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Folkefest
i Gråsten
Af Gunnar Hattesen
Foto Jimmy Christensen

Hen ved 1000 veteranbiler,
motorcykler og knallerter satte
pinselørdag kulør på Gråsten.
Arrangørerne fra Lions Club BroagerGråsten havde vejrguderne med sig.
Solen skinnede fra en
skyfri himmel og allerede
fra morgenstunden strøm
mede det til med veteran
biler, Harley Davidson,
liebhavere og familier til
slotsbyen.

På Ringriderpladsen
var der rigeligt at forun
dres over. Bilerne stod
linet op. På Tovet var
der samlet op mod 400
Harley Davidson motor
cyler. Omkring 4.000

tilskuere beundrede de
flotte motorcykler.
Ved middagstid star
tede veteranbilerne

oldtimerløbet fra Gråsten
over Rinkenæs ad Fjord
vejen til Flensborg. Folk
havde taget opstilling for

at se det spektakulære syn,
når de agtværdige gamle
biler i adstadigt tempo
kørte forbi.

BENT CHRISTENSEN

Det var 19. gang,
Oldtimerløbet løb af
stablen. 

MALERENS LAGERSALG

TØMRER & SNEDKERFORRETNINGApS

v/ Ravns Malerfirma

Tlf. 74 44 27 24
Bil 40 74 27 24

5 poser

BKI Extra Kaffe

89.400 g

- alt malerarbejde udføres
- altid et godt tilbud i butikken

kg pris
v/5 ps. 44,50

GRÅSTEN

Tlf. 74 65 10 19

Åbningstider:
Man-, torsdag
Fredag
Lørdag

VinduesMester
KRUSÅ

Tlf. 74 67 12 26

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

14.30-17.00
13.00-17.00
9.00-12.00

VESTERGADE 27 • 6310 B ROAGER
Pr. fl.

2006 Corallo Ripasso

Lidt ud over det sædvanlige

Valpolicella D.O.C., Italien

2006 Corallo Ripasso

Fremragende Ripasso udviklet ved en ”andengæring” på Amarone drueskaller. Dette tilfører den karakteristiske let bitre søde stil.
Fyldig med
floten
balanceret
sødme
Fremragende
Ripassoudviklet
udviklet
ved
”anden-gæring”
Fremragende Ripasso
ved
en ”andenog lang tilfører
intens eftersmag.
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Fyldig
flot balanceret
med flot balanceret sødme
sødme ogFyldig
lang intens
eftersmag. og lang intens eftersmag.

6975

Husk Fars Dag
Normalpris 9975
fredag den 5.
juni
ABNINGSPRIS

HUSK

Gråsten

Vi holder åbent
søndag fra kl. 10-16
(Lukket Grundlovsdag)

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

Tlf. 73 65 26 00 . www.talent-for-butik.dk
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GRÅSTEN SLOTSKIRKE

Gudstjenesteliste

ADSBØL KIRKE

Gråsten
Juni
d. 7. kl. 10.00 Mai-Britt Knudsen, kirkebil
d. 14. kl. 9.00 Kevin Asmussen, Kværs
d. 21. kl. 10.00 Mai-Britt Knudsen, kirkebil
d. 28- kl. 10.00 Kevin Asmussen, Kværs, kirkebiol

Juli
d. 5. Ingen gudstjeneste, men kirkebil til Adsbøl til kl. 9.00
d. 12. kl. 9.00 Kevin Asmussen, Kværs
d. 19. kl. 10.00 Barfod, kirkebil
d. 26. kl. 10.00 Barfod, kirkebil

August
d. 2. kl. 10.30 Barfod, kirkebil

Adsbøl
Juni
d. 7. Ingen gudstjeneste, men kirkebil til Gråsten til kl. 10.00
d. 14. kl. 10.00 Kevin Asmussen, Kværs, kirkebil
d. 21. Ingen gudstjeneste, men kirkebil til Gråsten kl. 10.00
d. 26. kl. 9.00 Kevin Asmussen, Kværs

Juli
d. 5. kl. 9.00 Kevin Asmussen, Kværs, kirkebil
d. 12. kl. 10.00 Kevin Asmussen, Kværs, kirkebil
d. 19. kl. 9.00 Barfod
d. 26. kl. 9.00 Barfod

Sommerkoncert i
Gråsten Slotskirke
Tag med på
”kirkearkitekturtur”
til Esbjerg
Søndag d. 21 juni arrangeres en tur til Esbjerg,
hvor vi skal se på ny kirkearkitektur.
Turen afgår fra Ahlmannsparken kl. 13,30. Første stop
er Ribe Domkirke, hvor vi skal se Carl Henning Petersens
kontroversielle korudsmykning i den gamle middelalderkirke.
Fra Ribe kører vi til Kvaglund kirke ved Esbjerg. Kirken er
tegnet og udsmykket af billedhuggeren Erik Heide. Efter
besøget i Kvaglund kører vi til Sædden kirke, der er tegnet
og udsmykket af brødrene Exner. Vi slutter vore kirkebesøg
af med et besøg i Hjerting kirke, der er tegnet af Allan
Havsteen Mikkelsen og udsmykket af Robert Jacobsen.

Som afslutning på vore to kors, ”Gråsten Slotskirkes
Pigekor” og ”Slotskoret, Gråsten”, første sæson under
organist Rut Boyschaus ledelse afholdes der koncert
i Gråsten Slotskirke onsdag d. 3. juni kl. 19,30..
Korene vil synge udvalgte salmer og sange
samt give et par eksempler på, hvor dygtige
de er blevet til at synge gospelmusik.
Ud over koropførelser vil der være solistindslag af sopranen
Bettina Hellemann Munch og cellisten Otto Andersen.
Der er fri entré denne aften, så snyd ikke Dem
selv for en god musikalsk oplevelse.

Bortset fra Ribe Domkirke er alle kirkerne bygget
indenfor en periode af godt en snes år.
I modsætning til ”gamle dage”, hvor alle kirker så at
sige blev bygget efter samme koncept, har arkitekterne
i Esbjerg virkelig fået lov at boltre sig med deres ideer.
Dette er der er kommet noget meget spændende
og ikke mindst forskelligt arkitektur ud af.
Der bliver mulighed for at indtage et måltid mad
på Hjerting badehotel, før turen går hjem mod
Gråsten, hvor vi påregner at være kl. ca. 21.
Turen arrangeres af ”Dansk/Tysk Forening for Kirkeligt
Samarbejde” med støtte fra Gråsten/ Adsbøl Menighedsråd.
Turen er åben for alle og er gratis for medlemmer af
foreningen. For ikke medlemmer koster den kr. 50,00.
Tilmelding på følgende telefornumre: Sylvia Laue,
7465 1834; Anne Hohwü, 7465 1039; præstegården,
7465 1270 eller 2023 1270 senest d. 18. juni.

August
d. 2. kl. 9.00 Barfod.
Da jeg er blevet beordret til at afholde ferie, ser kirketiderne
noget anderledes ud end som offentliggjort tidligere

Aftensange
Som det har været tilfældet de foregående år, vil der
være aftensange i kirkerne hver anden onsdag i de tre
højsommermåneder.
onsdag d. 3. juni kl. 19.30, sommerkoncert,
Gråsten Slotskirke
onsdag d. 17. juni kl. 18.00, Adsbøl Kirke
onsdag d. 1. juli kl. 18.00, Gråsten Slotskirke
onsdag d. 15. juli kl. 18.00, Gråsten Slotskirke
onsdag d. 29. juli kl. 18.00, Gråsten Slotskirke
onsdag d. 12. august kl. 18.00, Adsbøl Kirke
Aftensangene vil bortset fra sommerkoncerten d. 3. juni alle
være bygget op efter samme koncept som de foregående år
med salmer, orgelmusik, læsning, Fader Vor og velsignelse.

