
 kg pris 9,90

til italienske druer 
       til vild pris

495
Store flotte sprøde 

italienske druer
Kv. 1. 

Pr. 1/2 kg

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

Marianne har gjort et 
bamse kup

3 bamser 
  kun

2000
Mange varianter

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

Gråsten

Lidt ud over det sædvanlige

Schmidt & Dreehsen
Nygade 7 - 6300 Gråsten - Telefon 74650986

UGENS TILBUDUGENS TILBUD

Gant
Alle bukser

÷ 300 kr.

Mister - Altid frisk med et godt tilbud

Kanindåb i Gråsten Roklub
Af Gunnar Hattesen

En flok unge mennesker var 
lørdag på vandet for at aflægge ro-
eksamen, så de kunne blive døbt 
for at ende med at være fuldgyldige 
medlemmer af Gråsten Roklub.

Nye roere kaldes "ka-
niner", og det var Kong 
Neptun og hans hjælpere, 
som indviede det nye kuld 
af nye roere.

Kanindåben for de seks 
nye kaniner indebar, at 
de skulle igennem nogle 
ulækre metoder, før de 
kunne døbes. De unge 
roerne fik smurt sennep 
og remoulade i håret og 
blev dyppet i et ulækkert 
badekar for endelig at blive 

smidt i Gråsten Havn for 
at blive renset.

Det er tale om en skik, 
som finder sted i de 
fleste danske rokluber. 
Traditionen har sand-
synligvis sin oprindelse 
i ækvatordåben, som sø-
mænd udsættes for, når 
de første gang passerer 
ækvator. 

Foto Jimmy Christensen

Er din bil indkaldt til periodisk syn,
så er det Broager Bilsyn
Book en tid til syn på tlf. 61 60 08 08
eller www.bbsyn.dk.

Du kan også benytte 
vores DRIVE-IN syn.

Ramsherred 3
6310 Broager

BROAGER -
BILSYN

b 

                          Fra 1. september kan alle børn i 
alderen 10 til 14 år gå til børnefitness under opsyn 
af en instruktør fra mandag til torsdag kl. 14--16.00.
         Læs mere på www.graastenfitness.dk

 

 

Fitness for alle. Er du interesseret i at komme 
i gang, så bestil tid til en uforpligtende rundvisning 
og få en snak om, hvad vi kan gøre for dig. 
                      Gråsten Fitness
      Bomhusvej 19, 6300 Gråsten, tlf. 74650551 

              Aerobic og spinning
Ny holdplan fra 1. september. Gratis prøvetime

 BØRNEFITNESS

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

Uge 34
18. august 2009
2. årgang

Telefon
21 16 06 83
29 25 95 50 



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

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

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

Autoriseret elinstallatør

PRESENNING, NÆSEHJUL OG LÅS KUN 495,-

TRAILER SALG
205 S1
Ladmål: 205 x 122 x 35 cm

Totalvægt: 500 kg.

Nyttelast:   375 kg.

VOR PRIS incl. moms

3.995,-

SPAR 1.000,-

ALT EKSTRA NEDSAT
260 S1
Ladmål: 260 x 150 x 30 cm.

Totalvægt: 750 kg.

Nyttelast: 525 kg. Kom ind og 

få et godt tilbud på de nye erhvervstrailere!

SPAR 1.000,-

VOR PRIS ekskl. moms

7.428,-

JØRGEN PETERSEN
MASKINFORRETNING

Gl. Kirkevej 3, Rinkenæs, 6300 Gråsten
TLF. 74 65 11 74

Vi sælger:
træpiller • Pejsebrænde • briketter

samt sand, sten og grus.
Du er også velkommen til at ringe på 22404599 

og få et godt tilbud.

Vognmand Allan Fogh Madsen
Nederbyvej 135 - 6300 Gråsten
www.a-f-m.dk
kontakt@a-f-m.dk

Ny kirkegårdsleder i Rinkenæs
Af Gunnar Hattesen

Mads Friis 
dropper 
politik46-årige lars Ziemann 

tiltrådte i går mandag 
som ny kirkegårdsleder 
i rinkenæs. Han er ud-
dannet anlægsgartner, 
stammer fra Fyn og har 
tidligere været kirke-
gårdsleder i både Strib 
ved Middelfaret og 
Odense.

