
SPAR OP TIL 3475

pr. færdigblandet 
liter v/5 stk. 1,60

40.-
5 flasker

Fun Light
0,50 liter. Flere varianter

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

Rasmussen Sko
ULSNÆSCENTRET ∙ SUNDSNÆS 9B ∙ 6300 GRÅSTEN

Sandaler og 
Angulus Sko

–: 40%
Ecco sko 

og sandaler

–: 20%

UDSALG

HUSK

Åben alle søndage 
i juli fra 10-16

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

Gråsten

Lidt ud over det sædvanlige

 www.pilegalleriet.dk

Henriette Hansen · Vestergade 43 · 6310 Broager · Tlf. 74 44 04 91
ÅBNINGSTIDER Torsdag - fredag kl. 10-18 · Lørdag kl. 10-14

Pilegalleriet

–: 40%
torsdag fredag og lørdag

Udsalg
på alt i butikken 
og i gårdbutikken

KLIPLEV PIZZA & GRILL

Åbent alle 
ugens dage 
fra 10-22

— TELEFON 7462 1900 —
Kliplev Hovedgade 7, Kliplev, 6200 Aabenraa

Der var tætpakket i byens 
gader, hvor nærmest alt 

hvad der kunne krybbe og 
gå i Broager, var samlet. 

Op mod 5.000 mennesker 
så det ganske forrygende 
optog gennem byens ga-
der, som omfattede 300 
udklædte cyklister fordelt 
på 60 hold. Og alle kunne 
være ganske enige om, at 
Broager bestemt ikke står 

tilbage for nogen i retning 
af et fantastisk optog.

Et sandt overflødigheds-
horn bugtede sig gennem 
gaderne i et mylder af 
den ene mere utrolige ud-
klædning end den anden. 
I den hede sol gled både 

finanskrisen og dåseøl 
ned.

- Vi er både taknemmelige 
og stolte over dette fantasti-
ske fremmøde. Jeg vil gerne 
overbringe en dybfølt tak til 
alle dem, der har bidraget 
til at gøre dette fantastiske 

optog til virkelighed, si-
ger ringriderforeningens 
formand Niels Frederik 
Jensen.

Ringriderfesten kul-
minerede i aftes med 
ringriderfrokost. 

Storstilet 
optog 
gennem 
Broager
Af Gunnar Hattesen
Foto Jimmy Christensen

Folk i Broager havde en klump i 
halsen af stolthed over det totalt 
overvældende cykeloptog fredag aften 
gennem byen. Det farverige optog 
blev indledningen til fire magiske 
ringriderdage. Ingen i Broager fik 
megen søvn hen over weekenden.
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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

Den 8. - 11. juli 2009 er der 20% rabat
på alt træbeskyttelse.

Find din lokale Flügger farver på
www.flugger.dk

20%
på Flügger 
træbeskyttelse

3181

Malermester Klaus Blaske Nielsen
Sundsnæs 6c · 6300 Gråsten · Tlf. 7465 0242
www.flugger.dk · Åben hverdag 9-17.30  Fre. 9-18, Lør. 9-13

b
eS

ouled

Rejsegilde på 
Andelskassen
Af Gunnar Hattesen

Håndværkerne blev budt 
på grill pølser og kolde øl 
og sodavand, da andels-
kassen gråsten holdt rejse-
gilde på nybyggeriet på 
Slotsgade 9-11 i gråsten. 
afdelingschef Bo Hansen 
glædede sig over, at byg-
geriet nu var nået til denne 
milepæl. Bygherre er 
murer mester kjeld Børm.

andelskassen flytter 
ind i det nye domicil 
1. september. 

På grund af solskin var 
rejsegildet flyttet ud i 
haven ved slotssøen. Her ses 
afdelingschef Bo Hansen og 
murermester Kjeld Børm.
 Foto Jimmy Christensen

Ved landsfinalerne på 
Vilhelmsborg syd for 
Århus blev Broagerlands 

Rideklub landsmestre i 
Team Cup dressur.

I strålende solskin havde 

350 ryttere i alle aldre fra 
hele landet sat hinanden 
stævne til et rigtigt flot 
bredde arrangement, hvor 
der blev vist alt fra heste-
agility over ponygames 
og voltigering til superflot 
kvadrilleridning.

Team Cup er en dressur-
konkurrence for hold, 
hvor 4 ryttere rider på 
både egen hest og mod-
standernes heste.

Holdet fra Broager be-
stod af line Friis, laura 
Bjerkén, amalie Meyland, 
anne Dorte Jensen, anne 
Sofie patsche og Rasmus 
Holm Nielsen, hvoraf de 
to var reserver. 

Broagerlands 
Rideklub blev 
landsmestre

Landsmestrene
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Golden Delicious æbler
Kv. 1 – Sydafrika.

Granny Smith æbler
Kv. 1 – Chile.

Royal Gala æbler
Kv. 1 – Brasilien/Chile.

Kiwi
Kv. 1 – New Zealand.

Blommer
Kv. 1 – Italien/Spanien.

Nektariner
Kv. 1 – Italien/Spanien

stk. pris 
v/10 stk. 2,00

20.-
10 STK.

Kæmpe 
frugtmarked

FRIT           VALGmax. 
kg. pris 
88,773995

Krebinetter 8-12 %
5-6 stk./600 g.

Svinebryst i skiver
700 g.

Dansk ovnklar ribbenssteg
1000 g.

Mager medister 8-12 %
700 g.

Nakkekoteletter
5-6 stk./700 g.

Panerede husmandskoteletter 
af svinebryst

700 g.

Krobøffer 8-12 %
5-6 stk./600 g. Omviklet med bacon.

Kalvelever i skiver
600 g.

Urtemarinerede kalkunfi leter, 
forstegte

4 stk./450-500 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 11. juli 2009
Se også ugens tilbud
på www.superbest.dk

Gør hverdagen lettere
      – og weekenden til noget særligt 

HUSK! Du kan betale med alle disse kort i SuperBest
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MOJN
– SÅ RULLER VI 

PÅ FERIE…

OPTIKER MØLLER
SLOTSGADE 4 ∙ 6300 GRÅSTEN 

TLF. 74 65 25 16 ∙ WWW.PROFILOPTIK.DK

I NÆSTE UGE TAGER 
OPTIKER MØLLER I GRÅSTEN 
PÅ FERIE OG HOLDER 
LUKKET FRA

MANDAG
DEN 13. JULI
TIL SØNDAG
DEN 26. JULI

NB. Vi har åbent i 
Sønderborg-afdelingen, 

Jernbanegade 16, 
Tlf. 7442 2554

Optikerassistent 
Bettina
Bolding

Optiker
Elsebeth 
Christmas
Møller

SALG AF BEN OG 
RÅT KØD

til rigtige
hunde

Sandie Severin Langhorn
Lerbækvej 6 – Skodsbøl 

6310 Broager – Tlf. 27630628
www.langhornshundecenter.dk

 langhornshundecenter@gmail.com

Fem gutter fra Egernsund 
cyklede forleden den 
72 km lange tur langs 
hele gendarmstien på 
Mountainbike, og det var 
anden gang de cyklede 
turen.

Finn Nielsen, der kørte 
med første gang, var ska-
det, og kunne derfor ikke 
deltage denne gang.

