
Danske
Jordbær

frisk 
fra lokal avler

hver dag

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

Gråsten

Lidt ud over det sædvanlige

Nye danske 
kartofler

Kv. 1. 
Pr. ½ kg 

kg pris 7,90
395

GRÅSTEN     KRUSÅ
Tlf. 74 65 10 19    Tlf. 74 67 12 26

Sten & Grus
Selvafhentning alle ugens dage 
af sten, sand, skærver, 
grus, fl iser, natursten 
og meget mere. Vi leverer 

også gerne

Ladegårdskov Transport & Hjortefarm
Felstedvej 22, Ladegårdskov, 
6300 Gråsten. Tlf. 74 65 28 55
www.ladegaardskov.dk

Smørrebrødsfestival
fredag den 12. juni kl. 18.00

med sild, smørrebrød og lune retter Kr. 125,-
HUSK Det Sønderjyske Kaffebord 
på søndag 

Slotsgade 6
6300 Gråsten

Tlf. 74 65 15 67

www.1747.dk

ÅBNING AF NY ISBOD
Fredag den 12. juni

Tilbud på gammeldags 
isvaffel med guf

Pr. fl.

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

10 kr

Gråsten 
har sang 
talenter
Af Gunnar Hattesen

Foto Jimmy Christensen

De unge havde virkelig 
gjort et stort stykke 
arbejde, så det kunne se 
så professionelt ud som 
muligt med lydanlæg, 
trommesæt, forstærkere 
og mikrofoner.

Forældrene lyste op i et 
stort smil, når deres døtre 
og sønner stod på scenen 
for at give den gas.

Det fire timer lange 
rocksjow manglede ikke 
kolorit og spænding 

før "De Herreløse" fra 
Aabenraa ved 19-tiden 
løb af med sejren i form 
af trofæet "Den grå sten", 

som blev overrakt af vi-
ceskoleinspektør Mogens 
Hansen, Gråsten Skole.

Arrangementet faldt 

sammen med med 
Ulsnæs-Centrets af-
vikling af fire dages 
Grundlovsfest, hvor der 

var dømt masser af han-
del, musik og hygge. 

Der var stjernedrys på butikstorvet 
i Ulsnæs-Centret, da 14 bands 
fik mulighed for at trykke den 
af ved Gråsten Rocksjov. 

KIRKENS KORSHÆR

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

Vi modtager gerne tøj, bøger, 
møbler og andre ting
Afhentning og udbringning efter aftale
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Telefon
21 16 06 83
29 25 95 50 
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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

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

Grafisk tilrettelæggelse 
Hans-Ole Nielsen
Grafisk Industriel produktion
www.graphos.dk

graasten-avis@graphos.dk

redaktion@graastenavis.dk
annonce@graastenavis.dk

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

VELEGNET TIL 
KUGLEGRILL

3 fi skefi leter
m. remoulade

1/1 Nakkefi let
pr. 1/2 kg

D E L I K A T E S S E N

4995

Slagterens 
Grillbakke
4 stk. Grillkoteletter
4 stk Krydderbøffer
4 stk. Ringrider

2000
Spar 
10.00

Spar 
20.004000

Fun Light
5 stk

Spar 
84.75 2000

SuperBrugsen Broager . tlf. 73441500 . Storegade 10

Broager

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

Af Gunnar Hattesen

palle Hansen, Gråsten, har 
modtaget Alssund prisen 
2009. prisen uddeles af 
Andelskassen, og det var 
afdelingsleder Bo Hansen, 
som overrakte checken på 
6.000 kr.

I motivationen hedder 
det, at palle Hansen får 
prisen for sit enestående 
arbejde med at organisere 

Sønderjyllands Cup, hvor 
over 1.000 piger og drenge 
fra hele landet mødes i 
Gråsten den sidste week-
end i juni for at spille fod-
bold på Årsbjerg.

I år er det 21. gang stæv-
net arrangeres. Det holdes 
i år i weekenden 26.-28. 
juni med deltagelse af 123 
hold og 1200 drenge og 
piger i alderen 10-15 år. 
Derudover kommer 400 

campister, som bor på 
ringriderpladsen.

- Sønderjyllands Cup har 
gennem årene oplevet en 
imponerende udvikling 
under palle Hansens le-
delse. Det er blevet til et af 
Danmarks største stævner, 
lyder det fra Bo Hansen. 