- Kirkegården skal være 
et smukt sted at opholde 
sig. Stedet er ikke kun 
for de døde, men også 
for de levende. Det skal 
være en positiv oplevelse 
at gå rundt på kirke-
gården. Man skal være 
glad for at komme der, 
og få lyst til at vende 
tilbage. Den er en del 
af vores kulturarv, lyder 
programerklæringen fra 
lars Ziemann, der bor i 
lunderskov, og de sene-
ste to år har været ansat 
på lM Glasfiber.

Både formand for 

menighedsrådet, Inge 
Marie Nielsen, og sog-
nepræst Marianne 

Østergaard glæder sig til 
samarbejdet med den nye 
kirkegårdsleder. 

- Jeg har i sommerferien 
for alvor fået øjnene op for 
de store forventninger, der 
er til de politikere, der til 
november bliver indvalgt 
i Sønderborg Byråd. Det 
bliver et meget tidkræ-
vende arbejde. Det samme 
er det at drive en virksom-
hed i fremgang. Jeg har 
erkendt, at blev jeg valgt, 
så risikerede jeg at sætte 
mig mellem to stole. Jeg 
ville altså svigte både væl-
gerne og min egen virk-
somhed. Den situation 
ønsker jeg ikke at komme 
i, og derfor har jeg valgt at 
trække mig som kandidat, 
siger direktør og hotelejer 
Mads Friis, rinkenæs. 
Han driver til daglig 
Benniksgaard Hotel.

I Gråsten Venstre respek-
terer man, men beklager 
Mads Friis' beslutning. 

Flaget var hejst, da Rinkenæs Menighedsråd mandag bød 
velkommen til den nye kirkegårdsleder Lars Ziemann.

Foto Jimmy Christensen
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Kalvehjerter 
500 g. 

Spareribs 
500 g.

Panerede
husmandskoteletter 

500 g. Af svinebryst.

Stegeben
1400 g.

Svinekoteletter 
3-4 stk./400 g. 

Krydderhakkebøffer 
4 stk./500 g.

Kalvelever i skiver
500 g.

Grovhakket medister 
700 g.

Westernsteaks 
3-4 stk./500 g.

Forloren mørbrad 
med persille

2 stk./500 g. Skåret af nakkefi let.

DANSK OG SALMONELLAFRI

89.-
SPAR OP TIL 2595

kg pris 
v/1 stk. 59,33

1,5 KG
Danske kyllingefileter

Neutralmarineret. Fra Danpo.

100.-3 pakker
FRIT VALG max. kg pris 

v/3 stk. 83,33

Pr. pakke 39,95

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 22. august 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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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
• Trafi kskader m.m.

• Opel Service

Gisselmann
Kongevej 85

6300 Gråsten
74 65 01 70

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

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: 74650851Service Partner

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

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

Service og 

reparation af alle bilmærker- også inden for garanti-perioden

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

Service Partner

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

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

Service og 

reparation af alle bilmærker- også inden for garanti-perioden

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

Service Partner

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

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

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

Service og reparation af alle bilmærker- også inden for garanti-perioden

Tombola fik alt udsolgt

Gråsten vandt over Egernsund

70 til debatmøde i Broager
Gråsten ringrider- 
forenings Tombola kunne 
atter i år melde alt udsolgt. 
Det skete 2 timer før luk-
ketid mandag aften.

Der var gennem hele 
ringriderfesten været en 
overvældende støtte til 
tombolaen. Det gør, at vi 
i Tombolakomitéen igen 
forventer at kunne fordele et 
fint overskud til ungdomsar-
bejdet i Gråsten og Omegn, 
fortæller anders Wollsen.

Uddelingen vil 
foregå i oktober, når 
ringriderforeningens regn-
skab foreligger. Tombolaen 
havde sat ekstra gevinster 
på som nitteloddegevinst. 
Der blev udtrukket tre 
numre blandt nittelodder-
ne, og som gevinst var der 

udsat tre stk. gavechecks a’ 
1.000,00 kr. Ved udløb af 
tilbagemeldingsperioden 
var der to af dem, der havde 
gemt nittelodderne. De fik 
begge overrakt en check. 