I hans sted cyklede les 
Dalley, der for tiden er 
på ferie i Egernsund. les 

kommer fra Herfordshire 
i England. yngste deltager 
var bare 15 år. Turen star-
tede i padborg, og første 
og eneste stop på hele 
turen var i Brunsnæs på 
Broagerland. 

Turen sluttede i 
Høruphav, hvor familie-
medlemmer ventede med 
grillpølser til de trætte og 
seje gutter

alle gennemførte turen 
på 3½ time. De cykelglade 
gutter er nu i gang med 
at arrangere en bjergtur i 
alperne. 

Fra venstre ses Les Dalley, 
Flemming Lund, Tobias 
Gefke, Jacob Nielsen og 
Henning Gefke.

Jels Vikingespil opfører 
for 33. gang en forry-
gende forestilling på Jels 
Friluftsscene. Som an-
melder på forestillingen 
”gorm den gamle” må jeg 
klart sige, at det ikke kan 
gøres bedre eller sjovere.

publikum morede sig 
gevaldigt ved premieren. 
Der blev grinet og klap-
pet, som måske ikke set 
tidligere i et vikingespil. 
Men instruktøren havde 
også indlagt flere nutidige 
hints, som fik folk til at 
slå sig på lårene.  Blandt 
de morsomme replikker 

var en viking, der var på 
tålt ophold. Desuden blev 
en viking nævnt med en 
hel hær, der hed Stein fra 
Bakkerne.  Der var også 
en episode om Nordsøen, 

der blev givet væk. For som 
en viking sagde: ”Det var 
jo alligevel kun noget sort 
klistret noget, der var i 
vandet”

Stykket handler om 
gorm den gamle og 
Thyra samt gorms bror 
Harald og gorms tre børn. 
kulisserne og dragterne er 
på smukkeste vis lavet af 
Sarah Ceder strand. Og alt 
gik op i en højere enhed, 
da selv den kunstig anlagte 
sø bliver rød efter en fæg-
tekamp, hvor flere dør. Da 
trådte lysholdet i funktion, 
ledet af lysdesigner Jens 
klastrup.

Der er naturligvis intet 
vikingespil uden heste, 
fægtekampe og masser af 
dyr. 400 personer medvir-
ker foran og bagved scenen 
og med et budget på 2 
millioner kroner, håber 
vikingerne naturligvis på, 
at det fine vejr fortsætter, 
så  17.000-18.000 tilskuere  
passerer tælleapparaterne i 
løbet af spilleperioden, som 
er fra 3. juli til 19. juli. 

Vikingespil er 
et besøg værd
Af Henrik Stork

Egernsund gutter 
på cykeltur
 Af Leif Møller Jensen
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Nygade 5 ∙ 6300 Gråsten www.nana-hairstyle.dk
Tlf. 7365 0090

 
DKR

BØRNEKLIP 100.00
HERREKLIP 120.00
DAMEKLIP 170.00

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

Klostervang 49 - Kliplev - 6200 Aabenraa

lægeeksamineret fodplejer Ruth Svendsen
også udebehandling

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

UDSALG

STOFHYTTEN
ULSNÆS CENTRET · TLF. 74 65 43 44

ÅBNINGSTIDER:
Mandag-onsdag 12.30-17.30 Torsdag 10.00-17.30
Fredag 10.00-18.00 Lørdag 9.30-13.00

30%på ikke nedsatte 
metervarer

Den kendte Jensen-kvalitet. Bare billigere!
Ny udviklet serie af senge - Jensen Life - hvor der ikke er gået på kompromis med noget og 
hvor du får liggekomfort og kvalitet som du normalt skal betale langt mere for!

Life Kontinental 150 x 200 cm komplet  
kvalitetsseng, incl. overmadras,  
og aluben. Jensen 5-zone- 
system med LFK-fjedre.  
Vælg ml. soft og fast.     Nu kun 8350,- kr.

UDSALGHusk

 

Rødekro  I Brunde Øst 14 I Åbning 01.09.2009
Gråsten I Sundsnæs 4 I Telefon 7460 8351

Augustenborg I Helved 11 I Telefon 7447 4586
- tidl. René s Bolignyt

Åbningstider: Mandag ..................10-19.00
Tirsdag - fredag ........10-17.30
Lørdag....................10-13.00
1.søndag i måneden...10-16.00

Møbler du vil hjem til ... www.smagogbehag.dk

Tombøl Ringriderforening 
havde god tilslutning til 
ringriderfesten. Festen star-
tede fredag med børnefro-
kost i teltet, hvor der mød-
te omkring 40 festklædte 
børn op, som gik igang 
med pasta og kødsovs med 
god appetit. Derefter var 
der små konkurrencer samt 
cykelringridning, hvor der 

deltog 29 børn. konge ved 
børn fra 3 - 7 år blev Jacob 
petersen med 4 ringe, 1. 
Jonas l. Jørgensen med 4 
ringe, 2. Sofie petersen, 2 
ringe, 3. Mads p. Hissel 
2 ringe. konge ved børn 
fra 8 - 13 år blev Claus J. 
Hissel med 5 ringe, 1. Julie 
M. Hissel 5 ringe, 2. Jeppe 
Callesen 5 ringe. Derefter 

var der ponyridning samt 
hoppeborg. 

De voksne tog også en tur 
på cykel og der deltog 16 
voksne. konge blev Torben 
kaufmann med 8 ringe, 
1. Mette greve 7 ringe, 2. 
Marianne greve 6 ringe, 
3. Hans Jørgen lassen 6 
ringe, 4. peter Byllemos 6 
ringe. 

lørdag afvikledes så selve 
ringridningen, som var 
godt besøgt hele dagen.

 Der mødte 107 ryt-
tere op, hvoraf 18 tog 
alle 24 ringe. konge blev 
Tanja Olesen, Søgård. 
aldersklasse over 60 år. 1. 
kurt Hansen, Rinkenæs, 
24 ringe, 2. Valter 
Westergård, aabenraa 24 
ringe, 3. Egon Breum, 
Ustrup 24 ringe, 4. 
Jes petersen, Stubbæk, 
23 ringe, 5. Henning 
Wollesen, Tombøl, 23 
ringe. aldersklasse 45 - 59 
år. 1. Hans Nicolaisen 
Dybbøl,, 24 ringe, 2. lis 
Juhl, Toftlund, 24 ringe, 3. 
Helle Thomsen, lundsø 24 
ringe, 4. Finn kristensen, 
Sydals, 24 ringe, 5. gert 

Hansen, kliplev 23 ringe. 
aldersklasse 30 - 44 år. 
1. Torben kaufmann, 
Vollerup 24 ringe, 2. 
Henrik Christensen, 
gråsten 24 ringe, 3. 
yvonne appel, Ranstrup 
24 ringe, 4. Heidi Jessen, 
Holm 24 ringe, 5. Claus 
Hissel, Tombøl 24 ringe, 
6. Torben Hansen, 
kidskelund 24 ringe, 7. 
kim lauritsen, Bodum 
24 ringe. aldersklasse 
15 - 29 år. 1. Daniel 
Møller, Uge 24 ringe, 
2. Henning andersen, 
Sønderborg 24 ringe, 3. 
Meik Dinesen, Tinglev 23 
ringe, 4. lennart Dinesen, 
Bolderslev 23 ringe, 5. Joan 
Jørgensen, Bolderslev 22 
ringe. ponyer: 1. kasper 
Møller, Uge 24 ringe, 2. 
lasse Thomsen, kliplev 23 
ringe, 3. Thomas Thomsen, 
lundsø 22 ringe, 4. Tenna 
Thomsen, lundsø 22 rin-
ge, 5. Regina Christensen, 
Skelde 22 ringe. Festen 
sluttede lørdag aften med 
fællesspisning i teltet samt 
underholdning og udnæv-
nelse af årets Tumbling. 

