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80.000
valfartede
til Kliple'
Mærken
Af Gunnar Hattesen
Foto Jimmy Christensen

Det traditionsrige Kliple' Mærken
havde henved 80.000 besøgende i
weekenden. Flest om lørdagen, hvor
50.000 mennesker gæstede markedet.
Gæsterne blev mødt af de
store karruseller, luftgynger, radiobiler og omkring
230 stande og boder.

Onsdag aften samlede
Anne Dorthe Michelsen
250 mennesker til koncert
i en stuvende fyldt Kliplev
Kirke. Fællesspisningen

fredag aften trak 550 mennesker af huse. Sussi og
Leo fyldte det store telt
lørdag aften med 1.200
danseglade mennesker

STELLA

2 x 1 kg

Pizzeria

Nektariner,
ferskner eller blommer

25.-

Borggade 1 - 6300 Gråsten

Kv. 1 – Spanien/Italien

Åbent mandag-fredag kl. 11.30-22.00
Lørdag-søndag kl. 16.00-22.00

Tlf. 74 65 10 19

Tlf.
74
65
42
42

FROKOSTTILBUD
Alm. pizza
35 kr

kg pris
v/2 stk. 12,50

GRÅSTEN

og søndag aften skabte
Kandis højt humør blandt
800 gæster i festteltet.
PR-ansvarlig Mogens
Lausen betegner årets

KRUSÅ

Tlf. 74 67 12 26

Rullekebab
med en lille cola

50 kr

Str. 42-60 • Str. 42-60 • Str. 42-60 • Str. 42-60

Kliple' Mærken som
en stor succes. Det var
samtidig det nye Kliple'
Mærkens 40 års jubilæum,
men oprindeligt har

Kliple' Mærken rødder
tilbage i Middelalderen.
De 300 frivillige hjælpere
er indbudt til evalueringsmøde 29. juni. 

Pleje af fliser, klinker
og
marmor
Godt
Nytår
1 ltr.
sanitary wash

60 kr
Fjerner snavs og
kalkpletter på overfladen

KFN-Keramik Gråsten ApS · Sundsnæs 6a · Ulsnæs · Tlf.74650316

Lidt ud over det sædvanlige

godt
på din
passer
godt
på bil...
din bil...
SMART SOMMERTØJ ViVipasser
Danske
I BUTIKKEN
Sol toppe kr 150,Shorts
kr 200,Badedragter fra kr 299,Bikini fra kr 269,-

Serviceeftersyn
Serviceeftersyn

Plade- og
rustarbejde
Pladeog rustarbejde

Vi
passer
påtil syndintil syn
bil...
Klargøring
Rep.Rep.
af alle
oggodt
Klargøring
af personalle personog

varebiler
varebiler
Pladeog
rustarbejde
Serviceeftersyn
Forsikringsskader
Forsikringsskader
Service
Klargøring
synfælge
Rep.
af
alle
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Salg af Salg
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Sejersbæk Biler ApS
n

Sejersbæk Biler
Sejersbæk
Biler ApS
ApS
Nederbyvej 2 • 6300 Gråsten
Nederbyvej 2 • 6300 Gråsten

TVÆRGADE 1B • PADBORG • TLF 74424060
RÅDHUSTORVET 9 • SØNDERBORG • TLF 74424249
MOBIL 40327828 • E-MAIL: ROSANNE-LILJE@FIRMA.TELE.DK

Telefon 7465 2220 • Telefax 7465 2270

Telefon 7465 2220 • Telefax 7465 2270
Nederbyvej
2 • 6300 Gråsten

Telefon 7465 2220 • Telefax 7465 2270

Jordbær

Gråsten

frisk
fra lokal avler
hver dag

Service Partner
Service Partner

Service Partner

Tlf. 73 65 26 00 . www.talent-for-butik.dk
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Ny butikschef
i Tøjeksperten
Af Gunnar Hattesen
51-årige Lillian Hansen
er netop tiltrådt som ny
butikschef i Tøjeksperten i
Gråsten.
- Gråsten er en spændende handelsby. Det er en

udfordring at være med til
at udvikle en tøjforretning
i fremgang, siger Lillian
Hansen, der stammer
fra Kværs, og har gået i
Gråsten Skole.

Lillian Hansen er tiltrådt som ny butikschef i
Tøjeksperten i Gråsten.
 Foto Jimmy Christensen

Merrylu Caselly - slangeagtigt adræt - formede sin krop
i akrobatiske positioner.
 Foto Jimmy Christensen

Privat bor hun i Tumbøl
sammen med sin mand og
barn. Hun er udlært møbelsælger i Aabenraa, og
har senest solgt badeværelser. Nu lyder udfordringen
at sælge herretøj.
- Vores forretning satser
hovedsageligt på at sælge
smart tøj til herrer fra
30 år og opefter. Jeg vil
gerne være med til at yde
kunderne den bedst mulige service, siger Lillian
Hansen, som møder op
med en masse intensioner
om at fortsætte den gode
udvikling i forretningen.
I fritiden er det hus, have,
heste og Harley Davidson
motorcykel, som fylder
tilværelsen. 

Cirkus Arena lagde flot
ud med en flok unge kinesere, der flettede sig ud og
ind i store, roterende metalhjul. Det var en effektiv
og medrivende begyndelse
på en cirkusforestilling,
hvor første halvdel holdt
tempo og energi.
Anden afdeling bød på
numre som trapez, heste
og elefanter.
En af aftenens store
overraskelser var gummimanden Barto, som er
en absurd elastisk mand
fra Belgien. Han har et
vanvittigt ansigt, en tegneserieagtig mimik og en
ubegribelig evne til at folde
sig sammen. Han kravlede
blandt andet ind og ud af
en lille tønde og kæmpede
med en tøjbøjle ned over
kroppen. Det var både
originalt og morsomt for
børn og voksne.
Det var en flot og elegant
forestilling med masser af
morsomme oplevelser. 

