
SPAR OP TIL 695

max. kg pris 
v/1 stk. 125,00

10.-
Pålæg fra Tulip
80-150 g. Flere varianter. 

Røget medister, Kødpølse, 
Skinke, Rullepølse, Salami, 
Frikadelle i skiver, 
Kyllingebryst eller 
Hamburgerryg.

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

Rasmussen Sko
ULSNÆSCENTRET ∙ SUNDSNÆS 9B ∙ 6300 GRÅSTEN

Børne- og Damesandaler

– 40%
Dame og Herresko

og Angulus Sko

– 40%
Ecco sko

– 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

Åbent
alle ugens dage 

fra 10-22
under Blå Sommer

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

KLIPLEV PIZZA & GRILL

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

TVÆRGADE 1B • PADBORG • TLF 74424060
RÅDHUSTORVET 9 • SØNDERBORG • TLF 74424249

MOBIL  40327828 • E-MAIL: ROSANNE-LILJE@FIRMA.TELE.DK

UDSALG I 
PADBORG

–: OP TIL 
80%

Vi vil 
forkæles
Af Gunnar Hattesen
Foto Jimmy Christensen

Det er ren nydelse. I Marina Fiskenæs 
Kur- Spa og Wellnesscenter står der 
tjenende ånder på pinde for at give 
gæsterne en afslappende oplevelse.

Wellness er blevet trendy. 
- Vi vil gerne forkæles 

mere, og det er en trend, 
der er kommet for at blive, 
siger centrets daglige leder 
Sandi Müller, der glæder 
sig over, at samtlige 148 
luksussommerhuse er boo-
ket ud de kommende to 
uger.

Der er da også mange 

ting at forkæle sig selv og 
familien med i feriecentret. 
Foruden den imponerende 
wellnessafdeling, er der et 
subtropisk badeland, hvor 
badegæsterne kan boltre sig 
i et 200 kvm. stort svøm-
mebasin eller tage en tur i 
centrets vandrutschebane.

Alt i mens børnene kan 
få brændt krudtet af i 

badelandet kan far og mor 
tilbringe nogle afslappende 
timer i wellnessafdelingen, 
som tilbyder alverdens ting 
inden for pleje af krop og 

sjæl. Som eksempel kan 
nævnes massage, ansigtsbe-
handling, dampbad, finske 
saunaer og tyrkisk bad.

- For mange er det noget 

nyt, grænseoverskridende 
at forkæle sig selv, men 
vi oplever, at flere og 
flere lokale kommer for 
at give sig selv denne 

pragtfulde oplevelse, siger 
Sandi Müller, der har 42 
ansatte under sig. 
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21 16 06 83
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Af Gunnar Hattesen

Regentparret vil tradi-
tionen tro opholde sig 
nogle uger på Gråsten 
Slot. Torsdag den 23. juli 
er der residensforlæggelse, 
når Dronning Margrethe 

og Prins Henrik ankom-
mer med kongeskibet 
Dannebrog til Haderslev 
for at tage på sommerop-
hold på Gråsten Slot.

Også i år vil Dronningen 
samle en stor del af 

familien på det hvide slot. 
Således vil børn, svigerbørn 
og børnebørn lægge vejen 
forbi Gråsten, ligesom 
Prinsesse Benedikte har 
meldt sin ankomst.

Dronning Margrethe og 
Prins Henrik vil den 23. 
juli ankomme til Torvet 
i Gråsten kl. 11.00, hvor 
Sønderborg Byråd og 
hundredvis af mennesker 
vil byde Regentparret vel-
kommen til slotsbyen.

Dronningen og Prinsen 
bliver i Gråsten til lør-
dag den 8. august, hvor 
Regentparret fortsæt-
ter sommerferien på 
Chateau Cayx i Cahors i 
Sydfrankrig.  

Broager ˙ Egernsund ˙ Kruså ˙ Kliplev ˙ Felsted ˙ Sundeved ˙ Dybbøl

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

ÅBENT SØNDAG 
kl. 10-16

Ca 1 kg.
kun

10000
3 x 1 ltr

2000
Æske m.
20 stk.

4000
kun

2000

Wienerkringle Isvafl er
Kold
Skål

Engelsk Bøf
5-7 stk.

Spar 
21.85

Spar 
49.90

Spar 
15.00

B A G E R A F D E L I N G KUN SØNDAG KL. 10-16

Spar 
31.00

SuperBrugsen Broager . tlf. 73441500 . Storegade 10

Broager

Klostervang 49 - Kliplev - 6200 Aabenraa

lægeeksamineret fodplejer Ruth Svendsen
også udebehandling

Dronningen på 
sommerophold

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

Autoriseret elinstallatør

Ny legeplads 
i Kværs

Jubiii - vi har fået en ny 
legeplads. Børnene i kværs 
jublede over, at de har fået 
en splinterny legeplads. 
Men det var nu ikke en helt 
almindelig legeplads, de fik, 
de små kære. Der er nemlig 
tale om et samarbejde med 
TV-Syd, og fredag aften 
blev den nye legeplads of-
ficielt åbnet i en direkte 
udsendelse.

legepladsen har modtaget 
sponsorstøtte fra blandt an-
dre SuperBrugsen, Bygma 
og Johny Fogt, og mange 
har ydet en frivillig indsats.

Formand for kværs 
Forsamlingshus, Edith 
Nielsen, betegner den nye 
legeplads som en gevinst for 
lokalsamfundet. 

Foto Jimmy Christensen
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Kig efter de gule 
skilte, når du vil 
handle discount.

Børneis
10 stk. FROST

Isbåde
5 stk. FROST

stk. pris v/1 stk. 3,33

20.-
stk. pris v/1 stk. 2,00

25.-
stk. pris v/1 stk. 5,00

Velegnet 
til grill

Ferske eller marinerede bovsteaks
4-6 stk./1200 g. Af Dansk Frilandsgris.

Ferske eller marinerede
nakkekoteletter

4-5 stk./800 g. Af Dansk Frilandsgris.

Ferske eller  marinerede 
skinkeschnitzler

3-4 stk./600 g. Af Dansk Frilandsgris.

Ferskt eller marineret  
skinkekød i tern

700 g. Af Dansk Frilandsgris.

Ferske eller marinerede 
svinekoteletter uden ben

3-4 stk./600 g. Af Dansk Frilandsgris. 

Hel fersk dansk 
majskylling

1400 g.

DANSK OG SALMONELLAFRI

Kyllinge hotwings 
900 g. FROST

Grillspyd Yakitori
750 g. FROST

GODE TIL BØRN, DA DE 
ER SØDLIGE I SMAGEN

Ribbenssteg
1 kg. Af Dansk Frilandsgris.

VELEGNET TIL 
KUGLEGRILL

Hakket svinesmåkød 8-12 %
1 kg. Af Dansk Frilandsgris. 

FRIT
VALG 49.-
KÆMPE UDVALG 
I FERSK KØD

max. kg pris 
81,66

   FAST LAV PRIS  ·  FAST LAV PRIS

Hver dag 
– fast lav pris 

på is

Isvafl er
6 STK. FROST

Big ispinde
3 stk. Med Mandel 
eller Classic. 
FROST

15.-
stk. pris v/1 stk. 5,00

20.-

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 18. 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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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

Forhandler af 

 CANAL  DIGITAL-VIASAT-BOXER

Antennearbejde udføres

Ring til Ervin
mobil 21 38 94 18

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

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

Gråsten Udlejning
Siden 1973

Borde Stole Porcelæn Fade
Bestik Glas Lysestager 

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

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

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

Ringriderforening uddanner brugsens folk
Høj stemning, glade smil 
og godt humør prægede de 

242 deltagere ved den store 
ringriderfrokost i Broager.

Formand for Broager 
Ringriderforening, den 
populære Niels Frederik 
Jensen, nævnte, at når 
det går så godt for ud-
deler Bent Moldt i 
SuperBrugsen skyldes det, 
at flere af hans bestyrel-
sesmedlemmer er uddan-
net i Broager og Omegns 
Ringriderforening.