Tanja Olesen 
blev konge 
i Tumbøl
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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












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

GRÅSTEN TLF. 74 65 07 71    SØNDERBORG TLF.  74 42 07 71

- FACADER
- NYBYGNINGER
- REPARATIONER
- VEDLIGEHOLDELSE
- FACADEISOLERING
- OM- OG TILBYGNINGER
- SALG AF MALING EFTER AFTALE

GARANTI PÅ KVALITET MEDLEM AF DANSKE MALERMESTRE

VISITKORT LAVES
Pr-Foto

TLF. 29 25 95 50

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

Autoriseret elinstallatør

Kliple' Mærken 
omsatte for 
2 mio. kr
kliple' Mærken satte 
omsætningsrekord. Årets 
omsætning blev på næ-
sten 2 millioner kroner, 
og det betegner Mogens 
lausen som meget 
tilfredsstillende.

- Det samlede overskud 
bliver større end sidste 

år. I komiteen forventer 
vi, at overskuddet bliver 
på 300.000 kr, fortæl-
ler Mogens lausen, som 
også glæder sig over, at 
Tuborgfondet har ydet 
et tilskud på 22.000 kr 
til indkøb af nyt 
computerudstyr. 

Sønderborg Harmonika-
klub gæster tirsdag den 
14. juli kl. 19.30 gartner-
slugten i Rinkenæs. Det er 
en erfaren harmonikaklub, 
som vil stå på scenen. Den 
blev stiftet for 25 år siden 
af en kreds af harmonik-
aspillere. klubben har 50 
medlemmer, der alders-
mæssig spænder fra 40-80 
år. Medlemmerne kommer 
fra als og Sundeved. 

Denne aften vil scenen i 

parken genlyde af under-
holdende festlig, folkelig 
og fornøjelig harmonika-
musik krydret med sang og 
anden aktivitet. Desuden 
vil der også blive mulighed 
for at synge med på nogle 
af numrene, lover kim 
Hansen.

Den tidligere formand 
for Rinkenæs Borger- og 
Familieforening Egon 
Ratgen medvirker i 
orkesteret. 

Harmonikaklub 
gæster 
Rinkenæs

Børn til 
ringridning
Den sønderjyske natio-
nalsport er ringridning. 
I Børnehuset i Rinkenæs 
var børnehavebørnene 
forleden i ringrideroptog 
gennem byen til skolen 
og Dalsmark plejecenter. 

Derefter var der ringrid-
ning i børnehaven, hvor 
børnene gik gennem gal-
gen. Her ses Simon, som 
var blandt de dygtigste 
ryttere. 

Hver torsdag organise-
rer gråsten og Omegns 
pensionistforening indkøb 
hos de handlende i gråsten. 
Ordningen henvender sig 
til de ældre i Rinkenæs, 
kværs og Egernsund. Den 
er vældig populært, og 
samler i gennemsnit 35-40 
mennesker hver uge.

Forleden var 80 men-
nesker, som deltager i 
ordningen, samlet til en 
hyggelig sammenkomst 

på Dalsmark plejecenter. 
SuperBrugsen havde spon-
soreret boller og der var 
bagt lagkager.

Bestes Musik fra 
augustenborg sørgede 
for den musikalske un-
derholdning, og kasserer 
i gråsten og Omegns 
pensionistforening, 
annemi Christensen var 
meget tilfreds med det fine 
fremmøde og den muntre 
stemning. 

80 ældre 
hyggede sig

Blandt deltagerne i sammenkomsten var 90-årige 
Kathrine Jørgensen, som flittigt gør brug af 
indkøbsordningen for de ældre. Foto Jimmy Christensen
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Salon Hårtotten
v/ Bente Kraag

Ulsnæs Centret  . 6300 Gråsten
Tlf. 74 65 21 11

Noble House 
KØB og SALG 

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

ANTIK • NOSTALGI

1 ÅRS FØDSELSDAGSSALG
Hele juli måned giver vi

25% RABAT
på alle varer i butikken

Noble House 
KØB og SALG 

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

ANTIK • NOSTALGI

Råd til vandland 
i stuen?

Et sprængt vandrør kan på meget kort tid omdanne 
din stue til et lokalt vandland. Det kan være et gammelt 

skjult rør, som er tæret igennem...

Vidste du: 

•	 at	GF	dækker	selvom	husets 
 rørinstallationer er gamle. 

•	 at	GF’s	udvidede	rørforsikring	 
 er anderledes end mange andre   
	 selskaber,	fordi	du	ikke	skal	 
	 betale	en	andel	af	skaden	selv.	

•	 at	vi	sørger	for	en	bolig		 	 	
	 til	familien,	hvis	huset	bliver		 	
	 ubeboeligt	efter	en	rørskade.

Hvordan har dine rør det? 
Hør mere om GF’s husforsikring. Ring eller 

tjek www.gf-graensen.dk.
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GF – Grænsen ∙ Molevej 2, Kollund ∙ 6340 Kruså ∙ Tlf. 74 67 86 54

gaveartiklerne hos 
pilegalleriet i Vestergade 
43 i Broager skal skiftes 
ud. Derfor holder indeha-
veren Henriette Hansen 
udsalg torsdag, fredag og 
lørdag med 40% rabat.

- Nu skal varerne skiftes 
ud. Efter udsalget lukker 
jeg butikken indtil torsdag 

den 1. oktober. De kom-
mende måneder vil jeg 
bruge på at være kreativ, 
tænke nyt og komme med 
nye ideer til gaver, fortæller 
Henriette Hansen, der til 
daglig arbejder som so-
cial- og sundhedsassistent i 
augustenborg. 

Henriette Hansen vil bruge de kommende måneder på at 
være kreativ. Foto Jimmy Christensen  

Tid til at være 
kreativ

Børn elsker 
at klippe 
og klistre
Har du lyst til at klippe og 
klistre, og har du lyst til at 
lave dine egne papirklip? 
Så har du chancen i de 
kommende ferieuger i tids-
rummet kl. 10.30-12.30.

løjerne foregår i papir-
museets By, Bomhusvej 3 i 
gråsten.

- Vi stiller sakse, klister 
og papir til rådighed, 
og så er det bare at gå i 
gang, siger indehaveren 
karen-Marie Fabricius, 
som har udskrevet en 
sommerkonkurrence.

1. præmie er et gavekort 
på 5.000 kr, mens der er 9 
præmier a' 1000 kr.

- Der er frit slag for tema. 

Der kan laves spil, æsker, 
vindmøller, scrapbooking, 
flyvemaskiner, papirsmyk-
ker, trolde eller noget helt 
andet, fortæller karen-
Marie Fabricius.

