midten af 90érne, spillet Jylland tynd med ca. 
100 arrangementer årligt – og på den måde 
slået navnet DMP Duo/Trio fast, som værende 
indbegrebet af hamrende god underholdning

Lørdag den 
29/05
Kom og se Oldtimerløbet 
fra Ulsnæs Centret. 
Center Pub og Nibes Tivoli 
står på parkeringspladsen 
ved Broager Sparekasse. Center Pub 
sælger øl, vand, pølser osv. Nibes Tivoli 
står med skydebane, tombola osv.

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

Fars dags tilbud

Far vil gerne 
have sin livret

Lørdag den 5. juni
fra kl. 18.00 til kl. 20.00

Stegt paneret fl æsk 
med persille sauce, kartofl er

og rødbeder

Kr. 68,00
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

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

På sin første flyvetur
97-årige Ditte Knudsen 
fra Dalsmark Plejecenter 
i Rinkenæs har hele livet 
drømt om at komme op at 
flyve. Tirsdag blev drøm-
men til virkelighed. Hun 
blev kørt til Sønderborg 
Lufthavn, hvor hun fløj 
med rutemaskinen til 
København. Her blev der 
tid til et hyggeligt besøg 
i Tivoli før hun sidst på 
dagen returnerede til 
Sønderborg en stor ople-
velse rigere. 

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

Vi kender vejen

 www.estate-maeglerne.dk

Nicole Møller
Assistent

Torben Rogat
Filialbestyrer

Kjeld Faaborg
Indehaver

Estate Mæglerne Kjeld Faaborg
Statsaut. ejendomsmægler & Valuar, MDE

Sundsnæs 19 · 6300 Gråsten

Tlf. 7465 0933 – Fax. 7465 3463
 Nørregade 2 · 6330 Padborg

Tlf. 7467 2676 – Fax. 7467 2670

GRÅSTEN - EGERNVEJ 5
Flot parcelhus på stor grund for enden af lukket vej

Det er ikke alene de flotte materialer huset er bygget i, eller den
familievenlige indretning. Det er også den dejlige beliggenhed der gør
huset meget attraktivt. Huset ligger nemlig på en 1.394 m2 stor grund,
for enden af en lukket villavej med udsigt til åbne marker. Husets
hjerte er det store køkken/alrum, som fremstår med loft til kip, karnap,
Svanekøkken og udgang til sydvestvendt terrasse. 

2.390.000Kontantpris:
120.000Udbetaling:
13.959Brutto:
12.065Netto:

Alternativ finansiering:
6.633 / 6.228Pauselån® F1:

176Bolig i m²:
1394Grundareal i m²:
2003Opført:
1 / 5Stuer / vær.:

Sagsnr: 129 1- familieshus

NYHED

GRÅSTEN - TORVET 4, 1, LEJL. 2
Andelsbolig i centrum med kig til slotssøen

Planløsning: Stor lys stue. Pænt lyst køkken i åben forbindelse med
stuen. 2 værelser og stort soveværelse med faste skabe. Pænt
badeværelse med bruseniche. Til boligen hører hyggelig terrasse.

450.000Andelsbevis:
5.350Mdl. boligafgift:

858Mdl. forbrugsafg. a/c:

113Sagsnr:

122Bolig i m²:
2005Opført:
1 / 3Stuer / vær.:

1Etage:
AndelsboligBoligtype:

GRÅSTEN - BORGGADE 12
Udlejningsejendom beliggende ved slotssøen

Ejendommen er opført som byhus med kort afstand til indkøb,
skovområde, skole m.m. Et hus med en spændende beliggenhed.

1.550.000Kontantpris:
80.000Udbetaling:
9.395Brutto:
7.861Netto:

Alternativ finansiering:
4.742 / 4.137Pauselån® F1:

150Bolig i m²:
695Grundareal i m²:

1877Opført:
2 / 2Stuer / vær.:

Sagsnr: 40-1 1- familieshus

NYHED

ALNOR - GL FÆRGEVEJ 42
Rødstenhus med god have

Indeh. vinkelstue, køkken med spiseplads, soveværelse og badevær-
else. 1.sal består af 3 værelser. Garage og vaskerum begge på 32 m2.

680.000Kontantpris:
35.000Udbetaling:
4.452Brutto:
3.973Netto:

Alternativ finansiering:
2.443 / 2.361Pauselån® F1:

107Bolig i m²:
804Grundareal i m²:

1903Opført:
1 / 3Stuer / vær.:

Sagsnr: 135 1- familieshus

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

SNUROM - FELSTEDVEJ 32
Hobbylandbrug med 3 ha. jord

Ejendommen er bestående af et
stuehus med et beboelsesareal på
158 m2. Derudover er der 20 m2
udestue, 80 m2 gl. staldbygning
hvoraf 40 m2 er udnyttet til
garage. Fra ejendommen er der
en flot udsigt til åben marker. 

Sagsnr: 123-1 Nedl. landb.

1.395.000Kontantpris:
70.000Udbetaling:
8.719Brutto:
7.369Netto:

Alternativ finansiering:
4.443 / 3.961Pauselån® F1:

158Bolig i m²:
28851Grundareal i m²:
1827Opført:
1 / 4Stuer / vær.:

NY PRIS

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.:

TØRSBØL - TØRSBØLGADE 55
Solidt parcelhus med stor have

Huset består bl.a. af pænt køkken, vinkelstue med udgang til
hyggelig udestue, badeværelse, 2 værelser og soveværelse.

680.000Kontantpris:
35.000Udbetaling:
4.379Brutto:
3.756Netto:

Alternativ finansiering:
2.337 / 2.122Pauselån® F1:

100Bolig i m²:
1048Grundareal i m²:
1963Opført:
1 / 3Stuer / vær.:

Sagsnr: 39-6 1- familieshus

NY PRIS

HOKKERUP - NEDERBYVEJ 12
Rummeligt familiehus

Stort hus på 1.149 kvm. stor grund. Huset er beliggende i rolige om-
givelser i Hokkerup hvor de har et godt lokalt sammenhold.

850.000Kontantpris:
45.000Udbetaling:
5.398Brutto:
4.648Netto:

Alternativ finansiering:
2.792 / 2.575Pauselån® F1:

180Bolig i m²:
1149Grundareal i m²:
1888Opført:
1 / 3Stuer / vær.:

Sagsnr: 132 1- familieshus

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

NYHED
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