- Helmut Hansen, 
mangeårig formand i 
SuperBrugsen, var i en 
lang årrække ritmester. 
Den nuværende formand, 
Niels Peter Petersen. har 

været med i bestyrelsen i 
ringriderforeningen. Mona 
Ravn har været komite-
medlem, og sidder i besty-
relsen. kirsten krogh har 
ligeledes været komitemed-
lem og sidder i bestyrelsen. 
Desuden er ringriderfor-
eningen tidligere kasserer, 
Erik Johansen, blevet 
nyvalgt til bestyrelsen i 
brugsforeningen. Med alle 
de gode folk, vi har afleve-
ret, kan det kun gå godt, 
sagde Niels Frederik Jensen 
til forsamlingens store 
morskab. 

Foto: Jimmy Christensen
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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

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

Vi holder
ferielukket
uge 29, 30 og 31

God sommer

BROAGER BILSYN
Ramsherred 3 6310 Broager

Tlf. 61 60 08 08 www.bbsyn.dk

FERIE

Ferieland 
for alle

Hvad enten du bor i Gråsten eller omegn 
eller er på ferie i området, så bliver 

et besøg på Marina Fiskenæs en oplevelse, 
der begejstrer hele familien.

www.marinafi skenaes.dk 

Fiskenæsvej 2, 6300 Gråsten

Mere info på

tlf. +45 73 65 00 33

Sauna

Originale fi nske 
bloksaunaer.

Velvære og sundhed.

Vandland

Sjov og leg for 
børn og voksne. 
Åbent hver dag.

Wellness

Stor inden- og udendørs 
wellnessafdeling. 

Velværeaften hver onsdag, 
fredag og lørdag.

Privatkunderådgiver Pia 
Nielsen, Æblehaven 10, 
Egernsund, kan torsdag 
den 16. juli fejre sit 25-års 
jubilæum i Sydbank.

Pia Nielsen har i mange 
år været privatkunderåd-
giver. I løbet af sin kar-
riere i banken har hun i 
en 4-årig periode arbejdet 
som investeringsrådgiver 

i Sønderborg regions 
Investeringscenter.

Pia Nielsen er nu tilbage 
i jobbet som privatkunde-
rådgiver i Gråsten.

Pia Nielsen er en meget 
af holdt kollega, og hen-
des altid gode humør er 
dejligt smittende. Hun 
er altid klar med en hjæl-
pende hånd. 

Af Jonas Mørk-Jensen

96 af Sundeved Efterskoles 
124 elever var til DGI's 
landstævne i Holbæk og 
der var ikke andet end gode 
ting at høre derfra, kun 28 
blev hjemme. 

Der var kun solskin på 
stævnepladsen i Holbæk, 
og alle elever kunne ikke 
undgå at blive meget 
solbrændte, men det var 
rimelig lige meget.

I alt var der 4000 efter-
skoleelever, der lørdag aften 
stod for landstævnets 
Festaften, hvor Peter 
Mygind var vært. 
Opvisningen var en succes 
og da Sundeved Efterskole 
havde to elever, Jeppe 
Petersen og Daniel Porsing, 
alene på midten for at lave 
dobbelt håndstand, var det 
en måske endnu federe op-
levelse, i hvert fald at være 
Sundeved elev. . 

25-års jubilæum

Sundeved 
til Lands 
stævne

Mads Friis, Benniskgaard 
Hotel, har købt Minde-
gården i Rinkenæs, der 
rummer bed & breakfast. 
Mindegården er blevet 
omdøbt til Benniksgaard 
Bed Inn.

- købet er et godt tiltag 
for Benniksgaard Hotel. 
Sammen med Rinkenæshus 
råder vi over 230 senge-
pladser fra 250 kr til 1850 
kr, siger Mads Friis. 

Mads Friis køber 
Mindegården

Ny ejer af 
Frøslev 
Kro
Frøslev kro går ind i en 
ny æra. Det er ægtepar-
ret lilian og Ingemar 
Gustavsson, Egernsund, 
som 1. september over-
tager den gamle, hæder-
kronede kro. Ægteparret 
har tidligere drevet kværs 
kro. Frøslev kro har dan-
net rammen om udskænk-
ning siden 1749, og den 
sønderjyske digter karsten 
Thomsen (1837-1889) drev 
i en årrække kroen.

Frøslev kro har siden 
1999 været ejet af Hans 
Henrik Post. 
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DER SKAL KUL PÅ
Gråsten

Hotwings
– efter org. 
US opskrift
1000g

Normalpris
kr. 59,95

SPAR 10,-

BBQ Kuvertlår
– grillkrydret

2 stk 
350
-450g

Normalpris
kr. 49,95

SPAR 10,-

BBQ Mini 
Landkylling
– grillkrydret

1400
-1600g

SPAR 10,-

Unghane
Grillpølser
eller Unghane 
Frankfurter
5 stk. 
ca. 400
-450g SPAR 10,-

kr. 49,95
TILBUD

kr. 39,95
TILBUD

kr. 89,95
TILBUD

kr. 49,95
TILBUDNormalpris

kr. 99,95
Normalpris
kr. 59,95

FRITVALG

SALG AF BEN OG RÅT KØD
TIL RIGTIGE HUNDE

Hunden er menneskets 
bedste ven

– vi skal også være 
hundens bedste ven! 

Jeg åbner ny 
hundetrænings-
plads i august. 
– Se mere på 
hjemmesiden

Sandie Severin Langhorn – Lerbækvej 6 – Skodsbøl – 6310 Broager – Tlf. 27630628
www.langhornshundecenter.dk – langhornshundecenter@gmail.com

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

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

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

kreatiV 
soMMer-

konkurrenCe

Etta Cameron har gennem 
mere end 20 år begejstret 
tusindvis af danskere med 
sin store gospelstemme og 
sit stærke engagement i 
musik. Mange har stiftet 

bekendtskab med gospel-
genren gennem mødet med 
Etta Cameron og hendes 
gospelkor "Voices Of Joy", 
som sammen med hendes 
orkester har turneret landet 

rundt ved adskellige kirke- 
og julekoncerter. 

Etta Cameron er en af 
de få, som lige let synger 
jazz, som gospel og swing. 
Altid med en nerve, 
som griber og berører 
koncertgængeren.

Søndag den 16. august 
2009 holder Etta Cameron 
koncert i Broager kirke. 
Det er specielle ved denne 
koncert er det lokale islæt. 
Det er Vivian Jessen, Hår-
Design, Broager, som har 

komponeret melodien og 
skrevet teksten til ”Fred 
i dit liv”, som ur opføres i 
Broager kirke.

Billetter á kr. 175 kan kø-
bes fra onsdag den 15. juli 
på Broager kirkekontor 
tlf 74 44 07 55 (åbnings-
tid hverdage fra kl. 11-13) 
hos Ihle Papir og Gaver 
tlf. 76 65 00 74 og hos 
Broager Sparekasse. 

Koncert med 
Etta Cameron i 
Broager Kirke
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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

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

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

Musik og Sportsbar

Åbningstider: 

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

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

www.centerpubgraasten.dk

Sømandsmelodier 
i Rinkenæs

På et velbesøgt borger-
møde forleden meddelte 
formanden for menigheds-
rådet i Egernsund, Margit 
kristensen, at hun og me-
nigt medlem leif Møller 
Jensen, forlader menig-
hedsrådet med øjeblikkelig 
virkning.

Den liste der blev opret-
tet til suppleringsvalget i 
august, er blevet destrueret 
efter ønske fra kandi-
daterne, og er altså ikke 
afleveret Der er ved indle-
veringsfristens udløb ikke 
afleveret andre lister, og 
dermed er suppleringsval-
get aflyst.