Både børn, forældre, 
bedsteforældre og andre 
interesserede er hjerteligt 
velkomne. 

Ketty og Ole Andersen, der ligger i sommerhus i Rendbjerg, 
havde børnebørnene Tobias og Rebekka fra Århus med i 
Papirmuseets By. Foto Jimmy Christensen

Det blev Højløkkes 
hold med Egernsund 
Menighedsråd og præster, 
der vandt 1. præmien i 
det farverige optog fredag 
aften. Der deltog 60 hold. 
2. præmien gik til Stald 
Shaddock med CC Top. 
Smøl Mobil Fitnes vandt 3. 
præmien. 4. præmien gik 

til Broagerlands Rideskoles 
indslag, hvor deltagerne var 
klædt ud som vejskilte.

Dommerkomiteen bestod 
af forskellige landsbylaug. 
Det var Marianne Tychsen, 
Dynt, Jens good, kværs, 
og Hans philip Tiettje. 
kliplev. 

Egernsund Kirke 
tog kegler

 Foto Jimmy Christensen

7Uge 46
11. november 2008
1. årgang



Gråsten rinGridninG
Fredag den 17. juli – Mandag den 20. juli 2009

RINGRIDERFROKOST 2009
Mandag den 20. juli kl. 18.00

Et af højdepunkterne ved ringriderfesten i Gråsten er 
den folkelige og traditionsrige RINGRIDERFROKOST 
som samtidig danner rammen om afslutningen på årets fest.

Fugleskydningen kl. 16.00 er den festlige optakt til frokosten, 
hvor frokostdeltagerne kan møde op og deltage i skydningen, 
og derved være med til at finde årets Fuglekonge.

Ringriderfrokosten starter præcis kl. 18.00 og slutter kl. 22.45. 

Pris pr. person kr. 180,00.

Efterfølgende er der borgerbal i 
Det store Ringridertelt.  
Borgerballet starter kl. 22.45 - 
02.00 og der er GRATIS ENTRE.

Det populære og kendte orkester 
aroundmidnight  leverer 

musikken hele aftenen.

Billetsalget til frokosten begynder mandag 
den 6.  juli og slutter fredag den 17. juli. 

Billetter købes på Gråsten Turistbureau, 
Kongevej 71, Gråsten, tlf.nr.: 7465 0955.

 
Gråsten Ringriderforening

Læs mere på www.graastenringridning.dk

Gråsten rinGriderforeninG

Gratis sildespisninG
        Lørdag den 18. juli kl. 14.00 – 16.00  
i Det store Ringridertelt på Ringriderpladsen

Gråsten Ringriderforening afholder igen i år GRATIS SILDESPISNING, 
lørdag den 18. juli 2009 kl. 14.00 - 16.00 i Det store Ringridertelt på Ringriderpladsen.

Gratis serveres 1 sildemad. 
Første øl + snaps kan købes for kun kr. 40,00

Det kan købes let smørrebrød og selvfølgelig øl, snaps og sodavand til fornuftige priser.

Der er lagt op til en virkelig sjov og festlig eftermiddag  
spiller og underholder. Kom derfor i god tid. Der forventes ca. 500 glade 
og festlige sildespisere i år.

Enkeltpersoner, selskaber, firmaer og andet 
godtfolk er hjertelig velkommen til dette festlige 
arrangement ved Graasten Ringridning.

FESTLIGT – FOLKELIGT – FORNØJELIGT

Vel mødt

spiller og underholder. Kom derfor i god tid. Der forventes ca. 500 glade spiller og underholder. Kom derfor i god tid. Der forventes ca. 500 glade spiller og underholder. Kom derfor i god tid. Der forventes ca. 500 glade 

Vel mødt

Læs mere på www.graastenringridning.dk

gråsten vil stå på den 
anden ende i dagene 17. 
juli til 20. juli, når den 
102. Ringriderfest løber af 
stablen.

I Ringriderforeningen hå-
ber vi, at byens borgere og 
turister får en god og fest-
lig oplevelse. I programmet 
er der noget for enhver 
smag for såvel børn, unge 
og ældre, fortæller forman-
den preben kleis.

Ringridningen til hest og 
på cykel finder sted lørdag 
den 18. juli og søndag den 
19. juli.

Festen starter allerede fre-
dag den 17. juli, hvor ring-
riderpladsen åbner med 
tivoli, tombola, skydetelt, 
salg af pølser samt masser 
af musik og højt humør.

Fredagens højdepunkt  
”Fredagskavalkaden”  star-
ter med et stort og festligt 
optog  kl. 18.00 fra plad-
sen ved knud Erik Heissel 
a/S på planetvej 1-3 ved 
Sønderborg landevej. 
Optoget gennem byen har 
samme rute som søndagens 
rytteroptog. Efter ankom-
sten til ringriderpladsen 
vil der være fællesspisning 

i Det store Ringridertelt. 
I teltet vil der hele aftenen 
være 80’er musik. 

lørdag starter med mu-
sik i Ulsnæs Centret og 
på Torvet med gråsten 
garden. Rytteroptoget 
starter præcis kl. 12.00 fra 
gråsten Rideskole. 

I Det store Ringridertelt 
er der om eftermiddagen 
sildespisning med under-
holdning af Tip Top Duo.

lørdag aften starter med 
lady party kl. 18.00 i 
Det store Ringridertelt. 
Musikken leveres af 
around Midnight, der nok 
skal sørge for at få da-
merne op på stolene og ud 
på gulvet. kl. 21.30 spil-
ler around Midnight og 
Tip Top Duo op til stort 
ringriderbal. Der vil være 
non stop musik indtil kl. 
02.30.

Vi er ikke i tvivl om, at 
teltet denne aften vil være 
fyldt, siger preben kleis.

I Det lille Øltelt er der 
om eftermiddagen og 
aftenen musik og dans. 
TOpXTRa spiller po-
pulær syng med – og 
dansemusik.

Søndag morgen kl. 08.00 
er der reveille gennem 
byen, hvor byens borgere 
traditionen tro vækkes 
med musik af Rinkenæs 
Brandværnsorkester. Som 
afslutning på reveillen er 
der modtagelse på gråsten 
gamle Rådhus, hvor for-
eningens hædersmedlem-
mer også vil være til stede.

Det store og flotte søn-
dagsoptog starter kl. 12.00 
fra gråsten Rideskole. 
Optoget i år er uden 
overværelse af kongelige 
gæster.

I Det lille Øltelt un-
derholder Topextra om 
eftermiddagen og aftenen. 
I løbet af eftermiddagen 
er der på pladsen un-
derholdning ved Odens 
postorkester, Broue 
Show Band og Broue 
pipes samt Rinkenæs 
Brandværnsorkester.

pensionist/senior-
martineen i Det store 
Ringridertelt starter kl. 
13.00. Under matineen vil 
der være forskellig slags 
underholdning.

Dysten om kongevær-
digheden finder sted kl. 
16.30. Traditionen tro er 
der et stort publikum til 
denne omridning. 

Søndag aften spiller det 
lokale band Stærk Tobak i 
Det store Ringridertelt.

Det store jubilæums 

Gråsten gør klar 
til fire festlige 
ringriderdage

festfyrværkeri starter kl. 
22.45. 