Palle Hansen 
modtager 
Alssund Prisen

Afdelingsleder Bo Hansen overrækker Alssund Prisen 2009 til Palle Hansen fra Gråsten 
Boldklub.  Foto Jimmy Christensen

Henvendelse til tlf: 51 74 49 46
for nærmere oplysninger

LANDEJENDOM 
SÆLGES

Velholdt stuehus på 
158 kvm., fordelt på 

2 etager, desuden en 
udestue på 20 kvm.

Lade/ garage/ 
værksted på 80 kvm.

3 hektar jord 
beliggende lige op 

af ejendommen

Gode muligheder 
for heste

Dejlig have med 
60 kvm. terrasse

Beliggende ca 3,5 km 
fra Gråsten by

Søndag den 5. juli kl. 20.00
 i det store festtelt på Ringriderpladsen i Broager

Tilmelding af deltagere til Marlene J. Petersen, 
tlf. 30266310 senest den 19.6.2006

Alle er velkommen og deltagerne deles ind i aldersgrupper

Broager Grand Prix
og Talentkonkurrence

2009

Søndag d. 5. juli kl. 20.00 
i det store festtelt på ringriderpladsen 

 i Broager 

Tilmelding af deltagere til

Marlene J. Petersen 30266310 
Senest d. 19.6.2006 

Alle er velkommen og deltagerne deles
ind i alders grupper 

Efter tilmeldingsfrist udsendes informations- 
materiale til deltagerne!

Efter tilmeldingsfrist udsendes informationsmateriale til deltagerne!

Broager Grand Prix
og Talentkonkurrence

2009Gråsten skal i festtøjet 
torsdag den 23. juli. Den 
dag ankommer Hendes 
Majestæt Dronningen og 
Hans kongelige Højhed 
prinsgemalen til Gråsten 
Slot for at indlede deres 
årlige sommerophold.

Tidligere på dagen anlø-
ber kongeskibet Danne-
brog Haderslev Havn, 
hvorfra de kongelige kører 
til Gråsten. 

Mændene bag
Det var et udvalg bestå-
ende af kaj Hattens, Erik 
krogh, Troels Bredahl, 
Thor Hedels, Jens Hønholt, 
lorenz rossen, Mads 
Madsen, Emil Hansen og 
Svend Hansen, som havde 
planlagt motorcykeltræffet 
på Torvet i Gråsten. 

Dronningen 
kommer til 
Gråsten
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FA
S

T LAV
 PR

IS

30 fl asker 

11995  
Carlsberg Pilsner eller Grøn Tuborg

33 cl. Afhentningspris.

liter pris 
v/30 fl. 12,12

+PANT9995 
Pampers bleer

32-66 stk. Baby-Dry, Easy Up eller 
Active Fit. Flere størrelser.

max. stk. pris 
v/1 stk. 3,12 11.- 

Fettuccine naturel
500 g  

kg pris 
v/1 pk. 22,00 20.- 

Tortellini med skinke og ost
500 g  

kg pris 
v/1 pk. 40,00

5.- 
Mørkt Rugbrød

500 g 

kg pris 
v/1 pk. 10,00 5.- 

Fuldkornsrugbrød
500 g

kg pris 
v/1 pk. 10,00 10.- 

Kohberg  hamburger boller
330 g 

stk. pris 
v/1 pk. 30,30 9.- 

Kohberg pølsebrød
300 g 

kg pris 
v/1 pk. 30,00

FRIT VALG PAKKEMARKED

Grillspyd 
3 stk./375 g 
Kalkunspyd 
eller 
skinkespyd.

BBQ marinerede spareribs 
500 g. FROST

Best
Discount

max. kg pris 
v/5 stk. 100,00

150.-
5 PAKKER

1 pakke kr. 39,95

Bankekød 
300 g. Skåret af 
 okseklump.

Gullasch 
300 g

Krydderhakkebøffer 
8-12% 
4-5 stk./500 g 

Nakkekoteletter 
4-5 stk./500 g

Marinerede 
 nakkekoteletter 
4-5 stk./500 g

Kalkunschnitzler 
Hvidløgs-/rosmarinmarinerede.
3-4 stk./400 g

Bovsteaks 
4-5 stk./700 g

Marinerede Bovsteaks 
4-5 stk./700 g

Adresse, postnr by  (vist nødvendigt)

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

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

Tilbuddene gælder t.o.m.
lørdag 13. juni 2009
Se også ugens tilbud
på www.superbest.dk
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Gør hverdagen lettere
      – og weekenden til noget særligt 

HUSK! Du kan betale med alle disse kort i SuperBest
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Lej din 
trailer

hos
Statoil 

Gråsten

Ring 74 65 17 48

Musik og Sportsbar

Åbningstider: 

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

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

www.centerpubgraasten.dk

Af Gunnar Hattesen

Vin slukker tørsten, det 
gør vand også. Vin er 
sundt, men det er mælk 
også. Vin beruser, og 
det gør discount øl også. 
Hvorfor er det så, at vi 
er så vilde med at drikke 
vin - hvorfor er interessen 
så stor?