Tilbage i menighedsrå-
det er nu 3 medlemmer: 
næstformand kirsten 
Broe-Richter, kirkeværge 
Peer Mikkelsen og kon-
taktperson lisa Iversen, 
og de er ikke beslutnings-
dygtige, da de ikke kan 
opfylde reglen om, at et 
menighedsråd skal være 

mindst halvdelen tilstede, 
for at være beslutningsdyg-
tige. Egernsund har således 
ikke et menighedsråd, der 
ikke kan bruges til noget 
som helst. For at sognet 
kan fungere med hensyn 
til personale og bygninger, 
skal der dog træffes beslut-
ninger, og den mest sand-
synlige løsning vil være, 
at de tre tilbageværende 
menighedsrådsmedlem-
mer, med mindre de træk-
ker sig, vil blive overflyttet 
til Broager Sogn, og at 
nabosognet skal varetage 
Egernsund sogns interesser 
og opgaver. Her vil de dog 
ikke få megen indflydelse, 
da de vil være i mindretal. 

kirkestriden kulminere-
de da den indremissionske 
gruppe, fyrede kassereren 
igennem mange år, uden 
grund, eller med den 
simple grund at ”et flertal 
har bestemt” og at hun er 
en del af konflikten.

Egernsund er uden 
menighedsråd

Den fjerde parkkoncert i 
Rinkenæs foregår tirsdag 
den 21. juli kl. 19.30. 
Gartnerslugten får deenne 
sommeraften besøg af 
de populære Flensburger 
Förde-Möven.

Ved sidste års parkkon-
cert tog shanty koret fra 
Flensborg tilhørerne med 
storm. koret består af 48 

aktive kvinder og mænd og 
har siden stiftelsen i 1987 
optrådt mange gange og 
ofte sammen med andre 
shanty kor. koret optræ-
der ofte på tysk TV, hvor 
de altid på fornemste vis 
repræsenterer egnen rundt 
om Flensborg Fjord. 

koret underholder med 
shanties og sange om sø-
folk, havet, kysten og alt 
der har med søfart at gøre.  
Trods den tyske baggrund 
er der også danske sange 
på programmet og de for-
skellige sange kommente-
res også på dansk.

Vi glæder os til en aften 
med gode sømandsmelo-
dier, siger kim Hansen. 

Egernsund sogn forbliver 
et selvstændigt sogn, men 
der vil ikke blive ansat en 
ny præst, men muligvis 
en vikar i 3½ år, hvis man 
kan finde en, der vil an-
sættes i et sogn i oprør og 
i en 60% stilling.

Foreløbig vil sognet blive 
betjent at forskellige præ-
ster fra en vakanceliste. 
Borgergruppen, der står 

bag den kulturkristne 
gruppe i menighedsrådet 
og støttet kampen mod 
Indre Mission, håber på, 
at beboerne i sognet fort-
sat vil støtte op i kampen 
for at bevare Egernsund 
sogn ved at deltage i de 
kirkelige aktiviteter.

Det er nemlig vigtigt 
at vise, at det er det er 
vores kirke, og at der er 
brug for den. kirkestriden 
har fået kirkelivet til at 
blomstret op, der har 
aldrig været så mange i 
kirken, som der er nu, 

og det håber vi selvføl-
gelig på fortsætter. Den 
opbakning vi har fået fra 
byen, med b.la. under-
skriftsindsamlingen, har 
betydet, at vi ikke får en 
Indremissionsk højborg 
i Egernsund, men vi må 
nok vente lidt med at fejre 

det” siger leif Møller 
Jensen fra Borgergruppen.

Biskoppen, der er ansvar-
lig for sognet og menig-
hedsrådet fungerer, arbejder 
sammen med jurister fra 
kirkeministeriet for at finde 
en løsning. Det kan dog 
godt trække lidt ud. 
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ProGram
FredaG den 17. juli

18.00 Festpladsen åbner. KJÆRS TIVOLI starter
Ringriderforeningens TOMBOLA åbner. 
Ringriderforeningens PØLSETELT åbner for salg af ringriderpølser, øl og vand. 
Præmieskydning og skydning om sjove præmier i Skydeteltet.

18.00-01.30 ”Fredagskavalkaden” starter kl. 18.00 på pladsen ved Knud Erik Heissel, 
Planetvej 1 - 3, Gråsten. 
Kavalkaden går gennem byen ad ruten Sønderborg Landevej - Slotsbakken 
- Slotsgade - Nygade - Kongevej - Jernbanegade - Borggade - Skolegade 
- Herles - Konkel - Ringriderpladsen under ledsagelse af Gråsten Garden til 
Ringriderpladsen med ankomst kl. ca. 19.15, hvor den bliver budt velkommen 
af Formanden for Gråsten Ringriderforening. 
Aftenens orkester er 80’ERPOP og DJ Flemming 
Kiil, som spiller alle de gode 80’er numre.

19.00-24.00 Hygge og feststemning i Det lille Øltelt.

lørdaG den 18. juli

10.00 GRÅSTEN GARDEN spiller i Ulsnæscentret.

10.45 GRÅSTEN GARDEN spiller på Torvet i Gråsten.

11.30 Rytterne samles ved Gråsten Rideskole

12.00 Rytteroptoget og Cykelringriderne starter fra Gråsten Rideskole. 
I optoget deltager GRÅSTEN GARDEN, BROUE SHOW-BAND OG BROUE PIPES 
og RINKENÆS BRANDVÆRNS ORKESTER. 
Rute: Felstedvej - Slotsbakken - Slotsgade - Torvet - Borggade - Skolegade - 
Herles - Konkel til Ringriderpladsen. 
Festpladsen åbner. KJÆRS TIVOLI starter. 
Ringriderforeningens TOMBOLA åbner. 
Ringriderforeningens PØLSETELT åbner for salg af ringriderpølser, øl og vand. 
Præmieskydning og skydning om sjove præmier i Skydeteltet.

12.45 Ringridningen begynder.

14.00 - 18.00 Musik og dans i Det lille Øltelt. TOPXTRA spiller populær 
DANSE- OG UNDERHOLDNINGSMUSIK. FRI ENTRE.

14.00 - 16.00 Sildespisning i Det store Ringridertelt.
Alle gæster får en sildemad GRATIS og første øl og snaps for kun 40,00 kr. 
Let smørrebrød kan købes. Tip Top Duo spiller og underholder.  FRI ENTRE.

17.00 Omridning - lørdagens konge, kronprins og prins.

17.00 - 18.00 Hyggelig skydning for deltagere i Ladyparty.

18.00 Præmieuddeling til lørdagens konge, kronprins og prins. 
Rytterne forlader Ringriderpladsen med GRÅSTEN GARDEN i spidsen.

18.30 - 21.30 Festlig og farvestrålende LADY PARTY for fuld udblæsning med deltagelse 
af rigtig mange fest- og danseglade Lady’s gerne med afslappet og festlig 
påklædning. ENTRé 175,- KR. INCL. FESTMENU.
Billetter til LADY PARTY kan købes indtil fredag den 17. juli 2009 i 
SuperBrugsens Kiosk, tlf.nr.: 7365 2600. 
Musik: AROUND MIDNIGHT. 
Entrebilletten til LADY PARTY gælder også for det efterfølgende Ringriderbal.

19.00 - 24.00 Musik og dans i Det lille Øltelt. TOPXTRA spiller populær 
DANSE- OG UNDERHOLDNINGSMUSIK. FRI ENTRE.

21.30 - 02.30 Kæmpe Ringriderbal i Det store Ringridertelt. AROUND MIDNIGHT 
og TIP TOP DUO spiller NON STOP. ENTRE 75,00 kr.