- Vi  håber, mange vil 
møde op for at se på, siger 
preben kleis. 

Mandag starter traditio-
nen tro med fugleskydning 
kl. 16.00. præcis kl. 18.00 
starter årets ringriderfro-
kost. I det forhåbentlig 
fyldte Ringridertelt vil der 
som sædvanlig herske en 
rigtig god stemning med 
mange overraskelser. Den 

musikalske underholdning 
under frokosten vareta-
ges af around Midnight, 
som efter frokosten også 
spiller dansemusik til 
borgerballet.

Ringriderfrokosten er 
efterhånden blevet en stor 
succes med virkelig mange 
deltagere. Har man endnu 
ikke reserveret plads til 
frokosten, bør det gøres 
hurtigst muligt - der er ef-
terspørgsel efter pladserne.

alle ringriderda-
gene er der som sæd-
vanlig stor aktivitet 
på Ringriderpladsen. 
kjærs Tivoli er med sin 
store forlystelsespark 
på pladsen. gråsten 
Ringriderforenings store 
tombolatelt og skydetelt 
er åben. Ringriderpølser 
skal publikum heller ikke 
undvære – de sælges som 
sædvanlig fra foreningens 
pølsetelt. 
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102. rinGriderFest
Fredag den 17. juli – Mandag den 20. juli 2009

KÆMPE
RINGRIDERBAL 
i Det store Ringridertelt på Ringriderpladsen i Gråsten

lørdag den 18. juli 2009

aroundmidnight  og  spiller NON STOP fra kl. 21.30 – 02.30.

Alle der vil more sig er velkommen. Kom i god tid, der bliver rift om pladserne.

Der bliver rigtig god sønderjysk underholdning med musik, 
dans og fællessang for såvel unge som ældre.

Entré kun kr. 75,- 

Arrangør: Gråsten Ringriderforening

LÆS MERE PÅ WWW.GRAASTENRINGRIDNING.DK

PensIonIst-/
senIormatInÉ
Søndag den 19. juli 2009 kl. 13.00 – 15.45
i Det store Ringridertelt på  Ringriderpladsen i Gråsten.

Tilmelding til MATINÉ, senest fredag den 10. juli 2008 til formanden for:

GRÅSTEN OG OMEGNS 
PENSIONISTFORENING

Aase Christensen
tlf.nr.: 7465 1809

Annemi Christesen
tlf.nr.: 7465 0557

GRÅSTEN ÆLDREKLUB
Dorthe Sørensen
tlf.nr.: 7465 1939

KVÆRS-TØRSBØL OG SNUROM 
PENSIONISTFORENING

Carl Ratfelder 
- tlf.nr.: 7465 9554 eller nr.: 5048 4775

RINKENÆS OG ALNOR 
PENSIONISTFORENING

Anne Margrethe 
Lorenzen
tlf.nr.: 7465 3240

ÆLDRE SAGEN
Lis Georgi
tlf.nr.: 7467 6154

EGERNSUND PENSIONISTFORENING
Marie Gormsen
tlf.nr.: 7444 0465 

Tilmelding til kørselsordning senest fredag den 10. juli 
2008 til Dorthe Sørensen, tlf.nr.: 7465 1939

Vel mødt allesammen til en rigtig hyggelig, fornøjelig og festlig 
eftermiddag på Ringriderpladsen og i Det Store Ringridertelt 

FRI ENTRE 
PÅ PLADSEN

FUGLESKYDNING
Gråsten Ringriderforening afholder fugleskydning 
mandag den 20. juli kl. 16.00
Fugleskydningen er en rigtig festlig optakt til ringriderfrokosten.  Alle kan 
deltage - både damer og herrer - når blot man har tilmeldt sig til frokosten.

Skydningen afvikles ved det lille øltelt. 

Pris pr. deltager kr. 50,- som betales ved tilmelding på stedet fra kl. 15.30.

Fugleskydningskomiteen
Gråsten Ringriderforening
LÆS MERE PÅ WWW.GRAASTENRINGRIDNING.DK

Cykel Ringridning
HUSK tilmelding til årets Cykelringridning.

Alle børn i alderen 5-14 år kan deltage.

Der er � otte personlige præmier, fribilletter til Tivoli og mange 
overraskelser undervejs til alle deltagerne. Herudover vil der 
blive trukket lod om en ny cykel i hver af de 6 galger.

Det koster kun 60 kr. at deltage. 

Tilmelding kan ske hos:
Super Brugsen, Ulsnæscenteret
Fri Cykler, Borggade
Rohleder, Nygade

Cykelkomitéen,
Gråsten Ringriderforening
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Hella Service Partner

Aircondition service HER og NU 
- også for din sundheds skyld !
Kom ind og få dit airconditionanlæg checket og lad 
os lave service, så er du sikker på, at luften i 
kabinen er dejlig ren og frisk. 

Service Partner

Hella Service Partner

Aircondition service HER og NU 
- også for din sundheds skyld !
Kom ind og få dit airconditionanlæg checket og lad 
os lave service, så er du sikker på, at luften i 
kabinen er dejlig ren og frisk. 

Service Partner

Ramsherred 3,
Broager

Tlf. 7444 1286OG DÆKSERVICEService PartnerSejersbæk Biler ApS
Nederbyvej 2 • 6300 Gråsten
Telefon 7465 2220 • www.sejersbaek.dk

A.C. SERVICE

595,-
inkl. moms

eks. forbrug

Ramsherred 3, 6310 Broager

7444 1286

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

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?

Lej din 
trailer

hos
Statoil 

Gråsten

Ring 74 65 17 48

Brovej 90 · 6310 Broager · Tlf. 74 44 10 69

I BØRNE 
SLIK

STORT 
UDVALG

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

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

BILLETSALGET ER STARTET, KØBES I SUPERBRUGSENS KIOSK
Kr. 175,- pr. person

Lady Party 2009 HUSK DAMESKYDNING FRA KL. 17.30

gråsten Ringrider-
forenings store rytterop-
tog lørdag den 18. juli 
og søndag den 19. juli 
udgår begge fra gråsten 

Rideskole under ledelse af 
foreningens ritmester Erik 
Jessen. 

Sammen med omkring 
300 ryttere deltager 

gråsten garden, Rinkenæs 
Brandværnsorkester, Broue 
Show-Band og Broue pipes 
i optoget om lørdagen, der 
starter kl. 12.00:

Rute lørdag: Felstedvej, 
Slotsbakken, Slotsgade, 
Torvet, Borggade, 
Skolegade, Herles, konkel 
til Ringriderpladsen.

Om søndagen, hvor 
optoget ligeledes 

starter kl. 12.00, del-
tager gråsten garden, 
Odense postorkester, 
Broue Show-Band og 
Broue pipes og Rinkenæs 
Brandværnsorkester

I optoget både lørdag og 
søndag deltager også cykel-
ringriderne, som består af 
mere end 100 glade børn 
på fantasifulde og festligt 
pyntede cykler.

Foran i optoget er der 
ridende politi.

Rute søndag: Felstedvej, 
Slotsbakken, Slotsgade, 
Nygade, kongevej, 
Jernbanegade, Borggade, 
Skolegade, Herles, konkel

til Ringriderpladsen.
Vi glæder os igen i år til 

at præsentere og vise vort 
optog for publikum og 
byen og til at hilse på alle 
rytterne, siger formand for 
ringriderforeningen preben 
kleis. 