Ifølge Søren rasmussen 
skyldes det, at mange 
har stukket næsen i de 
sydeuropæiske kulturer. 
Mange har fået et ret ind-
gående kendskab til noget 
af det, som gør områderne 
omkring Middelhavet så 
specielle, nemlig de tilhø-
rende vine.

Søren rasmussen er 
blandt de mange, som 
selv rejser rundt i Italien, 
Frankrig, Spanien og 
portugal.

- Jeg har længe haft lyst 
til at lave noget med vin i 
Statoil. Det er nu lykkedes, 

hvor vi i butikken sælger 
vine fra det anerkendte 
vinfirma, Skjoldburne 
Vinhandel, fortæller Søren 
rasmussen, og glæder sig 
over, at vinafdelingen siden 
åbningen er blevet et hit.

Han forventer også, at 
mange kunder vil købe 
vingaver til firma- og 
receptionsgaver. 

Ny vinhandel 
i Gråsten

Søren Rasmussen og Pia 
Jensen præsenterer nogle af 
de ædle dråber. 
 Foto Jimmy Christensen

Det går som planlagt med 
udvidelsen af SuperBrugsen 
i Broager, så kunder, 

håndværkere og andre im-
plicerede var inviteret til 
rejsegilde i torsdags.

Henved 300 mennesker 
var forbi for at se nybyg-
geriet og blive budt på en 
ringriderpølse, øl og vand.

- Vi regner med, at nybyg-
geriet står klar til Broager 
ringriderfest, men den 
officielle indvielse vil først 
ske, når kunderne er kom-
met hjem fra sommerferien, 
siger uddeler Bent Moldt. 

Uddeler Bent Moldt hilser 
på Charlotte Gassner ved 
rejsegildet. 
 Foto Jimmy Christensen

Rejsegilde 
i Broager

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

Unge stemte 
i Felsted

De unge var flittige til at 
stemme i Felsted, da der 
søndag var valg til Europa-
parlamentet. Blandt dem, 
som for første gang skulle 
stemme var 18-årige Sif 
Mona Teichert lund, som 
grundigt havde sat sig ind i 
valgets hovedspørgsmål. 

Foto 
Jimmy 
Christensen

Hos kværs Autoophug 
kan kunderne selv finde de 
reservedele, de lige står og 
mangler. Mange mekanike-
re, bilforhandlere og private 
kunder kommer forbi den 
indhegnede plads, hvor der 
står over 300 bilvrag klar til 
at blive pillet i af kunderne.

- Det er totalskadede biler, 
hvor der er masser af gode 
reservedele, lyder det fra den 

68-årige poul Erik Nyhuus, 
som startede firmaet i 1985. 
Oprindeligt kommer han 
fra Grenå og er kendt som 
en meget reel, dygtig og vel-
lidt handelsmand, som har 
en ualmindelig god lune.

Efter næsten et kvart 
århundrede i branchen 
er han parat til at få nye 
kræfter i firmaet. 1. juni 
startede han et glidende 

generationsskifte, hvor den 
32-årige søn lars Nyhuus 
og den 45-årige svigersøn 
Mogens Brandstrup er ble-
vet medejere.

- Det har været travle, 
men gode år, siger poul 
Erik Nyhuus, som beskæf-
tiger 9 ansatte.

32-årige lars Nyhuus får 
hovedsageligt ansvaret for 
lastbilerne. Han er udlært 
hos Opel i Aabenraa og 
har i mange år kørt som 
eksportvognmand. 45-åri-
ge Mogens Brandstrup, 
der er gift med poul Erik 
Nyhuus ældste datter, 
kommer fra Grenå, men er 
godt kendt med firmaet, 
hvor han er kommet gen-
nem næsten 25 år.

- Jeg glæder mig til ud-
fordringen, siger Mogens 
Brandstrup. 