02.30 Festpladsen lukker.

søndaG den 19. juli

08.00 Reveille gennem byens gader ved RINKENÆS BRANDVÆRNS ORKESTER

11.30 Rytterne samles ved GRÅSTEN RIDESKOLE

12.00 Det store Rytteroptog starter med deltagelse af ca. 300 ryttere.
Ruten går ad Felstedvej - Slotsbakken - Slotsgade - Nygade - Kongevej - 
Jernbanegade - Borggade - Skolegade - Herles - Konkel til Ringriderpladsen. 
I optoget deltager GRÅSTEN GARDEN, RINKENÆS BRANDVÆRNS ORKESTER, 
BROUE SHOW-BAND OG BROUE PIPES samt ODENSE POSTORKESTER samt 
over 100 børn på pyntede cykler. 
Festpladsen åbner. KJÆRS TIVOLI åbner. 
På Ringriderpladsen hersker der feststemning overalt  - i Kjærs ekstra store 
Tivolipark - i Tombolaen - i Skydeteltet - i Pølseteltet - i Det lille Øltelt og ikke 
mindst i Det store Ringridertelt. 
Ringriderforeningens TOMBOLA åbner. 
Ringriderforeningens PØLSETELT åbner for salg af ringriderpølser, øl og vand. 
Præmieskydning og skydning om sjove præmier i Skydeteltet.

13.15 Ringridningen begynder i de 13 ryttergalger og 5 cykelringrider-galger, 
hvor der kæmpes om 450 værdifulde præmier.

13.00 - 15.45 Pensionist / Seniormatiné med kaffe, boller og lagkage.
Musik og underholdning ved Rebbølorkesteret og Judith Brandenhoff. 
Herefter bliver der mulighed for en svingom. ENTRé 30,- KR.

13.30 Koncert på Ringriderpladsens Tribune ved 
RINKENÆS BRANDVÆRNS ORKESTER.

14.00 Koncert på pladsen ved BROUE SHOW-BAND OG BROUE 
PIPES samt ODENSE POSTORKESTER.

14.00-18.00 Musik og dans i Det lille Øltelt. TOPXTRA spiller populær 
DANSE- OG UNDERHOLDNINGSMUSIK. FRI ENTRE.

16.00 - 17.00 Præmieuddeling til cykelringriderne i Det store Ringridertelt.

16.30 Dyst om Kongeværdigheden 2009

18.15 Præmieuddeling til rytterne.

18.45 Rytterne forlader 
Ringriderpladsen med 
GRÅSTEN GARDEN i spidsen.

20.00 Omskydning om hoved-
præmierne i Skydeteltet.

19.00 - 24.00 Musik og dans i Det lille Øltelt. TOPXTRA spiller populær 
DANSE- OG UNDERHOLDNINGSMUSIK. FRI ENTRé

20.30 - 0.30 MUSIK og DANS. Det lokale orkester STÆRK TOBAK spiller (Ulrik, 
Brian og Henrik - kendt fra X-FACTOR). GRATIS ENTRé

22.45 Festfyrværkeri på Ringriderpladsen.

01.00 Festpladsen lukker.

mandaG den 20. juli

16.00 Festpladsen åbner. KJÆRS TIVOLI starter.
Fugleskydning for frokostdeltagere ved Det lille Øltelt for såvel damer som 
herrer. 
Ringriderforeningens TOMBOLA åbner. 
Ringriderforeningens PØLSETELT åbner for salg af ringriderpølser, øl og vand.

18.00 - 22.45 Ringriderfrokost 2009 for såvel damer som herrer i Det store Ringridertelt 
med rigtig sønderjysk ringriderstemning, underholdning og lodtrækning 
om gratis drinks. 
Festlige taler. 
Uddeling af medaljer til ryttere. 
Fuglekongen 2009 kåres. 
AROUND MIDNIGHT spiller stemningsfuld ringridermusik under frokosten. 
FROKOSTBILLETTER KØBES på TURISTKONTORET i 
Gråsten senest fredag den 17. juli. PRIS 180,- KR.

19.00 - 24.00 Hygge og feststemning i Det lille Øltelt. FRI ENTRE.

22.45 Ringriderbal i Det store Ringridertelt. AROUND MIDNIGHT spiller.

02.00 Festpladsen lukker og Ringriderfesten 2009 slutter.
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Gråsten rinGriderFOreninG

InvItatIon tIl alle 
rIngrIdere

Ringridning i Gråsten
den 17.-18.-.19. og 20. juli 2009

Der mødes lørdag den 18. juli og 
søndag den 19. juli kl. 11.30 ved Gråsten Rideskole 
til et festligt optog.

Påklædning:
Hvide benklæder, mørk jakke og hvid hue.

Der rides med egne lanser. Øverste del SKAL være hvid-malet.

Formand: Preben Kleis, Gråsten Tlf.nr.: 7465 2676

Ritmester: Erik Jessen, Felsted Tlf.nr.: 7468 5582

Forridere:
GALGE 1: Irene Mamsen, Østermarkvej 9, Nr. Hostrup, 6230 Rødekro 7466 1297

GALGE 2: Carl Jørgen Lassen, Lundtoftvej 2, Kværs, 6300 Gråsten 7465 9621

GALGE 3: Kjeld Thomsen, Løjt Sønderskovvej 2, Løjt, 6200 Aabenraa 2072 0583

GALGE 4: Henning Wollesen, Tornhøjvej 5, Tombøl, 6200 Aabenraa 7468 5223

GALGE 5: Ole Overgaard, Smøl 19, 6310 Broager 7444 2568

GALGE 6: Nis Peter Nielsen, Møllebakken 4, 6310 Broager 4096 0829

GALGE 7: Erik Auerbach, Arrehøj 2, Kiskelund Mark, 6340  Kruså 7467 2138

GALGE 8: Peter Jessen, Havretoften 19, Felsted, 6200 Aabenraa 7468 5773

GALGE 9: Bruno Kock, Aabenraavej 28, 6400 Sønderborg 7448 6110

GALGE 10: Hans Nicolaisen, Husbyvej 14, Dybbøl, 6400 Sønderborg 7448 5146

GALGE 11: Gert Hansen, Mosevej 6, Kliplev, 6200 Aabenraa 7468 7542

GALGE 12: Lisa Nielsen, Nørregade 4, Skodsbøl, 6310 Broager 7444 0534

GALGE 13: Gitte Petersen, Stevningnorvej 12, Stevning, 6430 Nordborg 7445 8424

Herudover kan der købes ridekort på Gråsten Rideskole 
hos Fie Jørgensen, tlf.nr. 2819 9682.

ridekort:
Kan købes hos ovennævnte forridere. Tilmelding senest den 17. juli kl. 18.00.

HUSk:
Mandag den 20. juli: Ringriderfrokost m/k kl. 18.00.

Frokostbilletter købes/afhentes hos Gråsten Turistbureau, tlf. 7465 0955 
fra mandag den 6. juli til senest fredag den 17. juli.  

Vel mødt 
Rytterkomité og bestyrelse

FRI ENTRE 
PÅ PLADSEN

se mere på www.graastenringridning.dk

Et af højdepunkterne 
ved ringriderfesten i 
Gråsten er den folke-
lige og traditionsrige 
Ringrider frokost man-
dag den 20. juli, som 
samtidig danner ram-
men om afslutningen på 
årets fest.

Fugleskydningen 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. 
Ringridertalen holdes 
af folketingsmedlem 
Benny Engelbrecht. Det 

er efterhånden blevet en 
tradition, at en kendt 
person holder en tale. 
Tidligere har forstan-
der Peder Damgaard, 
undervisningsminister 
Bertel Haarder og fol-
ketingsmedlem Hans 
Chr. Schmidt holdt 
ringridertalen. 

Efterfølgende er der 
borgerbal i Det store 

Ringrider telt. Borger ballet 
starter kl. 22.45 -

02.00, og der er fri entré.
- Vi forventer igen i år at 

få helt udsolgt og dermed
et telt fyldt med feststem-

te og glade frokostdeltage-
re, som alle er mødt op for 
at få en rigtig god og hyg-
gelig aften i selskab med 
kollegaer, naboer, venner 
og gode bekendte, siger 
Preben kleis og tilføjer, at 
der normalt er 500-600 
mennesker i teltet.