De heldige var Edith 
Christiansen fra Uge 
Vesterballe ved Tinglev 
og Kirsten Sloth 
fra Stjerneparken i 
Gråsten. 

Gråsten Boldklubs 1. hold i 
serie 4 vandt søndag på ude-
bane 5-0 over Egernsund. 
Holdet bestod af Christian 
Schøning, Martin 
Gülck,Torfinn Svendsen, 
Henrik Weidmann, 
Christoffer Jensen, Klaus 
Gisselmann, Ole Skursch, 
Nicolai Jacobsen, Henrik 
Nielsen, Henning Koch 
og Kristian Tankred. 
Udskiftere var rasmus 
ludvigsen, Mark abelsen 
og anders Stockholm.

Målscorere var Kristian 
Tankred 3 mål, Nicolai 
Jacobsen 1 og Henrik 
Nielsen 1. 

Efter blot 2 minutter 
bragte Kristian Tankred 
Gråsten foran 1-0 efter et 
indlæg, der resulterede i 
lidt klumpspil i feltet, hvor 
Krsitian Tankred dukkede 
op og bankede den sik-
kert i kassen. Det tidlige 
føringsmål gav holdet blod 
på tanden og indledte et 
stort pres imod Egernsund. 
Efter et par halve chancer 
dukkede Kristian Tankred 
endnu engang op, og sco-
rede sit og Gråstens andet 
mål til stillingen 2-0. 

Det sidste kvarter af før-
ste halvleg kom Egernsund 
bedre med i kampen og 
Gråsten måtte fighte sig 
til halvleg for at bevare 
føringen. Med en mand i 
undertal, da Martin Gülck 
måtte trække et gult kort 
for at stoppe en kontra, gik 
Gråsten til pausen med 
føringen i behold.

I starten af 2. halvleg 
blev et par trætte spil-
lere skiftet ud og de tre 
udskiftere kom på banen. 
Fra starten satte Gråsten 
sig igen på kampen og 
da Nicolai Jacobsen kro-
nede en flot solotur mod 
målet til 3-0 var kampen 
afgjort. Den sidst halve 
time var det stort set spil 
imod et mål, kun afbræk-
ket af nogen få kontra-
chancer til Egernsund, 
som Christian Schøning i 
målet i fælleskab med for-
svaret fik håndteret rigtig 
flot. Christian Schøning, 
der i øvrigt stod en rigtig 
god og fejlfri kamp, var 

sammen med den nyud-
nævnte anfører Nicolai 
Jacobsen og Kristian 
Tankred blandt banens 
bedste.

Efter 75 minutter brød 
Henrik Nielsen igennem 
på kanten og trykkede af 
- et skud som Egernsund-
målmanden kun halv-
klarede og endnu engang 
dukkede en storspillende 
Kristian Tankred op og 
fuldendte sit hattrick til 
stillingen 4-0. 

Kun 3 minutter senere 
brød Henrik Nielsen igen-
nem igen, og denne gang 
ordnede han selv sagerne 
og scorede kampens sidste 
mål 5-0.

- alt i alt en flot præ-
station, der tegner godt 
for sæsonen, hvor håbet 
er at rykke op til serie 3, 
siger cheftræner rasmus 
ringgaard. 

Næste kamp er en hjem-
mekamp på Gråsten 
Stadion lørdag d. 22 
august kl. 15.15. 

Ældre Sagen i Broager 
samlede 70 tilhørere 
til et spændende fore-
drag med den tidli-
gere chef for politiets 
Efterretningstjeneste Hans 

Jørgen Bonnichsen. Den 
mangeårige efterretnings-
mand øste ud af sin store 
erfaring med bekæmpelse 
af terror, og det gav anled-
ning til en livlig debat.

Formand for Ældre Sagen 
Bent Gundesen understre-
ger, at det var et møde, der 
gav stof til eftertanke. 

Kirsten Sloth får overrakt en check på 1.000 kr af forman-
den for Tombolakomitéen, Anders Wollsen.

Unge spiller tennis
Søgård & Omegns 
Tennisklub har et godt 
greb om de unge.

