
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 sædvanligeCH-Regnskab

Regnskabskonsulent

Rita KnudsenConny Hansen

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

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

P    CHOM
E     SERVICE

PC Home Service
Computer Teknik / Service · Salg 

Reparation · Virus fjernelse 
Genopretning · Opgradering

Salg og opsætning
v/ Harald Ivers

Mobil 24 62 86 59

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

pc-home@bbsyd.dk

CA. 300 STK
T-SHIRTS

½ pris
Fratrækkes ved kassen

HUSK FARS 5. JUNI

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

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

Husk Fars Dag
Modesko Herrer
Før 69995

Nu 20000

Smate hyttesko
Før 59995

Nu 20000

RB Sailersko
Før 60000

÷25%

Sporty 
Ecco sko
Før 79995

÷25%

Let hyttesko 
med lufthuller
Før 50000

÷25% 

Af Gunnar Hattesen
Foto Jimmy Christensen

I perfekt sommervejr 
afviklede Lions Club 
Broager-Gråsten for 
20. gang oldtimerløbet. 

Allerede fra morgenstun-
den lørdag strømmede 
det til med veteranbiler, 
liebhavere og fami-
lier i udflugtsstemning til 
Gråsten. Torvet og Nygade 
var en perfekt ramme for 

de omkring 450 Harley 
Davidson køretøjer i 
Gråstens bymidte, som 
trak omkring 2.500 besø-
gende. Klokken 12 starte-
de maskinerne på en gang, 
og kørte ud af slotsbyen.  

1000 veteranbiler 
til oldtimerløb

Uge 22
1. juni 2010
3. årgang

Telefon
21 16 06 83
29 25 95 50 

Grundlovsfest i Ulsnæs Centret den 3. 4. og 6. juni

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


Gudstjenesteliste
Gråsten
Juni
Søndag den 6. juni kl. 10.00

Søndag den 13. juni kl. 9.00 

Søndag den 20. juni kl. 10.00

Søndag den 27. juni kl. 10.00

Juli
Søndag den 4. juli kl. 9.00 ved Marianne Ø. Petersen

Søndag den 18. juli kl. 9.00 ved Marianne Ø. Petersen

Søndag den 25. Juli kl. 10.30

Adsbøl
Juni
Søndag den 6. juni kl. 9.00

Søndag den 13. juni kl. 10.00

Søndag den 20. juni kl. 9.00

Juli
Søndag den 4. juli kl. 10.30 ved Maibritt J. Knudsen

Søndag den 11. juli kl. 9.00 ved Marianne Ø. Petersen

Kirkesanger 
på pension
Gråsten Slotskirkes dygtige kirkesanger Kristian Møller fra 
Padborg har efter lang og tro tjeneste valgt at gå på pension. 
Menighedsråd og ansatte ønsker Kristian alt godt fremover!

Måske skyldes hele den febrilske overtro der kendetegner vores 
tid, i virkeligheden, at vi efter at have smidt kristendommen 
på porten, netop er konfronteret med intetheden, og at denne 
konfrontation ganske enkelt er ubærlig for det store � ertal. Vi 
kan ikke holde ud at se de barske realiteter i øjnene, og i stedet 
kaster vi os hellere end gerne i armene på hvad som helst. I 
en sådan verden skal kristendommen, dvs. kristne mennesker, 
gøre det den/de er bedst til: drive religionskritik. Altså rent ud 
sige det som det er, nemlig at det alt sammen er den rene og 
skære overtro. Insistere på, at der kun � ndes en Gud, og at 
denne Gud afgik ved døden på et kors.

I de første århundreder efter Jesu død beskyldte samtidens 

mennesker de kristne for at være samfundsnedbrydende og 
ateistiske. De kristne tog jo intet for helligt, og hævdede endda, 
at Gud havde fornedret sig, levet som træl på jorden, for til 
sidst at lade sig pine og slå ihjel.

Det er altså slet ikke noget moderne, at påstå at Gud er død, 
det har kristendommen sagt i to årtusinder. Men allerede da 
kristendommen opstod, var dette budskab en forargelse for 
jøder og en dårskab for grækere, som Paulus formulerede det. 
Åbenbart er det stadig en ubærlig tanke, for i stedet for at blive 
kriste, så er vi ved at blive et folk som ikke tror på ingenting, 
men på hvad som helst. Gud er måske nok død i Danmark, men 
overtroen lever i bedste velgående.

Den ubærlige intethed

Verdens mest irreligiøse folk?

Når visse betragtningsmåder går hen og bliver selvfølgelige, og 
virker som uimodsigelige sandheder, kan det ofte betale sig at 
genoverveje dem. Er det således sandt, at vi lever i en irreligiøs 
tidsalder og hele tiden bevæger os på kanten af nihilisme, 
konstant konfronteres med en angstprovokerende menings-
løshed og tomhed? Dette spørgsmål er vel først og fremmest 
et personligt spørgsmål, som ingen af os kommer udenom at 
stille os selv. Tillader man sig alligevel at træde lidt tilbage og 
se den tid vi lever i lidt fra oven, så kan man i hvert fald godt 
blive i tvivl. Der er ikke umiddelbart meget der tyder på, at 
verden er blevet irreligiøs. For tiden tales der da også meget om 
”religionens genkomst”, altså at religionen pludselig er blevet 

mere synlig i medier, i politik og i folks almindelige bevidsthed, 
end den har været i årtier. (Ellers så havde tidligere statsminister 
Anders Fogh Rasmussen vel heller ikke haft behov for at slå i 
bordet og kræve ”religionen ud af det offentlige rum”). 

Den engelske forfatter C.K. Chesterton sagde en gang, at efter 
folk holdt op med at tro på Gud, tror de ikke på ingenting, men 
på hvad som helst! Kigger man på den danske virkelighed anno 
2010, er der noget der tyder på, at han har ret. Efter at den kristne 
Gud er smidt på porten, er der til gengæld opstået massevis af 
andre guder. I dag tror på folk på hvad som helst. Krystalkugler, 
numerologi, buddhisme, Islam, åndernes magt, lykke coaching, 
evig ungdom, fremskridtet, videnskaben, penge osv. Gråsten-Adsbøl menighedsråd 

søger kirketjener til Adsbøl kirke. 
Arbejdsopgaverne består i bistand 

ved gudstjenester og kirkelige 
handlinger i weekenden.

Stillingen a� ønnes med 10-15 timer pr. 
måned og er foreløbigt tidsbegrænset 

til 31/12-2010. Tiltrædelse snarest.

Nærmere oplysninger kan indhentes 
hos kirkeværge Helle Blindbæk 

40406077 eller menighedsrådsformand 
Leif Burmeister 74650717.

Menighedsrådet

Kirketjener
søges

For nylig konkluderede en amerikansk forsker, at danskerne 
simpelthen er verdens mest irreligiøse folk. Det havde han 
fundet ud af efter omfattende feltstudier her i Dannevang. 
Mange synes at forudsætte det samme: At kirken har det skidt, 
at kristendommen mere og mere fortrænges fra den moderne 
danskers bevidsthed. En del af denne ”krisestemning” som 
også farver mange præsters og kirkefolks syn på virkeligheden, 
skyldes utvivlsomt pressedækningen af det kirkelige og 
religiøse område, som i sagens natur er problemorienteret. 
Kort sagt så er problemer, skærmydsler og skandaler 

bedre avisstof, end en vellykket prædiken el-
ler en værdigt afviklet begravelse. På den 

anden side så stikker problematikken 
også dybere. Der er således 

en lang åndshistorisk 
tradition for at 
forudsætte, at den 

moderne tid vi lever i er kendetegnet ved, at metafysikken med 
en hinsides verden og en Gud i det høje er under afvikling, og 
at dette efterlader et tomrum, en intethed, som det moderne 
menneske på en eller anden måde må lære at leve med. Det 
moderne menneske har bare at udholde meningsløsheden og 
tomheden, selv sætte nye værdier, skabe identitet og forsøge 
at bekræfte livet. Og hver ny generation, ja hvert eneste 
menneske, må begynde forfra. Unægteligt en stor opgave, som 
mange da også knækker halsen på. En stor del af den kunst-

neriske produktion inden for moderne litteratur, musik, 
billedkunst og � lm kredser i øvrigt omkring 
denne problematik. (”Tilværelsens ulidelige 
lethed” var den meget sigende titel på 

en bog og en � lm som kom for 
et par årtier siden)

Religionens genkomst

GRÅSTEN SLOTSKIRKE

ADSBØL KIRKE&

Adresser:
Sognepræst: Jan Unold
Slotsbakken 1, Gråsten
Tlf 74 65 12 70

Fællesformand for begge menighedsråd i 
Gråsten-Adsbøl sogn

Leif Burmeister, Østerbakken 9, Adsbøl, 
6300 Gråsten. Tlf. 74 65 07 17.

Gråsten/Adsbøl kirkegårdskontor

Kirkegårdsvej 49, Gråsten. Tlf. 74 65 28 56
tirsdag kl. 11.00-15.30 og torsdag kl. 11.00-15.30.

Gråsten slotskirke og kirkegård

Kirkegårdsleder, Hans Nicolai Lorenzen, 
Johannes Kocksvej 2, Gråsten. Tlf. 20 32 17 89.

Adsbøl kirkegård

Graver, Leo Sørensen, Bøgevej 12, Adsbøl.
Tlf. 21 27 93 78.
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Bomhusvej 1 · 6300 Gråsten · 74 650 047 · www.audionova.dk

Hør forskellenPantone CMYK version 
Brown/Grey: c 3/ m 19/ y 30/ k 70  
 

  

Gratis høretest 
Få tjekket din hørelse. Vi tilbyder en gratis og 
uforpligtende høretest, som varer ca. 30 min. 
Ring og bestil tid nu på 74 650 047

4 Høreapparater fra 0,- kr.

4 Professionel rådgivning

4 Gratis prøveperiode 

4 Høreapparater fra de førende
    leverandører

4 4 års garanti & service

 (med det offentlige tilskud på kr. 6.230 pr. apparat)

og egen ørelæge

Bestil tid nu på 
tlf: 74 650 047

Få GRATIS høretest 
i Gråsten hele juni!
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OpLAG: 15.000 eks. ugentlig
TryK: OTM Avistryk A/S

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

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

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

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

Redaktionel 
medarbejder
Helle Gyrn

hellegyrn@gmail.com

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

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

Fredag kl. 13-15 eller efter aftale

Kæmpe 
Fødselsdagssalg

Torsdag fredag og søndag kl. 10-15

100 kroners
marked til Børn Damer og Herrer

÷ 25%
rabat på sko og sandaler
Børn Dame og Herre

÷ 25% på 
udgåede farver og modeller

Nygade 5 ∙ 6300 Gråsten www.nana-hairstyle.dk
Tlf. 7365 0090

 
DKR

BØRNEKLIP 100.00
HERREKLIP 120.00
DAMEKLIP 170.00

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

Graastenspejderne holder 
åbent hus onsdag den 
9. juni kl. 17.00-19.30 i 
Spejderhuset på Konkel.