Svinemørbrad Palo
fersk
Alto

6ﬂ

1/1 Rugbrød eller
Franskbrød

00

SuperBrugsen Broager

.

2 stk.

00

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

Mjelsmark
Æg

15 stk
Spar
18.90

tlf. 73441500

Oplag: 15.000 eks. ugentlig
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Ansvarshavende
redaktør

på Ringriderpladsen i
Gråsten. Forestillingen
blev overværet af 550 glade
børn og voksne.

Spar
219.70

100 200 25
00

Cirkus Arena bød på
en underholdende og
tempofyldt cirkusforestilling torsdag aften

Løgumkloster

Reserva
3 stk

Tempofyldt
cirkus i
Gråsten

Tryk: OTM Avistryk A/S

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

17

Spar
10.00

Broager

95
.

Storegade 10

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

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

Reporter

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

mærkevarer og egne varer til fast lav pris – hver dag!

Danmarks billigste mælk

Pizza
bolognese

4

95

50

KløverBlomst
Letmælk

20.-

15.-

1 liter.

7.-

kg pris
v/1 stk. 20,00

Stærk sennep
350 g.

Marmelade

6.-

kg pris
v/1 stk. 17,65

Perleløg
340 g.

max. kg pris
v/1 stk. 21,43

kg pris
v/1 stk. 22,50

Mayonnaise
eller remoulade

7.-

kg pris
v/1 stk. 25,00

Champignon i skiver
280 g.

stk. pris
v/1 stk. 3,33

Isvafler

Ris-, Broccoli-, Blomkålseller Majsblanding

Sild

390-400 g. Marinerede krydder,
karry eller marinerede bidder.

9.-

Majs

340 g.

kg pris
v/1 stk. 14,71

20.-

15.-

max. kg pris v/1 stk.
38,46

kg pris
v/1 stk. 25,00

5.-

Kig efter de gule
Best Discount skilte,
når du ønsker at handle
til fast lav pris.

1 liter.

Marinerede sild
800 g.

kg pris
v/1 stk. 15,55

900 g. Jordbær, hindbær
eller solbær.

3 x 300 g. FROST

KløverBlomst Skummeteller Minimælk

14.-

kg pris
v/1 stk. 27,78

6 stk. FROST

700-800 g. FROST

18.-

Tomatketchup
1 kg.

400 g.

10.-

15.-

600 g. FROST

3 stk. Med mandel eller chokolade.
FROST

kg pris
v/1 stk. 16,67

15 stk. Miniflûtes eller
Grove miniflütes

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

3

25.-

stk. pris
v/1 stk. 5,00

Big ispinde

BØRNEIS

20.10 stk. FROST

99

95

Pampers bleer

20.-

25.-

420 g. FROST

5 stk. FROST

kg pris
v/1 stk. 47,61

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

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

Isbåde

Frikadeller eller Minifrikadeller

stk. pris
v/1 stk. 5,00

Best Discount = mærkevarer og egne varer til fast lav pris – hver dag!
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

Tilbuddene gælder t.o.m.
lørdag 20. juni 2009
Se også ugens tilbud
på www.superbest.dk

HUSK! Du kan betale med alle disse kort i SuperBest

stk. pris
v/1 stk. 2,00
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Uddeler Jesper Thomsen
glæder sig over, at
SuperBrugsen er blevet
agent for Western Union.

Hurtige penge
til udlandet
Af Gunnar Hattesen
Her i sommertiden er det
også tiden at glæde sine
kære. I denne internationale og globaliserede
verden har mange enten
familie eller venner i udlandet, og her kan det

være både dyrt og besværligt at sende pakker.
- Måske er der mere behov for en pengegave, siger
uddeler Jesper Thomsen,
SuperBrugsen i Gråsten,
der netop er blevet agent
for Western Union.
SuperBrugsen er garant
for, at man sikkert, hurtigt

og nemt kan få ordnet
sine pengeoverførsler.
Postbutikken er således
officiel Western Union
forhandler, og her vil der
typisk kun gå 15 minutter
fra pengene er ekspederet
til de er til disposition for
modtageren.
- Udbetalingen sker normalt i den lokale valuta,
mens afregningen altid
sker i danske kroner, forklarer Jesper Thomsen.
Western Union har over
250.000 agenter i 200
lande, så der skulle være
god mulighed for, at de, du
ønsker at sende penge til,
hurtigt kan finde en agent
i det pågældende land.
Western Union er verdens førende virksomhed
for pengeoverførsler.
Western Union startede
som virksomhed i 1851 og
er berømt for sin pioner
indsats i udviklingen af
telegrafen. 

MÆRKEVARE

UDSALG

Rift om
KOK SØGES TIL
billetter DEN GAMLE KRO
Der er rift om billetterne
til Det lille Teaters egnsspil, der har premiere fredag den 19. juni kl. 19.30.
- Jeg har aldrig før oplevet en så stor forhåndsinteresse. Vi har allerede
solgt 400 billetter, og det
er rekord, siger formanden
Ole Gaul Nilum.
Egnspillet om "Den onde
Herremand på Ladegård"
opføres på den udendørs
spilleplads ved Det lille
Teater i Ladegårdskov.
- Der er plads til 250-300
mennesker hver aften. Nu
håber vi bare på godt vejr,
så vi kan få udsolgt til alle
fem forestillinger, siger Ole
Gaul Nilum. 

Farvel til
Barfod
Efter 30 år som en afholdt
sognepræst i Gråsten og
Adsbøl sogne holder Jens
Barfod sin sidste afskedsgudstjeneste i Gråsten
Slotskirke søndag den 2.
august.
Godt en måned senere
- lørdag den 5. september
- indsættes han som ny
præst for den danske menighed i Schweiz. 

Lej din
trailer
hos
Statoil
Gråsten

1/2 PRIS
PÅ UDVALGTE
STEL

Ring 74 65 17 48

Den Gamle Kro søger initiativrig kok med lyst til at
arbejde i hyggeligt og travlt team. Vi tilbyder det
traditionelle danske køkken. Desuden har vi et pænt
stort smørrebrødskort, som du vil blive oplært i at håndtere.
Vi kan tilbyde 15-20 timer om ugen. Vi vil
meget gerne høre fra dig og du kan kontakte
kroejer Doris Pørksen Schmidt på tlf. 7465 1567.