Under frokosten vil der 

være festlige taler, uddeling 
af ryttermedaljer og kåring 
af Fugle kongen.

Serveringen er  lagt i hæn-
derne på  Bo Bach-Hansen 
og den trofaste stab af 
frivillige hjælpere fra Det 
Danske Spejder korps 
Gråsten, Frem, Egernsund, 
GIG Gråsten,kværs-
Tørsbøl Ungdoms- og 
Idræts forening, RUIF i 
Rinkenæs og Dance all 
over Gråsten

Festens fulde overskud 
går ubeskåret til disse 

foreninger, klubber og 
korps.

Musikken leveres af det 
populære og kendte or-
kester Around Midnight, 
som spiller stemningsfuldt 
ringridermusik under fro-
kosten og populær danse-
musik til borgerballet 

Frokostbilletter kan købes 
hos Gråsten Turistbureau 
TIf. 7465 0955

fra mandag den 6. juli 
til senest fredag den 17. 
juli. 2009. Pris pr. person 
kr. 180,00. 

Ringriderfrokost 
med traditioner
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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

Kæmpe 
RingRideRbal 
i Det store Ringridertelt på Ringriderpladsen i Gråsten

lørdag den 18. juli 2009

aroundmidnight og Tip Top Duo 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

Skydeteltet er et flit-
tigt benyttet sted 
under ringridningen. 
Præmieskydningen 
strækker sig over 
hele festperioden. 
Omskydning og præ-
mieoverrækkelse vil 
traditionen tro ske søn-
dag aften.

Vinderen af præmie-
skydningen vil udover 
1. præmien, der udleve-
res ved omskydningen 
søndag, få overrakt 

vandrepokalen 
ved frokosten 
mandag. Pokalen 
er sponsoreret af Broager 
Sparekasse.

Der vil også i år atter 
være mange gode og flotte 
sponsorpræmier. 

Sædvanen tro vil der 
også være en hyggelig 
dameskydning, hvor da-
merne inden lady Party 
lørdag aften kan komme 
forbi teltet og skyde sig til 
forskellige gode præmier. 

Dameskydningen 
starter en time 

før frokosten, og ved 
pointlighed vil der være 

omskydning. Der vil være 
gode sponsorpræmier.

Der vil under hele 
ringridningen også være 
pistolskydning. Der vil 
være mulighed for at skyde 
dåser, flasker og andre 
spændende ting ned, og 
selvfølgelig er der roser til 
alle dem, der vælter hele 
striben af dåser ned fra 
bordet. 

Høj aktivitet i 
Skydeteltet

Ringriderforeningens 
Tombola uddeler hvert år 
mange penge til ungdoms-
arbejdet i Gråsten.

Takket være stor velvilje 
fra Ringrider festens be-
søgende kan Tombolaen 
præstere et stort overskud. 
Sidste år ikke mindst på 
grund af det flotte søn-
dagsvejr, der gjorde da-
gen til en hel forrygende 
Tomboladag. Over skuddet 
i 2008 blev på knap 
40.000 kr.

Dette overskud går 

u beskå ret til ungdomsar-
bejde i Gråsten og omegn 
og det uddeles efter ansøg-
ninger fra områdets for-
eninger. Der gives fortrins-
vis tilskud til anskaffelse af 
redskaber og andet udstyr.

Der vil være gevinst-
mulighed på nitte lod-
derne. Der uddeles efter 
lodtrækning 3 stk. nitte-
gevinster á 1.000 kr. i 
form af penge gavekort. De 
udtrukne numre vil blive 
offentliggjort i lokalavisen 
samt på Gråsten 
Ring rider forenings 

hjem me side tirsdag efter 
Ringriderfesten.

Alle gevinster i 
Tombolaen er købt hos 
de lokale forretnings-
drivende og takket være 
deres velvilje er det mu-
ligt at præstere det fine 
overskud.

Tombolaen vil i lig-
hed med foregående år 
også sælge lodder ved 
Pensionist mati néen, samt 
ved Ring rider frokos ten.

Tombolaen har åbent 
alle fire ringriderdage, så 
prøv lykken. Skulle du 
trække en ”nitte” så gem 
dem til du har set de 
udtrukne numre tirsdag 
den 21. juli 2009. 

Gevinster i 
Tombolaen
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Cykel Ringridning
HUSK tilmelding til årets Cykelringridning.

Alle børn i alderen 5-14 år kan deltage. Der er flotte 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

Tombola
Ringriderforeningens Tombola uddeler hvert år mange 
penge til ungdomsarbejdet i Gråsten.

Takket være stor velvilje fra Ringriderfestens besøgende kan Tombolaen 
hvert år præstere et stort overskud. Sidste år ikke mindst på grund 
af det flotte søndagsvejr, der gjorde dagen til en hel forrygende 
Tomboladag. Overskuddet i 2008 blev på knap 40.000 kr.

Dette overskud går ubeskåret til ungdomsarbejde i Gråsten og omegn 
og det uddeles efter ansøgninger fra områdets foreninger. Der gives 
fortrinsvis tilskud til anskaffelse af redskaber og andet udstyr.

Der vil som i de tidligere år igen være gevinstmulighed på nitte lodderne. 
Der uddeles efter lodtrækning 3 stk. nittegevinster á 1.000 kr. i form af 
pengegavekort. De udtrukne numre vil blive offentliggjort i Lokalavisen samt 
på Gråsten Ringriderforenings hjemmeside tirsdag efter Ringriderfesten.

Alle gevinster i Tombolaen er købt hos de lokale forretningsdrivende og 
takket være deres velvilje er det muligt at præstere det fine overskud.

Tombolaen vil i lighed med foregående år 
også sælge lodder ved Pensionistmatinéen, 
samt ved Ringriderfrokosten.

Tombolaen har åbent alle fire ringriderdage, 
så prøv lykken – og skulle du trække 
en ”nitte” så gem dem til du har set de 
udtrukne numre tirsdag den 21. juli 2009.

Husk!! et hvert solgt lod er med 
til at støtte et godt formål.

Gråsten Ringriderforening

Seniormatinè er blevet 
en kæmpe succes
Gennem de seneste år 
er senior matinéen ved 
Gråsten Ring rider fest 
blevet en stor succes. 
Sammenkomsten ple-
jer at samle henved 300 
mennesker.

Seniormatinéen arran-
geres i et fremragende 
samarbejde med Graasten 
og Omegns Pensionist-
forening, Gråsten Ældre-
klub, kværs-Tørsbøl 
og Snurom Pensionist-
forening, Rinkenæs og 
Alnor Pensionistforening, 
Ældre Sagen Gråsten 
og Egernsund 
Pensionist forening.

Efter velkomst er der kaf-
fe med boller og  lagkage.

Underholdning er lagt i 
hænderne på Rebbøl orkes-
teret og Judith Branden-
hoff. Derefter bliver der 
mulighed for en svingom.

Det koster 30 kr at del-
tage i matinéen.

Tilmelding til Matiné 
skal ske til:

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 
Pensionist forening: Anne 
Margrethe lorenzen - 
tlf. nr.: 7465 3240

Ældre Sagen 
Gråsten: lis Georgi 
- tlf. nr.: 7467 6154

Egernsund Pensionist-
forening: Marie 
Gormsen – tlf.nr.: 
7444 0465

Tilmelding til 
kørselsordning til 
Dorthe Sørensen, 
tlf. nr.: 7465 1939.

For 4. År i træk holdes 
der lady Party. Det 
sker lørdag den 18. juli. 
Det første år deltog 50 
kvinder. Det andet år 
voksede antallet til 150 
kvinder og sidste år del-
tog 250 skønne kvinder.

Mellem kl. 17.00 og 
18.00 er der hyggelig 
skydning i skydeteltet 

for deltagere i lady Party. 
kl. 18.30 starter så det 
festlige og farvestrå-
lende lady Party for fuld 
udblæsning. 