Graastenspejderne 
modtog forleden årets 
guldbarre fra Det Danske 
Spejderkorps for at være 
den gruppe i Danmark, 
der havde den største frem-
gang i 2009.

- Dette er ikke ensbety-
dende med, at vi er blevet 

rigere, men vi har fået 
mere chokolade, fortæller 
spejderleder Hans Jørgen 
Albrechtsen.

Ved åbent hus arrange-
mentet vil der være telte, 
pioner, mini-løb, bivuak, 

bål med pandekager og 
pop-corn, leg, billeder, 
historier og ikke mindst 
mulighed for at stille 
spørgsmål til spejdernes 
hverdag.

- Så er du barn eller ung 
i Gråsten eller omegn, 
mellem 6 og 23, og har 
du lyst til at høre mere, 
så er du velkommen til at 
kigge forbi, fortæller Hans 
Jørgen Albrechtsen. 

Graastenspejderne holder åbent hus

Graastenspejderne holder 
åbent hus.

Lej din 
trailer

hos
Statoil 

Gråsten

Ring 74 65 17 48

TORSDAG DEN 3. JUNI BUTIKKERNES ÅBNINGSTIDER: 09.30-19.00
09.30 Gråsten Gardens tombola åbner
11.00 Salg af grillpølser, fadøl og popcorn ved Center Pub
15.00-17.00 Gitte og Stephan spiller musik fra 80’erne til i dag
15.00-17.00 Klovnen Rudolf laver klovneri og balloner i alle afskygninger

FREDAG DEN 4. JUNI BUTIKKERNES ÅBNINGSTIDER 09.30-20.00
09.30 Gråsten Gardens tombola åbner
11.00 Salg af grillpølser, fadøl og popcorn ced Center Pub
14.00-17.00 Sminkeklovnen Palette laver fantastisk � ot 

ansigtsmaling - kom og bliv sminket
14.00-17.00 Bugtaler og ballonsjov med Sherif Haps
15.00-18.30 Gråsten Rockshow “Den Grå Sten”. Mød op til en spændende 

musikeftermiddag, hvor der bliver konkurreret om “Den grå sten”

SØNDAG DEN 6. JUNI BUTIKKERNES ÅBNINGSTIDER 10.00-14.00
10.00 Gråsten Gardens tombola åbner
11.00 Salg af grillpølser, fadøl og popcorn ved Center Pub
11.00-12.30 Prøvesmagning af irsk øl og servering af 

irsk stuvning ved Center Pub
11.00-14.00 Kaptajn Klatøje laver sjov med børnene - ballonsjov og bugtaleri
11.00-14.00 Sminkejunglen laver ansigtsmaling
11.00-14.00 Down Town Dynt spiller ægte irsk folkemusik

Vel mødt til festlige dage 
i Ulsnæs-Centret

Grundlovsfest i
Ulsnæs-CentretGråsten

Rock og musik
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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
• Trafi kskader m.m.

• Opel Service

Gisselmann
Kongevej 85

6300 Gråsten
74 65 01 70

70
10

57

www.kjems.dk
kjems@kjems.dk

74 65 11 40

Palæet · Ahlefeldvej 5 · Gråsten

80
60

59

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

12

Royal Canin
Hundefoder

12 kg

 kr. 299,-

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

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

Sejersvej 108, Rinkenæs Tlf. 74 65 4 777

GRUNDLOVS
TILBUD

Tilbuddende gælder kun søndag den 6. juni kl. 10-14
Alle priser er afhentningspriser

Alko/Ginge plæneklipper
Model Silver 470 B Premium
manuel ”3 i en funktion” (Bioklip)
158 cc.
Klippebredde 46 cm
Højdeindstilling 7 positioner

1699,-

Kun 14 stk

Uno Garden Bord/Bænksæt 
trykimp. træ foldbart

599,-

Kun 6 stk

Plus Børnegynge 260 cm
1 x stige samt 1 x gynge

199,-

Rumdeler 6 rum 
Hvid melamin incl. hjul

149,-

Kun 16 stk

Kontorstol med gaspatron 
Sort

199,-

Kun 12 stk

Trampolin
Ø 396 cm

699,- Kun 8 stk

Sikkerheds
net

499,-

Kun 5 stk

Kun 4 stk

R

Det blev Kirsten Hansen, 
Adsbøl, der forleden fik 
overrakt månedens buket 
af Heidi Clausen. Buketten 
er sponsoret af Studie 66 
og lavet hos Slots gades 
Blomster i Gråsten.

Kirsten Hansen er indstil-
let af Andrea Kunsemüller 
fra Egern sund. Kirsten 
Hansen er syerske og pen-
sionist. Hendes mand er 
på plejehjemmet i Gråsten, 
og - udover at passe ham - 
arbejder hun for plejehjem-
mets beboeres rettigheder.

- Kirsten Hansen er et 

dejligt tappert menneske, 
der har mange bekym-
ringer, men som kommer 
ud af dem ved at hjælpe 
andre, fortæller Andrea 
Kunsemüller, som peger på, 
at Kirsten Hansen trænger 
til opmuntring og frem for 
alt anerkendelse.

- Kirsten Hansen er et 
menneske der ikke skilter 
med det, hun gør, så jeg 
synes, at hun har fortjent 
at blive værdsat offentligt, 
lyder begrundelsen fra 
Andrea Kunsemüller. 

Kirsten Hansen fik månedens buket

Kirsten Hansen i Adsbøl fik overrakt månedens buket af 
Heidi Clausen. Buketten er sponsoreret af Studie 66.
 Foto Jimmy Christensen
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Kværs Autoophug ApS
Tlf. 74659590 - 21299590

Salg af nye og brugte reservedele
Afhentning af skrot med kranbil

Reparationer udføres i nyt værksted

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

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

ALT I 

SERVICE/SALG












alt el-arbejde til 
konkurrencedygtige priser

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

Erik H. Hansen
Frudam 4, Gl. Skovbøl

6200 Åbenrå · tlf. 2424 0451

Nybøl grill
Amtsvejen 15, Nybøl

Tlf. 74 46 88 77
www.nybølgrill.dk

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

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

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

SVEND AAGE THOMSENS

MALERFORRETNING
Varnæs • Telefon 74 68 03 23

Biltelefon 23 39 10 90

Kliplev Service Center
Vestermarksvej 10, Kliplev

6200 Aabenraa
74 68 74 55

FELSTED 
FORSAMLINGSHUS

Henvendelse 
vedr. udlejning:

Telefon 74 68 59 29

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

Autoriseret elinstallatør

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

Velkær 11 - Gammel Skovbøl - 6200 Aabenraa

Varnæsvej 535, Felsted - 6200 Aabenraa

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

mail@kalvoebadehotel.dk
www.kalvoebadehotel.dk

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

Mail: chregnskabsservice@hotmail.com

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

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

rejser, ud� ugter osv. 

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

Quorp Busser
Stenvej 8 - 6300 Gråsten

Tlf: 74650850 - Fax: 74650851

Køl – Frost -
Varmepumper  

FRI-KØL 
aut.kølefirma 
v/Dion Jensen 

dj@fri-koel.dk /tlf30516434 

GRÅSTEN KURÉR 
den lokale kurér og 

pakke transport

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

www.6300kurer.dk

BENT CHRISTENSEN
TØMRER & SNEDKERFORRETNINGApS

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

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

VinduesMester

SØGÅRD MASKINSTATION
• ALT MASKINSTATIONSARBEJDE

& ENTREPRENØR
AUT. KLOAKMESTER

• ALT I NEDSIVNINGSANLÆG OG KLOAK

Tlf. 74 68 82 52 • Mobil 20 29 92 52

Kloakrotten.net

74 60 85 04 ∙ 20 47 55 11

Kloak- og entreprenørarbejde udføres:

Bygaden 2 · Hønsnap · 6340 Kruså · www.kloakrotten.net

 · Separation af kloak
 · Nedsivningsanlæg
 · Minirensningsanlæg
 · Dræning
 · Belægning
 · Støbearbejde
 · Forsikringsskader

 · Udgravning af sokler
 · Sandpuder
 · Salg af muldjord

Pasning af store  og små arealer:  Græsslåning og  ukrudtssprøjtning

Mindehøjtidelighed på Slotsbakken
66 års dagen for lederen 
af Grænsegendarmeriet, 
oberst paludan-Müllers 
kamp mod besættelses-
magten blev mindet ved 
en mindehøjtidelighed på 
Slotsbakken den 26. maj.

Samtidig mindedes man 
65 året for befrielsen og 

mindedes de 43 grænse-
gendarmer, som mistede 
livet under 2. Verdenskrig.

Mogens p. C. Jacobsen 
indledte højtideligheden, 
hvorefter der blev nedlagt 
blomster ved Mindemuren 
og den ny opsatte mide-
tavle af repræsentanter for 
Skatteministeriet, Dansk 
Told & Skatteforbund, 4. 
maj udvalget i Gråsten, 
Grænsegendarmernes 
Fanekommando, og af 
Holger Jakobsen, hvis 
kone var pige i huset hos 
paludan-Müller under 
krigen. 

66 årsdagen for oberst 
Paludan Müllers 
kamp blev mindet med 
kransenedlæggelse.
 Foto Jimmy Christensen
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Salgstanker? Få en gratis salgsvurdering hos os.

Vi kender vejen

www.estate-maeglerne.dk

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

Sundsnæs 19, 6300 Gråsten - Nørregade 2, 6330 Padborg

Salg og vurdering
Randi Jørgensen

Mægler-assistent
Nicole Møller

Indehaver
Kjeld Faaborg

GRÅSTEN - NALMADEBRO 36
Dejligt hus med hyggelig have

Huset har en meget spændende - nærmest svensk inspireret
indretning som oser af miljø og velvære. Et hus der skal opleves!

1.490.000Kontantpris:
75.000Udbetaling:
8.718Brutto:
7.258Netto:

Alternativ finansiering:
4.273 / 3.707Pauselån® F1:

109 / 109Bolig / kld. i m²:
917Grundareal i m²:

1948Opført:
1 / 1Stuer / vær.:

Sagsnr: 120-1 1- familieshus

GRÅSTEN - STENGERODDEVEJ 1
Charmerende rødstenvilla med kig til vandet

Stor rødstensvilla der fremstår yderst præsentabel med store lyse
rum, altan hvorfra der er kig til vandet samt have med stor terrasse.

1.895.000Kontantpris:
95.000Udbetaling:
10.926Brutto:
9.282Netto:

Alternativ finansiering:
5.347 / 4.817Pauselån® F1:

208 / 60Bolig / kld. i m²:
343Grundareal i m²:

1922/96Opført:
2 / 4Stuer / vær.:

2Etage:
Sagsnr: 263-1 1- familieshus

NY PRIS

GRÅSTEN - TOLDBODGADE 1
Stor rødstensvilla ved Gråsten havn

Stor velholdt rødstensvilla med mange oprindelige detaljer. Villaen
rummer et samlet boligareal på 165 kvm. samt 80 kvm. god kælder.  