Slotsgade 6
6300 Gråsten
Tlf. 74 65 15 67
www.1747.dk

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

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

Quorp Busser

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

DKR

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

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

www.nana-hairstyle.dk

Musik og sportsbar

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
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

Center Pub - Ulsnæscentret - tlf. 74 65 33 65

www.centerpubgraasten.dk

TYVSTART
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ALLE
HABITTER
CA.
275 STK

FRIT VALG
PÅ ALLE
HYLDER

S
I
R
P
½

ALLE
HABIT
JAKKER

CA.
140 STK
FRIT VALG PÅ
ALLE HYLDER

ALLE
SMOKING
CA.
80 STK

S
I
R
P
½

FRIT VALG
PÅ ALLE
HYLDER

S
I
R
P
½

K Ø TILBUD

10 STK HABITTER FØR 1999,10 STK JAKKER FØR 999,10 STK SMOKING FØR 1299,Velkommen
og gør alle tiders
tøj kup

NU 150,NU 150,NU 150,-

Schmidt
&
Dreehsen
Nygade 7 – 6300 Gråsten – Telefon 74 65 09 86
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Musikalsk
oplevelsesaften

Forbipasserende i Ulsnæs-Centret fik af Pernille Aaskov
demonstreret et produkt, som kan fjerne maling.

Foto Jimmy Christensen

Nyt
produkt
fjerner
maling
Mange kiggede forbi
Pernille Aaskov fra flügger

farver, da hun i forbindelse
med grundlovsfesten i
Ulsnæs-Centret demonstrerede lidt af en sensation, nemlig et nyt produkt,
der kan fjjerne farver.
- Produktet kan lynhurtigt fjerne maling fra fliser
og tøj og andre steder, fortæller Pernille Aaskov.
Produktet er lavet af
vulkanaske. 

RINGGADE 3 - DK-6300 GRÅSTEN - TLF. 7465 0771

Torsdag den 25. juni får
Gråsten besøg af 2 herlige
multikunstnere fra slotsbyens venskabsby i Kenya.
Gråsten fik sin venskabsby i Kenya, da 4 kunstnere fra Asembo sidste år
deltog i KunstKilometerarrangementet og fyldte
byens gader med afrikanske trommerytmer
og penselsstrøg. Siden
da har Gråstens Ildsjæl,
Lisbeth Gram, sammen
med sin kæreste Hartmut
Holtz-Söderberg, besøgt

Gråsten i
topform
De handlende i Gråsten
har valgt "Gråsten i topform" som tema for torvedagene fredag den 31.

venskabsbyen i Kenya og
hjembragt en række pragtfulde oplevelser, som de
deler ud af denne aften.
- Vi har skruet et arrangement sammen, hvor
entréen ubeskåret går til
projekter i venskabsbyen,
fortæller Lisbeth Gram.
Koncerten finder sted
torsdag den 25. juni kl.
19.00 i Ahlmannsparken.
Arrangør er Gråsten
Handelsstandsforening og
entreen på 50 kr går ubeskåret til venskabsbyen. 

MEDLEM AF DANSKE MALERMESTRE

Autoriseret elinstallatør

juli og lørdag en 1. august.
Torvedagene plejer at trække tusindvis af mennesker
til slotsbyen, og Gråsten
Handelsstandsforening har
planlagt et væld af aktiviteter i de to dage. 

BENT CHRISTENSEN
TØMRER & SNEDKERFORRETNINGApS

Forhandler af

CANAL DIGITAL-VIASAT-BOXER
Antennearbejde udføres

- fACAdeR
- nYBYGninGeR
- RePARATiOneR
- VedliGehOldelse
- fACAdeisOleRinG
- OM- OG TilBYGninGeR
- sAlG Af MAlinG efTeR AfTAle
GARANTI PÅ KVALITET

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

Ring til Ervin
mobil 21 38 94 18
VinduesMester
Planetvej 4, Gråsten
Tlf. 73 65 15 15, fax 73 65 15 16
Mobil: 29 16 61 03, mail: bent@bcts.dk

Radio Centrum · Borgergade 1
6310 Broager · Tlf. 74 41 59 82

MALERENS LAGERSALG
v/ Ravns Malerfirma






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

Tlf. 74 44 27 24
Bil 40 74 27 24





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 malerarbejde udføres
- altid et godt tilbud i butikken
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

Åbningstider:
Man-, torsdag
Fredag
Lørdag

14.30-17.00
13.00-17.00
9.00-12.00

VESTERGADE 27 • 6310 B ROAGER
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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www.kollund.dk
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COLLUX ASPEN
CHAISELOUNGE
Kollux M1 (Før op til 13.773,-)

Læder i farven sort.
Førpris: 19.999,-

Nu

Kollux N2 (Før op til 14.292,-)

DANSK DESIGN,TOPKVALITETOGFRIT VALG!
Frit valg:
Fritvalg:
Frit valg:
Frit valg:

Mellem mange farver
2, 2½ eller 3 pers. sofa
Træ- eller metalben
Model

Uanset hvad du vælger forbliver prisen den samme:

9.500,-

14.999,SPAR
OP TI
L

-30%

PÅ UD
VALGT
I UDST E MODELL
ER
ILLING
EN
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ÅBENT
HuS
fredag den 19. juni
kl. 13-17
på Palægade 1, Gråsten

Vi vil vise
varmepumper,
tyverialarmer,
kameraovervågning
til trådløs netværk
og intelligente
husinstallationer,
som du får mulighed
for at prøve.