Adresser:
Sognepræst ved begge kirker
Jens Barfod, Slotsbakken 1, Gråsten.
Tlf. 74 65 12 70 (bedst kl. 9.30-10.30
alle søgnedage undtagen mandag.
Sognepræst: Kevin O. Asmussen.
Kværs Tlf. 74 65 92 50.
Organist ved begge kirker
Rut Elena Boyschau

TRINITATIS
– treenigheden
– den treenige Gud
Der er nogle, der mener, at læren om den treenige Gud
udelukkende er en spidsfindig teologisk
spekulation, som i al fald ingen som helst
betydning har for mig og mit forhold
til kristendommen. Hertil er der
kun at svare, at forkaster, at
forkaster man treenighedslæren
om Gud som på én gang
Fader, Søn og Helligånd, lige
betydningsfulde, forkaster
man samtidig den virkelige
og sande kristendom. I så fald
mener man, at menneskets tro
er noget, man selv er herre over og
kan præstere mere eller mindre af.

Med denne opfattelse har man i bund og grund
forandret kristendommens budskab som Guds ord gennem
vidnesbyrdet om Jesus Kristus. Det er i så fald gået over
til at blive menneskets eget ord om dets egen frelse.
Når talen er om menneskets tro og menneskets frelse, er vi
imidlertid helt og holdent henvist til Gud og hans ord til os.
Thi ligesom Gud ved sit blotte bord skabte hele verden og os
i den, således kommer det samme Guds skabende ord til os
gennem evangeliet om Jesus Kristus, den opstandne og
himmelfarne, sand Gud og sandt menneske, og skaber
ved Helligånden slev troen i vore hjerter. Her drejer
det sig ike om nogen menneskelig ydelse eller
præstation, men ene og alene om Den Treenige
Guds handlen med os som sine skabninger.
Derfor må vi holde fast ved treenighedslæren.
Som negleklipperen ”Tre-i-én” ikke er
noget værd som negleklipper, hvis den
mister en af sine funktioner, således er Gud
heller ikke noget værd som Gud, hvis man
forkaster et af leddene i treenigheden.
klippet fra bogen ”Fra skabelse til Dommedag”.

Fællesformand for begge
menighedsråd i Gråsten-Adsbøl sogn
Leif Burmeister, Østerbakken 9, Adsbøl,
6300 Gråsten. Tlf. 74 65 07 17.

Formand for menighedsrådet
i Gråsten kirkedistrikt
Inga Petersen, Stjernevej 3,
Gråsten. Tlf. 74 65 24 16

Gråsten slotskirke og kirkegård:
Kirkegårdsleder, Hans Nicolai
Lorenzen, Johannes Kocksvej
2, Gråsten.Tlf. 20 32 17 89.

Formand for menighedsrådet
i Adsbøl kirkedistrikt
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 11.00-15.30.

Adsbøl kirkegård:
Graver, Leo Sørensen, Bøgevej
12, Adsbøl. Tlf. 21 27 93 78.
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FRIT VALG

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

Hverdagsmad i mange spændende udskæringer
af Dansk Frilandgris
3 PAKKER
Frit valg

98.Pr. pakke 39,95

Westernsteaks
af Dansk Frilandsgris
3-4 stk./550 g.

Spareribs
ferske eller marinerede
af Dansk Frilandsgris

Ostepanerede skinkeschnitzler
af Dansk Frilandsgris

3-4 stk./600 g.

3-4 stk./450 g. Steges 3-4 min.
på hver side på en varm pande.

max. kg pris
72,59

Svinebryst i skiver
af Dansk Frilandsgris

Skinkekød i tern
af Dansk Frilandsgris

Wokstrimler
af Dansk Frilandsgris

Skaftkoteletter
af Dansk Frilandsgris

Svinekoteletter
af Dansk Frilandsgris

600 g.

500 g.

450 g.

2-3 stk./500 g.

3-4 stk./450 g.

FAST LAV PRIS

Best
Discount

20.-

Morgenmad til faste
lave priser - hver dag!

stk. pris
v/1 stk. 1,33

Danske æg str. S/M
15 stk

I vores eget Best Discount sortiment finder du nemt alle de basisvarer, du
bruger til dagligt. Kig efter de gule skilte når du vil handle discount. Alle varerne
er af en god kvalitet, som løbende bliver kontrolleret af Dansk Varefakta Nævn.

13.-

22.-

500 g

1 kg

kg pris
v/1 stk. 26,00

NYHED

Müsli

Cornflakes

1 kg

15.-

kg pris
v/1 stk. 30,00

Morgenknas med
jordbær- eller chokosmag
500 g

10.-

10.-

liter pris
v/1 stk. 6,66

max. kg pris
v/1 stk. 20,00

Rundstykker el.
håndværkere

Appelsin- el.
æblejuice

10 stk./500-550 g. FROST

1,5 liter

GRÅSTEN:
Hverdage 9-19
Lørdag 9-18
Søndag 9-18
Adresse, postnrlettere
by (vist nødvendigt)
Gør hverdagen
– og weekenden til noget særligt

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

9.-

kg pris
v/1 stk. 22,50

Marmelade

400 g. Flere forskellige.

Tilbuddene gælder t.o.m.
lørdag 30. maj 2009
Se også ugens tilbud
på www.superbest.dk

HUSK! Du kan betale med alle disse kort i SuperBest

14.Økologiske
havregryn
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Medlem af EuropaParlamentet Christel
Schaldemose (S) i samtale
med borgmester Tove Larsen
(S) på Folkehjem i Aabenraa.
 Foto Jimmy Christensen

Pizzaria D'ORO i Gråsten
har været udsat for et
brandattentat.
 Foto Jimmy Christensen

Gerningsmænd
satte ild til
pizzaria
Broager kirke

SOMMERHJÆLP

Broager Kirkegård søger en m/k
i ugerne 27-28-29-30 og 31
til forefaldende arbejde på kirkegården.
Kørekort til bil eller traktor er nødvendigt.
Kontakt kirkegårdsleder Jan Hjortshøj, tlf. 74 44 06 00

Ukendte gerningsmænd
forsøgte natten til pinse
lørdag at brænde Pizzaria
D'ORO af på Torvet 7 i
Gråsten. Ilden nåede dog
aldrig at få ordentlig fat
og den første politipa
trulje på stedet kunne slå
flammerne ned med en
pulverslukker.
En rude var knust
og branden er opstået
lige inden for døren.
Gerningsmændene har
smidt en brændbar væske
gennem brevsprækken.
Kriminalteknikere under
søgte stedet tirsdag. 

Klar til ny
periode i EU
41-årige Christel
Schaldemose (S) vil gerne
genvælges til EuropaParlamentet, når vi går til
valg søndag den 7. juni.
Som socialdemokratisk
topkandidat i Syddanmark
kunne de sønderjyske væl
gere forleden møde hende

på Folkehjem i Aabenraa
for at få svar om EU.
Christel Schaldemose
er fra Nordfyn, bor på
Frederiksberg og er mor til
tre drenge på 5, 9 og 12 år.
Hun har været medlem
af Europa-Parlamentet
siden oktober 2006, da

hun afløste Henrik Dam
Kristensen. I parlamen
tet sidder hun i udvalget
for det indre marked,
udvalget for forbruger
beskyttelse og kultur- og
undervisningsudvalget.
Hun bruger mange kræf
ter på at sikre, at de euro
pæiske forbrugere sikres
ordentlige vilkår 

Se

LEJLIGHED UDLEJES
2 Værelses lejlighed m. køkken og bad,
ca. 50 m2, centralt beliggende i Gråsten,
udlejes til rolig lejer uden børn og husdyr.
Der er kabel-tv, samt vaskemulighed.

Husleje 2.600,- + forbrug.