Kværs Autoophug beskæftiger 
9 medarbejdere. Stifteren 
Poul Erik Nyhuus har startet 
et glidende generationsskifte. 
 Foto Jimmy Christensen

Find selv 
stumpen til bilen
Af Gunnar Hattesen
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SuperBrugsen Gråsten             .  tlf. 73 65 26 00 . www.talent-for-butik.dk

Gråsten

DANMARKS 
BEDSTE 
FØDEVARER

NYHED

11 forskellige kvalitetsprodukter fra Gråsten Fjerkræ sælges i køledisken 
i SuperBrugsen Gråsten: 

Friskslagtet Unghaner · Landkyllinger · Filet · Lår · Hotwings
Gråsten Unghanen og Landkyllingen er kåret som den bedste kylling på 
markedet i en blindtest blandt danske og udenlandske kyllinger

KVÆRS
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Lidt 
udover det 
sædvanelige

Gråsten

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

SØGÅRD MASKINSTATION
• ALT MASKINSTATIONSARBEJDE

& ENTREPRENØR
AUT. KLOAKMESTER

• ALT I NEDSIVNINGSANLÆG OG KLOAK

Tlf. 74 68 82 52 • Mobil 20 29 92 52

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

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

Salon Helen
v/ Helen Schauer

Vestergade 4 A, Varnæs
6200 Aabenraa

Tlf. 74 68 00 86

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

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

El-installationsfi rma 
G. Frydendall Aps

BYENS ELEKTRIKER
Borggade 5  6300 Gråsten

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

VISITKORT LAVES
Pr-Foto

TLF. 29 25 95 50












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

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:
Man-, torsdag 14.30-17.00
Fredag 13.00-17.00
Lørdag 9.00-12.00

VESTERGADE 27 • 6310 BROAGER

Der var lagt i ovnen til 
en ordentlig sportsfesl, da 
kværs byfestede fra torsdag 
til søndag.

Startskuddet til festen 
gik torsdag aften, hvor 130 
mennesker var til ban-
kospil. Fredag gik det løs 
med ringridning. Ni have-
traktorer og 17 knallerter 
deltog. lars Nyhuus vandt 
på havetraktor.

lørdag var den helt 
store byfestdag. En af 
dagens højdepunkter var 
gaderundbold. Der deltog 
12 hold og vinder blev 

Nørretoft/Avntoftvej. 
Om aftenen deltog 115 
mennesker i spisning og 
dans og oplevede et flot 
fyrværkeri.

Formand for kTUIF, 
Hans lenger, glæder sig 
over den fine lokale opbak-
ning og forventer et over-
skud på en halv snes tusind 
kroner. 

Kværs festede 
i 4 dage

Børnenes dag i 
Ulsnæs Centret

De voksne var glade og 
børnene havde masser af 
energi og ubrugte lom-
mepenge at brænde af i 
Ulsnæs-Centret, da der var 
Grundlovsfest.

Der var masser af aktivi-
teter, grill og levende mu-
sik i de fire dage. 
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KVÆRS AUTOOPHUG APS
TLF. 7465 9590 - 2129 9590 - SØNDERTOFT 16-20 KVÆRS - 6300 GRÅSTEN

1. juni startede Kværs Autoophug et glidende generationsskifte. 
Poul Erik Nyhuus (68 år) har udvidet ejerkredsen med sønnen Lars (32 år) 

og svigersønnen Mogens Brandstrup (45 år)

NYE KRÆFTER 
I KVÆRS 

AUTOOPHUG

7Uge 46
11. november 2008
1. årgang



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

Er du klar til 
ferien sydpå?

Service Partner

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

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

Service og 

reparation af alle bilmærker- også inden for garanti-perioden

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

Service Partner

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

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

Service og 

reparation af alle bilmærker- også inden for garanti-perioden

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

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

Benzin- og kiosksalg

Køb og salg af nye og brugte biler

AUTO
REPARATIONER

• Serviceeftersyn

• Motortest

• Bremser

• Dæk

• Ruder

• Syn

• Rust

• Tra� kskader m.m.

• Opel Service

Gisselmann
Kongevej 85

6300 Gråsten
74 65 01 70

Ramsherred 3,
Broager

Tlf. 7444 1286OG DÆKSERVICEService Partner

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!