1.595.000Kontantpris:
80.000Udbetaling:
9.536Brutto:
7.954Netto:

Alternativ finansiering:
4.724 / 4.113Pauselån® F1:

165 / 80Bolig / kld. i m²:
522Grundareal i m²:

1930Opført:
3 / 3Stuer / vær.:

Sagsnr: 140 1- familieshus

ALNOR - FJORDKOBBEL 7
Rummeligt familiehus med muret garage

Et dejligt parcelhus, perfekt til den pladskrævende familie. Huset
har fået nyt tag i 2003 og fremstår meget velholdt med store rum.

1.390.000Kontantpris:
70.000Udbetaling:
8.459Brutto:
7.451Netto:

Alternativ finansiering:
4.312 / 4.138Pauselån® F1:

183Bolig i m²:
756Grundareal i m²:

1967/78Opført:
2 / 5Stuer / vær.:

1Etage:
Sagsnr: 139-1 1- familieshus

BROAGER - EGESKOVVEJ 3
Liebhaverejendom direkte ved Flensborg Fjord

Liebhaverejendom med 3.3 ha. jord, værksted på 112 m2 og dobbelt
garage på 55 m2. Grunden går direkte ned til Flensborg Fjord.

5.600.000Kontantpris:
280.000Udbetaling:

31.988Brutto:
25.088Netto:

Alternativ finansiering:
15.501 / 11.983Pauselån® F1:

291Bolig i m²:
33749Grundareal i m²:

1880/80Opført:
2 / 7Stuer / vær.:

2Etage:
Sagsnr: 231-11 Nedl landbrug

BROAGER - ØSTERGADE 2
Villa med stor lade

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

790.000Kontantpris:
40.000Udbetaling:
5.093Brutto:
4.768Netto:

Alternativ finansiering:
2.736 / 2.885Pauselån® F1:

157Bolig i m²:
960Grundareal i m²:

1890Opført:
1 / 4Stuer / vær.:

2Etage:
Sagsnr: 33-11 1- familieshus

V. SOTTRUP - GRÆSLØKKE 12
Andelsbolig med egen have - NY PRIS

Attraktiv andelsbolig i V. Sottrup, nær Sønderborg og Gråsten.
Andelsboligen er fritliggende med egen lukket have og carport. Fra
boligen er der gåafstand til skole, børnehave, naturområder m.m. 

645.000Andelsbevis:
2.818Mdl. boligafgift:
1.083Mdl. forbrugsafg. a/c:

48-15Sagsnr:

106Bolig i m²:
5453Grundareal i m²:
1988Opført:
1 / 2Stuer / vær.:

1Etage:
AndelsboligBoligtype:

ÅBENT HUS 04.06.10 kl.16-17

TRÅSBØL - TRÅSBØL BYGADE 6
Parcelhus med udsigt over marker

Hus og have har gennemgået stor modernisering og nyanlæggelse.
Bl.a. med nyere døre, vinduer, nye belægningssten og sti ved huset.

825.000Kontantpris:
45.000Udbetaling:
5.283Brutto:
4.591Netto:

Alternativ finansiering:
2.794 / 2.609Pauselån® F1:

119Bolig i m²:
724Grundareal i m²:

1969Opført:
1 / 3Stuer / vær.:

Sagsnr: 25-16 1- familieshus

TRÅSBØL - BØJSKOVVEJ 6
Hobby landbrug med 2,5 ha. jord

Til ejend. hører bl.a.: stald på 221 m2 med 5 hestebokse, sadelrum
og værksted. Maskinhus på 155. kvm. Huset fremstår velholdt. 

2.180.000Kontantpris:
110.000Udbetaling:

13.157Brutto:
10.949Netto:

Alternativ finansiering:
6.653 / 5.762Pauselån® F1:

173Bolig i m²:
25247Grundareal i m²:
1928Opført:
2 / 3Stuer / vær.:

Sagsnr: 24-16 Nedl. landbrug

BOVRUP - SOLVÆNGET 12A+B
Stor ejendom med mange muligheder

Stor liebhaverejendom med 171 m2 beboelse, og 155 m2 erhverv
som kan inddrages til beboelse. Kun fantasien sætter grænser.

1.595.000Kontantpris:
80.000Udbetaling:
9.755Brutto:
7.930Netto:

Alternativ finansiering:
4.966 / 4.104Pauselån® F1:

326Bolig i m²:
2234Grundareal i m²:
1942Opført:
1 / 4Stuer / vær.:

Sagsnr: 72-16 1- familieshus

VARNÆS - VARNÆS SØNDERGADE 15
Rødstenshus med stor have

Huset er roligt beliggende i Varnæs. Indeh. bl.a. renoveret køkken,
toilet, stor stue, soveværelse samt 2 værelse, badeværelse m.m.

695.000Kontantpris:
35.000Udbetaling:
4.427Brutto:
3.815Netto:

Alternativ finansiering:
2.354 / 2.162Pauselån® F1:

117 / 36Bolig / kld. i m²:
971Grundareal i m²:

1955Opført:
1 / 3Stuer / vær.:

2Etage:
Sagsnr: 272-15 1- familieshus

VARNÆS - BLÅKROGVEJ 9
Renoveret hus på stor grund

Huset er landligt beliggende i Varnæs med udsigt til åbne marker.
Fra huset er der kort afstand til Aabenraa Fjord og naturområder.

750.000Kontantpris:
40.000Udbetaling:
4.775Brutto:
4.136Netto:

Alternativ finansiering:
2.523 / 2.337Pauselån® F1:

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

2Etage:
Sagsnr: 833-21 1- familieshus
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Personlig vejledning og service
Tilbudene gælder i hele uge 22

RELAX SHOE

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

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

Sko og Sandaler til herre

÷30%
 

Kære børn

÷20%
 på alle sko og sandaler

Gør far gladSe smart og godt ud på dagen

÷20%
på dame, skind og overtøj

Gælder også sko og sandaler

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

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
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

LOKALE TIL LEJE I GRÅSTEN
Ca. 40 kvm. lokale, som har været brugt til kontor.

Velegnet til zoneterapi eller kosmetolog.
Thekøkken, toilet og lagerrum.

Udstillingsvindue mod Nygade. Ledigt pr. 1. juni.

HENVENDELSE TLF. 74 65 04 98

Stort rykind i Gråsten Oldtimerløbet trak 2.500 
besøgende i højt solskin 
til Gråsten. 450 Harley 
Davidson motorcykler 
havde sat hinanden stævne 
i bymidten, og motor-
cyklerne var linet op til 
beskuelse.

på ringriderpladsen 
betalte 3.565 mennesker 
for at se de henved 1000 
historiske og velbevarede 
køretøjer. 

 Foto Jimmy Christensen
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Gråsten Udlejning
Siden 1973

Borde Stole Porcelæn Fade
Bestik Glas Lysestager 

og meget mere
Også stole med stofsæde til telte osv.
Ring og spørg, vi kan evt. skaffe det

Tlf. 74 651 809 – 40 250 038
Aase og Finn

Selvafhentning af granitskærver, 
sand, sten, grus, � is, 
strandsand, belægningsten

Granit til haven

Alt i anlægsmaterialer Åbent hele ugen 
også weekendLadegårdskov Anlæg

Felstedvej 22, Ladegårdskov, 6300 Gråsten

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

Egen import af granit fra Kina, direkte fra fabrik uden dyre mellemled 
Selvafhentningsplads med trailer drive-in med alt til have og anlæg 

TRAILER DRIVE-IN

Slotsgade 26 Gråsten  Altid et besøg værd

RING 74 65 17 48

50.-
max. kg pris

50,00

10 stk.
ringriderpølser

Slagterens 
hjemmelavede

FRIT 
VALG

9 STÆRKE TIL
GRILLEN

Urtemarinerede 
kalkun� leter
500 g. FROST

Forkogte barbecue 
ribben
500-550 g. FROST

Grillpølser
6-7 stk./700 g. 3 varianter. 

Bø� er af tykstegs� let
2 stk./300 g.  

Peberbø� er 
af tykstegs� let
2 stk./300 g. 

Krydder-
hakkebø� er 8-14 %
5-6 stk./600 g.

Marinerede
kyllingebryst� leter
2-3 stk./380 g. Fra Rose.

3995
max. kg pris 133,17

Kyllinge grillspyd
475-500 g. FROST

Kyllinge hotwings
700 g. FROST

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 5. juni 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

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

Færdig med 
arbejde i Afrika
Efter to månders arbejde 
i Mozambique er montør 
Jørgen petersen, Alnor, ble-
vet færdig med sit arbejde.

- Fabrikken kan forar-
bejde og koge marmalade 
som mango, citrus og ap-
pelsin. Derudover kan man 
aftappe på glas. Det er lidt 
primitivt, men det virker, 
fortæller Jørgen petersen 
og tilføjer, at systuen er 
blevet færdig med plads til 
forløbig seks piger, og kan 
udvides til ti piger.

- Det er dejligt at se at 

symaskiner doneret fra 
Danmark kan blive så 
kontant omsat til gavn 
og glæde i Mozambique, 
siger Jørgen petersen, som 
nævner, at det har været 
en fantastisk oplevelse at 
opholde sig i et land med 
så anderledes en kultur og 
tankegang.

Jørgen petersen begiver 
om få dage sig ud på en 21 
timers lang hjemrejse til 
Danmak, og forventer at 
være hjemme i Alnor den 
6. juni. 

Udlejer 175 
sommerhuse
Hos Sønderhus Ferie bo-
liger i Gråsten har Jens 
S. petersen travlt med at 
udleje sommerhuse.

- Vi udlejer 175 som-
merhuse, og har succes 
med at udleje, fortæller 
Jens S. petersen, der har 

drevet firmaet i 12 år. De 
seneste to år har han dre-
vet firmaet fra Borggade i 
Gråsten. 

Efterspørgslen er så stor, 
at han netop har ansat sin 
kone, Tabea petersen, der 
er uddannet cand. merc. 

Jens S. Petersen og Tabea Petersen har travlt med at udleje 
sommerhuse. Foto Jimmy Christensen
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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

Bustur til
Frøslev Plantage

Onsdag den 16. juni kl. 14.00- ca. 17.30
Skov- og Naturstyrelsens folk viser rundt, 

og fortæller om planter og dyr

Bussen kører i skoven, men vi kommer også på gåtur

AFGANG FRA

Ahlmannsparken kl. 14.00
Alnor Kro kl. 14.05
Rinkenæs Bageri kl. 14.10

Pris incl. Kaffe og kage 100 kr.
Tilmelding til Ulla Gerber 74 65 01 20

Anne Køcks 23 34 09 05

Lokalkomiteen

Gråsten

Rinkenæs og Alnor 
Pensionistforening

Ud� ugt til

Glud 
Frilandsmuseum

Torsdag den 24. juni
Afgang fra Rinkenæs kl. 9.00 med 
opsamling de sædvanlige steder.

Pris 250 kr.
for medlemmer, 275 kr. for ikke medlemmer.

Inkl. i prisen er bustur til Glud ved Horsens, 
guidet tur rundt på Juelsmindehalvøen, frokost 
på museet, rundtur i de historiske bygninger og 
arbejdende værksteder og kaffe på hjemvejen.