Kontakt tlf. 74 65 26 53
Gråsten

Lejlighed
til leje
ca. 40 m2
Lille nyistandsat
lejlighed i gammelt
byhus klar til indflytning

Leje 2850 kr

Tlf. 74 65 09 86
Tlf. 74 65 24 51
Lidt udover det
sædvanelige
Gråsten

Oplag: 15.000 eks. ugentlig
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Ansvarshavende
redaktør

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

Tryk: OTM Avistryk A/S

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

redaktion@graastenavis.dk
annonce@graastenavis.dk

Grafisk tilrettelæggelse

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

Reporter

Jonas Mørk-Jensen
Højtoften 13, Felsted
6200 Aabenraa
Telefon 29 21 58 32
jonmj34@hotmail.com

-forretning:Layout 1 31/03/09 15.52 Side 4
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www.kliplev-lavpris.dk

HVIDT TRÆ

TRYKIMPRÆGN. TRÆ
kr./m
3,50
5,50
4,95
10,00
12,00
15,00
18,00
22,00
6,50
16,00
27,00

16 x 100 mm ru hegnsbrædder
19 x 100 mm ru brædder
25 x 45 mm ru klemlister
25 x 100 mm ru brædder
25 x 125 mm ru brædder
25 x 150 mm ru brædder
25 x 175 mm ru brædder
25 x 200 mm ru brædder
38 x 57 mm lægter
75 x 75 mm stolper
100 x 100 mm stolper
87 x 87 mm høvlet H-stolper
270 cm lgd.
pr. stk. 109,00
28 x 120 mm høvlede terrassebr.
12,00
45 x 95 mm høvlede planker
14,00
45 x 120 mm høvlede planker
21,00
45 x 145 mm høvlede planker
27,00

kr./m
6,95
6,00
8,95
6,95
12,00
25,95
34,95

LOFT OG GULV
15 x 120 mm rustikbrædder,
glat, lud- og voksbehandlet,
endenotet, kvalitet A/B
25 x 158 mm gulvbrædder,
massiv ovntørret fyr,
endenotet, kvalitet B

kr./m2
69,95
89,95

Vi har altid 72 forskellige typer lister
på lager.

RUNDE PÆLE
kr./stk.
13,00
21,00
28,00
35,00
85,00

Ø5 x 150 cm spidse
Ø7 x 150 cm spidse
Ø7 x 200 cm spidse
Ø7 x 250 cm spidse
Ø10 x 300 cm

22 x 95 mm høvlet forskalling
38 x 57 mm skillerumslægter
38 x 73 mm taglægter T-1
ved 500 m.
45 x 95 mm reglar
45 x 145 mm spærtræ
45 x 195 mm spærtræ

RU BEKLÆDNING
2

15 x 120 mm beklædning
22 x 120 mm klinkbeklædning

kr./m
89,00
99,00

22 x 120 mm stern
over / mellem / under

kr./m
15,95

HUSK:
Vi har også skruer,
beslag, søm, rawplugs,
alukapsler og meget mere

Trævinduer og -døre

PLADER
13 mm gipsplader, GDS
120 x240 cm
13 mm gipsplader, MKgodkendt 120 x 240 cm
13 mm gipsplader MK-godkendt
90 x 240 cm
13 mm gipsplader MK-godkendt
120 x 270 cm
13 mm vådrumsgipsplade MKgodkendt 90 x 250 cm
9 mm x-finerplade med spor
12 mm x-finerplade m. spor
12 mm tag-x-finerplade
15 mm tag-x-finerplade
18 mm tag-x-finerplade
12 mm MDF plade
16 mm MDF plade
19 mm MDF plade
22 mm gulvspånplade
62 x 242 cm

kr./stk.
42,00
59,00
59,00
75,00
95,00
159,00
189,00
199,00
219,00
279,00
169,00
209,00
259,00
85,50

Vi har også spånplader og støbeplader
- husk lim, skruer og bits.

med lavenergiglas

Vinduer

bredde x højde
i cm

Kr./stk.

med 30 års garanti:

Tophængt

60 x 60
90 x 90
119 x 119

819,00
1.180,00
1.410,00

Sidehængt
2-fags
6 ruder

89 x 99

1.540,00

Med
fyldning,
sprosser,
6 ruder

Benders type 2 K
teglrød eller sort
inklusiv diffusionsåbent undertag
til en værdi af 16,- kr. pr. m
2

46,95 kr. / m

ved totalleverance af tagløsning
min. 100 m2

Yderdøre
Med
fyldning

BETONTAGSTEN

89 x 189
95 x 205
95 x 212
89 x 189
95 x 205
95 x 212

2.999,00
2.999,00
2.999,00
3.599,00
3.599,00
3.599,00

Ovenstående er lagervare

Vor leverandør har altid
5.000 standardelementer
på lager i 53 størrelser
- leveringstid 3-5 dage
Få oversigt over alle 53 størrelser
på www.kliplev-lavpris.dk
Alle priser er inklusiv moms kontant betaling
Levering efter aftale - vi leverer
i hele Sønderjylland

STÅLTAGPLADER
Trapezplader
sort / teglrød / lysegrå
21 - 49 m
50 - 100 m
100 Tagstensprofil
sort / rød
21 - 100 m
100 -

Den lille malerafdeling
tilbyder:

Loftmaling glans 5,
hvid
Vægmaling glans 10,
hvid
Murmaling, hvid

5 ltr.
10 ltr.
5 ltr.
10 ltr.
5 ltr.
10 ltr.
Sokkelmaling, sort
2½ ltr.
Forankringsgrunder
2½ ltr.
5 ltr.
Vævklæber
5 ltr.
10 ltr.
Glasvæv 1. sort. grundet 25 m2
Miljøvæv / strukturvæv
1. sort. grundet
25 m2
Stampet kalk
20 ltr.
Skalcem 100 hvid
10 ltr.
Tag- og murasfalt
5 ltr.
10 ltr.
30 ltr.

199,00
349,00
249,00
399,00
369,00
559,00
325,00
99,00
179,00
69,00
99,00
199,00
259,00
109,00
199,00
169,00
249,00
619,00

Malerafdelingen har bl.a. også:
Farvetonemaskine
træbeskyttelse - spartelmasse
- fugemasse - tape - pensler
- fugeskum - malerruller
- og meget mere

89,00
79,00
69,00
119,00
99,00

kr./m2
29,00
49,00
59,00
89,00

50 mm gulvflamingo
100 mm gulvflamingo
150 mm gulvflamingo
220 mm gulvflamingo

NYHED

GLASULD U-37
kløfri - støvfri - formstabil
95 mm Guardian 60 x 90 cm
Pris pr. m2 ved hel palle

23,95

TRÆBETON
kr./stk.
119,00

25 mm 60x240 cm lys,
fin uld med fas

PARTIER I TRÆ - NYT
kr./m.

19 x 100 mm høvlet
og trykimpr. lgd. 240 cm
25 x 150 mm høvlet
og trykimpr. lgd. 360 cm
50 x 150 mm trykimpr.
lgd. 360-450-540 cm

4,95
10,00
19,00
kr./m2

Beklædning trykimpr.
Sibirisk lærk klinkbeklædning

TRÅDHEGN
kr./rl.
339,00

0,90 x 25 m grøn

Vi har flere størrelser i trådfletning,
havehegn, volierenet, glat tråd og
tentorpæle

25 kg.

Gasbeton

HAVEFLISER
kr./stk.
8,50
12,00
16,50
22,00

5 x 20 x 40 cm
5 x 25 x 50 cm
5 x 40 x 40 cm
5 x 50 x 50 cm

BELÆGNINGSSTEN
kr./m2

14x21 cm
Bondegårdssten, grå 6 cm
Herregårdssten, grå 5,5 cm

73,00
95,00

Priserne på belægningssten
er frit leveret ved 50 kvm.

Alle vore betonvarer er
trekantmærkede.

THERMOTAG
kr./m2
299,00

10 mm 5-lags opal
inklusiv tilbehør
16 mm 5-lags opal
inklusiv tilbehør

60,00
80,00

Hel-palle-priser
Cement

7,5 x 40 x 60 cm
10 x 40 x 60 cm
Lecablokke
10 x 19 x 49 cm
Fundablokke 15 x 20 x 50 cm
Plantesten, grå (8-tallet)

kr./ps.
28,00
kr./stk.
22,00
29,00
9,20
9,40
19,00

Bondegårdssten

grå 6 x 14 x 21 cm pr. m2

69,00

Ud over de nævnte varer
har vi også f.eks.:
Pudsemørtel, vandskuringsmørtel,
betonmix, lecanødder, limtræ,
flagstænger, kloakrør, mursten og
-overliggere, rionet, kamstål,
stålskinner, alukapsler
samt en butik med
søm, skruer, beslag, værktøj, lim,
fugemasse, rørskåle, murbaljer,
spande