Alt i Michelin

VOGNMAND JESPER KRAUSE
Sand-sten-grus-jord-granit

Udlejning af container
Udgravning med minigraver

Afhentning af jern/metal
Kurérkørsel i ind- og udland

NALMADEBRO 16 · 6300 GRÅSTEN · TLF. 20431913
jesperkrause@hotmail.com · www.jesperkrause.dk Inkl. presennIng, næsehjul og lås

TrAIler sAlg
205 S1
Ladmål: 205 x 122 x 35 cm
Totalvægt: 500 kg
Nyttelast: 375 kg

Vor prIs incl. moms

4.495,-

spAr 1.000,-

AlT eksTrA neDsAT
260 S1
Ladmål: 260 x 150 x 30 cm.
Totalvægt: 750 kg.
Nyttelast: 525 kg. Kom ind og 

få et godt tilbud på de nye erhvervstrailere!

spAr 1.541,-

Vor prIs ekskl. moms

6.995,-

JØRGEN PETERSEN
MASKINFORRETNING

Gl. Kirkevej 3, Rinkenæs, 6300 Gråsten

TLF. 74 65 11 74

Historien om den onde 
Herremand fra ladegård 
er en historie om bonde-
standens oprør i 1760’erne, 
hvor 16 bønder fra Tumbøl 
som satte sig op mod deres 
Herremand.

Skuespillet Den onde 
Herremand på ladegård er 
baseret på forskellige kilder 
herunder bl.a. Thomas 
kaufmann, historiske tids-
skrifter og oplysninger 
fra den nuværende ejer af 
ladegård, Hans lilløre.

- For at skabe en interes-
sant forestilling har forfat-
terne gjort brug af den 
kunstneriske frihed til at 
indflette personer og begi-
venheder, som måske ikke 

er historiske korrekte, men 
som ikke desto mindre 
kunne være foregået på den 
tid, fortæller formanden for 
Det lille Teater Ole Gaul 
Nilum.

Herremand Hans petersen, 
som boede på ladegård, var 
en hård mand. Han var af 
den opfattelse, at han med 
god ret kunne udnytte sine 
bønder til hoveriarbejde på 
ladegård, selv om bønderne 
var underlagt Grøngrøft, 
som Hans petersen havde 
opkøbt.

Hans petersen havde 3 
sønner som i egnsspillet er 
sammenskrevet til én per-
son, Andreas petersen, også 
kaldet kaptajnen.

på den anden side har vi 
bønderne fra Tumbøl med 
Jep Thaysen, som den mest 
markante person.

Jep Thaysen står for ung-
dommens mod og ukuelige 
kampvilje for at skaffe bed-
re kår for datidens bønder, 
skønt det kunne kræve 
store ofre.

- Selv om stykket foregår i 
en tid med store problemer 
for de fattige bønder og de-
res familier, har vi forsøgt 
også at vise lysere sider af 
hverdagen, fordi disse altid 
findes, og er en vigtig brik 

for at mennesker magter at 
overleve, fortæller Ole Gaul 
Nilum.

Årets sommerspil opføres 
med premiere fredag den 
19. juni kl. 19.30 og spilles 
efterfølgende søndag den 
21. juni kl. 15.00 og kl. 
19,30 samt onsdag den 24. 

juni og torsdag den 25. juni 
kl. 19.30.

Billetter koster 80 kr. for 
voksne og 40 kr. for børn og 
kan bestilles på tlf. 74 65 37 
67 (bedst efter 16,00) eller 
på mail: nilum@bbsyd.dk 
Det er også muligt at købe 
billetter ved indgangen. 

50 børn og vokse medvirker 
i egnsspillet i Ladegårdskov.

Egnsspil om 
bøndernes oprør
Det nyskrevne egnsspil om ”Den 
onde Herremand på Ladegård” er 
under kyndig ledelse af instruktør 
Kim Asmussen ved at tage form. 
50 børn og voksne arbejder på højtryk 
med at gøre årets sommerspil klar 
til premieren fredag den 19. juni. 

SERVERINGS
PERSONALE 

SØGES
Vi søger en serveringsdame. Du må gerne være over 25 år. 
Arbejdet er eftermiddag og aften og hver 2. weekend. 
Jobbet er deltids – 15-20 timer om ugen.

Du behøver ikke brancheerfaring, da du vil komme under 
oplæring.

Er det noget for dig, så ring til Doris Pørksen Schmidt 
tlf. 7565 1567.