Tilmelding senest fredag den 18. juni til:
Grethe tlf. 74653240 eller

Jonna tlf. 74608337, bedst mellem kl. 17-18. 

Vel mødt
Bestyrelsen

Grundlovsmøde
den 5. juni 2010 kl. 12.30

på Rønhave, Hestehave 20, Kær

Program
Tale ved

Minister for udviklingsbidstand
Søren Pind

og Folketingsmedlem
Ellen Trane Nørby

Musikalsk underholdning ved ”Stærk Tobak”

Der kan købes kaffe og kage

SØNDERBORG
KOMMUNE

Gråsten tabte topkamp
Gråsten Boldklubs 1. 
hold spillede lørdag top-
kamp mod Aabenraa i 
serie 4. Det blev en rigtig 
god kamp, der desværre i 
2.halvleg blev ødelagt af 
Lund tofts spillere og træner 
Kim Asmussen, som meget 
berusede dukkede op på 
Aabenraa Stadion.

Aabenraa startede bedst 
og tilspillede sig flere chan-
cer, som Gråstens målmand 
Christian Schøning flot 

reddede. Gråsten fik sig dog 
kæmpet mere og mere ind i 
kampen og overtog spillet. 
Desværre for Gråsten faldt 
der i det 27 minut pludselig 
en returbold ned foran en 
Aabenraaspiller, som spar-
kede den i målet til 1-0.

Dette viste sig at vække 
Gråsten, som totalt satte 
sig på kampen og viste rig-
tig flot spil. Som kampen 
skred frem blev Aabenraa 
trætte og Gråstens gode 

form gjorde underværker. 
Desværre gik det så galt på 
tilskuerrækkerne. Spillere 
fra Lundtoft dukkede op. 
De skulle bruge et nederlag 
til Gråsten for at have en 
chance for at rykke op. 
Det nederlag havde de 
ikke tænkt sig at lade være 
op til Aabenraa, men de 
besluttede sig for at hjælpe 
til, og udviste skandaløs 
opførsel. på et Gråsten 
kontra, hoppede Lundtofts 
træner Kim Asmussen ind 
foran Gråstens Tom Jensen 
for at forhindre Gråsten 
i at gå i kontra og score. 
Dommeren prøvede at få 
Lundtoft spillerne fjernet 
fra stadion, men de nægte-
de at forlade deres pladser.

Til gengæld løb de flere 
gange på banen og resten af 

kampen igennem kastede 
de med dåser og andre 
ting efter Gråsten. Da 
Kristian Tankred scorede 
til 1-1, hvilket ville give 
Gråsten 1. pladsen, blev det 
for meget for en del af de 
fulde Lundtoft spillere, der 

prøvede at kæmpe sig frem 
for at starte et slagsmål med 
Gråsten spillerne, hvilket 
resulterede i en slåskamp 
imellem en del af publi-
kum. I forvirringen scorede 
Aabenraa til 2-1 i aller sid-
ste sekund.

- En flot og velspil-
let kamp der totalt blev 
overskygget af Lundtofts 
dårlige opførsel, siger chef-
træner rasmus ringgaard, 
som peger på, at kampens 
dommer nu har videregivet 
sagen til JBU . 

Gråsten Boldklubs kamp 
i Aabenraa i lørdags blev 
overskygget af skandaløs 
opførsel fra Lundtofts 
spillere og træner Kim 
Asmussen. Cheftræner 
rasmus ring gaard for-
tæller, at Gråsten spillede 
imod Lundtoft i forrige 
weekend, og de var lørdag 
ude at se Gråsten spille 
imod Aabenraa.

- De mødte fulde op og 
ødelagde totalt kampen. 
Noget som både vi klubber 
der spillede og dommeren 
har indsendt en protest til 
JBU over. Især Lundtofts 
træner gik forrest i optøjer-
ne. De kastede med ting, 

startede slåskamp, løb 
ind på banen flere gange 
og rev fat i spillere for at 
undgå, at der blev scoret. 
Alt dette fordi at Lundtoft 
skulle bruge et bestemt 
resultat imellem Aabenraa 
og Gråsten for, at de sta-
dig var med i kampen om 
oprykning. Dette er meget 
skandaløst af en klub og 
er en af de værste sager 
i Sønder jylland i meget 
lang tid. Det kan ende 
med stor bøde til Lundtoft 
og udelukkelse af flere af 
deres spillere og træner, 
understreger rasmus 
ringgaard. 

Lundtoft opførte 
sig skandaløs

FODBOLD
Gråsten Stadion

Lørdag den 5. Juni kl. 15.30

Serie 4 – Bolderslev

Øvrige kampe:
Søndag den 6. Juni kl. 14.00: U-18 piger - Kolding/NR. Bjert Årsbjerg
Søndag den 6. Juni kl. 16.00: Serie 5 - Skelde Årsbjerg
Torsdag den 10. Juni kl. 18.00: U-13 drenge - Egen UI Stadion
Lørdag den 12. Juni kl. 14.00: U-18 piger - Vojens Årsbjerg
Søndag den 13. Juni kl. 13.00: U-15 drenge - Starup Årsbjerg

Målaktionær nr. 38 har vundet

Gratis entre til samtlige kampe
Husk kampen den 9. Juli kl. 18.00 her på stadion

Se vores hjemmeside 

– live

På Gråsten Friskole får du den samme overskuelige og trygge 
skolestørrelse, som du kender fra din lokale skole. Her er der 
plads og tid til hver enkelt elev - også i de ældste klasser.

Men hvad er en friskole? 
Kom og se, spørg og oplev os:
Gråsten Friskole vil gerne invitere til åbent hus for kommende 
6. - 7. og 8. klasses elever og forældre, d. 8. juni kl. 19-21.

Aftenens indhold:
•  Lidt om friskolens værdier, visioner og fremtiden 
•  Den nye overbygnings struktur, 7. 8. og (fra 2011:) 9 klasse.
 om faglighed, kreativitet, medindflydelse og projektarbejde
•  De store elever fra Gråsten Friskole fortæller om at være  
 friskoleelev og besvarer spørgsmål fra eventuelle nye   
 klassekammerater. 
•  Se planerne for den nyrenoverede skole i Adsbøl, som den  
 vil se ud ved skoleårets start i august 2010. 
• Der serveres forfriskninger og kaffe under arrangementet.

Alle er velkomne - også forældre/elever til de mindre klasser.
Vi glæder os til at se jer.

Gråsten Friskole 
får plads til flere klassekammerater 
i 6. - 7. - 8. - 9. klasse  Er det dig?

Åbent hus på 
Gråsten Friskoles 

nye adresse 
Sønderborg Landevej 67, Adsbøl

8. juni kl. 19-21

Gråsten Friskoles 
G

råsten Friskole

Du er altid velkommen til at få en snak om friskolen med skoleleder Bente Sloth-Møller på tlf. 74 65 39 29
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Helt enestående og unik mulighed for at bygge din drømmevilla i 1. række til vandet!!!
Kom til  ”ÅBEN GRUND”  lørdag den 5. juni kl 14.00 - 15.00.

Hør også mere om den super fl otte, smagfuld indrettede arkitekttegnede villa på 158 m² (for den kræsne køber). 
Komplet indfl ytningsklar inkl. have, terrasse og hæk m.m. I alt inkl. moms kr. 1.795.000,00 + grund

Sagsnr.: 703-4210   Emmas Have 2 RESERVERET
Sagsnr.: 703-4211   Emmas Have 3 Kr. 695.000
Sagsnr.: 703-4212   Emmas Have 4 Kr. 985.000
Sagsnr.: 703-4213   Emmas Have 5 Kr. 695.000
Sagsnr.: 703-4214   Emmas Have 6 Kr. 780.000
Sagsnr.: 703-4215   Emmas Have 7 RESERVERET 
Sagsnr.: 703-4216   Emmas Have 8 Kr. 780.000
Sagsnr.: 703-4217   Emmas Have 9 Kr. 955.000
Sagsnr.: 703-4218   Emmas Have 10  Kr. 695.000
Sagsnr.: 703-4219   Emmas Have 11  SOLGT

Se mere på home.dk

BROAGER
v/ Merete Lund Brock & Henning Brock
Statsaut. ejendomsmæglere, MDE
Storegade 7, 6310 Broager
broager@home.dk

Tlf. 74 44 16 98
www.home.dk EJENDOMSMÆGLERKÆDE FOR DANSKE BANK KONCERNEN

Emmas Have
10 byggegrunde på Gråsten Havnefront

RESERVERET

RESERVERET

    SOLGT
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tilbyder
SLAGTEREN

tilbyder
DELIKATESSEN

tilbyder
BAGERENPØLSEMAGERIET

10 stk

2000

Chiquita
bannaer

2 stk

Rib-eye

350 gr

6000

Ringrider
pølser

8 stk

4995

Danske
agurker

2 stk

1000

Fås kun 
hos os

10 kg

5995

Grillkul

pr bk 19,95
ta 2 for

3500

Til grillaften
Grøn salat
Pasta salat
Kartoffelsalat
Coleslaw
Italiensk salat
Karry pasta

Græskar
rugbrød

Wienerkringle

1895

2695

Amo hvedemel
2 kg

 Krydder eller 
hvidløgs
baguettes

ta 2x2 kg
kun

2500

kun

900

fl ere 
varianter

frit valg

frit valg

Løgumkloster rugbrød

Cartedor
is

1000

kun

2000

Lavet efter de

originale
Kurzke
opskrifter

Røget
kamben

pr ½ kg

2995

kun

995
kun

1000

Friskåret Pålæg
pr lag

¼ Fransk brie
ca 250 gr

rabat 
fratrækkes 
ved kassen

Vi har
startet

grillsæsonen

Sunmaid Rosiner
500 gr

kun

1000

EKSTRA 
SØNDAGSTILBUD
10-16

max 4 pr kunde tilbuddet gælder kun søndag

Torsdag 9-19
Fredag 9-20
Lørdag
Grundlovsdag lukket
Søndag 10-16

Kærgården 
alm eller let

2 stk

1895
begrænset parti

begrænset parti

ÅBNINGSTIDER 

Alt
børnetøj

÷30%

SuperBrugsen Gråsten             .  tlf. 73 65 26 00 . www.talent-for-butik.dk

Gråsten

An
no
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en
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kt
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ed
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rb
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d 
fo

r t
ry

kf
ej

l

Søndag åben fra 10-16
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Gråsten slotskirke 
Søndag den 6. juni kl. 10.00 ved Jan Unold