389,00

TAGPAP
kr./m2

ISOLERING

Svejse-GF underpap 1x10 m
Svejse-PF overpap 1x8 m

kr./rl.
269,00
399,00

Personlig vejledning
og betjening
Gode pladsforhold
for trailere og varebiler

priser
Se alle vore
iden:
på hjemmes
-lavpris.dk
www.kliplev

Åbningstider
Mandag - fredag
Lørdag

kl. 8.00 - 17.00
kl. 9.00 - 12.00

PLASTTAGPLADER
Trapezplader
109 x 244 cm naturel
109 x 310 cm naturel
109 x 364 cm naturel
109 x 488 cm naturel
105 x 244 cm glasklar
105 x 310 cm glasklar
105 x 364 cm glasklar
105 x 488 cm glasklar

kr./stk.
95,00
125,00
145,00
195,00
165,00
205,00
235,00
335,00

Kliplev Søndergade 10 • 6200 Aabenraa
Tlf. 7468 1300 • Fax 7468 1700
mail@kliplev-lavpris.dk • www.kliplev-lavpris.dk
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Møde i
Frøslev

Jens-Kristian Lütken (V) var pinselørdag til Oldtimerløb
i Gråsten for at indfange stemmer til valget til EuropaParlamentet søndag den 7. juni. Foto Jimmy Christensen

Kæresten er
fra Felsted

Venstres yngste kandidat
til valget til EuropaParlamentet på søndag
er 27-årige Jens-Kristian
Lütken. Pinselørdag var
han for anden gang inden
for en uge i Gråsten for at
indfange stemmer. JensKristian Lütken besøgte
Oldtimerløbet på Torvet.
Han kender lokalområdet

godt. Hans kæreste er læ
gedatter fra Felsted.
Jens-Kristian Lütken er
højskolelærer på Europahøjskolen på Kalvø, men
kører i øjeblikket landet
tyndt med sin valgbus.
Valgkampen er utraditio
nel og føres med uddeling
af popcorn, gråstenæbler
og pjecer. 

KLIPLEV SNEDKER- OG
TØMRERFORRETNING

Amnesty International
Frøslev med Erik
Bendtsen, Egernsund, i
spidsen, arrangerer tirsdag
den 9. juni et foredrag og
film i Frøslevlejren med tvjournaslisten Jørgen Flindt
Pedersen. Arrangementet
foregår i et samar
bejde mellem Amnesty
International i Syd- og
Sønderjylland samt
Frøslevlejrens Efterskole. 

Årsmøder i
Sydslesvig
De danske årsmøder i
Sydslesvig finder i år sted i
weekenden 5.-7. juni 2009.
Årsmødernes motto i år
er "Nationale mindretal i
Europa".
Ud over Sydslesvig bliver
der holdt et halvthundrede
møder, hvor danske politi
kere overbringer en hilsen
til det danske mindretal.
Søndag er der stort fri
luftsmøde i Flensborg,
hvor op imod 10.000 men
nesker deltager. 

Blå flag i
Sønderhav
Stranden ved Sønderhav
har fået blå flag fra
Friluftsrådet. Det var også
Kollund Lillestrand og
Varnæs Vig.
De blå flag viser, at der
bliver gjort en ekstra indsats
for at beskytte miljøet. Det
er samtidig badegæsternes
garanti for, at redningsud
styret er i orden og at stran
den bliver holdt rent. 

Lidt
udover det Gråsten
sædvanelige

Lej din
trailer
hos
Statoil
Gråsten
Ring 74 65 17 48

Pink Cup i
Rinkenæs

Dameklubben i
Benniksggard Golfklub ar
rangerer Pink Cup tirsdag
den 9. juni til fordel for
bekæmpelse af brystkræft.
Der er plads til 52 golfspil
lere. Seneste tilmelding
er torsdag den 4. juni.
Handicapgrænsen er 46,

og spillerne skal være fyldt
21 år. Det koster 250 kr at
deltage, og prisen inklu
derer spisning og en kon
kurrence, hvor de bedste
resultater præmieres. En af
gevinsterne er "en hånd
værker for en dag". 

Musik og Sportsbar

åbningstider:
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lørdag
Søndag

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

Husk at beøge vores hjemmeside, og se hvad der sker på

Center Pub - Ulsnæscentret - tlf. 74 65 33 65

www.centerpubgraasten.dk

v/ Ervin S. Moldt

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










El-installationsﬁrma
G. Frydendall Aps

BYENS ELEKTRIKER
Borggade 5

6300 Gråsten

Telefon: 74 65 14 50
FAX: 74 65 14 58

Salon Helen

v/ Helen Schauer
Vestergade 4 A, Varnæs
6200 Aabenraa

Tlf. 74 68 00 86

Regnskabs
service
Conny Hansen

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

ALT INDENFOR HÅRDE HVIDEVARER
Salg-Service-Reparationer Såvel store som småt
Eli Hjort-Pedersen Drosselvej 8, Kollund
Tlf. 74 67 87 99 www.elis.dk

VISITKORT LAVES
Pr-Foto
TLF. 29 25 95 50
SØGÅRD MASKINSTATION
• ALT MASKINSTATIONSARBEJDE

& ENTREPRENØR
AUT. KLOAKMESTER

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

SVEND AAGE THOMSENS

Gråstenvej 38 • Felsted

Tlf.: 7468 6066

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

www.felsted-radio.dk

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

alt el-arbejde til
konkurrencedygtige priser

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

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

Kliplev Service Center
Vestermarksvej 10, Kliplev
6200 Aabenraa

74 68 74 55

Lidt
udover det Gråsten
sædvanelige
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REJSE
GILDE

Broager

Gratis is
til børn
ifølge
voksne

Torsdag den 4. juni kl. 16.00-18.00
SuperBrugsen er vært ved en grillpølse og 1 øl eller vand

Hakket svinekød
eller blandet fars

Coca Cola
sodavand

Frit valg 8-12%

Flere
varianter

3 kg

Spar
76.70

Grundlovsdag
5. juni
Fars dag

4 x 1½ ltr

100 50
00

HUSK
LUKKET

00

ÅBENT
søndag
kl. 10-16

plus
embalage

Lav energi pærer

X-tra

Brikketter

Tero

Let
eller
minimælk

10 kg

4 pakker

under
halv pris

3 x 1 ltr.

100 10
00

SuperBrugsen Broager

.

KUN LØRDAG

X-tra vanilje is
2 ltr.

kun

14

Spar
10.00

95

KUN SØNDAG

Guld eller Blå Cirkel
kaffe

halv
pris

00

44

tlf. 73441500

5 x 500 gr.

95
.

95

Spar
op til
74.75

00

Storegade 10
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Landskamp på
storskærm

Ældre
rejser til
Tjekkiet

Når Danmark lørdag
aften møder Sverige på
udebane i den vigtige VMkvalifikationskamp, bliver

Ældre Sagen i Broager
inviterer sine medlemmer
på en fem dages busrejse
til Tjekkiet fra den 24.-28.
august. Programmet byder
blandt andet på et besøg
på Skoda fabrikkerne. Det
koster 2900 kroner at del
tage i turen. 

Pizzaria
åbnet i
Kliplev
Byfesten i Varnæs er årets lokale højdepunkt, og blev stærkt bakket op af lokalbefolkningen.

Byfest i
Varnæs blev
en succes
Af Helen Schauer
Varnæs-Bovrup Idrætsforenings fem dages byfest
blev en stor succes. Alle ar
rangementer blev gennem
ført til tiden, vejrguderne
holdt hånden over festen

og lokalbefolkningen mød
te talstærkt frem.
Der var næsten fuldt hus
alle dage undtagen søn
dag. Revyen var ikke på
programmet i år, men en
gruppe mennesker er pa
rate til at stable en ny revy

på benene i 2010, og det er
Festudvalget meget tilfred
se med. Idrætsforeningen
vil til efteråret invitere nye
og gamle revyaktører til en
inspirations aften.
Foreningens nye festtelt
blev indviet under åb
ningstalen. Festteltet har
kostet 160.000 kr. og næ
sten hele beløbet har for
eningen modtaget fra fon
de, lokale erhvervsdrivende
og ved salg af det gamle
telt. Det nye telt har plads
til 400 byfestdeltagere. 

Stem Jens-Kristian Lütken i EU

kampen vist på storskærm
hos Center Pub i Ulsnæs
Centret.
- Det er jeg meget glad
for at kunne tilbyde mit
fodboldinteresserede pub
likum, lyder det begej
stret fra Morten Latter. 