Slotsgade 6
6300 Gråsten

Tlf. 74 65 15 67

www.1747.dk

Stenvej 26 Rinkenæs  6300 Gråsten  Tlf. 74 65 25 35
www.sydjysk-eltekniq.dk

Autoriseret elinstallatør
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Lej din 
trailer

hos
Statoil 

Gråsten

Ring 74 65 17 48

Salon Hårtotten
v/ Bente Kraag

Ulsnæs Centret  . 6300 Gråsten
Tlf. 74 65 21 11

Klostervang 49 - Kliplev - 6200 Aabenraa

lægeeksamineret fodplejer Ruth Svendsen
også udebehandling

MT RENGØRING Rengøring/Service og 
Vinduespolering

v/ Manfred Teichert
Lassensvej 8, Alnor
6300  Gråsten

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

GODKENDT TIL 
HJEMMESERVICE

ORDNINGEN

MÆRKEVARE
UDSALG

1/2 PRIS 
PÅ ALLE 

STEL
KUN LØRDAG DEN 13. JUNI

ÅBENT FRA KL. 09.30

OPTIKER MØLLER
SLOTSGADE 4 ∙ 6300 GRÅSTEN 

TLF. 74 65 25 16 ∙ WWW.PROFILOPTIK.DK

Optikerassistent 
Bettina
Bolding

Optiker
Elsebeth 
Christmas
Møller

Billetsalget til årets ok-
toberfest i kværs er al-
lerede begyndt. Det 
oplyser formanden for 
kværs-Tørsbøl Ungdoms- 
og Idrætsforening, Hans 
lenger.

Festen finder sted lørdag 
deen 24. oktober kl. 19-02.

p.p. Tough and the 

rattlesnakers spiller op 
til dans sammen med fem 
mands bandet Groove 
Gallery.

Der må ikke medbringes 
drikkevarer, og dørene luk-
kes kl. 20.00. Der sælges 
fadøl, vand, vin og spiritus 
samt grillpølser og man må 

gerne medbringe aftensmad 
og service.

prisen er 75 kr. Tilmel-
ding kan ske til Bjarne 
Fogh tlf. 7465 9628 el-
ler Hans lenger på tlf. 
7465 9593.

Sidste år var der udsolgt 
med 550 deltagere. 

Oktoberfest 
i Kværs

Familiedag 
i Adsbøl
Adsbøl Borgerforening 
arrangerer søndag den 14. 
juni en hyggelig familiedag 
på legepladsen ved klubhu-
set i Adsbøl. 

Børnene kan bandt andet 
trække i tov, være med 
til sanselege og boldspil 
af forskellig slags. Bålet 
tændes også, og man kan 
bage snobrød. 

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
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Gråsten slotskirke
Søndag d. 14. juni kl. 09,00 

ved Kevin Asmussen

Adsbøl kirke
Søndag d. 14. juni  kl. 10.00 ved 

Kevin Asmussen, Kirkebil

kværs kirke 
Søndag d. 14. juni ingen Gudstjeneste

broAGer kirke
Søndag d. 14. juni 10.30 
Gudstjeneste, ved S.K.S.

Felsted kirke
Søndag d. 14. juni kl.09:00  

ved Poul Callesen

eGernsund kirke
Søndag d. 14. juni Kirkebil til 
Rinkenæs Korskirke kl. 10.10

rinkenæs kirke
Søndag d. 14. juni kl. 10.30 Rinkenæs 

Korskirken (Marianne Østergaard)

kliplev kirke
Søndag d. 14. juni kl. 10:00 

Eva Wiwe Løbner

vArnæs kirke
Søndag d. 14. juni kl. 10.00 

ved Povl Callesen

nordschleswiGsche 
Gemeinde

(Den tyske frimenighed)
Søndag d. 14. juni. kl. 10.30 Nordborg

GUDstjenesteR

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

Opføres på den udendørs spilleplads ved Det lille Teater

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

Broager Kirke
SØNDAG DEN 14. JUNI KL. 16.00

Sommerkoncert
med

Broager Kirkekor

Af Leif Møller Jensen  

Hen ved 40 mennesker 
var torsdag eftermiddag 
mødt op til pensionistsam-
menkomst i præstegården 
Egernsund.

Maja og Tinna havde 
bagt boller og lavet lagkage 
og brødtorte, og det var en 
stor succes.

Efter kaffen over-
tog provst lorenz p. 
Christensen underhold-
ningen. Denne livsglade 
mands fortælleglæde og 
kærlighed til det synnejyske 
sproch satte prikken over 
i ét, og han formåede både 

at få folk til rødme og til at 
skrige af grin.

Sammenkomsten slut-
tede med fællessang af 
Egernsund sangen: ”kom 
og lyt når fjordens vand” 
med tekst og musik af 
Hans Ove Fønsbo, der var 
præst i Egernsund fra 1990 
til sin død i 2001.

Det kunne tydelig ses på 
folk, da de gik derfra, at de 
havde haft en fornøjelig ef-
termiddag, for de gik derfra 
i strålende humør og med 
ordene ”vi ses igen” Den 
næste sammenkomst er den 
25. juni, og det er den sid-
ste inden sommerferien. 