Repo Session

Koncert på
Den Lokale
Scene i Kværs
I pinsen blev Den Lokale
Scene i Kværs sammen
med Det Lille Teater hædret med Oldtimer Prisen.
- Det er en stor ære at
modtage en sådan pris.
Det er opløftende at modtage en anerkendelse for
det arbejde, der gøres på
Den Lokale Scene. Vi

Veteranbil
i optog

Hus til leje
Vi byder på
øl, vand og en
kop kaffe og
lidt til ganen

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

tilstræber at tilbyde kultur
og underholdning til alle,
der har lyst og interesse,
fortæller drivkraften bag
Den lokale Scene, Hans
Jørgen Albrechtsen.
For at fejre prisen byder
Den Lokale Scene på
koncert med husorkestret REPO SESSION.

Det sker på Kværs
Forsamlingshus fredag den
19. juni klokken 20, hvor
de vil optræde med musik,
der har sit udspring i den
amerikanske folk-scene fra
60erne og 70erne. Bandet
vil byde på numre af
blandt andre Eagles, Neil
Young, America, Rolling
Stones og Kansas.
Der er lagt op til en aften
med masser af god musik,
gode historier og faktisk
også mulighed for en
svingom, hvis man har lyst
til det.
Inden koncerten vil der
være mulighed for at købe
sig til et lille måltid til 50
kroner. Billetter til koncerten koster 100 kr, mens
en billet til begge dele
koster 120 kroner. Billetter
til maden og koncerten
kan bestilles hos formand
Hans Jørgen Albrechtsen
på 74659538, mens billetter til koncerten også kan
købes ved indgangen. 

på Havnegade 6
i Gråsten.
Det er på 120 m2.
Månedlig husleje
5.500 kr plus forbrug.

Henvendelse til
tlf. 7365 1311

Salon Hårtotten

v/ Bente Kraag

Ulsnæs Centret . 6300 Gråsten

Tlf. 74 65 21 11
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Forberedelserne til årets
Fredagskavalkade 17.
juli i forbindelse med
Gråsten Ringridning
er i fuld gang. Gråsten
Handelsstandsforening
stiller med en gammel
Ford veteranbil. Optoget
plejer at være et tilløbsstykke, og starter ved K.E.
Heissel på Planetvej. 

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

sPar 70%
sPar 70%
sPar 70%
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Michal Kurth og André
Andersen er klar til at vise
folk alarmer, kameraovervågning og intelligente
styresystemer på fredag.
 Foto Jimmy Christensen

Elektriker
flytter i større
lokaler
Af Gunnar Hattesen
Sydjysk Eltekniq er flyttet ind i større lokaler på
Palægade 1 i Gråsten.
Lokalerne har tidligere
været domicil for snedkerfirmaet Lorenz Rossen.
- Vi har fået betydeligt
mere plads end vi tidligere rådede over, fortæller
firmaets 35-årige indehaver Michael Kurth, der
tidligere drev firmaet fra

privatadressen på Stenvej
26 i Rinkenæs.
Sydjysk Eltekniq holder
åbent hus fredag den 19.
juni kl. 13-17.
- Vi vil gerne fortælle
folk, hvad vi kan lave. Så
vi vil gerne vise dem alarmer, kameraovervågning,
varmepumper som kan
halvere varmeudgifterne og
intelligente styresystemer

Grand Prix
i Broager
Af Gunnar Hattesen
Broager Grand Prix og
Talentkonkurrence er en
af publikummagneterne
i forbindelse med ringriderfesten søndag den 5.
juli kl. 20.00 i det store
festtelt. Her springer sangtalenter ud og nye talenter
er på vej.
- Vi har altid fyldt festtelt

søndag aften, fortæller
formanden for ringriderforeningen Niels Frederik
Jensen.
Alle er velkomne til at
deltage. Enten som sangsolist, kor, band eller en
kombination.
Deltagerne inddeles i
grupper efter alder og der
findes vinder i hver af
grupperne.

i huset, som kan styres fra
en trådløs netværk. Det
er tilbud, der typisk vil
interesere private, fortæller
Michael Kurth.
Sydjysk Eltekniq blev
oprettet 1. marts 2008 og
beskæftiger 4 ansatte.
- Elfaget har udviklet sig
meget i de seneste år. Vi
er en helt normal elinstallatørforretning, men vi har
specialiseret os i styring
af automatik, forklarer
Michael Kurth, som i fjor
overtog K.P. L. Service i
Blans.
I firmaet er der en uformel omgangstone.
- Omgangstonen er fri og
uformel. Det giver lyst til
at yde en ekstra indsats, lyder det fra en af de ansatte,
André Andersen. 

Vinderne plejer også at
optræde med deres vindersang/melodi ved den store
ringriderfrokost mandag
aften.
Der er en gave til alle
Grand Prix deltagere.
- Oplev sommerfugle
i maven og prøv at være
"Stjerne for en aften",
lyder opfordringen fra
Malene J. Petersen. Hun
tager indtil den fredag 19.
juni imod tilmeldinger på
tlf. 3026 6310. 

En præst af i dag
Af Jens Jaenicke

Sognepræst Eva Wiwe
Løbner, Kliplev, fylder
søndag den 21. juni 40 år.
I den korte årrække hvor
hun har beklædt embedet,
har hun med sit venlige og
smilende væsen gjort sig
meget afholdt i sognet.
Hun har bragt nyt liv
ind i kirken og præstegården, aktiveret både ældre,
unge og børn med sine aktiviteter. Babysalmesang,
foredragsaftener om
kendte salmedigtere og

efterfølgende salmesang i
kirken, pinsegudstjeneste
ved Søgård sø og senest
planerne om en speciel
dåbsgudstjeneste i hvert
kvartal, er blot nogle af
de mange eksempler på,
hvordan hun med sine
mange ideer og stærke
engagement er med til at
præge det folkelige liv og
hverdagen i sit sogn.
Når hun fylder 40 år kan
hun se tilbage på nogle
gode og udfordrende år
som sognepræst. Det er
ikke blot konfirmanderne,

der roser hende i høje
toner, men også kirkegængerne giver deres præst
flotte karakterer.
Hendes prædikener er
velforberedte og indholdsrige og så har hun et fint
salmevalg. ”Man går beriget hjem efter Eva Løbners
gudstjeneste”, lyder det fra
en trofast kirkegænger.
Også andre kirkelige
handlinger forretter hun til
alles tilfredshed.
Der er åbent hus i præstegården på fødselsdagen
fra kl. 13.00. 