Af Jens Jaenicke
På hovedgaden i Kliplev
åbnede 1. juni et pizzaria.
Det er en pizzariejer fra
Padborg, som har indrettet
sig i bygningen, hvor Røde
Kors genbrugsbutik indtil
for kort tid holdt til.
Bygningen tilhører Søgård
Byg, og det har taget 14
dage at indrette det moder
ne pizzaria. Flere borgere i
Kliplev betegner det som
glædeligt, at der er kommet
nyt liv i en af de de efter
hånden mange nedlagte
butikker i byen. 

DKR

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

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

www.nana-hairstyle.dk

Klostervang 49 - Kliplev - 6200 Aabenraa

også udebehandling

mere

lægeeksamineret fodplejer Ruth Svendsen

Maliq

Vi giver is til alle
born under 12 år*
torsdag d. 4. juni
fra kl. 13.30 - 15.30
*Kun i Gråsten

Europaparlamentsvalg
Søndag den 7. juni

Kom og mod Maliq i Gråsten filialen
torsdag d. 4. juni fra kl. 14.30 - 15.30

Jens-Kristian Lütken
- En stærk liberal stemme i EU

www.stemlytken.dk
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Sundeved

Ny præst
indsættes
i Nybøl
Den 39-årige cand.
mag. Henrik Nyggaard
Andersen indsættes søndag
den 7. juni kl. 14.00 som
ny præst i Nybøl Sogn.
Han kommer fra Aalborg,
og er gift med Laila, der

også er cand. mag. Det er
hans første embede.
Parret har fire børn.
Det er Jonathan på 13 år,
Johannes på 10 år, AnnyLouise på 9 år og Joachim
på 5 år.

Næstformand i menig
hedsrådet, Susanne Haahr
Lubago, oplyser, at menig
heden efter gudstjenesten
inviteres til kaffebord i
sognegården.
Henrik Nygaard
Andersen er ansat i en
kombineret stilling som
sognepræst i Nybøl og
sognepræst på Sønderborg
Sygehus. 

24
timers
løb i
Blans
Forleden gik det løs på
Eckersberg Skole i Blans.
De 121 elever løb og løb
og løb. Og pludselig var
der gået 24 timer og de
havde løbet rigtig langt. 

19.-21. Juni

Fredag 19. Juni Pladsen åben fra 14.00-02.00
17.00

Høvdingebold for alle

19.00

Havetraktor/
minicrossere
ringridning for alle

20.00

Live Musik ved
KIM HARSBO

Lørdag 20. Juni Pladsen åben fra 14.00-02.00


Foto Jimmy Christensen
31-årige Rikke Junker har
travlt i sin gårdbutik.
 Foto Jimmy Christensen

Gårdbutik har
succes i Stenderup
Langager Gårdbutik i
Stenderup kunne 1. juni
fejre et års jubilæum. Og
31-årige Rikke Junker og
hendes samlever Kristian
Lund kan se tilbage på et
år men succes.
- Vi lægger vægt på, at
alt skal være hjemmelavet
og lokalt, fortæller Rikke
Junker, som sælger både
kartofler, jordbær, porrer,
æbler og pærer.
De to unge mennesker
købte Langagergård i 2007
for 2,5 mio. kroner.

Blans
Byfest

- Vi er faldet godt til,
og de lokale er gode til at
bakke os op, siger Rikke
Junker, der sammen med

sin mand stammer fra
Nordals, men ikke et se
kund har fortrudt, at de er
flyttet til Sundeved.
- Vi skulle en aften til
Tyskland, og jeg havde i
avisen set, at der var en
gård til salg, så vi kørte
forbi og faldt pladask for
stedet, fortæller Rikke
Junker, som sammen med
Kristian Lund har to børn
på henholdsvis 3 år og syv
måneder. 

14.00

Cykelringridning
for børn (0-14 år).
Tilmeldning ved
Stina, tlf. 2299 0712

16.00-18.00 Fodbold
19.00

Helstegt pattegris
m. tilbehør i teltet.
Madbilletterne kan
købes hos købmanden
i Blans til kr. 120,inden den 15. Juni

20.00

Live musik ved
NANNA & KATRINE.

21.45

Live musik ved
NOODLES.
Diskotek
Nightmare spiller i alle pauserne

Søndag 21. Juni Pladsen åben 12.00-18.00
12.00

04logoA_cmyk7405-288.eps
Sælg selv-kræmmemarked
i teltet og
på pladsen for både børn og voksne.
Tilmelding ved Heidi, tlf. 5045 3524

12.00

Børnefodbold

14.00

04logoA_P7405-288.eps
Børneaktiviteter

15.00

Støvlekast

Center Pub Gråsten,
Nibes Tivoli og kræmmere
04logoB_cmyk7405-288.eps
er på pladsen alle dage

10

Uge 46
11. november 2008
1. årgang

Gamle
køretøjer trak
publikum

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

blevet det største af sin
art i Danmark, og med
lemmer af Lions Club
Broager-Gråsten havde
forrygende travlt med at
skænke øl, servere pølser
og indskrive deltagere.
Oldtimerløbet var begun
stiget af det flotteste vejr.

Op mod 4.000 tilskuere
kiggede om formidda
gen på de flotte Harley
Davidson motorcykler
på Tovet og i Nygade.
Overalt fik oldtimerentusiasterne en god snak
med de forbipasserende.
På Ringriderpladsen stod i
hundredvis af veteranbiler.

Her skinnede det tydeligt
igennem, at vetranbilejerne
ligger megen energi for
dagen for at få et smukt
køretøj.
For at deltage i
Oldtimerløbet skal køretø
jet være mindst 25 år. 

En tryg serie til hele familien
NY
HE
D

Apotekets
Familieserie
Daglig pleje
uden parfume
og parabener
Ny serie plejeprodukter, der tager hensyn til både sundhed og miljø.
Til alle hudtyper - og til hele familien.

20 % rabat
ONSDAG D. 3 . JUNI
DEMONSTRATION KL. 14 - 17

MT RENGØRING
GODKENDT TIL
HJEMMESERVICE
ORDNINGEN

Rengøring/Service og
Vinduespolering
v/ Manfred Teichert
Lassensvej 8, Alnor
6300 Gråsten
Mobil 51225506
www.mt-rengøring.dk
mteichert@mail.dk

KIRKENS KORSHÆR

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

Læs mere om serien på

www.apotekernes.dk

Gråsten Apotek
Ulsnæs Centret · Tlf. 74 65 10 20

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

I DENNE UGE TILBUD PÅ TÆPPER TIL UDESTUE

B.I. tæpper og gardiner
Nygade 16

6300 Gråsten

Telefon: 74 65 28 05

Farve grå, bredde 400 cm
Før 98 kr pr m2

TILBUD 69 kr pr m2
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Efterskole til
generalprøve
på
landsstævnet

Det er 2. år i træk, at de fem sogne holder pinsegudstjeneste ved Søgård Sø. Sognepræsterne
Povl Callesen, Anne-Mete Damkjær Larsen, Eva Wiwe Løbner og Kevin O. Asmussen
holdt pinsegudstjeneste ved Søgård Sø.
Foto Jimmy Christensen

250 holdt kirke
i græsset
Præsterne måtte linde
lidt på kravene for ikke
at smælte under de uldne
kjoler. Men for de om
kring 250 mennesker, der
2. pinsedag havde fundet
vej til Søgård Sø til fælles

gudstjeneste under åben
himmel var den bagende
pinsesol en væsentlig del af
tilløbsstykket.
De fire sognepræster
Kevin O. Asmussen,
Kværs Sogn, Povl Callesen,

Varnæs Sogn, Eva Wiwe
Løbner, Kliplev Sogn og
Anne-Mete Damkjær
Larsen, Ensted Sogn skif
tedes til at prædike, læse op
og holde nadver. Desuden
deltog Felsted Sogn.
Den musikalske
underholdning sør
gede Den Sønderjydske
Messingkvintet og
V-match på fin måde for. 