Munter 
sammenkomst 
i Egernsund
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70 åRs føDseLsDAG
Jeg fejrer sin 70 års fødselsdag

torsdag den 11. juni.
Vi er hjemme på rønshovedvej 6, 

rønshoved, fra kl. 17.00 og 
fremefter. kig forbi.

Venlig hilsen
Inger Lise Lunden

HEJ KASPER
Rigtig hjertelig tillykke med din 10 års fødselsdag. 

Håber at du har haft et par gode dage.
Knus Laura og mor og far i Egernsund

Flot 
koncert i 
Egernsund
Gruppen ”Sasocara”, 
der består af 4 elever fra 
Sønderborg Musikskole 
- Sanne lorenzen, Sofie 
Berg, Caroline Andersen 
og rasmus Andersen - gav 
søndag en flot koncert i 
Egernsund kirke. 

Broagerlands Skytteforening
indbyder til

200 M Korporationsskydning 
Skrækkehøj 7 - Broagerland

fredag og lørdag den 19. - 20. juni 2009

Alle � rma-, familie- og gadehold er velkomne.
 

Hvert hold består af 4 til 5 personer.
Hver deltager skyder 3 prøveskud og 5 gældende skud.

Pris pr. hold: Kr. 300 inkl. patroner.

Grillen er varmet op, så der er mulighed for 
at købe ”ringriddere”, fadøl, osv.

Tilmelding: Jørgen Philipsen
 Ringgade 6
 6310 Broager

Tlf.: 40751757. Træffes bedst efter 1700.
E-mail Jph@lite.dk. Ved e-mail, oplys venligst 

tlf. nr., så skydetid kan aftales.

Håndbold 
i Broager
BUI Håndbold besøger 
fredag den 19. juni Broager 
Skole.

- Det er andet år i træk, at 
eleverne får mulighed for 
at spille håndbold en hel 
dag, fortæller formanden 
for BUI Håndbold linda 
rasmussen, som medbrin-
ger en håndboldkonsulent 
fra JHF kreds 8. 
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Hørt i byen
En flok ryttere stod espa-
lier, da sølvbrudeparret 
Ulla og preben kleis 
trådte ud af Gråsten 
Slotskirke lørdag efter-
middag efter en kirkelig 
velsignelse af pastor Jens 
Barfod.

30-årige Mette Mørk, der 
voksede op i rinkenæs, 
er blevet færdiguud-
dannet i Internationale 
Studier i københavn. 
Hun har netop fået an-
sættelse i Undervisnings-
ministeriet. I studietiden 
var hun på studieophold 
i Bruxlelles og Irland, 
hvor hun mødte sin 
kæreste. Mette Mørk 
er i fritiden aktiv i 
Europæisk Ungdom og 
Europabevægelsen.

Det blev en kanonfest, 
da frisør Donna Willens 
lena fra Salon Sanne fej-
rede sin 30 års fødselsdag. 
Alle 80 gæster var klædt 
ud som i det gamle vesten. 
Der var blandt andet cow-
boys, Daltonbrødrene og 
mexicanske piger. 

Uddeler Jesper Thomsen 
deltog forleden i 
Oldtimerløbet med en 
amerikanerbil. Det var 
en Corvette årgang 1972. 
Også direktør Niels Jessen 
kørte med i oldtimerløbet 
Gråsten-Flensborg.

SuperBriugsen i Broager 
solgte for 83.000 kr, da 
de før pinse havde til-
bud på ringriderpølser. 
Tilbuddet lød på 30 stk 
for 100 kr, og pølserne 
blev revet væk.

Byfesten i Holbøl blev 
en succes. Fredag aften 
deltog ikke færre end 119 
mennesker i fællesspisnin-
gen i festteltet, og det var 
det største antal i 15 år.

Grethe Mandrup går efter 
34 gode år i Børnehaven 
i Vester Sottrup på ef-
terløn. Sidste arbejdsdag 
er tirsdag den 16. juni, 
hvor der kl. 13-16 er 
afskedsreception. 

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

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

LEVERES GRATIS OVERALT
Blot de leverer emballagen tilbage inden 5 dage. Kontant betaling ved leveringen og husk depositum for emballagen kr. 350,-.

WWW.GODBUFFET.DK

Kun9950 Alt medfølger!!!
Forret, 3 x Steg, 

salatbar og kartofler.
Dessert KUN kr. 10,00.