De fleste møder op i af-
slappet og festlig påklæd-
ning. Humøret plejer at 
være højt blandt de hund-
redvis af fest- og danse-
glade ladies.

Det koster 175 kr. at del-
tage i Damefrokosten. Det 
omfatter menu adgang til 
teltet hele aftenen. Menu 
er: Salatbar med min. 
10 varianter,  2 slags dres-
sing, pasta, lun oksefilet, 
marineret nakkefilet, lune 
fløde kartofler, flutes, små 
kager og chokolade.

Billetter til lady Party 
kan købes indtil fre-
dag den 17. juli 2009 i 
SuperBrugsens kiosk, 
tlf. nr. 7365 2600. 

Musikken leveres af 
Around Midnight.

Entre billetten til 
lady Party gælder også 
for det efterfølgende 
Ringriderbal. 

Lady Party er 
blevet et hit

Kæmpe ringrider- 
og borgerbal
Fra nær og fjern er der 
tradition for, at man 
deltager i Gråsten 
Ringriderforenings store 
ringrider- og borgerbal. 
Det foregår lørdag den 
18. juli kl. 21.30-02.30 
i Det store Ringridertelt 
på Ringriderpladsen i 
Gråsten.

Der bliver tale om 
rigtig god Sønderjysk 

underholdning med mu-
sik, dans og fællessang. 
Festdeltagerne vil gang på 
gang tage hinanden under 
armen og stå op på bænke 
og borde og gynge hele 
teltet vind og skæv.

Der serveres spiritus, vin, 
øl, snaps og sodavand til 
fornuftige priser.

Musikken er noget 
helt specielt. Det er en 

stensikker folkelig fuld-
træffer og publikums-
magnet nemlig Around 
Midnight og Tip Top 
Duo, som spiller non stop.

Det er to Sønderjyske or-
kestre, som trækker fulde 
huse overalt, hvor de spil-
ler og underholder – ikke 
mindst i Sønderjylland.

Ringrider- og Borger-
ballet er for alle voksne og 
glade mennesker.

Vi forventer omkring 
1200-1300 gæster i løbet 
af aftenen, så der bliver 

knald på fra kl. 21.30, 
siger formanden Preben 
kleis.

Entreen er 75 kr. pr. 
person. 

1. præmie
Der vanker et gavekort 
på 500 kr i 1. præmie til 
den dreng eller pige, der 
tager flest ringe blandt de 
6-10 årige ved Gråsten 
Ringridning. Gavekortet 

er sponsoreret af børne-
tøjsforretningen Halifax.

- Vi har fået fine præ-
mier, og det er vi meget 
glade for, siger lisa 
Nielsen. 

11
Broager ˙ Egernsund ˙ Kruså ˙ Kliplev ˙ Felsted ˙ Sundeved ˙ Dybbøl



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

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

Lady Party 2009 HUSK DAMESKYDNING FRA KL. 17.30

Cykelringridning 
er en oplevelse
Årets  Cykelringridning 
i Gråsten afvikles lørdag 
den 18. juli og søndag den 
19. juli.

I cykelkomiteen forventer 
man op imod 150 deltage-
re, som på deres flotte pyn-
tede cykler vil dyste om de 
mange fine præmier, samt 
konge-, kronprins-, og 
Prinsetitlen 2009.

Børnene opdeles i fire 
grupper: Piger/drenge 5-6 
år, piger/drenge 7-9 år, 
piger 10-14 år og drenge 
10-14 år.

Efter optoget lørdag er 
der frokost med pølser og 
sodavand til alle delta-
gerne. Herudover er der 
5 fribilletter til tivoli på 
festpladsen, som skal be-
nyttes om lørdagen inden 
kl. 18.00. Der cykles om 
10 ringe lørdag.

Efter optoget søndag 
er der sodavand til alle 
deltagere. Der cykles om 
5 ringe søndag og kl. ca. 
15.00 er der omridning 
om konge-, kronprins- og 
Prinsetitlen 2009.

kl. 16.00 er der præmie-
overrækkelse i Det store 
Ringridertelt. Der er flotte 
præmier til alle deltagere, 
og der vil i hver af de 6 
galger blive trukket lod 
om en splinter ny cykel 
sponsoreret af Fri Cykler 
Gråsten. Herudover vil 
der blandt deltagerne blive 
trukket lod om andre flot-
te præmier fra sponsorerne.

Alle børn der deltager 
i præmieoverrækkelsen 
vil få en is sponsoreret af 
Super Brugsen, Gråsten og 

cykelringridningens ho-
vedsponsor, Danske Bank 
Gråsten, vil samtidig ud-
dele små overraskelser. 

Tilmeldingen til årets 
Cykelringridning kan 
ske hos Super Brugsen i 
Ulsnæscenteret, Fri Cykler 

i Borggade og Rohleder 
i Nygade.

Sidste frist er torsdag 
den 16. juli kl. 16.00. 
Det koster 60 kr. at 
deltage. Pyntepapir 
til cyklen uddeles ved 
tilmeldingen. 

Hos os er du 
et navn

I Sydbank er du et navn ...

... og ikke bare et kontonummer. Som Danmarks 

4. største bank sikrer vi dig kompetent rådgiv-

ning, et stort produkt-sortiment og masser af 

specialister på alle økonomiske områder. Og i 

Sydbank får du personlig rådgivning fra en 

afdeling i dit nærområde. 

Hvis du er interesseret i at høre, hvad vi kan 

gøre for dig, er du meget velkommen til at 

komme ind og snakke med f.eks. Pia Nielsen.

Pia Nielsen
kunderådgiver

tlf. 74 37 73 87
pinin@sydbank.dk

Nygade 17 · 6300 Gråsten

tlf. 74 37 73 70 · sydbank.dk
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Storegade 18 · Broager · Tlf. 74 44 29 00

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

Børge Callesen

Møllehaven 6

6430 Nordborg

Internet og Netværkskonsulent

Tlf.:74453063          Mobil.: 40602796

Email.: borge@callesen.dk

Web.: www.callesen.dk

CALLESEN

DK

Nybølnorvej 24
DK-6310 Broager

Tlf. 74 44 18 00 - 74 44 08 60
Fax 74 44 19 02

INGENIØRFIRMA 
MASKINFABRIK
- Kraner
- Containere
- Internt transportmateriel

Tlf.: 7344 1004

6

Andelskassen Alssund, Sundeved • Telefon 87 99 36 45

Bliv kunde i Andelskassen og oplev forskellen ved 
et stærkt, lokalt pengeinstitut.
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Rådgivning, 
der rammer plet!

65 år:
Jørgen Toft

50 år:
Chresten Jørgensen

45 år:
Poul Jørgensen
Hans V. Christensen

40 år:
Ole Rasmussen

35 år:
Lønstrup Christiansen

30 år:
Lotte Plum
Svend Hansen

25 år:
Tina Rasmussen
Helene Lausten
Birgitte Struckmann
Anne Grethe Ecklon

Frode Harnaggel 

20 år:
Annette Paulsen 
Liselotte Vestergaard
Ditte Jørgensen
Allan Bødker

15 år:
Maria Clausen
Mie Hannemann
Nicole Lorensen 
Carola Nissen
Pia Rasmussen
Henrik Hedegaard
Johan Clausen

10 år:
Susanne Lang
Tine Nicolaisen 
Malene Dau Müller
Jakob D. Callesen 
Bo Hansen

Jubilæum

Midtløkke 9
Kliplev
6200 Aabenraa

Tlf. 30 51 64 34
Dion E Jensen

Mail: dj@fri-koel.dk - www.fri-koel.dk

Klima - Køl - Frost - Varmepumper
Tlf. 74 44 07 86 • 74 44 15 45

Mobil 40 29 99 50

Mølmark 13
6310 Broager

Tilbyder alt indenfor:
 • Industri
 • Landbrug
 • Bolig
 •  Tele og data installationer
 •  Hvidevare service

Aut. el-installatørelEK el -service

VognMAnD KnUD ErIK

Dagrenovation m. m.
Planetvej 1 - 6300 Gråsten

Tlf. 74 65 21 20 - 74 65 25 98

Udlejning af container 
i forskellige str.