Adsbøl kirke
Søndag den 6. juni kl. 9.00 ved Jan Unold

kværs kirke 
Søndag den 6. juni kl. 14.00 ved Preben Holm

broAGer kirke
Søndag den 6. juni kl. 10.30 
ved Stefan Klit Søndergaard

Felsted kirke
Søndag den 6. juni kl. 10.00 

Hans Jørgen Østergaard

eGernsund kirke
Søndag den 6. juni kl. 10.30 

Mai-Britt Josephsen Knudsen

rinkenæs kirke
Søndag den 6. juni Rinkenæs Korskirke 

kl. 10.30 ved Mai-Britt Knudsen

kliplev kirke
Søndag den 6. juni kl. 10.00 ved Eva Wiwe Løbner

vArnæs kirke
Søndag den 6. juni kl. 9.00 

ved Hans Jørgen Østergaard

nybøl kirke
Søndag den 6. juni kl. 10.00 

ved Henrik Nygaard Andersen

vester sottrup
Søndag den 6. juni kl. 10.30 
ved Vibeke von Oldenburg

ullerup kirke
Søndag den 6. juni kl. 9.00 
ved Vibeke von Oldenburg

nordschleswiGsche 
Gemeinde

(Den tyske frimenighed)
Søndag den 13. juni kl. 10.30 Nordborg

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

Bryllup i 
Adsbøl Kirke

Sanne Johannsen og Mikael Dorow, Østerbakken 11, Adsbøl, 
er blevet gift i Adsbøl Kirke. Foto: SG Foto Gråsten

Kære tina
Vi ønsker dig et stort tillykke 

med de 40 år i søndags 
og takker for en god fest

Mange knus
Heidi, Dorte, Dorthe, Birte, 

Jette, Janne og Anne

Hej niels
Hjertelig tillykke med 10 års fødselsdagen
Håber du får et par festlige dage ud af det

Kærlig hilsen Morten, Lars, far og mor

Lørdag den 5. juni bliver

tanja Lorentzen
datter af Lone og Horst Lorentzen, Gråsten

viet til

Marc Preiss
søn af Dagny og Bert preiss Augustenborg

Vielsen foregår i Augustenborg Slotskirke

Hjertelig tak
For den store opmærksomhed ved vores guldbryllup.

Tak for morgensang
En særlig tak til vore børn og svigerbørn og 

til “Lømmelklubben” for stor hjælp
Ulla og Kaj Petersen
Bryggen 20, Gråsten

Kære Maja
Du ønskes hjertelig tillykke

med din dåb den 6. juni
Af oldemor, oldefar, 
morfar og mormor

Støtteklubben for KTUIF
afholder

Lottospil
Torsdag den 3. juni kl. 19.00

i teltet på festpladsen i Kværs

Der spilles om 30 gevinster
+ 3 ekstragevinster

Vel mødt Støtteklubben
P.S. Prøv også vores tombola, der � ndes på pladsen

Fællesspisning 
i Kværs
Fire dages sportsfest i 
Kværs afrundes med lør-
dagsbal, grillstegt pattegris 
og dans. Formand for 
Kværs-Tørsbøl Ungdoms- 
og Idrætsforening, Hans 
Lenger, er spændt forud for 
lørdagsballet.

- Jeg håber, 

lokalbefolkningen bakker 
op. Folk er velkomne til at 
tage deres egen madkurv 
med. Der er stadig ledige 
pladser, fortæller Hans 
Lenger, der forventer 130 
mennesker til det traditi-
onsrige lørdagsbal. 
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B r o a g e r

VEMMINGBUND 
STRANDCAFÉ

tilbyder

HVER FREDAG  FRA 18-21
SPARERIBS BARBECUE

med masser af spændende tilbehør

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

HUSK! Børnene kan også være med til

½ pris

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

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

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

HVER SØNDAG  HELE ÅRET FRA 12-20

GOD GAMMELDAWS
ÆGGEPANDEKAGE kr 98,-

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

Hjertelig tak
For venlig deltagelse ved

Helga Jørgensens begravelse
Hilsen

Peter Jørgensen og familie

Sommerkoncert
I BROAGER KIRKE

SØNDAG DEN 6. JUNI KL. 16.00

Broager Kirkekor
Gratis adgang

Søndag den 4. juli kl. 20.00
i det store festtelt på ringriderpladsen i Broager

Tilmelding af deltagere til
Marlene J. Petersen tlf. 30266310

Senest den 14.6.2008

Deltagere fra Sønderborg Kommune vil have fortrinsret, 
først til mølle princippet.

Efter tilmeldingsfrist udsendes informationsmateriale til deltagerne!

Broager Grand Prix
og Talentkonkurrence

2010

�

Koncert i Broager Kirke
Tirsdag den 8. Juni kl. 19.30

Orgel
koncert

Medvirkende
Konservatoriestuderende

samt
Elever og lærere fra 

Sønderborg Musikskole
Gratis adgang

Tysk børnehave ønsker nyt gulv
For tiden er Kindergarten 
Broacker i gang med at 
søge sponsorstøtte til et 
nyt gulv og en ny radiator.

- Det er et projekt 
til 150.000 kr, som vi 
ikke selv har råd til at 

finansiere, fortæller be-
styrelsesmedlem i den 
tyske børnehave, Helene 
Lausten, som har sendt 54 
ansøgninger ud til fonde 
og virksomheder.

- Gulvet trænger virkelig 
til at blive udskiftet, og vi 
er glade for den vellighed, 
vi allerede har mødt, for-
tæller Helene Lausten.

Den tyske børnehave har 
28 børn, og er fuldt belagt 
frem til 2012. 

Dødsfald
Helga Jørgensen, Broager, 
er død, 90 år. Hendes ud-
dannelse som landmands-
kone begyndte i hjemmet i 
Avnbøl, og blev fortsat i de 
pladser, som hun havde på 
egnen.

Hun blev gift med peter 
Jørgensen, og de drev i 
mange år på dygtig vis 
et landbrug i Iller. Hun 
interesserede sig meget for 
blomster og have, og var ak-
tiv i husmoderforeningen.

For fem år siden flyt-
tede hun med sin mand til 
Broager. De udgorde i en 
menneskealder et ubryde-
ligt makkerskab. Foruden 
sin mand efterlader hun 
en søn, Chresten, der bor i 
Varnæs. 

Grand Prix 2010 i Broager
Traditionen tro holdes der 
Grand prix i Broager. Det 
sker søndag den 4. juli kl. 
20.00. Frem til 14. juni kan 
man tilmelde sig til den 
store talent konkurrence og 
være med på scenen i det 
store fest telt på ringrider-
pladsen i Broager.

- Vi håber på, at der 
vil dukke rigtig mange 

sangtalenter frem i lyset – 
store som små.

Alle er velkommen til at 
deltage både solister, kor, 
bands eller en kombination 
af disse, fortæller Marlene J. 
petersen.

Der er en premie til alle 
deltagere samt en penge ge-
vinst til vinderen. Som ved 
de tidligere år vil vinderen 

af de forskellige alders ka-
tegorier optræde ved ringri-
derfrokosten mandag aften. 

- Måske er det dig, der er 
stjerne for en aften, lyder 
det fra Marlene J. petersen, 
som opfordrer alle der har 
lyst til at stå på scenen og 
fyre den af til at tilmelde 
sig. 

- Der vil også være speciel 

underholdning i pausen, 
som bestemt vil være med 
til skrue niveauet for denne 
i forvejen fantastiske aften 
helt i top, nævner Marlene 
J. petersen.

Tilmelding til Grand prix 
og talentkonkurrencen 
2010 skal ske inden den 14. 
juni til Marlene J. petersen 
på tlf. 3026 6310. 

Gulvet trænger til at 
blive skiftet ud i den tyske 
børnehave.
 Foto Jimmy Christensen

Lukker tandklinikker
12 børnetandklinikker 
spredt ud over Sønderborg 
Kommune skal reduceres 
til fem eller måske tre. Det 
betyder, at tandplejeklinik-
ken i Broager nedlægges.
Den nye tandplejestruk-
tur er i høring frem til 
15. juni. 

Tak fordi du handler lokalt
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MALERENS LAGERSALG
v/ Ravns Malerfi rma

Tlf. 74 44 27 24
Bil 40 74 27 24   

– alt malerarbejde udføres
– altid et godt tilbud i butikken

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

VESTERGADE 27 • 6310 BROAGER

Broager

VVS ApS

Arne Hadberg Vesterbakke 2, Broager ∙ Tlf. 74 44 24 04

CERTIFICERET FORHANDLER AF 

Varmepumper

Varmepumper til 
helårsboliger og 
sommerhuse

Udskift oliefyret 
med jordvarme

UDFØRER AL VVS ARBEJDE

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

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

Ring og hør nærmere på 
telefon 61 60 08 08

BROAGER BILSYN
Ramsherred 3
6310 Broager

ALT I AUTOREPARATIONER
køb - salg af biler

Brovej 90
6310 Broager

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

FROMMS AUTOSERVICE
BROAGER A

P
S

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

Kim's Cykelservice
v/ Kim Gottlieb

Alt i cykelreparationer
Salg af cykler og tilbehør

ÅBNINGSTIDER
MANDAG-FREDAG KL. 7.00-18.00
LØRDAG KL. 9.00-13.00

www.kimscykelservice.dk Jeg henter og bringer
Skeldevej 17, 6310 Broager Telefon 7444 9409

Kør ad Mølmark 
1,5 km udenfor

Broager

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

broagerauto@tdcadsl.dk

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

Altid små priser på olieservice, samt 
serviceeftersyn efter bilens foreskrifter

Få en pris på den service som passer dig

Mulighed for lånebil

Døgnvagt 4 + 6 pers. vogne

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

Broager
v/ Helge Jørgensen

Tlf. 20 83 63 10

Ansigtsløftning 
i Egernsund

Af Leif Møller Jensen

pladsen ved genforenings-
stenen i Egernsund har 
fået en ansigtsløftning. 
Den gamle beplantning 
og ukrudtet er væk. Det er 
Egernsund Borgerforening, 
der ejer jorden, hvor 

genforeningsstenen står, 
som har udført arbejdet 
med frivillig arbejdskraft. 
Materialerne er venligst 
blevet sponsoreret af byens 
og egnens erhvervsdri-
vende. Der mangler endnu 
lidt beplantning, men det 
kommer senere. 

Genforeningsstenen har fået en ansigtsløftning.

Ole Politi sagde 
farvel til Broager
Efter 24 år på posten er 
den 62-årige Ole Juhl 
gået på pension som 
landbetjent i Broager og 
Sundeved. Det skete ved 
en reception på Broager 
Brandstation, hvor godt et 
halvthundrede mennesker 
mødte op for at sige farvel.

Ole Juhl flytter tilbage til 
sin fødeby Esbjerg, hvor 
han har købt en lejlighed, 
og vil nyde sit otium.

Det er endnu usikkert, 
om der kommer en ny 
landbetjent i Broager og 
Sundeved i fremtiden. 

Gør klar til 
ringridning

Formand for 
Broager og Omegns 
ringriderforening, Niels 
Frederik Jensen, er klar 
til årets ringridning. på 
forårsforsamlingen tirsdag 
den 1. juni kl. 19.30 på 
Nette Jensen i Skelde gen-
nemgår han ringriderfesten 
fra start til slut.

- Der kommer en 
række nye tiltag, lover 
Niels Frederik Jensen, 
der videre oplyser, at 
Frederikke Stærdahl 
bliver ny tovholder på 
børneringriderfrokosten.