God Mad

RESTAURANT 
APHRODITE

Grilltallerken med 4 slags kød 
med ti lbehør og salatbar

Alle rett er ti l 12 personer og der over leveres ud 
af huset uden beregning. Alle rett er ti l under 

12 personer kan afh entes i restauranten

MARINAVEJ 1 - 6320 EGERNSUND - TLF. 74 440 910 

kr. 99,-

Hver fredag kl. 18.00-23.00:
Græsk buff et med græske specialiteter

99 kroner
Hver søndag kl. 10-14:
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

Strandhotel 
Sønderhav

Historisk Forening for 
Gråsten By og Egn ar-
rangerer lørdag den 13. 
juni en heldagstur til 

slotte og herregårde i 
Sydslesvig. Turen går over 
Glücksborg, hvor man 
hører om Christian IX, 

der var Europas svigerfar. 
Derefter kører man forbi 
Gelting Slot og fortsæt-
ter til ludvigsburg, der 
blev bygget af den danske 
finansminister ludvig von 
Dehn i 1742. Her spiser 
deltagerne medbragt mad 
og får en rundvisning på 
slottet. Derefter kører 
selskabet til Altenhof ved 
Egernførde, der har tilhørt 
reventlov-slægten siden 
1691. Greven tager del-
tagerne med på en rund-
visning i de fornemme 
gemakker, værelser og 
stuer. Slottet rummer en 
enestående malerisamling 
og råder over et bibliotek 
med 10.000 bøger fra 
1700-tallet. på hjemvejen 
ser man louisenlund ved 
Slesvig, som er en eksklu-
siv kostskole. prinsesse 
Benediktes tre børn har 
gået på skolen.

Turen koster 200 kr og 
tilmelding kan ske til for-
manden Bodil Gregersen 
tlf. 7465 3181. 

Udflugt til slotte 
i Sydslesvig

Lidt 
udover det 
sædvanelige

Gråsten

Skal du til 
ringridning 
i Broager?

Vi øver sammen på Broagerlands Rideskole

Søndag den 14. juni kl. 11

Søndag den 21. juni kl. 11

Søndag den 28. juni kl. 11
Alle er velkomne både øvede og uøvede.

Ringriderforeningens ponypatrulje står for træningen.

Du kan få svar på alt omkring ringridning så som påklædning, 
opførsel, traditioner og regler. Derudover kan vi give 
praktiske råd til dem, som ikke har været med før.

Du kan låne en lanse på rideskolen.

Du skal ikke være medlem af rideklubben.

Så kom op på hesten eller ponyen og fat lansen. Vi ses.
Venlig hilsen
Ponypatruljen

Jette K. Hansen 2044 8688  Lisa Nielsen 2083 0634 

Af Gunnar Hattesen

Det var virkelig en stor 
dag i Nybøl kirke, da der 
søndag var ordination af 
den nye sognepræst.

120 mennesker over-
værede, at den 39-årige 

Henrik Nygaard Andersen 
blev indsat.

Der var tale om en en 
meget smuk og højtidelig 
udvidelse af søndagens 
højmesse.

Efter højmessen var 
der sammenkomst i 
Sognegården. 80 menne-
sker benyttede sig af lejlig-
heden til at se nærmere på 
den nye præst.

Henrik Nygaard 
Andersen flyttede tors-
dag med sin kone laila 
og parrets fire børn fra 
Aalborg ind i præstegår-
den og i de kommende 
uger skal familien pakke 
over 130 flyttekasser ud. 

Nybøls nye sognepræst 
Henrik Nygaard Andersen

Ny 
præst 
indsat 
i Nybøl

Heldagstur til 
Helgoland

Lørdag den 4. juli
Afgang fra p-pladsen ved Broager kirke kl. 7.00

Havnen i Egernsund kl. 7.10
Ahlmannsparken, Gråsten kl. 7.15

p-pladsen ved bankocenter i kruså kl. 7.30

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
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Flydende 
becel

3 stk

3500

Kærgården

3 pakker

2200

Jolly cola
2 liter
vælg mellem 
alm og light

kun

900

kun

2800

ca 800 gr

2995

Mammen
Guld ost

Chiquita
bananer

10 stk

2000

BEGRÆNSET 
PARTI

EKSTRA
fra Delikatesse

Ekstra …
10 stk højtbelagt
smørebrød

kun

16900
Forudbestilles på 73 65 26 09 

Neophos
All-in-1

spar
18,85

Dagsfriske jordbær 
hver dag

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

Gråsten

Annoncen er trykt med forbehold for trykfejl
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