300 ryttere i 
optog gennem 
Slotsbyen

Fra lørdagsoptoget i 2008. 
arkivfoto gråsten 
Ringriderforening

Den meget værdi-
fulde og smukke sølv-
fad skænket af Hendes 
Majestæt Dronning 
Ingrid i 1985 til graasten 

Ringriderforening vises 
igen i år.

Den fornemme sølvfad 
- smykket med Dronning 
Ingrids Monogram - 
har også indgraveret 
navne på de sidste års 
Ringriderkonger i gråsten.

Sølvfadet udstillet hos 
Danske Bank i gråsten. 

Konge 
sølvfadet 
udstilles
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CAFE & MUSEUM

KURSER

FESTINSPIRATION

SCRAPBOOKING

SKABELONER & VÆRKTØJ

ÆSKER & INDPAKNING

Åbningstider:
mandag - fredag: 10.00 - 17.30

lørdag: 10.00 - 16.00
søndag: 11.00 - 16.00

Lukket: Helligdage, 24. og 31. dec. 

Bomhusvej 3, 6300 Gråsten
www.karenmarieklip.dk
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Bomhusvej 3, 6300 Gråsten
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Bomhusvej 3, 6300 Gråsten
www.karenmarieklip.dk

kreatiV 
soMMer-

konkurrenCe

Nyd et Tourbrød 
under Tour de France
Når du køber et 
 Tourbrød, får du 
udleveret en kupon, 
hvor du har 3 gæt 
på, hvem der vinder 
Tour de France. 

Sidste frist for at 
a� evere kuponen er 
lørdag den 25. juli.

Tourbrødet er lavet af franske 
hvedemelstyper og surdej.

RATHJE’S
DRIVE IN
B A G E R I

Sundsgade 79 6320 Egernsund Tlf. 74 44 27 92

Åbent alle ugens dage

ÅBNINGSTIDER:
Mandag- fredag

6.00 - 17.00
Lørdag søndag

6.00 - 15.00

PRÆMIER
2 x 300 kr
4 x 200 kr
4 x 100 kr

15-årige Tine Nicolaisen, 
Dybbøl, har de seneste 10 
år i træk deltaget i ring-
ridningen i Broager. Hun 
er ud af en slægt, hvor den 
sønderjyske nationalsport 
er kommet ind med 
modermælken. Faderen er 
ritmester Hans Nicolaisen, 
og både moderen og en 
søster red også med i 
Broager.

- Ringridningen i 
Broager er rigtig hyggelig. 
Jeg glæder mig altid til at 
komme til Broager, fortæl-
ler Tine Nicolaisen, der 
fik alle 24 ringe lørdag. 
Udover Broager plejer 
hun også at deltage i ring-
ridningen i gråsten og 
Sønderborg. 

Tine Nicolaisen tog lørdag 24 ringe. 
 Foto Jimmy Christensen

Familie med 
stolte traditioner

Det kræver et stort or-
ganisationstalent at få 
Broager Ringriderfest til 
at glide i smurt vande. Det 

lykkedes imidlertid over 
al forventning. Formand 
for Broager og Omegns 
Ringriderforening, Niels 

Frederik Jensen, tilskri-
ver ikke mindst den fine 
afvikling med, at det er 
drevne foreningsfolk, der 
giver en hånd med.

- Der er omkring 300 
frivillige hjælpere, som gør 
en stor indsats for at få det 
hele til at fungere. Det er 

alt lige fra vagt i ølvognen, 
restaurationsteltet og stå 
ved indgangen, fortæller 
Niels Frederik Jensen, som 
forventer, at ringrider-
foreningen kan udbetale 
60.000-70.000 kr til de 
fire hjælpende foreninger. 

300 frivillige 
hjælpere

Niels Frederik Jensen, Stig H. Sørensen, BUI, Hans Jørgen Nissen, Frem Egernsund, Bettina Stein, Broagerland 
Rideskole, Jens Christian Petersen, Skelde IF og Torben Schrøder fra BUI er blandt de mange hjælpere, som yder en stor 
indsats. Foto Jimmy Christensen
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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

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

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

Lej din 
trailer

hos
Statoil 

Gråsten

Ring 74 65 17 48

Musik og Sportsbar

Live 
Musik

Sander & Nørgaard
Fredag den 10. juli kl. 15.00

UDENDØRS HVIS 

VEJRET ER GODT

Duoen Sander & Nørgaard består af de to barndomsvenner Ulrik Sander og Morten 
Nørgaard. De to har spillet sammen i mange år, og har en enestående stil og 
musikken er i høj kvalitet. Sander & Nørgaard spiller musik af kunstnere som Coldplay, 
Foo Fighters, Kim Larsen, Tom Petty, Robbie Williams, Kashmir og mange andre

Gitte & Stephan Lørdag den 11. juli kl. 12.00
Duoen Gitte og Stephan spiller musik fra 80´erne frem til i dag

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 besøge vores hjemmeside, og se hvad der sker på
Center Pub - Ulsnæscentret - tlf. 74 65 33 65
www.centerpubgraasten.dk

Det vælter ind med nye 
elever. Sådan betegner for-
stander peder Damgaard 
situationen på gråsten 
landbrugsskole inden stu-
diestart til august.

65 nye grundforløbsele-
ver har meldt sig klar til 
at virkeliggøre drømmen 
om at blive landmand, og 
yderligere 23 er tilmeldt 
studiestart i januar.

Det vidner om, at land-
bruget er kommet med i 
de unges bevidsthed som 
en spændende og udfor-
drende karrieremulighed. 
Elevoptaget er en fordob-
ling i forhold til sidste år, 
hvor vi ellers også lå fint i 
forhold til de seneste år, så 
vi er meget tilfredse med 
den udvikling, siger peder 
Damgaard.

Forstanderen har netop 
afleveret eksamensbeviset 
til de første produktions-
ledere uddannet efter den 
nye uddannelsesform. I alt 
35 studerende, landets 

2. største hold, kan nu kal-
de sig produktionsledere. 
Heraf har 21 elever valgt 
at fortsætte studierne på 
gråsten landbrugsskole, 
efter ferien for at uddanne 
sig til virksomhedsledere.

landbrugets leder-
uddannelser trådte i kraft 
1. august 2008, og består 
af tre moduler. gråsten 
landbrugsskole udbyder 
alle tre forløb. 