Det store optog med de 
opfindsomme udklædte 
voksne cykelringridere 
fredag aften bliver igen et 
tilløbsstykke, og mange er 
ved at lægge hovedet i blød 
omkring optoget.

programmet for ringrid-
ningen husstandsomdeles 
på Broagerland 15.-16. 
juni. 

Formand for Broager og 
Omegns Ringriderforening 
Niels Frederik Jensen (t.v.)
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HUSK
Lukket

Grundlovsdag
lørdag den 5. juni

8 stk

1000

 Luxury 
husholdningspapir

Carlsberg 
eller Tuborg

Kohberg 
Pølsebrød

2 x 250g

1895

2000

Kærgården 

NYHED
Solsikkerugbrød

 Family 
Mix

Wienerpølser
960 g

ca. 20 stk

4995

Spar
5,95

Spar
8,95

Spar
4,00

Spar op 
til 23,90

Spar 
11,00

6 pk

9995
kun

7500

UGENS COOP
Rosiner

500 g

895

Spar
69.00

Fuglsang 
gaveæske

6995

Kelloggs 
Morgenmad

2 pk

4000
30 fl 

9995

2 stk  
Entrecote + 
Weber Tangsæt

12500

Hugo Boss
Deodorant

10000

Carlsberg gaveæske

Skagenshorn

4 stk 2500

9995

4 Tournedos 
+ 1 fl  rødvin

20000

+ emballage

+ pant

+ emballage

begrænset parti

Mallorca
kartofl er

pr ½ kg 

095
Hørup Kartoffel
spegepølse

4995

SPIL og lotto 
lykkepose

Fra 

10000

Spar 
55,75

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

Husk Fars Dag den 5. juni Åben søndag 
10-16
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L u n d t o f t

MÆRKEN
LØBET

Kliplev

Kliplev

Løbet er arrangeret af:Der kan købes 
fadøl og 

ringriddere til 
billige priser

GRATIS
at deltage

Lodtrækning 
om masser af 

præmier

1 gratis fadøl 
til de første 

200 voksne der 
gennemfører løbet

og

Som optakt til årets Kliple Mærken 
arrangerer SuperBrugsen i samarbejde med 

Kliplev Løbe og Motions Klub (KLOMK), 
et gadeløb i Kliplev by

Onsdag den 9. juni 2010
kl. 19.00

med start og slut fra SuperBrugsen

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 KLOMḰ s 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

Se hele programmet på

www.kliplemaerken.dk

Kliple’ Mærken

HESTE- OG 
KRÆMMER-
MARKED
lørdag d. 12. juni fra kl. 8.00

NB: Kun 
sunde og 

raske dyr - ikke 
klovbærende 

- må medbringes.

Projekt2_Layout 1  25/05/10  12.21  Side 1

KLIPLE� MÆRKEN 2010
KÆMPE
LOTTOSPIL

torsdag den 10. juni
kl. 19.30 i Kliplevhallen
Mange fine gevinster.
SIDEGEVINSTER PÅ HVERT SPIL
samt amerikansk lotteri i pausen.

Se hele programmet på

www.kliplemaerken.dk

Projekt2_Layout 1  25/05/10  12.23  Side 1

Af Jens Jaenicke

Traditionen tro blev der 
uddelt store pengebeløb 
til lokale foreninger fra 
Kliple' Mærken Fonden, 
da der lørdag var salg 
af billetter til Kliple' 
Mærken. 15 forenin-
ger havde ansøgt, og 9 
foreninger var blevet 

godkendt til at modtage et 
pænt pengebeløb.

Mange overværede 
penge over rækkelsen, 
deriblandt beboere fra 
Kliplev pleje hjem. Mange 
af beboerne blev hjulpet 
derhen i deres kørestol af 
venlige hjælpere. I alt blev 
der uddelt 132.000 kr. fra 
Mærken-Fonden.

Følgende fik overrakt 
penge:

Kliplev frivillige Brand-
værn 20.000 kr.

Kliplev Spej derne 
23.500 kr.

Håndværkerforeningen  
13.500 kr.

Voksenundervisningen 
5.000 kr.

Strågårds Smedie 
11.237 kr.

Søgård Tennisklub 
10.000 kr.

Åben Hal 10.000 kr.
LIF Gymnastik 

33.935 kr.
Lokal historisk Forening 

5.000 kr. 

En række lokale foreninger 
modtog støtte fra Kliple' 
Mærken Fonden. I alt blev 
der uddelt 132.000 kr.

Penge 
løs
Sydbanks afdeling i 
Kliplev bliver fra den 14. 
juni kasse- og pengeløs. 
De ansatte vil i fremtiden 
ikke have adgang til kon-
tanter. Kunderne kan dog 
fortsat hæve kontanter 
fra Dankort automaten, 
ligesom de kan indbetale 
beløb og bestille valuta til 
ferien. 

Satser på 200 løbere

Pengeregn 
i Kliplev

Som optakt til Kliple' 
Mærken arrangerer 
Kliplev Løbe og Motions-
klub onsdag den 9. juni 
et Mærken Løb. Det 
sker i samarbejde med 
SuperBrugsen Kliplev.

- Vi satser på 200 løbere. 
Det skulle gerne blive et 
traditionsrigt motionsløb, 
fortæller klubbens for-
mand Bendix Wolff.

Løbeklubben blev stiftet 
19. august 2009, og har 
83 medlemmer. Tre gange 
om ugen samles man til 
løb, og der plejer at delta-
ge 20 personer hver gang.

Bestyrelsen består ud-
over formanden af per 
Jensen, Dorthe Jensen, 
preben Hansen og Tina 
Friis. 

Bendix Wolff starter et 
Mærken Løb.
 Foto jimmy Christensen
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Kliplev

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

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

Åben Grundlovsdag
Lørdag den 5. juni

Butik fra 8.30 til 16.00
 Bageren fra kl. 07.00

Tilbudene gælder fra onsdag den 2. juni til Grundlovsdag lørdag den 5. juni

Frit valg

1000

Lambi papir
3 køkkenruller eller 
6 toiletruller
Begrænset
parti

Max 4 pakker
pr. kunde.

Fuglsang
Bær Bar
Gaveæske med 
6 forskellige øl 

Slagteren holder FARSdag fredag d. 4.juni
1 kg. Hakket
kalv og fl æsk
8-12%

Nonfood rester
Spar …25%
Spar …35%
Spar…50%

7500
+ pant

10 stk

2000

Chiquita 
bananer
Mellem
amerikanske
kl. 1

kun

4995
3000

Gaveide til Fars Dag

… kom ind og gør en go handel!

F. Eks.
Rosenbænk
hynde

Tilbuddet gælder kun 
fredag d. 4.juni

Se vores 

annonce 

vedrørende 

Mærkenløb

Slagteren 

holder FARSdag 

fredag m
ed et 

godt tilbud
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Trykimprægneret træ
18x100 mm hegnsbrædder  kr m 3,75
38x57 mm lægter  kr m 6,50
75x75 mm stolper  kr m 17,-
100x100 mm stolper  kr m 28,-
28x120 mm høvlet terrassebrædder  kr m 10,95
45x95 mm høvlet reglar  kr m 14,-
45x120 mm høvlet reglar  kr m 21,-
45x145 mm høvlet reglar  kr m 27,-
22x120 mm klinkbeklædning  kr m² 99,-

Partivarer i trykimprægneret træ
22x120 mm høvlet terrassebrædder  kr m 6,50
15x120 mm ru-beklædning  kr m² 69,-
15x95 mm blokhusbeklædning  kr m² 69,-
28x120 mm høvlet terrassebrædder 
pakke a144 stk længde 240 cm  kr pakke 2765,-
38x57 mm høvlet lægter pakke a 216 
stk længde 240 cm  kr pakke 2250,-
45x170 mm høvlet reglar pakke a 20 
stk Længde 420 cm  kr pakke 1470,-
Længde 540 cm  kr pakke 1890,-
Længde 600 cm  kr pakke 2100,-
45x145 mm høvlet reglar 420 cm ialt 70 stk  kr m 15,-
28x120 mm høvlet terrassebrædder ” 
brun impr” 126 stk 300 cm  kr m 13,-

Gulv-loft-trælast
19x100 mm forskalling 100 mtr  kr 300,-
15x120 mm rustikbrædder a-kvalitet  kr m² 79,-
Massiv fyr husmandsgulv endenotet 
ovntørret økonomi kvalitet
20x135 mm  kr m² 80,-
25x135 mm  kr m² 99,-

Diverse partivarer
Tophængt vinduer m lavenergi glas 
119x119 cm 7 stk  kr stk 999,-
Udhusdøre 80x190 cm 6 stk  kr stk 899,-
Murstensoverliggere t. indvendig 
165 cm 100 stk  kr stk 99,-
38x57 lægter 210 cm ialt 250 stk 25 stk  kr 199,-
15x120 mm ludbeh. rustik 20 m² ialt  kr 799,-

Plader
9 mm x-� ner m spor 122x244 cm  kr stk 159,-
12 mm x-� ner m spor 122x244 cm  kr stk 189,-
12 mm tagx� ner 122x244 cm  kr stk 199,-
15 mm tagx� ner 122x244 cm  kr stk 219,-
18 mm tagx� ner 122x244 cm  kr stk 279,-

Tagprodukter
Trapetzstålplader v. 50 m²  kr m² 79,-
Tagstenspro� l stål v. 100 m²  kr m² 79,-
Svejse overpap pf 5500 sort 1x5 mtr  kr rl 349,-
Benders betontagsten 2 k palema sort 
eller teglrød incl diff. åbent undertag 
v. 100 m² og komplet tagløsning  kr m² 46,95

Priser er inklusiv moms.
Kontant betaling. Levering efter aftale.

ÅBNINGSTIDER
Mandag – fredag kl. 8.00 - 17.00
Lørdag kl. 9.00 - 12.00

Kliplev Søndergade 10 ∙ Kliplev 6200 ∙ Aabenraa
Tlf.: 7468 1300 ∙ mail@kliplev-lavpris.dk

www-kliplev-lavpris.dk

Byggematerialer 
til fast lavpris

Sibirisk lærk 
partivare 22x145 mm klinkebeklædning 

med mindre produktionsfejl

 kr m² 85,-

Klostervang 49 - Kliplev - 6200 Aabenraa

lægeeksamineret fodplejer Ruth Svendsen
også udebehandling

KLIPLEV SNEDKER- OG
TØMRERFORRETNING
v/ Ervin S. Moldt

LILLEGADE 12 · KLIPLEV
6200 AABENRAA
TELFON 74 68 77 40
MOBIL 20 78 57 70
TELEFAX 74 68 77 41

HUS I BOVRUP UDLEJES
Pr. 1. august eller 1. september

Husleje 4500 kr. + forbrug. Ingen husdyr.
Depositum 3 mdr. husleje.