KÆMPE udsalg
På dE KEndtE
MÆrKEr
KÆMPE
udsalg
På dE KEndtE MÆrKEr

KÆMPE udsalg
På dE KEndtE MÆrKEr
Vi skal haVe plads til nye modeller. nU sælges hUndredVis
af mærkestel med en besparelse på 30 – 50 – op til 70%.
Vi skal haVe plads til nye modeller. nU sælges hUndredVis
af mærkestel med en besparelse på 30 – 50 – op til 70%.

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

Søren Skafte
Irene Schmidt
Aut. Optometrist Optiker assistent

TORVET 3, GRÅSTEN

Jytte Frost
Aut. Optometrist

Birthe Appel
Indehaver og
Aut. Optometrist

TLF. 74 65 01 44
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 Foto Jimmy Christensen

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

Henvendelse til tlf: 51 74 49 46
for nærmere oplysninger

APS

FROMMS AUTOSERVICE

BROAGER

Folk hyggede
sig på Kliple’
Mærken
Af Gunnar Hattesen
Det fine vejr fik lørdag
og søndag titusindvis
af gæster til at strømme
til Kliple’ Mærken. Det
startede stille og roligt
lørdag morgen med gratis morgenmad. Midt på
formiddagen eksploderede

tilstrømningen af gæster,
så der opstod lange køer og
fulde parkeringspladser.
- Dette er der allerede nu
taget højde for til næste
år, hvor der er lejet yderligere marker til parkering,
fortæller PR-ansvarlig
Mogens Lausen.
Lørdag aften sørgede

ALT I AUTOREPARATIONER
køb - salg af biler

Brovej 90
6310 Broager

TLF. 7444 1985
FAX 7444 1962

pfauto@post.tele.dk

Alt i Michelin
Sussi og Leo for, at teltet
var lige ved at sprænges
med deres gode humør og
flotte show.
Kræmmerne og serveringsstederne havde rigtig
travlt med at betjene de
mange tusinde gæster, som
var overalt på pladsen.
Der blev solgt 9000 stk.

ringriderpølser og langet
mere end 12.000 liter øl
over disken.
Selvom markedspladsen
og teltene var stuvende fulde, forløb Kliple’ Mærken
meget fredeligt. En enkelt
person måtte til udpumpning på skadestuen, og de
gule vagter måtte i enkelte
tilfælde lægge sig i mellem
et par kamphaner. 

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

 Foto Jimmy Christensen

er du klar til
ferien sydpå?

Nye trøjer
til Gråsten
Boldklub

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

Fodboldspillerne i Gråsten
Boldklub har fået et sæt
nye trøjer, som er sponsoreret af SuperBrugsen og
Gisselmann. 

Biskop i
Gråsten
Biskop Niels Henrik
Arendt, Haderslev, havde
forleden et møde med menighedsrådene for Gråsten
og Adsbøl sogne. Her fortalte han om proceduren

Ring eller kom ind forbi
synshallen og hør nærmere.

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

for ansættelse af den nye
præst.
Biskoppen forventer, at
den nye sognepræst kan
indsættes omkring 1. december. Indtil da vil sognepræst Kevin O. Asmussen
varetage præstefunktionen i
de to sogne. 

28 briller
i bilen
Annette Olesen, Gråsten,
vandt et gavekort på 500
kr, da hun gættede, at der
lå 28 briller i en bil, som
Thiele havde parkeret på
Torvet, da der forleden var
Oldtimerløb.

Benzin- og kiosksalg
De fire øvrige vindene
af gavekort på 500 kr var
Gary Barcos, Gråsten,
Maja Jørgensen, Avnbøl,
Mona Scheel, Egernsund,
og Svend Erik Petersen,
Broager.
I alt indleverede 110 personer et gæt. 

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
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Sundeved
Morten Latter er klar til tre
dages byfest i Blans.

Klar til tre dages
byfest i Blans
Af Gunnar Hattesen
Byfesten i Blans i den
kommende weekend
kommer til at indeholde
såvel gode, gamle populære
indslag som nye påfund.

De tre dage - som folk
fra nær og fjern traditionen
tro valfarter til - begynder
fredag aften. Her afvikles
fra kl. 17.00 høvdingebold. Senere bliver der

havetraktor ringridning for
alle. Aftenen indeholder
også live musik med Kim
Harsbo.
Lørdag starter med cykelringridning for børn. Der
bliver også mulighed for at
spille fodbold.
Lørdag aftens program
er den populære fællesspisning og efterfølgende
bal med gruppen Noodles.
De plejer at være et hit
og trækker folk langvejs
fra. Foreløbig har godt
100 mennesker tilmeldt
sig. Sidste frist for tilmelding er onsdag til Stina
Carlsson tlf. 2299 0712.
Søndag middag starter
kræmmermarkedet, og
programmet byder på en
række børneaktiviteter.
De tre dage med byfest
slutter med støvlekast. Alle
tre dage vil Nibes Tivoli
stå på sportspladsen ved
Eckersberg Friskole. De
kommer med både karrussel, spøgelsestog og boder.
Byfesten primus motorer
er Morten Latter og Stina
Carlsson og de glæder sig
over den fine lokale opbakning til byfesten. 

Sankthans
fest med
jazz
Traditionen tro afholdes der Sankthansfest
på Forsamlingsgården
Sundeved i Vester Sottrup
tirsdag den 23. juni.
Festen starter kl. 20.00
og for 8. år i træk spiller
et af landets bedste jazzorkestre ”Neanders”. Der
startes med en koncert
udendørs og efter bålet
rykkes der indendørs i forsamlingshuset til en dans.
Båltalen holdes af redaktør Gunnar Hattesen og
bålet tændes kl. 20.45.
Arne Mandrup oplyser,
at der kan købes frisk fadøl
og fedtemadder. Der er fri
entre. 