Gråsten Landbrugsskole 
har rekordstort 
elevoptag

De nye Produktionsledere fra Gråsten Landbrugsskole: 
Robert Andersen, Gravlund; Frederik Brokholm Blaudzun, 
Padborg; Thomas Krag Burba, Løjt; Rene Hedegaard 
Carstensen, Ravsted; Palle Dahlmann Christensen, 
Bredebro; Maja Anna Christiansen, Skærbæk; Martin Kindt 
Clausen, Nordborg; Christian Feddersen, Tønder; Torben 
Fries, Løgumkloster; Pernille Gerstrøm, Rødekro; Sven 
Meyhoff Hansen, Løgumkloster; Jakob Hvelplund, Vittrup; 
Lars Jacewicz, Tønder; Hans Jakob Christensen Jakobsen, 
Aabenraa; Winnie Jakobsen, Gråsten; Rasmus Skøtt Jessen, 
Christiansfeld; Thomas Skøtt Jessen, Christiansfeld; Asbjørn 
Plauborg Kaad, Sønderborg; Søren Grøn Larsen, Dalmose; 
Karsten Kurzke Lehmann, Broager; Anna Mathiesen, 
Sydals; Hans Jørgen Møller, Bredebro; Jakob Holm Mørk, 
Rangstrup; Rasmus Nansen, Tønder; Carsten Nielsen, 
Kvindlund; Arne Ohlsen, Gram; Christian Reinholdt 
Paulsen, Øsby; Morten Petersen, Højer; Rene Petersen, 
Bredebro; Torben Rasmussen, Bolderslev; Torsten Rasmussen, 
Vojens; Søren Birkelund Schmidt, Viuf; Jørgen Thomsen, 
Aabenraa; Anita Vester, Rødekro og Anne Worm, Broager.
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Dropper 
politik
Den socialdemokratiske 
spidskandidat i gråsten, 
per Hansen, har meddelt, 
at han alligevel ikke øn-
sker at stille op til byråds-
valget i november. Han er 
til daglig næstformand i 
NNF Region Syd, og har 
oplevet et stigende ar-
bejdspres som tillidsmand 
for slagteriarbejderne. 

Lidt 
udover det 
sædvanelige

Gråsten
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AF DVD
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Yngste 
rytter
yngste rytter ved ring-
ridningen i Broager var 
6-årige Fenja petersen, 
Stevning. 

alt hvad der er værd at vide 
om Broager Ringridning, 
det ved Frede Struck, 
Mølmark. Han har en 
kolosal viden at øse ud af 
om den sønderjyske natio-
nalsport i almindelighed og 
om Broager ringridning i 
særdeleshed.

- Jeg var med første 
gang i 1953. Siden har 
jeg stort set været med 
hvert år kun afbrudt af 
soldatertiden og nogle år, 
hvor jeg var ude at tjene, 
husker Frede Struck, der 
er formand for Brunsnæs 
Ringriderforening.

Det er 51. gang, han er 
med i Broager, og han har 
stadig en sikker hånd. Det 
blev til 34 ringe lørdag 
og søndag, hvor han red 
med i aldersgruppen 70-79 
årige. 

Frede Struck er en legende i 
ringridersporten. 
 Foto Jimmy Christensen

Frede Struck 
er altid med

Årsmedaljer til ryttere
Broager Ringridning har 
mange trofaste ryttere, 
som vender tilbage år ef-
ter år. Ved ringridningen 
søndag var der udde-
ling af årsmedaljer. Ole 
Rasmussen, Buskholm, 
modtog 40 års medal-
jen, Chresten Jørgensen, 
Varnæs, modtog 50 

års medaljen, Hans W. 
Christensen, Stenderup, 
modtog 45 års medaljen, 
povl Jørgensen, avnbøl, 
modtog 45 års medal-
jen og endelig modtog 
Jørgen Toft, Skelde, 65 års 
medaljen. 

 Foto Jimmy Christensen

13Uge 46
11. november 2008
1. årgang

Fredag den 17. juli – Mandag den 20. juli



Gråsten slotskirke
Søndag D. 12. juli kl. 9.00 ved 

Kevin Asmussen Kværs

Adsbøl kirke
Søndag d. 12. juli kl. 10.00 ved 

Kevin Asmussen Kværs Kirkebil

kværs kirke 
Søndag d. 12. juli Ingen gudstjeneste

broAGer kirke
Søndag d. 12. juli 9,00 
Gudstjeneste, ved K.K.

Felsted kirke
Søndag d.12. juli kl. 9:00 ved 

Hans Jørgen Østergaard

eGernsund kirke
Søndag d. 12. juli kl. 9.00 ved LC.

rinkenæs kirke
Søndag d. 12. juli Kl. 10.30 Rinkenæs 
Gammel Kirke (Lorenz Christensen)

kliplev kirke
Søndag d. 12. juli Kl. 10:00 

ved Eva Wiwe Løbner

vArnæs kirke
Søndag d. 12. juli kl. 10.00 ved 

Hans Jørgen Østergaar

ullerup kirke
Søndag d. 12. juli kl. 10.30 

Der henvises til Nybøl

nordschleswiGsche 
Gemeinde

(Den tyske frimenighed)
Søndag d. 12. juli ingen gudstjeneste

GuDstjenester

PARKUNDERHOLDNING
i Gartnerslugten, Rinkenæs INDGANG FRA DALSMARK

TIRSDAG DEN 14. JULI KL. 19.30

Sønderborg Harmonikaklub

Gratis 
Entre

Hej KIm
Tillykke med de 50 år 

på mandag
Hilsen Jacob og Gerda

FRISØRSALON 
LUKKET LØRDAG

På grund af familiefest holder jeg 
lukket lørdag den 11. juli

HERREFRISØR GERT ØSTERGAARD JENSEN
Nygade 3 6300 Gråsten Tlf. 7465 0498

gråsten blomster
Sundsnæs 2 - 6300 gråsten

Telefon 74 65 03 03
Åbent kl. 7.00-15.00

Vi holder ferielukket
i ugerne 29, 30 og 31
og åbner igen mandag den 3. august
med en frisk butik

Gråsten blomster
ønsker alle en god sommer

Aftentur i Gråsten
Tag med på en dejlig aftentur i gråsten og få fortalt 

spændende og levende historier.

Onsdag den 8. juli kl. 19.30
Mødested: Torvet i Gråsten

Turleder gunnar Hattesen
Vi besøger slotshaven og hører lidt om de 

kongelige historier, der er tilknyttet gråsten Slot.
Turen slutter med kaff e og sønderjysk 

brødtorte på Den gamle kro.
Pris 65 kr.GORM DEN  GAMLE
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DE NÆSTE TURE ER DEN 15. JULI, 22. JULI OG 29. JULI

Der indkaldes til

BORGERMØDE
tirsdag d 7 juli kl. 18:45

i konfirmandstuen
vedr. udfyldningsvalget

den 18 aug. 2009
til Egernsund Menighedsråd

Mød talstærkt op

Efter 30 års virke i gråsten og adsbøl Sogne siger 
vores sognepræst Jens Barfod farvel. Vi skylder 

ham en stor tak for hans hjertevarme, omsorg og 
gode ord. Vi vil derfor gerne bede sognebørnene 

om at give en skærv til en afskedsgave.

pengene kan indbetales i Andelskassen Gråsten 
på reg. 5953 kontonr. 8034527.

afskedsgaven og giverliste vil 
blive overrakt Jens Barfod ved en 

afskedssammenkomst i Ahlmannsparken 
søndag den 2. august kl. 12-14.

En kreds af borgere

afskedsgave til 
jens Barfod

Hej Dorte
Tillykke med de 40 år 

den 10.juli.
Vi glæder os til festen.