Forleden var 4000 ef
terskoleelever samlet i
Holbæk til generalprøve
på DGI’s landsstævne, er
det var med deltagelse af
34 elever fra Adventure
Efterskolen i Skelde. - Det
var første og eneste gang,
de mange efterskoleelever
og deres lærere var samlet,
før det går løs ved lands
stævnet i uge 27. Det er
ingen let sag at samle så
mange mennesker på en
gang. Der var således sat
90 turistbusser ind for
at transportere de 4000
elever til Holbæk og hjem
igen, fortæller forstander
Jacob Hansen. Eleverne fra
Adventure Efterskolen er
sammen med elever fra 51
efterskoler fra hele landet

udtænkt en central rolle
i festaften og afslutning
ved DGI’s landsstævne i
Holbæk til sommer. I flere
måneder har eleverne væ
ret i gang med træningen,
og det hele koordineres
ved den store fællestræ
ning for alle 4000 elever
i Holbæk på tirsdag. Ved
landsstævnet skal efter
skoleeleverne optræde ved
festaften med bevægelse,
musik og visuelle effek
ter. Det vil ske med Peter
Mygind som konferencier
og Lis Sørensen og Basim
på scenen med 1200 efter
skoleelever i koret. Også
til afslutningsarrange
mentet søndag d. 5. juli,
skal efterskoleholdet lave
gymnastikopvisning. 

Jan Helbo

Nyt ansigt
i Danske
Bank
I forbindelse med at Jane
Zanchetta er gået på bar
sel, er der kommet et nyt
ansigt i Danske Bank i
Gråsten. Fra den 2. juni er
Jan Helbo (30 år) startet i
banken som privatkunde
rådgiver. Jan kommer fra
en lignende stilling i ban
kens afdeling i Sønderborg.
Privat bor han sammen
med sin kone og barn i
Augustenborg. 

GRATIS SOLGLAS
KOM TIL ULSNÆS
ROCKSJOV OG MUSIKUGE VÆRDI 1598,–
Der er mange gode tilbud i butikken og på gaden

g
i
d
d
a
l
g
o
d
n
Kom i
overraske

VED KØB AF
NYE BRILLER

Jumpsuit,
kr 600,Kjole,

E
RILL
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I
DIO RILLE
N
E
NI
B
KØB ER SOL -13. JU
2.
ELL
RS
EN
Å
D
/2
IO
Å
PER G FÅ 1 ENT P
O
M
E.
NNE ET ELL
O
B
A
IN
S
A
G
MA

kr 800,-

Vi glæder os
til at se dig

Ulsnæs Centret  6300 Gråsten  74 65 13 12

OP TIKER MØLLER
SLOTSGADE 4 ∙ 6300 GRÅSTEN
TLF. 74 65 25 16 ∙ W W W.PROFILOP TIK.DK

Optiker
Elsebeth
Christmas
Møller

Optikerassistent
Bettina
Bolding

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

12

Uge 46
11. november 2008
1. årgang

Formand for Kliple'
Mærkens Støttefond, Søren
Frederiksen, uddelte over
100.000 kr.

Pengeregn fra
Kliple Mærken
Af Jens Jaenicke
Kliple' Mærkens Støttefond
uddelte lørdag over
100.000 kroner. Det skete
ved et "Førmærkensdags"
arrangement i Kliplev.
Støttefonden og
Lokalhistorisk Forening

var fælles om åbent hus
dagen på Strågårds Smedie.
Arrangementet var en
afslutning på sidste års
Kliple' Mærken med ud
lodning af tilskud, en tak
til de mange frivillige hjæl
pere og en introduktion til
dette års Kliple' Mærken.
Gennem årene er

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

"Førmærkensdag" blevet
til en folkefest. I år bød
man på musikalsk under
holdning af to orkestre,
opvisning af folkedansere,
uddelingen af tilskud fra
sidste års overskud, cykel
ringridning for børn og
gratis grillpølser.
Det herlige sommervejr
lokkede mange folk af
huse, så grillen stod rød
glødende i flere timer og
bétjeningen arbejdede på
højtryk for at følge med
efterspørgslen.
Efter at formanden for
Lokalhistorisk Forening
havde åbnet underholdt
Rebbøl Salonorkester med
glade viser. Derefter blev
en del af overskuddet fra

sidste års mærken uddelt
til 14 ansøgere. Formand
for Kliple' Mærkens
Støttefond, Søren
Frederiksen, kaldte de hel
dige frem og overrakte en
check.
Herefter tog ungdoms
bandet V-Match fat og bød
på moderne musik.
Ved cykelringridning
ridningen var der opstillet
to galger. Der deltog 27
unger´, som gik til den
med stor entusiasme. Det
var et indslag, der vakte
jubel både hos børnene
og de vokne. Mira Nielsen
blev dronning hos de 0-4
årige, Freja Theede blev
dronning hos de 5-7 årige
og Søren Beyer blev konge
hos de 8-12 årige.
Mus eet holdt åbent og
mange benyttede lejlig
heden til at kigge i gamle
bøger med billeder og bese
de mange gamle ting af
forskellig art, som museet
har samlet. 

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

Plade- og rustarbejde
Plade- og rustarbejde
Klargøring til syn
Klargøring til syn
Forsikringsskader
Forsikringsskader
Salg af dæk og fælge
Salg af dæk og fælge
Køb og salg af biler
Køb og salg af biler
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Sejersbæk
Biler
Sejersbæk
Biler ApS
ApS
Nederbyvej 2 • 6300 Gråsten
Nederbyvej
2• •Telefax
63007465
Gråsten
Telefon 7465 2220
2270
Telefon 7465 2220 • Telefax 7465 2270

Service Partner
Service Partner

Quorps Busser
NALMADEBRO 16 · 6300 GRÅSTEN · TLF. 20431913
jesperkrause@hotmail.com · www.jesperkrause.dk
APS

FROMMS AUTOSERVICE

BROAGER

ALT I AUTOREPARATIONER
køb - salg af biler

Brovej 90
6310 Broager

TLF. 7444 1985
FAX 7444 1962

pfauto@post.tele.dk

Alt i Michelin
Priseksempel:
Energi saver
195-65/15t

kr. 2.750,incl. moms,
montering og
afbalancering

SPAR
10% 20%

30% 40%

RING OG FÅ EN PRIS TIL NETOP DIN BIL

Ring og bestil tid!

Ramsherred 3,
Broager
Service Partner

OG DÆKSERVICE

Tlf. 7444 1286

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

Penge
til
Kliplev
Ved et arrangement på
Straagaards Smedie uddelte
Kliple' Mærkens Støttefond
penge til en række lokale
foreninger.
Det var formanden Søren
Frederiksen, som uddelte
checkene.
Kliplev Plejehjems Venner
fik 5000 kr til et driv
hus, Borgerforeningen
Skjold i Bjerndrup fik
4685 kr til vippeudstryr
til legeplads, Handels- og
Håndværkerforeningen
fik 6000 kr til julebe
lysning, Kliplev Sogns
Voksenundervisning fik
3000 kr til foredragsrække,
Straagaards Smedie fik

11.200 kr til udskift
ning af vinduer, Kliplev
Jagtforening fik 9000 kr
til dvd til undervisning,
Søgård Tennisklub fik 8000
kr til borde og stole, Ældre
Sagen i Lundtoft fik 9000
til krolfspillet, Bjerndrup
Forsamlingshus fik 2209
kr til nye fliser i køkkenet,
Medborgerforeningen i
Søgård fik 9000 kr til borde
og bænke ved søen, LIF
Gymnastik fik 10.483 kr
til nye redskaber til børne
gymnastik, Kliplev frivillige
Brandværn fik 12.960 kr
til redningsudstyr, Kliplev
Hallen modtog 10.000 kr til
et Åben hal arrangement og
endelig fik Lokal historisk
Forening 5000 kr til udgi
velse af årshæfte.
Støttefonden har tidligere
på året ydet et tilskud på 1,1
million kroner til det nye
Kliplev Center. 

Sten & Grus

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

K.P Vinduespolering
v/ Kennet Petersen

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

Quorp Busser

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

PARCELHUSE fra 130,inkl. aftørring af karme

Er du klar til
ferien sydpå?
Broager Bilsyn tilbyder salg af miljømærkater,
som kræves i større tyske byer.
Kom hurtigere frem med Tempo 100 godkendelse!
– Køb mærket hos os!
Ring eller kom ind forbi
synshallen og hør nærmere.