- For tiden spiller 14-16 
børn i klubben. Det er vi 
meget tilfredse med, siger 

tennisklubben formand 
Jes Schramm, som tilføjer, 
at adskillige af de unge er 
elever på Søgård Friskole.

Klubben satser på 
at kunne få timer i 

vinterhalvåret i Kliplev 
Hallen til brug for almin-
delig tennis og minitennis 
for både børn/unge og 
voksne spillere.

- Vi har et venskabsklub-
samarbejde med Felsted og 
Kværs, hvor de voksne spil-
ler hos hinanden og hygger 
sig. Vi kalder det for rød-
vinsturnering, fortæller Jes 
Schramm.

Tennisklubben inviterer 
til en familiedag lørdag 
den 5. september kl. 10.00, 
hvor man også vil afvikle 
klubmesterskaberne. 

På GRund af jEG 
fyldER 50 åR,
Holder jeg åbent hus 
lørdag 22.8.09 fra kl. 

13.00 Bryggen 15.
Det vil glæde mig at 
se familie, venner og 

kolegaer.
Hilsen Uve Kraak
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Lidt 
udover det 
sædvanlige

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

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

SØGÅRD MASKINSTATION
• ALT MASKINSTATIONSARBEJDE

& ENTREPRENØR
AUT. KLOAKMESTER

• ALT I NEDSIVNINGSANLÆG OG KLOAK

Tlf. 74 68 82 52 • Mobil 20 29 92 52

VISITKORT LAVES
Pr-Foto

TLF. 29 25 95 50Ramsherred 3,
Broager

Tlf. 7444 1286OG DÆKSERVICEService Partner

Priseksempel:
Energi saver
195-65/15t

kr. 2.750,-
incl. moms, 
montering og 
afbalancering 

SPAR
10% 20%
30% 40%

RING OG FÅ EN PRIS TIL NETOP DIN BIL
Ring og bestil tid!

Alt i Michelin

Goddag og farvel i Sydbank Gråsten

Revy i Rinkenæs

Talknuser i FelstedSponsorkort  
fra HK Egene

Varme håndtryk, knus, 
gaver og gode ønsker 
strømmede imod Sydbank 
Gråstens nye direktør Joan 
Mai og den afgående di-
rektør Brian Christiansen, 
da der fredag var direktør-
skifte i bankens lokaler i 
Nygade.

Der var et stort rykind 
af private bankkunder, 
erhvervskunder og for-
retningsdrivende, som 
ønskede at sige farvel til 
Brian Christiansen og øn-
ske den nye direktør Joan 
Mai velkommen.

Et væld af blomster, vin 
og andre gaver af mere 
eller mindre varig karakter 
prægede gavebordet. 

rinkenæs Borger- og 
Familieforening og 
rinkenæs Ungdoms- og 
Idrætsforeningen er i fuld 
gang med at stable årets 
Sensommerfest på benene.

Den foregår lørdag den 
26. september i hallen ved 
rinkenæs skole. Om efter-
middagen er der mulighed 
for at se generalprøven af 
årets udgave af revyen. 

aftenfesten begynder 
kl. 19. I løbet af aftenen 
opføres rinkenæs revyen, 
og det lokale orkester 
Dreaming Eyes spiller op 
til dans. 

I år vil der være mulighed 
for at købe mad i hallen. 
Menuen består af 2 slags 
kød, 2 slags kartofler, 
sauce og salat til 80 kroner. 
Maden skal bestilles senest 
den 15. september.

Mad og entre på 130 kr. 
skal bestilles og betales til 

Tina Justesen tlf: 74 65 06 
05 eller Conny Hansen tlf: 
74 65 28 98/30 26 28 98   

Vil man gerne sidde en 
flok sammen, skal man 
venligst bestille samlet.

Der dog fortsat mulighed 
for at medbringe sin egen 
madkurv.

Entrebillet koster 50 
kr. og betales så ved 
indgangen.

- Vi håber på et stort 
fremmøde og et brag af en 
fest, siger Kim og Conny 
Hansen på vegne af de to 
foreninger. 

Conny Hansen, der dri-
ver regnskabs service i 
Felsted, har færdigheder 
i talbehandling, som hun 
udviklede flot allerede 
i folkeskolen i Kliplev. 
De seneste to år har 

hun ordnet regnskaber 
for små og mellemstore 
virksomheder.