Blans
Byfest
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
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,- senest
onsdag den 17. 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

BYFESTTILBUD

Spare
ribs

49.95

KLAR TIL GRILL
ELLER OVN

Skoletoften 1, Blans · 6400 Sønderborg · Telefon 74 46 14 19

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
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De dygtige elever fra 2.
klasse og deres lærer Tove
Delefsen.

2. klasse besøgte
Egernsund Kirke
Af Leif Møller Jensen

2. klasse fra Egernsund
Skole var forleden på besøg
i Egernsund Kirke.
De kom for at hente deres
kunstværker, der har været
udstillet i kirken siden
påske.

Flot slotskoncert
Det var en sommerkoncert, der blev skudt af med
det hele, da 125 mennesker forleden var til koncert i Gråsten Slotskirke
med operasanger Bettina
Hellemann Munch, pianist
Rut E. Boyschau og Otto
Andersen på cello.

Der var operasang, cellospil og korsang med
slotskirkens pigekor og
Slotskor Gråsten. Det var
noget, folk kunne lide. En
fortrolighed med publikum havde de, og det gode
humør smittede af på de
fremødte. 

Billederne blev tegnet i et
tværfagligt undervisningsprojekt - dansk, kristendom
og billedkunst - over salmerne ”Op al den ting som
Gud har gjort” og ”I østen
stiger solen op” med Tove
Detlefsen og Christiane
Hoff som lærere.
Som tak fordi kirken
måtte låne tegningerne til
udstillingen, blev eleverne
belønnet med popkorn.
Billederne bliver nu ophængt på skolen, hvor de
bliver hængende indtil
sommerferien. 

Kværs Autoophug
og Vognmandsforretning ApS
Tlf. 74659590 - 21299590

Salg af nye og brugte reservedele
Vognmandskørsel
Reparation af biler
Udlejning af container
Kørsel med autotransporter
Kørsel med gummiged

SALG AF BEN OG RÅT KØD
TIL RIGTIGE HUNDE

Lidt udover
det sædvanelige

Gråsten

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

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

BROUE KIRKE TIDENDE
Sankt Hans aften
i præstegårdshaven

Jeg åbner ny
hundetræning
splads i august
.
– Se mere på
hjemmesiden

Hunden er menneskets
bedste ven
– vi skal også være
hundens bedste ven!
Sandie Severin Langhorn – Lerbækvej 6 – Skodsbøl – 6310 Broager – Tlf. 27630628
www.langhornhundecenter.dk – langhornhundecenter@gmail.com

Tirsdag d. 23. juni kl. 17.00
For ”spaghettibørn” og andre, som er
for trætte til at være længe oppe.
Vi mødes i præstegårdshaven og leger sanglege,
synger, spiser og får en kort sankthanstale.

Bålet tændes tidligt. Heksen kommer også i år. Vi stiller grill op
og har pølser, snobrødsdej og drikkevarer, som man kan købe.
Det ofﬁcielle program slutter kl. 19.30, men man er
velkommen til at blive og hygge længere.
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Ud at se
på kirke
arkitektur
Gråsten Adsbøl Menig
hedsråd og Dansk Tysk
Forening for Kirkeligt samarbejde arrangerer søndag
den 21. juni en tur til Ribe
og Esbjerg. Der er afgang
fra Ahlmannsparken kl.
12.30. Første stop er Ribe
Domkirke, hvor deltagerne skal se Carl Henning
Petersens korudsmykning i
den gamle middelalderkirke.
Det andet stop er
Kvaglund Kirke ved
Esbjerg, som er tegnet og
udsmykket af billedhuggeren Erik Heide. Tredie
stop er Sædden Kirke, der
er tegnet og udsmykket af

brødrene Exner. Fjerde og
sidste besøg er Hjerting
Kirke, som er tegnet af
Allan Havsteen Mikkelsen
og udsmykket af Robert
Jacobsen.
Derefter er der spisning på
Hjerting Badehotel. Turen
er åben for alle. Tilmelding
kan ske til pastor Sylvia
Laue tlf. 7465 1834 eller
Anne Hohwü tlf. 7465 1039
senest den 18. juni. 

41 på
udflugt
Historisk Forening for
Gråsten By og Egn samlede
41 deltagere til en heldagsudflugt til Gelting Slot,
Ludvigsburg, Altenhof og
Louisenlund i Sydslesvig. 

Opstaldning af hest
Jeg søger et godt sted til græs samt
opstaldning af ældre vallak i Gråsten og
Omegn. Hesten er rar og omgængelig.
Der skal være mulighed for græs døgnet rundt
om sommeren. Om vinteren skal der være
mulighed for fold hele dagen evt. løsdrift.

Henvendelse på tlf. 2447 4419

Åbent hus

I anledning af min 40-års fødselsdag
vil det glæde mig at se
familie og venner, sognebørn, kolleger og
samarbejdspartnere til en hyggelig dag i haven

søndag den 21. juni fra kl. 13

Killinger
efterladt
på vej
I Egernsund har Anne K.
Jonsson ikke meget tilovers for den person, der
2. pinsedag efterlod tre
små killinger på hjørnet af
Bøsbækvej og Skovgade i

Skodsbøl, som var overladt
til deres egen skæbne.
- Killingerne var efterladt
1 km til det nærmeste hus.
De var tamme og kun
4-5 uger. De kunne ikke
drikke selv. Jeg er ikke i
tvivl om, at det var en helt
bevidst handling, fortæller
en rystet Anne K. Jonsson,
som tilkaldte Falck, der
aflivede dem. 