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

Ring for tilbud Tlf.: 31 14 97 50
Benzin- og kiosksalg

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

Kliplev Centret
har en stand
Af Gunnar Hattesen
Støtteforeningen for Kiplev
Centret er i fuld gang med
at samle penge ind til op
bygningen af et nyt Center
ved Kliplev Hallen.

Det går fantastisk godt
med den lokale opbakning.
Vi har samlet mere end
100.000 kr. ind i Kliplev,
Bjerndrup og Søgård om
rådet, fortæller formand for
Støtteforeningen Thorkild

Sammen er de
et stærkt par
Ulla og Preben Kleis,
Dyrkobbel 53, Gråsten,
fejrede tirsdag den 2. juni
deres søvlbryllup. Det

kendte, charmerende og
elskelige ægtepar blev fra
morgenstundet hyldet med
morgensang i hjemmet af
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Dahl-Sørensen og tilføjer,
at flere store virksomheder
har givet store beløb.
Det er vi taknemmelige
for, men vi har brug for at
høre fra alle virksomheder i
vores område, understreger
Thorkild Dahl-Sørensen.
Støtteforeningen vil være
til stede ved Kliple`Mærken
med en selvstændig stand,
som ligger lige ved depotet.

Kom og besøg os og få
en snak med os om pla
nerne. Hele bestyrelsen vil
på skift være til stede un
der Kliple’ Mærken, siger
Thorkild Dahl-Sørensen,
som nævner, at man sam
tidig søger fonde i hele
landet og håber, at man på
den måde kan skaffe man
ge penge til projektet. 

Et kendt Gråstenpar, Ulla
og Preben Kleis, kan fejre
sølvbryllup.
 Foto Jimmy Christensen

håndbold og fodbold. Nu
er han et aktivt medlem af
Gråsten Cykelklub.
Da parret blev gift i
1984, skete det på Gråsten
Rådhus. På lørdag skal par
ret have en kirkelig velsig
nelse i Gråsten Slotskirke.
Det ungdommelige par
fejrer sølvbrylluppet med
en fest for familie og ven
ner på Kværs Kro. 

en stor skare af familie og
venner.
Ulla er gråstenpige, og har i
mange år arbejdet som se
kretær på et revisionskontor i
Sønderborg. Preben stammer
fra Hellevad og er uddannet
revisor, og har i over 30 år
arbejdet i branchen.
Han er en knalddyg
tig formand for Gråsten
Ringriderforening, og har
i sin ungdom spillet både

Byfesten i Varnæs 2009
Byfesten er vel overstået nu. Vores nye telt blev indviet og vi vil endnu
engang takke sponsorerne. Uden deres bidrag havde det ikke været mulig
at anskaffe teltet. Vejret var med os under byfesten, det kunne også mærkes
på den høje antal besøgende vi havde. Alle tog godt imod de mange
aktiviteter vi kunne byde på. Festen for de unge om fredagen blev besøgt
af 334 personer og det var en fornøjelse og se hvor højt stemningen var
i teltet. Om lørdagen var der 261 mand med til festen. Vi havde en kanon
underholdning den aften, men vi manglede vores egen revy, som ingenting
kan slå. Det bliver hårdt arbejdet på, at de vender tilbage til næste år.

Udstilling
på
bibliotek
Gråsten Bibliotek byder for
tiden på en udstilling, hvor
elever fra 6.-7. klassetrin på
Gråsten Friskole udstiller
deres værker. Eleverne har
i foråret arbejdet med et
tværfagligt emne i billed
kunst og filosofi med titlen
"Mig og mit univers". Det
gik ud på at lave et selv
portræt og sætte det ind i
et univers. 

Cykelløbet gav et fint overskud igen og vi må takke
de mange sponsor, for det fine resultat.
Festudvalget vil gerne benytte lejligheden til at takke alle, der har medvirket
til, at byfesten kunne afholdes. Vor tak gælder sponsorer, annoncører,
børneudvalget, cykeludvalget, pladsmænd, kagebagerne, Varnæs frivillige
brandværn, Bovrup frivillige brandværn og alle andre frivillige hjælpere,
herunder Felsted Ugens Venner, samt de der hjalp med opsætning /
nedtagning af telt og oprydning på pladsen. Vi håber, vi også må trække
på jer til næste år. Uden jeres hjælp, kunne der ikke afholdes byfest.
Vi er ikke i tvivl om, at det vil give en godt overskud til V.B.I.F., som kan
bruges til investeringer i foreningen, til fordel for vores lokalsamfund .
Vi opfordrer endvidere til at I også møder op til VBIF’s generalforsamling i
februar/marts 2010 (nærmere tidspunkt annonceres senere) – Måske har du
fået interesse i, at medvirke til, at afvikle byfesten. Så kontakt os, (Mike og
Margret tlf. 22478614 eller 22325389) vi har altid brug for nye ildsjæle.

Tusinde tak fra
VBIF’s Festudvalg
NB: Mød op til kritikmødet på torsdag den 4 juni kl. 19 i klubhuset.
Vi vil gerne høre ris og ros. Har du nye tiltag til næste år,
er vi meget interesseret i at høre fra dig.
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Se hele programmet på

www.kliplemaerken.dk
Forhandler af

CANAL DIGITAL-VIASAT-BOXER
Antennearbejde udføres
Ring til Ervin
mobil 21 38 94 18
Radio Centrum · Borgergade 1
6310 Broager · Tlf. 74 41 59 82

TILLYKKE
Sæt kryds

Salon Hårtotten

 Tillykke uden foto max. 25 ord ......................... 20 kr.
 Tillykke med foto max 25 ord ........................... 30 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

Ulsnæs Centret . 6300 Gråsten

Skriv teksten tydeligt på nedenstående linier:

v/ Bente Kraag

Tlf. 74 65 21 11

Lej din
trailer
hos
Statoil
Gråsten
Ring 74 65 17 48

..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
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 afleveres i Gråsten Avis postkasse i
Ulsnæs Centret.
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500
billetter
solgt
Kliple' Mærkens billetsalg
er godt i gang til dette års

40 års jubilæumsfest. Der
er solgt næsten 500 billetter
til fredag aften, men der er
stadig muligt at købe billet
ter til denne aften ved hen
vendelse til Anneli Jensen
på tlf. 50988414. 

Grundet kursus er lægepraksis lukket

129 fyret
129 medarbejdere mister
deres arbejde hos Danfoss
Drives i Gråsten.

Virksomheden er hårdt
ramt af den globale krise.
Det samlede antal medar
bejdere hos Danfoss Drives
i Gråsten er for øjeblikket
på 1.168. 

Historisk Forening for
Gråsten By og Egn

torsdag den 11. juni 2009
Ved behov for uopsættelig lægekontakt kontakt da:
lægerne Berkjer, Iversen, Bønløkke og Ellegaard
Ulsnæs 4, 6300 Gråsten. Tlf. 74 65 11 44 kl. 816
lægevagten tlf. 70 11 07 07 kl. 1608

Det lille Teater, Gråsten
Egnsspillet

”Den onde Herremand
på Ladegård”
Af Sten Vestergaard Kruse og Dorte Fjeldgaard Laustsen
Instruktør: Kim Asmussen

Fredag den 19. juni kl. 19,30
Søndag den 21. juni kl. 15,00 samt 19,30
Onsdag den 24. juni kl.19,30
Torsdag den 25. juni kl. 19,30
Billetter kr. 80,00 / børn kr. 40,00

arrangerer

Udflugt til slotte og
herregårde i Sydslesvig

Med venlig hilsen Lægerne Mortensen, Bauer og Fröhlich
Ulsnæs 8, 6300 Gråsten, tlf. 74 65 10 10
Projekt1:Layout 1 26/05/09 10.16 Side 1

LØRDAG DEN 13. JUNI

Opføres på den udendørs spilleplads ved Det lille Teater

Vi besøger Ludvigsburg på halvøen Svans,
Altenhof ved Egernførde og Louisenlund ved Slesvig
Afgang Ahlmannsparken kl. 8.30.
Hjemkomst ved 18-tiden
Medbring madkurv og kaffe
Pris 200 kroner, som dækker bus, guide og entreer
Tilmelding til formanden Bodil Gregersen
tlf. 74653181 senest den 7. juni