Kørsel og salg af 
sand/sten/grus

10

Kom ind i en af vores afdelinger
og hent et katalog.

Del-Pin Maskinudlejning

Elholm 3
6400 Sønderborg
Tlf.74 48 59 60

Kometvej 18
6230 Rødekro
Tlf. 73 66 22 88

ApS MURERMESTER

ib sKovby
Peter Kaads Vej 5
6400 Sønderborg

Telefon 74 42 70 38

1848 - 2009Sønderborg/Aabenraa
Tlf. 74 42 29 75

- fordi kvalitet gi'r resultater - 

Ejnar hansEn
masKinfabriK a/s
sMEDEVEJ 7 . 6310 BroAgEr

Tlf. 74 44 19 45

EGERNSUND
v/ Hans-Peter Matzen
Sundgade 98, 6320 Egernsund
Telefon 74 44 93 17 - Biltlf. 21 70 23 17

VVS

SPar ES
CAMPING
TELEFON 74 44 14 18

SKELDEBRO 32 - 6310 BROAGER

tilbyder et spændende og varieret spisekort, hvor 
maden er tilberedt af de bedste råvarer og lavet 
med nænsom hånd. 
Du kan holde din fest i vore hyggelige omgivelser 
eller få maden ud af huset.

Diner transportable · brunch · bufféer · 
selskabsmenuer · Lejlighedsvis Sønderjysk 

kaffebord – hver søndag i cafeen.

Minigolfbanerne er nu totalt renoverede og klar til start.
Husk vi har åbent hele året.

Velkommen og på gensyn

Vemmingbundstrandvej 62 • Vemmingbund
Tlf. 74 44 29 85

www.vemmingbundstrandcafe.dk

34

Murer og Byggefirma 
Kjeld Børm

Ravnsbjergvej 5, Rinkenæs,
6300 Gråsten

Tlf. 7465 2794
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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

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

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

SOMMERBUFFET:
Denne buffet leveres i perioden 

juni til september:

* * * 
Barbeque marineret oksesteg, 

græske frikadeller, 
kalkunfilet med indisk karry og ananas.

* * * 
Salatbar:      

med 6 slags af årstidens salater 
og grønsager, 2 slags dressing, 

pastasalat samt italienske flødekartofler
med flåede tomater.

* * * 
Alt er med i prisen 

79,50 kr.

GADEFEST:
Denne buffet leveres i perioden 

juni til september:

* * * 
Glaseret partyskinke, 

Barbeque marineret oksesteg, 
kyllingelår krydret som i spanien.

* * * 
Salatbar:

Mixed salat med dressing, 
tomatsalat med feta, 

italienske flødekartofler 
med flåede tomater.

* * * 
Alt er med i prisen 

69,50 kr.

GOD BUFFET:
Vælg en forret: 

* Dampet kold laks med hummerdressing, 
rejer, asparges, caviar eller rejecocktail 
eller 2 tarteletter med høns i asparges.

Stegebuffet: 
Svinekølle helstegt som vildsvin

Mør glaseret oksesteg, kraftfuld smag
Saftig kryddermarineret kalkunbryst.

Stor salatbar:  
6 slags af årstidens salat og grønsager, 

2 slags dressing.

Kartofler:
Hjemmelavet kold kartoffelsalat 

samt flødeporre-kartofler

Dessert:
Æbletærte med creme fraice

eller islagkage (8 pers.)                  

Stegebuffet med salatbar og kartofler

84,50 kr.

Med forret eller dessert - 2 retter 99,50 kr.

Med forret og dessert - 3 retter 109,50 kr.

* Ved laks ekstra 5,00 kr. pr. kuvert 

Flutes 3,00 kr.

BUFFET 3:
Forret: 

Hønsesalat med ananas, 
pyntet med bacon og paprika.

* * * 
Stegebuffet: 

Mørstegt oksesteg med US-barbeque, 
saftig kalkunfilet med indisk karry 

og ananas, 
kyllingelår krydret som i spanien, 

2 lune danske frikadeller.

* * * 
Salatbar:

Mixed salat. 
Amerikansk coleslaw med snittet hvidkål, 

gulerod i strimler og rosiner. 
Dansk hjemmelavet kartoffelsalat, 
oliven, feta og provence croutons. 

Italienske flødekartofler 
med tomat og bacon. 

2 slags dressing.

* * * 
Dessert:

Æbletærte med creme fraice 
eller islagkage (8 pers.)

* * * 
Stegebuffet og salatbar 

99,50 kr.

Med forret eller dessert 

114,50 kr.

Med forret og dessert  

124,50 kr.

Flutes 3,00 kr.
Kværsgade 9-11, 6300 Gråsten

Tlf. 7465 9206
E-mail: info@kvaers-kro.dk

Leveres gratis overalt
Blot De leverer emballagen tilbage inden 5 dage.

Kontant betaling, og husk dep. for emballagen kr. 350,-WWW.GODBUFFET.DK

Lørdag den 15. august
Afgang P-pladsen ved Broager kirke kl. 8.30, 

Egernsund Havn kl. 8.35, Ahlmannsparken kl. 8.40, 
Bageren i Rinkenæs kl. 8.50,

P-pladsen ved kruså Bankocenter kl. 9.00.

Vi kører ad den gamle hærvej til Slesvig, hvor vi ser 
Dannevirke og Valdemarsmuren, som blev opført, 

da Valdemar den Store var Danmarks konge. 
Vi fortsætter til storkebyen Bergenhusen. 

Frokosten indtager vi i hollænderbyen Frederiksstad, 
der blev grundlagt i 1621. Vi sejler en tur rundt i de 

idylliske kanaler, og nyder bagefter en farisær.

Hjemkomst ved 18-tiden.

Pris 395 kr, som inkluderer bus, guide, frokost, 
kanalrundfart og en farisær.

Tilmelding Gråsten Avis tlf. 21 16 06 83

Ud� ugt til
Frederiksstad

Øl slips
Op til Gråsten 
Ringridning 
kan 
man 
hos 

Turist bureauet købe øl-
slips, som giver rabat på 
køb af øl. De kan også 

købes i teltet 
på ringrider-
pladsen. 
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Gråsten slotskirke
Søndag d. 19. juli kl. 10.00 

ved Barfod Kirkebil

Adsbøl kirke
Søndag d. 19. juli ingen gudstjeneste 

kirkebil til Gråsten kl. 10.00

kværs kirke 
Søndag d. 19. juli kl. 9.00 

ved Jens Barfod

broAGer kirke
Søndag d. 19. juli 10,30 
Gudstjeneste, ved K.K.

Felsted kirke
Søndag d.19. juli kl. 10:00 ved 

Hans Jørgen Østergaard

eGernsund kirke
Søndag d. 19. juli kl. 10.30 ved L.C.

rinkenæs kirke
Søndag d. 19. juli kl. 9.00 Rinkenæs 
Korskirke ved Lorenz Christensen

kliplev kirke
Søndag d. 19. juli Kl. 10:00 

ved Eva Wiwe Løbner

vArnæs kirke
Søndag d. 19. juli kl. 9.00 ved 

Hans Jørgen Østergaard

ullerup kirke
Søndag d. 19. juli kl. 10.30 ved Kingo

nordschleswiGsche 
Gemeinde

(Den tyske frimenighed)
Søndag d. 19. juli ingen gudstjeneste

GuDStjeneSter

PARKUNDERHOLDNING
i Gartnerslugten, Rinkenæs INDGANG FRA DALSMARK

TIRSDAG DEN 21. JULI KL. 19.30

Flensburger Förde-Möven

Gratis 
Entre

Hej LouISe
Hjertelig tillykke 

med de 20 år.
Håber du får en hyggelig dag. 