HENVENDELSE PÅ TLF. 7465 0263

Buketten
Køb blomster på farten

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

Sønderborgvej 161, Tumbøl
6200 Aabenraa

27 52 52 93

Se hele programmet på

www.kliplemaerken.dk

Fredag den 11. juni

kl. 19.00 i det store telt

Billetbestilling på anneli@kliplevnet.dk

Lækker buffet og 

topunderholdning med

Projekt2_Layout 1  25/05/10  12.17  Side 1

Strygende salg 
af billetter

Af Jens Jaenicke

Folk strømmede lørdag i 
det smukke vejr til Smedien 
i Kliplev for at købe bil-
letter til Kliple' Mærken. 
Især var der stor interesse 
for at købe billetter til den 
store buffet fredag den 11. 
juni. Salget af billetter gik 

strygende. Der blev serveret 
gratis grillpølser og glas øl.

rebbøl Sving Band un-
derholdt med hyggelig 
musik, og "pølseristerne" 
arbejdede på højtryk. 500 
pølser måtte have en tur på 
risten, og lige så mange glas 
øl fandt vej til de lækker-
sultne gæster. 

Det blev en rigtig fin folkefest, som traditionen tro holdes 
hvert år forud for Kliple' Mærken.

Mini Playback 
konkurrence
Et af de nye tiltag under 
årets Kliple' Mærken er en 
Mini playback konkurrence 
for børn og unge til og med 
12 årsalderen.

- Det er gratis at deltage, 
så hvis man er 12 år el-
ler derunder og har lyst 
og mod på at optræde i 
det store mærkenstelt, så 
er det nu man skal til-
melde sig, fortæller Severin 
Sivesgaard.

Eneste betingelse for at 
deltage er, at man er til-
meldt og medbringer egen 
CD, som man så synger 
eller mimer til.

Konkurrencen foregår 
om søndagen fra kl. 12.30 
og varer til kl. 14.00, hvor 
Mærkens rock - konkur-
rencen for unge bands, der 
spiller live overtager scenen. 
Denne konkurrence er dog 
allerede fuldt udbooked. 

Dødsfald
Lise Wolff, Kliplev, er 
død 96 år. Hun var født 
og opvokset i Ladegård-
skov. Som ung blev hun 
gift med Anders Wolffs, 
der arbejdede som asfaltar-
bejder. I 1956 byggede de 
hus i Kliplev. I en årrække 

arbejdede hun på padborg 
Fjerkræslagteri.

Hun var et rigtigt familie-
menneske, der var i stand 
til at favne meget. Hun 
efterlader tre sønner Ejner i 
Toftlund, Kaj i Kliplev og 
Bent i Kliplev, fem børne-
børn og fem oldebørn.  

20

mailto:mail@kliplev-lavpris.dk
mailto:anneli@kliplevnet.dk
mailto:anneli@kliplevnet.dk
mailto:anneli@kliplevnet.dk
mailto:lonemb@live.dk
http://www.kliplemaerken.dk


Torsdag 17. Juni Pladsen åben 18.00-24.00
19.00 Sommerlotto ved Eckersberg Friskoles støtteforening

Fredag 18. Juni Pladsen åben fra 17.00-02.00
17.00 Rundbold. Bare mød op!

19.00 Havetraktor/
minicrosser 
ringridning for alle. 
Bare mød op!

21.00 Zumbaopvisning

21.30 Live Musik med 
Hawkeye/Hoe
Kom og få en 
musik oplevelse i 
aldrig vil glemme.

Lørdag 19. Juni Pladsen åben fra 12.00-02.00
14.00 Cykelringridning 

for børn 0-14 år. 
Bare mød op!

19.00 Fællesspisning i teltet. 
Helstegt pattegris med 
tilbehør.
Madbilletterne kan 
købes hos købmanden i 
Blans eller på Center Pub 
til kun kr. 120,- senest 
mandag den 14. juni

19.00 Live musik ved 
Gitte og Stephan

22.30 Live musik ved NOODLES

Søndag 20. Juni Pladsen åben 12.00-18.00
12.00 Ringridningsoptog med Gråsten Garden i spidsen

Optoget går på � g. Rute. Blans Østermark, Smedegade, 
Pottegade, Mosevej, Skoletoften, Blans Østermark.
Mødested 11.30 omme bag tennisbanen.
Medbring en gave til kr. 50,- 
Senest tilmelding mandag den 14. juni. Til Lone tlf. 2820 9393
Vigtigt ingen heste på Sportspladsen

12.00 Sælg selv-kræmmemarked på pladsen for både børn 
og Voksne. Tilmelding ved Margit: 7446 1321

14.00 Børnefodbold. Bare mød op!

14.00 Børneaktiviteter. Bare mød op!

14.30 Lagkagespisning

15.00 Jagthornsmusik

15.00 Støvlekast. Bare mød op!

Center Pub Gråsten, 
Nibes Tivoli og kræmmere 

er på pladsen alle dage
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17.-20. Juni

Blans 
Byfest

Stort krolfstævne 
i Vester Sottrup
Krolfklubben i Vester 
Sottrup har grundlovsdag 
lørdag den 5. juni kl. 9.00-
14.00 stablet et stort lands-
stævne på benene.

- Der kommer spil-
lere fra København og 

Nordjylland. Vi bliver i 
alt omkring 70 spillere, 
fortæller formanden Eluf 
Nielsen.

Stævnet afvikles på 
klubbens baner i Vester 
Sottrup.

Den lokale krolfklub 
oplever så stor succes, at 
man har stoppet for opta-
gelse af flere medlemmer. 
Der er simpelthen ikke 
plads til flere spillere på 
banerne. 

Fabeldyr på biblioteket
Frem til fredag den 19. 
juni kan man på bibliote-
ket i Gråsten se skolebørns 
forskellige bud på, hvordan 
fabel- og fantasidyr ser ud.

Det er tredje og fjerde 
klasse på Eckersberg 
Friskole, der i løbet af 
foråret 2010 har arbejdet 
med emnet fabeldyr og 
fantasidyr. 

De har set på kendte 
fabeldyr fra mytologien, 
såsom basilisker, kentaurer, 
enhjørninger, minotau-
rer og flere. Derefter har 
de fundet på deres egne 
fabel- og fantasidyr. I 
denne proces har de skulle 
tegne og lave skulpturer, 
og eksperimentere med 
forskellige udtryksformer.  
Det er blevet til diverse 
udtryk i linoleumstryk, 
tråd, maling, papmache og 
neocolor. 

Derudover har de også 
skulle fortælle om de-
res fabel- og fantasidyr. 
Nogle har valgt en faglig 
og andre en mere lyrisk 
tilgang. 

Børnene viser deres bud på, 
hvordan fabel- og fantasidyr 
ser ud. 

300 gratis billetter
Torsdag den 17. juni kom-
mer Jytte Abildstrøms 
Teater til Forsamlings-
gaarden i Vester Sottrup.

Det drejer sig om et uden-
dørsteater for hele familien 
og handler om en fødsels-
dag, der ikke går helt som 
planlagt.

Sybylle bor i en nedlagt 
himmelseng med altankas-
ser og egen indgang. I dag 
har hun fødselsdag. Og den 
får hun ikke lov at fejre ale-
ne, for naboerne kommer 

på visit med fuld musik. 
Men så sker der det ene 
og det andet, og der bliver 
vendt op og ned på dyner 
og løgkurve, og noget bliver 
væk og en hemmelighed 
bliver delt. Kan venskabet 
og orkester holde til det?

Det er en forestilling for 
fuld udblæsning. publikum 
kan lytte til de skønne 
klange fra trækbasun, 
euphonium, trompet, 
ukulele, trommer og har-
monika - alt imens dramaet 

udspiller sig midtm i sen-
gen og lige for næsen af 
publikums øjne. 

Aldersgruppe er fra 6 år 
og opefter. Forestillingen 
vises i samarbejde med 
Biblioteket i Vester Sottrup 
og Forsamlings gaarden 
Sundeved.

Der er fri entre. 
Billetter skal afhentes på 
Biblioteket i Vester Sottrup 
fra den 2. juni eller fås ved 
indgangen. Der er 300 
pladser. 
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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

LOKALMØDE
TIRSDAG, DEN 8. JUNI 2010 KL. 19.00 

I NYBØL KLUBHUS
Vi har samlet 3 lokale politikere til lokalt møde om 
kommunens fremtidige budget, hvor vi er vært ved 
kaffen, hvis du kommer og stiller kritiske spørgsmål 
til politikerne

JENS PETER THOMSEN, GRÅSTEN
VENSTRE

GITTE UTTRUP, AVNBØL
FÆLLESLISTEN

ERIK LAURITSEN, BLANS
SOCIALDEMOKRATERNE

Mød op og påvirk de lokale politikere inden der 
skal stemmes om budgettet for næste år. Der er 
lagt op til mange store spareforslag i Sønderborg 
kommune, så kom og gør din ind� ydelse gældende

Alle er velkomne

Avnbøl/Ullerup Landsbylaug
Nybøl Landsbylaug
Blans Landsbylaug

DR1 i Nøffelskoven
I denne uge kommer Dr1 
på besøg i Nybøl for at lave 
et indslag om Nøffel skoven. 
Skovlauget der samlede i alt 
800.000 kr ind til at bygge 
Bål hytte, shelter, amfiteater, 
stjernekiggersofaer, skulp-
turer og meget mere fik 
også 120.000 kr af Tips og 
lottomidlerne.

Dr1 har som noget nyt 
lanceret et indslag i lør-
dagens program "Held og 
Lotto", hvor lottoværtinden 
Thera Hoeyman tager 
seerne med ud i landet og 
besøger nogle af de mange 

forskellige projekter, der har 
fået støtte af tipsmidlerne.

Den 40-årige Thera 
Hoeyman er nok mest 
kendt for sin tid i succes-
bandet Cut N' Move og 
flere soloplader. Thera 
var i længere tid vært-
inde på TV2-programmet 
Eleva2eren sammen med 
Ole Stephensen. Men nu 
har hun kastet sig ud i rol-
len som lykkens gudinde i 
"Held og Lotto".

Med i Nøffelskoven vil 
være Dorthe Ulstrup fra 
Skov lauget sammen med 

en skoleklasse fra Nybøl 
skole. Klassen skal bruge 
nogle af de aktivitetskas-
ser, som skovlauget også 
har fået sponsormidler til. 

Aktivi tets kasserne kan lå-
nes af alle og står i det nye 
KFUM spejderhus. Der ud 
over skal klassen lave sno-
brød, der er sponsoreret af 
Guldbageren. 

Nybøl Sogns
Menighedsråd

Sommerud� ugt
Tirsdag den 15. juni kl. 14.00

Vi mødes ved Menighedshuset kl. 14 
og derefter går turen med bus til

Bov Landbrugsmuseum
På et passende tidspunkt serveres her 

ka� e med sønderjysk brødtorte

Husk tilmelding senest tirsdag den 8. juni
på tlf. 74 46 82 15 eller 74 46 77 95

Borgermøde 
i Nybøl

Topembedsmændenes 
sparekatalog i Sønder-
borg Kommune rammer 
den gamle Sundeved 
Kommune hårdt. For det 
første lægges der op til, at 
Sundeved Ældre center i 
Nybøl lukkes. For det an-
det er Ullerup Børne have 
lukningstruet.