Billetbestilling på tlf. 74 65 37 67 (bedst efter kl. 16)
eller mail: nilum@bbsyd.dk
samt købes ved indgangen inden forestilling
Kørselsvejledning på www. lilleteater.dk

Rinkenæs og Alnor
Pensionistforening
Udflugt til

Olsens Paradis
ved Bramming

Sammenkomst for
pensionister i Egernsund
Torsdag den 4. juni kl. 14.30
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0,Entré kr. 10

Se hele programmet på

www.kliplemaerken.dk

Gråsten Slotskirke
Søndag D. 07. juni kl. 10,00
ved Jens Barfod, Kirkebil

Adsbøl Kirke

Søndag d. 07. juni kl. 09.00
ved Jens Barfod,

Kværs Kirke

Søndag d. 07. juni 10.00 ved
Kevin O. Asmussen

i konﬁrmandstuen, Strandvej 8
Sognepræst Lorenz P. Christensen og
formanden for Menighedsrådet Margit
Kristensen står for underholdningen
Maja & Tinna sørger for kaffe og servering
Mød talstærkt op og få en fornøjelig eftermiddag
Tilmelding om formiddagen den 4. juni
til Maja på tlf: 74 44 98 38

Egernsund menighedsråd

Onsdag den 17. juni 2009
Olsens Paradis er en meget spændende have
på 15.000 m2, anlagt med megen fantasi
med landskaber og små søer, sjældne buske
og træer, bjergarrangement, ørkenhave og
meget mere, kun fantasien sætter grænse.
Der er plads i bussen til max. 30 personer.
Prisen for turen incl. bus, entre og grillpølser +
1 genstand til frokost er 150 kr. for medlemmer.
Ikke-medlemmer betaler 175 kr.
Afgang fra Rinkenæs kl. 10.00, Alnor kl. 10.05,
Ahlmannsparken kl. 10.10.
Tilmelding senest 10. juni til Mariechen tlf. 74 65 03 60
eller Claus tlf. 74 65 21 74 bedst mellem 17-18.

Gudstjenester

Broager Kirke

Rinkenæs Kirke

Søndag d. 07. juni 10.30
Gudstjeneste, ved K.K.

Søndag d. 07. juni Kl. 19.30 Rinkenæs
gamle kirke ved (Marianne Østergaard)

Felsted Kirke

Kliplev Kirke

Søndag d. 07. juni kl.16:00
Sommerkoncert med kirkekorene
fra Varnæs og Felsted

Egernsund Kirke
Søn dag d. 07. juni Kl.10.30
ved Lorenz Christensen

Søndag d. 07. juni Ikke oplyst

Varnæs Kirke

Søndag d. 07. juni Kl. 10.00
ved Povl Callesen

Nordschleswigsche
Gemeinde

(Den tyske frimenighed)
07.06. kl. 11.30-17.30 Løgumkloster:
Nordschleswigscher Kirchentag
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Hørt i byen
Søren Gülck, tidligere
indehaver af Æblehuset i
Gråsten, er blevet ansat
som chef for haveafdelin
gen i ATZ i Sønderborg.
Solveig Fischer, der er
ansat i Andelskassen
i Gråsten, er vild med
at danse. Forleden var
hun sammen med sin
mand på charterferie i
Tunesien. En aften var
der dansekonkurrence
blandt hotellets gæster,
og den blev suverænt og
i flot stil vundet af ægte
parret fra Kværs.
Børnehuset i Rinkenæs
fejrede tirsdag sit 45 års
jubilæum med morgen
kaffe til forældre og ven
ner af børnehaven.
Tre friske Rinkenæs-piger
- Inge Nielsen, Christel
Petersen og Inga Lambæk
- holder kondien i form
ved tre gange om ugen at
cykle en morgentur fra
Rinkenæs over Buskmose
til Gråsten og hjem over
Alnor.
77 personer så pin
sesolen danse over
Vemmingbund,
mens de pinsesøn
dag drak morgenkaffe
på Vemmingbund
Strandhotel.
Jesper Hansen, der er
ansat på Maskincenter
Felsted, er flyttet fra
Kliplev til Felsted for
at være nærmere sin
arbejdsplads.
Ældre Sagen i Gråsten
samlede 67 personer til
en heldagstur til Pløn.
De måtte køre i to bus
ser. Deltagerne oplevede
en herlig sejltur på Pløn
søerne.
Ældresagen Sønderborg
Sundeved holder
Midsommerfest man
dag den 22. juni i
Forsamlingsgården i
Vester Sottrup. Nis Ove
Rasmussen, Felsted un
derholder og spiller op til
dans. 

Rejsegilde
i Kværs

Fars Dags Tilbud
Fra kl. 18.00 til kl. 20.00

Multiuniverset i Kværs
tager form. Forleden var
der rejsegilde på byggeriet.
Børneuniverset skal rum
me pasning, skolegang og
fritidsaktiviteter på samme
sted.
Efter planen skal børnene
flytte ind i det nye børneu
nivers til september. 

Dansk bøf med bløde løg
Sauce, kartofler og rødbeder
******

1 kop kaffe med Othellolagkage

kr. 88,00
Kun mod forudbestilling

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

Strandhotel
Sønderhav

Vandværk
fejrede
25 års
jubilæum
Andelsselskabet Dalsgård

Vandværk ved Rinkenæs
fejrede 2. pinsedag sit
25 års jubilæum med en
hyggelig sammenkomst,
hvor der deltog 32 men
nesker. Gennem samtlige
25 år har Jens Moos været
formand. Næstformand

er Søren Braes og Helga
Theilgaard er kasserer. Den
øvrige bestyrelse består af
Victor Klietsch og Henrik
Christensen.
Vandværket har 37 andels
havere, hvoraf halvdelen er
sommerhusejere. 

Hver fredag kl. 18.0023.00:

Græsk buffet med græske specialiteter

99 kroner

Hver søndag kl. 1014:

International brunch

95 kroner

HUSK FARS DAG!
Strandhotel Sønderhav
Fjordvejen 69 Sønderhav, 6340 Kruså
Reserver bord på tlf. 7467 8891
info@hotel-sonderhav.dk - www.hotel-sonderhav.dk

Sommerkoncert
i Gråsten Slotskirke

RESTAURANT
APHRODITE
3 x MENÚ
Forretter

Onsdag den 3. juni 2009 kl. 19.30
Ved sopran Bettina Hellemann Munch
Orgel / Piano Rut E. Boyschau
Cello Otto Andersen
samt Slotskirkes Pigekor og Slotskor Gråsten

Hummer, tomatsuppe eller kæmperejer i chilisauce

Hovedretter

Okseﬁlet med whiskey/pebersauce eller
Svinemørbrad med hvidvinschampignonsauce

Desserter

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

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

Inkl. salatbar
og tilbehør.

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

Terrasse med havudsigt
Klubrum til 50 personer
200 parkeringspladser
Separat rygerum

Populærer arier af Mendelsohn, Händel, Schubert og Cesar Franck med
Bettina Hellemann Munch, Rut E. Boyschau samt Otto Andersen
Korene synger et potpori af klassisk, folkeviser og gospel
Sæsonafslutningskoncert for korene

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

9950

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

LEVERES GRATIS OVERALT

Dessert KUN kr. 10,00.

WWW.GODBUFFET.DK

Blot de leverer emballagen tilbage inden 5 dage. Kontant betaling ved leveringen og husk depositum for emballagen kr. 350,-.
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Coop
Briketter
10 kg

Rød merrild
kaffe

Gråsten
Økologisk
mælk

halv
pris

3 poser
kun

44

95

Æblemarked

20

00

Coop
kartoﬂer

ta 2 x 1 liter

11

00

Coop
grøntsager

ﬂere
varianter

mange
varianter

ta 10 stk

89

ﬂere
varianter

ﬂere
varianter
450-750gr

00

3x
600-900 gr

40

ta 2 poser

25

00

00

Husk vi holder åbent
søndag fra kl. 10-16
(Lukket Grundlovsdag)
Annoncen er trykt med forbehold for trykfejl

SuperBrugsen Gråsten

.

tlf. 73 65 26 00

.

www.talent-for-butik.dk