Sognepræst Eva Wiwe Løbner,
Kliplev Præstegård

25%

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

Klostervang 49 - Kliplev - 6200 Aabenraa

også udebehandling

lægeeksamineret fodplejer Ruth Svendsen

Gode
TILBUd
SOM JEG HAR FÅET MED
HJEM FRA NORGE

LAPPEGARN
80% uld 20% nylon 50 g ................ 5
HÆKLEGARN 5 farver 100 g ........ 36
ÅBninGsTideR:
MANDAG-ONSDAG 12.30-17.30 TORSDAG 10.00-17.30
FREDAG 10.00-18.00
LØRDAG 9.30-13.00

STOFHYTTEN
ULSNÆS CENTRET · TLF. 74 65 43 44

Udfyldningsvalg
i Egernsund Sogn
Der skal afholdes udfyldningsvalg i Egernsund Sogn.
Selve valget ﬁnder sted den 18. august 2009,
men det er nu forberedelserne går i gang.
Derfor indkaldes alle interesserede til Orienteringsmøde,
mandag den 22. juni kl. 19,00 i Præstegårdens konﬁrmandstue.
1. Velkomst

PROGRAM

2. Menighedsrådets opgaver og kompetence
3. Redegørelse for menighedsrådets
arbejde og kommende opgaver

4. Redegørelse for regler vedr. opstilling
af kandidater til udfyldningsvalget
5. Afslutning

Udflugt til

Hjerting Kirke

I forlængelse af orienteringsmødet vil der –hvis de fremmødte ønsker
dette- være mulighed for at opstille en eller ﬂere kandidatlister.

Husk tilmelding til udflugten til
Hjerting Kirke søndag den 21. juni

Opmærksomheden henledes særligt på, at afstemningen aﬂyses,
hvis der vedindleveringsfristens udløb den 7. juli 2009 kl. 19,00
kun er indleveret èn gyldig kandidatliste til valgbestyrelsen.

Der er afgang kl. 12.30 fra Ahlmannsparken
Tilmelding til Sylvia Laue 7465 1834
eller Anne Hohwü 7465 1039

Der gøres opmærksom på at der skal vælges 1 person
til menighedsrådet samt 3 stedfortrædere.

Med venlig hilsen

Margit Kristensen
Formand for valgbestyrelsen

Gråsten og Adsbøl Menighedsråd
og Dansk Tysk Forening for Kirkeligt samarbejde

kr
kr
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Hej Anders

Hej Prinssese

Tillykke med de 18 år
den 14. juni.
Vi håber kørekortet
snart er i hus.

Så kom din store dag endelig.
Et stort tillykke med de 10 år.
Knus Sanne, mor, far

Sankt Hans
i Rinkenæs

tirsdag den 23. juni

Ønskes du af din dejlige familie

Vi ønsker dig

Hjertelig tak

tillykke

med de 40 år den 18. 06 09
må lykken smile på
din vej i fremtiden
Tillykke fra ”Sjælderne”

PROGRAM:
Kl. 19.30 – 20.30 Underholdning ved
Acoustic Lite
Kl. 20.30 – 20.45 KFUM spejderne
underholder
Kl. 20.45 – 21.00 Båltale ved Sognepræst
Marianne Østergård
Kl. 21.00
Bålet tændes

for den store deltagelse ved vor
kære mor, svigermor, farmor og mormor
Birthe Fedders bisættelse
Tak for de mange smukke blomster,
bårebuketter, kranse og trøstende ord
På familiens vegne
Torben, Jette, Kim Fedders

SANKT HANS

FEST

på Forsamlingsgården Sundeved,
Vester Sottrup

TIRSDAG DEN 23. JUNI
KL. 20.00 TIL 23.00

i Spejderhytten ”Æ Fawlkjær”
Sandagervej 3A

Der kan købes både grillpølser, øl,
sodavand, kaffe og hjemmebagt kage

Heldagstur til

Arrangeres af Rinkenæs Borger og Familieforening,
Rinkenæs Ungdoms og Idrætsforening,
Rinkenæs friv. Brandværn og KFUM Spejderne

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

Det lille Teater, Gråsten
Egnsspillet

”Den onde Herremand
på Ladegård”

Jazz med Neanders Jazzband
Bål kl. 20.30
Båltale ved redaktør
Gunnar Hattesen

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.

Fadøl og fedtemadder

Vi er hjemme ved 21-tiden.

Fri entre

Pris 495 kr.

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

Tilmelding til Gråsten Avis tlf. 21 16 06 83

Opføres på den udendørs spilleplads ved Det lille Teater

Af Sten Vestergaard Kruse og Dorte Fjeldgaard Laustsen
Instruktør: Kim Asmussen

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

Arrangør:

Foreningen for
Forsamlingsgården
Sundeved

Gråsten Slotskirke

Kørselsvejledning på www. lilleteater.dk

Gudstjenester

Broager Kirke

Rinkenæs Kirke

Søndag d. 21. juni kl. 10,00 ved
Mai-Britt Knudsen Kirkebil

Søndag d. 21. juni kl. 10.30
Gudstjeneste, ved S.K.S.

Søndag d. 21. juni kl. 10.30 Rinkenæs
Korskirken (Marianne Østergaard)

Adsbøl Kirke

Felsted Kirke

Kliplev Kirke

Søndag d. 21. juni Ingen Gudstjeneste,
men kirkebil til Gråsten

Kværs Kirke

Søndag d. 21. juni kl. 10.00
ved Kevin Asmussen

Søndag d. 21. juni kl. 9.00 ved
Hans Jørgen Østergaar

Søndag d. 21. juni kl. 9:00 ved A.M.D.

Egernsund Kirke

Søndag d. 21. juni Ingen Gudstjeneste

Søndag d. 21. juni kl. 10.30 ved K.L.

Varnæs Kirke

Nordschleswigsche
Gemeinde
(Den tyske frimenighed)
Søndag d. 21. juni kl. 10.00 Holbøl

15

Uge 46
11. november 2008
1. årgang

Der blev dystet på
grønsværen i Broager.