Også på lørdag.
Knus fra mor, far, Kamilla, 

Karen og Gunner

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

Kværs menighedsråd arrangerer

Sogneudfl ugt til 
Christianskirken

i Fredericia

PROGRAM
08.30 Afgang med bus fra Kværs kirkes 

parkeringsplads
10.00 Højmesse i Christianskirken v/ sognepræst 

Eva Jerg.
Efterfølgende kirkekaffe

11.30 Rundvisning i kirken. Bjørn Nørgaards 
alterudsmykning

12.15 Afgang med bus til Hannerup Skov, hvor 
der serveres frokost med udsigt til Lillebælt

14.00 Afgang med bus til Kværs
ca. 15.00 Hjemkomst

”Du skal elske din fjende” 
– Bjørn Nørgaards altertavle

Værket har kostet 3,5 mio. kr., og er blevet til i samarbejde med 
glasmesteren Per Steen Hebsgaards værksted. Arbejdet med 
glasmosaikken har resulteret i en 22 meter høj altervæg bestå-

ende af 32 smukke glasmosaikruder.  Billederne 
forestiller scener fra testamenterne. Værkets 
titel »Du skal elske din fjende« er inspireret 
af bjergprædiken i Mattæusevangeliet, 
hvor Jesus bl.a. siger til tilhørerne, at det 
ikke er nok blot at elske sin næste. Man 
skal elske sine fjender og bede for dem.
Bjørn Nørgaards er en af Danmarks største 
nulevende billedkunstnere, og hans værker 

kan ses mange steder over hele landet. 

TILMELDING
Senest onsdag, den 19. august

til præstegården. TLF. 74 65 92 50

Søndag den 23. august 2009

et Stort tILLyKKe
Til Dorthe og Troels i V. Sottrup

lene og Torben i Dynt
Med jeres Rasmus og Anne

Kærlig hilsen fra Kasper, farmor og farfar

B y g n i n g s f r e d n i n g

KULTURARVSSTYRELSEN
H.C. ANDERSENS BLVD 2
1553 KØBENHAVN V
TELEFON 33 74 51 00
POSTBYg@KULTURARV.DK
WWW.KULTURARV.DK

skipperhuset 
dalsgårdvej 22 
Kulturarvsstyrelsen påtænker at frede 

skipperhuset Dalsgårdvej 22, 6300 

gråsten, matr.nr. 57 Rinkenæs Ejerlav, 

Sønderborg Kommune.

Høring

Har de bemærkninger til frednings-

forslaget, er de velkommen til at sende 

dem til Kulturarvsstyrelsen.

Bemærkninger skal senest den 21. 

oktober 2009 være modtaget i 

Kulturarvsstyrelsen.

Herefter vil styrelsen inden 3 måneder 

træffe beslutning om fredningen i 

henhold til lov om bygningsfredning og 

bevaring af bygninger og bymiljøer.

de kan se mere om den påtænkte 

fredning på Kulturarvsstyrelsens 

hjemmeside www.kulturarv.dk under 

Kulturarven/Bygninger.
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Hørt i byen
Pia og Bo Hagge, Alnor, 
fejrede deres tre års bryl-
lupsdag med en skøn 
koncert med Bruce 
Springsteen i Herning. 
50.000 begejstrede men-
nesker overværede koncer-
ten med den amerikanske 
rocksanger.

Doris Schmidt, Den 
Gamle kro, var for-
leden på en fire dages 
ferie hos gode venner i 
Frederikshavn. Under 
opholdet i Vendsyssel 
blev det til en smuttur til 
Skagen.

Anette Hansen, indehaver 
af Gråsten Rengørings 
Service, har sammen med 
sine tre børn opholdt 
sig en uge i lalandia i 
Billund. Det kostede 
11.000 kr at leje en lejlig-
hed, men så var facilite-
terne også helt i top.

Susanne Vesperini, Salon 
Sanne, har været en uge på 
cykelferie i Frankrig. I den 
franske del af Alperne cyk-
lede hun op ad det vel nok 
mest legendariske af alle 
bjerge, der forceres under 
Tour de France, d'Huez. 
Stigningen op til bjerg-
toppen er på 13,8 km og 
strækningen tilbagelagde 
hun på 1 time og 50 mi-
nutter. 9.000 andre cykli-
ster fra hele Europa deltog 
i cykelløbet op ad d'Huez.

Helga og Frederik 
Schmidt er ved at bygge 
hus på Rugmarken 8 i 
Holbøl. Der holdes rejse-
gilde torsdag den 16. juli 
kl. 16.00. Slægtsgården på 
115 ha i Hønsnap har de 
solgt til sønnen Henrik.

Filialdirektør kim 
Pedersen, Danske Bank 
Gråsten, drager i som-
merferien til svigerfami-
lien i Østrig, hvor hans 
nyfødte datter samtidig 
skal døbes. 

Søren Arnersgård, in-
dehaver af Broager 
Stationskro, tilbragte 
forleden en uges ferie i 
Bulgarien. 

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
R E S TAU R A N T

PORTOFINO
MARINA MINDE

Marinavej 1 ∙ 6320 Egernsund
Tlf: 74 44 09 10

    MEDITERRANT

køkken

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

GORM DEN  GAMLE

Hver aften 
kl. 20
Kun 
eftermiddags-
forestilling
søndag 5.7. 
kl. 16

Ingen 
forestilling 
søndag 12.7.

JELS VIKINGESPIL 2009

3.7.-19.7.2009

Musik og dans
hver aften

i Valhal

Vikingebuffet
hver aften

fra kl. 18.30
Søndag 5.7.

dog kl. 19.00
Skal bestilles

dagen før
senest kl. 16

på Jels
Turistbureau

tlf. 74 55 21 10

Jels Friluftsscene
info@jelsvikingespil.dk - www.jelsvikingespil.dk

Jels Turistbureau - Tlf. 74 55 21 10

Salon Hårtotten
v/ Bente Kraag

Ulsnæs Centret  . 6300 Gråsten
Tlf. 74 65 21 11

Lej din 
trailer

hos
Statoil 

Gråsten

Ring 74 65 17 48

NYHED
UDLEJNING 

AF DVD

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

Broager Kirke
SØNDAG DEN 16. AUGUST KL. 16.00

Billetter sælges hos Ihle Gra� sk, 
Broager Sparekasse og Broager Kirkekontor

Etta Cameron
Entré kr. 175,-

Kværs kirke har fået ny hjemmeside

www.kværskirke.dk
Her kan du bl.a. klikke dig frem til:
Nyheder  Kalender  Prædikener 

Mødereferater  Kirkeblad  Billeder

Se 
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 på www.graasten-avis.dk

med Slotskirkens organist Rut-E. Boyschau.
Musik af bl.a. Otto Malling og Theodore Dubois

Fri entré

Sommeraftensang
i Gråsten Slotskirke
Onsdag den 15. juli kl. 18.00

Broager Stationskro – Vestergade 1 – 6310 Broager  – tlf. 7444 0500

Åben hver dag fra kl. 15.00

 Alle dage mellem
kl. 16 og 17

2 genstande for
kun kr.  30,-

Lidt 
udover det 
sædvanelige

Gråsten
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Åben alle dage i hele Juli
Pølsebrød
eller
Burgerboller Nye

danske
kartofl er 

pr 1/2 kg

199

1/2 liter
piskefl øde

795

Guld
Danbo

pr 1/2 kg

1995fl ere
varianter 

1000

Coop grøntsager 
eller
kartofl er 

4 poser

6000

FRIT VALG

Bland din egen grillbakke
    fra den betjente disk 

 8 stk.

10000
SuperBrugsen Gråsten             .  tlf. 73 65 26 00 . www.talent-for-butik.dk

Gråsten

Annoncen er trykt med forbehold for trykfejl
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