Det er baggrunden for, 
at de tre landsbylaug 

- Avnbøl-Ullerup Lands-
by laug, Nybøl Lands by-
laug og Blans Lands by laug 
- inviterer til borgermøde 
tirsdag den 8. juni kl. 19.00 
i Nybøl klubhus. Tre po-
litikere stiller op til debat. 
Det er byrådsmedlem-
merne Jens peter Thomsen 
(V), Gråsten, Gitte Uttrup 
(Fælleslisten), Avnbøl, og 
Erik Lauritsen (S), Blans. 

De 30 beboere på Sundeved Ældrecenter i Nybøl skal 
måske flyttes. Foto Jimmy Christensen

600 til Nøffelskov 
Festivalen
Nøffelskov Festivalen i 
Dan marks mindste og 
sjoveste skov blev ret vel-
besøgt med omkring 600 
besøgende. 

på festivalen optrådte fem 
bands. Det var Nigel ray 
Beck, Blue Sunday, Sixpack 
Bluesband, The Blondes og 

Monstah, som spillede lør-
dag fra kl. 14 til 21.

Ideen om en festival i 
Nøffel skoven blev fostret i 
januar af Henrik Brag og 
Jens Markvardsen, hvilket 
kun gav få måneder til at 
få hele arrangementet op 
at stå. 
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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
Stofhytten i Ulsnæs-
Centret blev forleden 
udsat for et indbrud. 
Kasse apperatet blev siden 
fundet i rend bjerg Skov.

Konfirmanderne i 
Gråsten, rinkenæs, 
Adsbøl, Kværs og Egern-
sund var forleden med 
Ungdoms skolen på en 
vellykket heldagstur 
til Heide park syd for 
Hamborg. Turen blev 
afsluttet med hotdogs i 
Ungdomsskolen.

Historisk Forening for 
Gråsten By og Egn sam-
lede godt 30 mennesker 
til et interessant besøg på 
den gamle domænegård 
Buskmose.

9. klasserne på Gråsten 
Skole holdt fredag sidste 
skoledag. Eleverne var 
festligt udklædte, delte 
traditionen tro karamel-
ler ud og slåsede i vand. 
Nu er der læseferie inden 
eksamenen begynder.

16-årige Søren Kjær, der 
går i 9. klasse, er startet 
som kassemedarbejder i 
SuperBest. Efter sommer-
ferien begynder han på 
Alssundgymnasiet.   

27-årige slagtermester 
Julian Båck, Super-
Brugsen Gråsten, er ble-
vet opereret i skulderen, 
og skal holde sig i ro i 
otte uger.

Hans poulsen, historisk 
kyndig gråstener, arran-
gerer tre aftenbyvandrin-
ger i løbet af sommeren. 
Det sker 7. juli, 21.juli og 
4. august.

Økonomichef i Sygehus 
Sønderjylland, Thomas 
Mashoreck, Gråsten, 
måtte lørdag, søndag 
og mandag løbe fra 
Aabenraa til Vejle på rul-
leskøjter for at holde et 
gammelt løfte.

Gråsten Garden arran-
gerer et cykelsponsorløb 
lørdag den 12. juni. 

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

w
w

w
.1747.dk

HVER ONSDAG HELE DAGEN

Stegt � æsk med persillesovs kr. 75,-

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

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.

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

Aspargestid på 
Den Gamle Kro

Aspargessuppe med � ødetop
og røget laks 54,-
Asparges med kogt og 
røget skinke, nye karto� er
og smørsauce 145,-
Asparges med ristet laksesteak, 
nye karto� er og hollandaisesauce 158,-
Asparges med kalve� letsteak, 
nye karto� er og bearnaisesauce 178,-
Serveres fra fredag den 4 juni

Husk Fars Dag den 5 juni.
Bestil venligst bord

Jorden rundt i 80 dage

på Det lille Teater er man 
i gang med en ny spæn-
dende bearbejdning af Jules 
Vernes fantastiske beret-
ning om rejsen ”Jorden 
rundt i 80 dage”.

45 børn og voksne er 
under ledelse af instruktør 
Uffe Kristensen i gang med 
at forvandle spillepladsen 
på Det lille Teater til en 
fantasifuld rejse jorden 
rundt. 

Stykket starter i 

reformklubben i London. 
phileas Fogg indgår et van-
vittigt væddemål. Er det 
muligt at rejse jorden rundt 
i 80 dage?

Første mål er Egypten, 
hvor de møder mærkelige 
handelsmænd, der vil sælge 
dem flyvende tæpper og en 
kæmpe Sfinks.

Derefter går rejsen til 
Indien, hvor de kom-
mer med til frygtelige 
begivenheder. 

rejsen fortsætter til Japan, 
hvor phileas Fogg møder 
skumle fyre forklædt som 
sumubrydere.

Sidste stop på rejsen er 
Amerika, hvor de møder 
både cowboys og indianer-
nen Sovende Bjørn.

på hjemrejsen overlever 
de en skibskatastrofe for 
til sidst at vende tilbage til 
reformklubben i London 
efter 80 farefulde dage.

Det lille Teaters udgave 
af ”Jorden rundt i 80 dage 
” er en forestilling for både 
børn og voksne med mange 
flotte optog fra hele ver-
den krydret med sang og 
musik. 

Forestillingen er instrueret 
af Uffe Kristensen. peter 
Tellerup har oversat og be-
arbejdningen er lagt i hæn-
derne på Uffe Kristensen og 
Sten Kruse.

”Jorden rundt i 80 dage” 

har premiere fredag den 18. 
juni kl. 19,30 og spilles igen 
søndag d. 20. juni, tirsdag 
d. 22. juni og torsdag d. 
24. juni alle dage kl. 19,30, 
søndag spilles også kl. 
15,00.

Billetter der koster 80 kr. 
for voksne og 40 kr. for 
børn kan købes ved ind-
gangen eller bestilles på tlf. 
74 65 37 67 bedst mellem 
15,00 og 18,00 eller mail: 
nilum@bbsyd.dk 

45 børn og voksne medvirker i stykket.
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Få en gratis salgsvurdering og vind en Smart Fortwo

Vi kender vejen

www.estate-maeglerne.dk

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

Sundsnæs 19, 6300 Gråsten - Nørregade 2, 6330 Padborg

Salg og vurdering
Randi Jørgensen

Mægler-assistent
Nicole Møller

Indehaver
Kjeld Faaborg

ALNOR - SUNDKOBBEL 46
Parcelhus med god beliggenhed

Beliggende i Alnor med
gåafstand til strandpark med god
badestrand. Huset indeh. bl.a:
badeværelse med kar,
gæstetoilet, 2 værelser og
soveværelse. Køkken med
spiseplads og stor vinkelstue.

Sagsnr: 131 1- familieshus

1.090.000Kontantpris:
55.000Udbetaling:
6.651Brutto:
5.896Netto:

Alternativ finansiering:
3.362 / 3.275Pauselån® F1:

136Bolig i m²:
751Grundareal i m²:

1973Opført:
1 / 3Stuer / vær.:

1Etage:

NYHED

GRÅSTEN - KIRKEGÅRDSVEJ 43
Rødstenhus nær skoven

Fra huset er der kort afstand til
indkøbsmuligheder, skole,
børnehave m.m. Til huset hører
forhave med blomsterbede,
garage på 21 m2, hyggelig
baghave med drivhus og stor
køkkenhave. 

Sagsnr: 130 1- familieshus

980.000Kontantpris:
50.000Udbetaling:
6.197Brutto:
5.599Netto:

Alternativ finansiering:
3.241 / 3.244Pauselån® F1:

139 / 35Bolig / kld. i m²:
812Grundareal i m²:

1957Opført:
1 / 3Stuer / vær.:

NYHED

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

VIND EN 
SMART FORTWO 
OG KØR OVER 
29 KM/L

*Læs mere om konkurrencebetingelserne på www.estate-maeglerne.dk

FÅ EN GRATIS

SALGSVURDERING

GRÅSTEN - SLOTSBAKKEN 31
Rødstenshus med muret carport

Fra huset er der kort afstand til skole, børnehave og gode indkøbs-
muligheder. Der er 15 min. kørsel til Sønderborg og 20 til Aabenraa.

690.000Kontantpris:
35.000Udbetaling:
4.546Brutto:
3.973Netto:

Alternativ finansiering:
2.487 / 2.328Pauselån® F1:

92 / 64Bolig / kld. i m²:
608Grundareal i m²:

1935Opført:
1 / 2Stuer / vær.:

Sagsnr: 27-1 1- familieshus

GRÅSTEN
Nalmadebro 2

Sagsnr: 78-1 1- familieshus

43Bolig i m²:
866Grundareal i m²:

1890Opført:
1 / 1Stuer / vær.:

 
SOLGT

GRÅSTEN
Nalmadebro 9

Sagsnr: 64-1 1- familieshus

96Bolig i m²:
427Grundareal i m²:

1777Opført:
1 / 2Stuer / vær.:

 
SOLGT

GRÅSTEN
Nalmadebro 21

Sagsnr: 67-1 2- familieshus

210 / 16Bolig / kld. i m²:
999Grundareal i m²:

1924Opført:
4 / 4Stuer / vær.:

 
SOLGT

GRÅSTEN
Vibevej 20

Sagsnr: 70-1 1- familieshus

130Bolig i m²:
864Grundareal i m²:

1965Opført:
1 / 2Stuer / vær.:

 
SOLGT

GRÅSTEN
Trekanten 21

Sagsnr: 100 1- familieshus

145Bolig i m²:
916Grundareal i m²:

1973Opført:
1 / 4Stuer / vær.:

 
SOLGT

ALNOR
Gl. Færgevej 67

Sagsnr: 41-2 1- familieshus

99Bolig i m²:
705Grundareal i m²:

1981Opført:
1 / 2Stuer / vær.:

 
SOLGT

GRÅSTEN
Stjerneparken 66

Sagsnr: 474-1 1- familieshus

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

 
SOLGT

GRÅSTEN
Stjerneparken 37

Sagsnr: 61-1 1- familieshus

134Bolig i m²:
736Grundareal i m²:

1975Opført:
1 / 3Stuer / vær.:

 
SOLGT

RINKENÆS
Bakkegården 17

Sagsnr: 32-3 1- familieshus

124 / 57Bolig / kld. i m²:
1000Grundareal i m²:
1972Opført:
1 / 3Stuer / vær.:

 
SOLGT

BROAGER
Mågevænget 9

Sagsnr: 356-11 1- familieshus

191Bolig i m²:
720Grundareal i m²:

1968Opført:
1 / 5Stuer / vær.:

 
SOLGT

HOKKERUP
Søndervejen 42

Sagsnr: 90-22 1- familieshus

122Bolig i m²:
1819Grundareal i m²:
1969Opført:
1 / 2Stuer / vær.:

 
SOLGT

STUBBÆK
Buen 160

Sagsnr: 45-21 1- familieshus

132Bolig i m²:
1027Grundareal i m²:
1978Opført:
1 / 4Stuer / vær.:

 
SOLGT
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