Hørt i byen
Elsebeth Christmas
Møller og hendes mand
Christian var forleden sammen med Lis
Bredah, Tøj & Ting, og
hendes mand, Troels, i
Sønderborg Sommerrevy.
Det blev til toenhalv times munterhed, hvor hele
forsamlingen lå flade af
grin fra start til slut.
Bodil og Uffe Gregersen,
Rinkenæs, var forleden
på en tre ugers rejse til
Californien, hvor de besøgte familemedlemmer.
De boede i Sacramento,
hvor mange butikslukninger vidnede om, at finanskrisen har ramt USA
hårdt.
Morten Latter, Center
Pub, var blandt de henved
3000 tilskuere, som deltog
i koncerten med sangeren
Anastasia i Mølleparken i
Sønderborg.
Lis Christensen, indehaver
af Stofhytten, tilbragte
forleden fire pragtfulde
dage sammen med sin
mand, Jørgen, i Stavanger.
De var inviteret til Norge
som gæster af garnfabrikken Sandness, der har
100 ansatte. De boede
på et luksushotel, blev
vist rundt på fabrikken,
så efterårets strikkemode og blev budt på en
gourmentmiddag.
Hans Frederiksen kunne
for første gang i 40 år
slappe lidt af, da der var
Kliple' Mærken. I alle
årene har han været centralt placeret i styregruppen, men valgte i år at
slappe af nogle timer i
venners lag med at spille
golf på Benniksgaard.
Om søndagen var han
dog i fuld sving med at
fortælle forbipasserende
om Kliplev-Centret.
En række af byens
handlende, deriblandt
Per Rosenborg, Michael
Dreehsen og Pia Hagge,
morede sig herligt torsdag
aften, da Cirkus Arena
gæstede Gråsten.. 

Fodbolstævne i
Broager blev succes
Forleden blev der afholdt
fodboldstævne i Broager
for gruppen af de 6-10
årige. 130 børn deltog fordelt på 25 hold. - Vi havde
valgt at måle succesen
på antallet af smil vi fik
frem, siger Preben Holm
Nielsen, der er formand
i BUI Fodbold. Og vi fik

Lej din
trailer
hos
Statoil
Gråsten
Ring 74 65 17 48

mange flere end vi kunne
tælle, tilføjer han. Stævnet
var det første i Broager i
flere år – men med garanti
ikke det sidste. Fra sponsorer var der stor opbakning
til at støtte stævnet.
Gruppen af forældre der
afholdt stævnet, havde
valgt at starte med de yngste grupper.
- Men næste år skal alle
med, siger tovholder for
gruppen, Jørgen Johansen,

som nævner, at man fik
rigtig mange positive tilkendegivelser fra de andre
klubber.
- De fleste ved, at der ligger mange timers forberedelse bag sådan et stævne,
så det luner da med lidt
ros, siger Jørgen Johansen.
- Bestyrelsen i BUI
Fodbold arbejdet med
at etablere et forældrenetværk så vi undgår
”Tordenskjolds soldater”
og i stedet får en bredere
flok til at hjælpe når der er
behov, siger Preben Holm
Nielsen. Det brede engagement er altafgørende for
at kunne gentage arrangementer. Det blev en dejlig
dag - alle børn fik en fin
medalje og gaver fra sponsorer. Målet var mange
smil – og det lykkedes. 

Sammenkomst for
Egernsunds pensionister

Loppe
marked
lørdag den 21. og
søndag den 22. juni
kl. 10-17
på Møllebakken
i Broager
Vi er 8 husstande,
der sælger lopper

Med tak for modtagelse af årets Oldtimerpris
præsenterer Den Lokale Scene, Kværs

REPO
SESSION

fredag den 19. juni kl. 20.00 i
Kværs Forsamlingshus
Billetter a’ 100 kr kan købes ved indgangen
elller bestilles på 74659538
Mulighed for madbestilling

Strandhotel
Sønderhav

Hver fredag kl. 18.00-23.00:
Græsk buffet med græske specialiteter
99 kroner
Hver søndag kl. 10-14:
International brunch
95 kroner
Strandhotel Sønderhav
Fjordvejen 69 Sønderhav, 6340 Kruså
Reserver bord på tlf. 7467 8891
info@hotel-sonderhav.dk - www.hotel-sonderhav.dk

Torsdag d. 25 juni kl. 14.30
i konﬁrmandstuen, Præstegården

Sognepræst Lorenz P. Christensen og formanden
Margit Kristensen sørger for underholdningen.
Maja & Tinna sørger for kaffe og servering.
Mød talstærkt op og få en fornøjelig eftermiddag.

TILLYKKE

Tilmelding til Maja senest dagen
før på tlf: 74 44 98 38

Egernsund menighedsråd
Sæt kryds

HVER SØNDAG PÅ KVÆRS KRO
Alle søndage kl. 1130 - 1500

Tournedos bearnaise og desserttallerken 2 retter kun
med bønner, champignon og råstegte kartofler.

9800

Er i mere end 12 personer, serverer vi en 3 retters menu for samme pris.
Børnemenuer spørg ved bestilling! Bordbestilling på tlf. 74 65 92 06
Læg vejen forbi Kværs Kro, Kværs Gade 9, Kværs 6300 Gråsten

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,-.

 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
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 afleveres i Gråsten Avis postkasse i
Ulsnæs Centret.
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Dagsfriske jordbær
hver dag
Coop mini ﬂutes
el grov ﬂutes

ﬂere
varianter

frit
valg

15

HC Andersen
Ost

ta 2 stk

20

under
1/2 pris

00

00

pr 1/2 kg

21

Royal Greenland
kutterrejer

Koldskål

Tingleff

fra Arla

pr liter

12

vac. kaffe

3 pakker

40

00

00

450 gr

8

00

X-tra
løg

X-tra
pebermix

1 kg

pakke
med 3

3

50

SuperBrugsen Gråsten

.

14

500 gr

19

spar
40,85

Frisk frugt og grønt
til lave hverdagspriser
X-tra
tomater

95

00

tlf. 73 65 26 00

X-tra små
kartoﬂer i bk

12
.

00

95
Annoncen er trykt med forbehold for trykfejl

2 poser

Gråsten

Meloner

X-tra
æbler
i poser
m. 10 stk

20

00

www.talent-for-butik.dk