Knus fra Janne, 
Jette, Dorthe, Heidi, 

Tina og Anne

Hej KIm
Tillykke med de 50 år 

den 13 juli
Ønskes du af os der er 

skyld i de små grå
Kærlig hilsen 

Jesper-Sanne-Mussemor

Bål i Gråsten
Mange gråstenere mødte 
Sankthansaften op i 
gråsten Roklub, hvor 
fhv. skoleinspektør Viggo 
Vandkær Thomsen, 
lysabild, holdt båltale.

I talen kom han bl.a. ind 
på det gode ved at have et 
kongehus, som sammen 
med vort sprog samler 
vor danske idenditet. at 
have et kongehus hvor 

arvefølgen er givet, hvor 
vi er fri for at skulle gå til 
valg af en præsident hvert 
4. år, er værd at bevare, 
sagde Viggo Vandkær 
Thomsen.

Bålet blev tændt og de 
høje flammer og den 
stærke varme fik heksen 
til at flyve ad Bloksbjerg 
mod den mørkeblå aften 
himmel. 

Lidt udover 
det sædvanelige Gråsten
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Hørt i byen
Der bliver snart mere liv 
i præstegården i kværs. 
Det er præsteparret 
Margrethe og kevin O. 
asmussen, som venter 
deres fjerde barn til sep-
tember. I forvejen har de 
tre dejlige drenge.

René asmussen fra 
Egernsund har en liden-
skab, der hedder kugle-
penne. Efterhånden har 
han samlet 70.000 for-
skellige kuglepenne.

69 medlemmer af Ældre 
Sagen i gråsten havde 
en uforglemmelig tur til 
sommerspillet i Varde. 
Tilslutningen var så stor, 
at man kørte derop i en 
dobbeltdækker. på hjem-
vejen spiste man middag 
på Øster Højst kro.

843 mennesker overvære-
de egnsspillet "Den onde 
herremand på ladegård", 
og det er formand Ole 
Nilum særdeles godt til-
freds med.

Claus Mortensen, 
Rinkenæs, har fået en ny 
hofte efter i en årrække at 
have været dårligt gående. 
Men nu ses han i bybille-
det i fuld vigør,

Jonna Møller og Bjarne 
Hermansen fra gråsten 
skal til Berlin for at høre 
en koncert med U2. 
Billetterne koster 1400 
kr pr. stk for at høre det 
verdensberømte band.

Rita Hansen, Broager, 
havde taget fri fra arbejde 
for at deltage tre dage i 
ringriderfesten i Broager.

kværs-Tørsbøl Jagt-
forening samlede forleden 
14 jægere og ægtefæller 
til en interessant rundvis-
ning i Draved Skov ved 
løgumkloster. 

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

TILLYKKE
Sæt kryds
 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 a� everes i Gråsten Avis postkasse i 
Ulsnæs Centret.

Skal De have 
fest så ring 

tlf. 74 65 92 06
HELAFTENSARRANGEMENT

 ✹ Festlig velkomstdrink
 ✹ 3 retters festmenu
 ✹ Fri vin til maden
 ✹ Kaffe og natmad
 ✹ I alt kun fra kr. 328,-
 ✹ Bus kan arrangeres

Husk vi bringer også mad 
ud af huset.
Ring og få vores pris- og 
menufolder tilsendt eller se 
www.kvaers-kro.dk 

Kværsgade 9-11, Kværs
6300 Gråsten

R E S TAU R A N T

PORTOFINO
MARINA MINDE

Marinavej 1 ∙ 6320 Egernsund
Tlf: 74 44 09 10

    MEDITERRANT

køkken

HjertelIG taK
for opmærksomhed og venlig deltagelse 

ved vor kære mor, bedstemor og oldemor, 
agnethe Dorows begravelse.

På familiens vegne
Bent 

Selskaber · Konferencer
Overnatning · Brunch

74 65 09 49

BENNIKSGAARD BED’INN
74 65 09 49

RINKENÆSHUS
74 65 18 08

Oplev Jels Vikingespil
Gorm den Gamle

Torsdag den 16. juli
afgang fra p-pladsen ved Broager kirke kl. 17.30
Egernsund Havn 17.35 ahlmannsparken 17.40
Rinkenæs Bageri 17.45 kværs kro 17.55

kliplev SuperBrugsen 18.05
Medbring madkurv

Pris 250 kr som inkluderer bustransport og billet.

Tilmelding til Gråsten Avis tlf. 21 16 06 83
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konnie k. Justesen, 
Broager, er død, 64 år.

konnie k. Justesen, der 
var født kristensen, vok-
sede op i Sønderhav og 
boede hele sit liv på egnen 
omkring Flensborg fjord. 

Siden 1971 boede hun i 
Broager. Her drev hun et 
brødudsalg i 15 år. Hun 
var et kendt ansigt og 

aktiv deltager i Dybbøl 
Bankocenter.

Det vigtigste i hendes 
liv var familien, hendes 
mand Flemming og deres 
2 sønner lars og Tommy, 
svigerdatteren Helle og 3 
børnebørn Mads, Morten 
og Nikolaj.

Hendes kærlige omsorg 
vil blive savnet meget. I 
flere år kæmpede hun en 
ulige kamp imod en al-
vorlig kræftsygdom. I hele 

sygdoms perioden var hun 
i sit hjem på Mølle gade, 
hvor hun fik en enestående 
kærlig pleje af sin mand og 
af hjemmeplejen.

Familien retter en stor 
tak til sygeplejerskerne 
fra hjemmeplejen, læge 
Margrete Iversen, ”hus-
perlen” Ester og søskende 
samt til de mange som 
aflagde et lille sygebesøg.

Et godt hjerte banker nu 
ikke mere – men mindet 
om konnie vil blive husket 
af hendes kære og af hendes 
mange venner. 

Dødsfald

Af Jens Jaenicke
Der var et stort rykind, da 
sognepræsten i kliplev, Eva 
Wiwe løbner, forleden fej-
rede sin 40 års fødselsdag. 

En fødselsdagsgave, som 
hun særlig blev glad for, 
var en model af kliplev 
kirke, som var fremstillet 
af gustav Christiansen.

Modellen er ret stor, og 
det har taget ham mange 
timer med opmåling, 
procentvis nedregning og 
bygning. alt er med lige-
fra indgangsportalen og 
de mange udbygninger. 
Også klokketårnet - hvor 
der endda kan ringes med 
klokkerne - er med. Den 
tro kopi er desuden malet 
i de originale farver, og 
dette har Helga Müller 
stået for.

gaven fik mange rosende 
ord fra gæsterne. 

Gustav Christensen har 
brugt mange timer på at 
lave en model af Kliplev 
Kirke.

Model af 
Kliplev Kirke
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Åben alle dage i hele Juli

FRIT VALG

Bland din egen grillbakke
    fra den betjente disk 

 8 stk.

10000

695

Rynkeby
æble el. 
appelsin
juice

EKSTRA MEDLEMSTILBUD

medlemsrabat 
8.00

frit
valg

Coop is
900 ml

fl ere
varianter 

1995

frit
valg

Hatting
klassikere
håndværkere
rugfl er
møllehjul spar

23.85

3 poser

3900

Rød
Merrild

ta 3
poser 

7900

10 kg Coop
grillbriketter

5995

Libero
bleer

fl ere
varianter

10000

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

Gråsten

Annoncen er trykt med forbehold for trykfejl

16 Uge 46
11. november 2008
1. årgang

Gråsten rinGridninG