Det blev ofte til langt ud 
på aftenen, hvor hun sad 
og regnede tal sammen bag 
skrivebordet. Men nu har 

hun ansat en ny medarbej-
der. Det er rita Knudsen, 
og tal er også sagen for 
hende.

- Nogle af vore kunder 
kommer med deres bilag 
i kasser og poser. Det 

er lidt af et detektivar-
bejde at finde ud af det, 
men vi finder altid en 
løsning, fortæller Conny 
Hansen, som lægger vægt 
på at have tæt kontakt til 
kunderne. 

HK Egene Gråsten lance-
rer torsdag den 20. august 
i forbindelse med topkam-
pen mellem Sønderjyske 
og Team Tvis Holstebro et 
nyt initiativ.

- lokalbefolkningen 
kan være med til at støtte 
håndboldklubben ved at 
købe et sponsorkort, for-
tæller rené Bertelsen, som 
peger på, at man samtidig 
har mulighed for at vinde 
præmier, når der spilles 
hjemmekampe.

Sponser kortene vil blive 

solgt af spillerne fra U16 
og op efter. De koster 100 
kr og overskuddet går til 
HK Egene’s U16, U18 og 
senior afdeling.

- Ideen opstod, fordi der 
igen er kommet gang i 
vores senior afdeling. Og 
specielt i årgangen U18 - 
tidligere ynglinge. Hvor 
der de sidste mange år har 
været nedgang, har vi i år 
fået mange nye spillere, 
fortæller rené Bertelsen, 
som glæder sig over, at 
udviklingen er vendt. 

Sydbank Gråstens nye direktør Joan Mai bydes velkommen af den afgående direktør Brian 
Christiansen, der er blevet erhvervschef i Sydbank Aabenraa Region.

Foto Jimmy Christensen

Conny Hansen har ansat en ny medarbejder i sit regnskabsfirma i Felsted. Det er Rita Knudsen, og de har begge et stort 
kendskab til byens og egnens erhvervsliv.

Foto Jimmy Christensen 
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Musik i
Broue

10:00-10:30      
Folkedans.

10:45-11:45      
Downtown Dynt.

11:45-12:45      
Broager Brandværns 

Showband.

12:45-13:30      
Broager Brandværns 

Tyrolerorkester.

ARR.: PARKUNDERHOLDNING

PÅ P-PLADSEN VED FAKTA

22. august 2009

NISSERNE 
KOMMER TIL 
MUSIK I BROUE

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

ELLER

KØB

Ka’ du heller ik’ se Viasat?
...så køb Danmarks NYE digitale TV-pakke...så køb Danmarks NYE digitale TV-pakke

1) Danmarks-Pakken, abonnement 12 x 99 kr. pr./ md. (normalpris 12 x 254 
kr. pr./ md.) i alt 1.188 kr. Kortafgift (2 x 399 kr.) i alt 798 kr. Digital TV-box 
(normalpris 999 kr.) 0 kr. Standardinstallation og mini-parabol (normalpris 
1.898 kr.) i alt 0 kr. Samlet pris 1. år i alt 1.986 kr. Forudsætter abon. i 12 
mdr. Kortafgift betales forud hvert halve år. Efter udløb af tilbudsperioden 
gælder Viasats til enhver tid gældende normalpris. Kun til husstande uden 
Viasat-abon. de senest 6 mdr. Priserne gælder kun for parabolkunder. Kun 
gældende ved tilmelding til Betalingsservice og i en begrænset periode. 
Viasat tager forbehold for tryk- og stavefejl.

OG FÅ PARABOLMODTAGER, 
MINIPARABOL OG 
STANDARD-
INSTALLATION FOR

ParabolmodParabolmodtager

Standard parabolmodtager til mod-Standard parabolmodtager til mod-Standard parabolmodtager til mod-
tagelse af Viasat’s programmer.tagelse af Viasat’s programmer.tagelse af Viasat’s programmer.

Normalpris kr. Normalpris kr. 999,-

Miniparabol
Miniparabol består 
af en 57 cm parabol-
skål, LNB samt væg-
beslag til sydvendt beslag til sydvendt 
væg.

Normalpris
 kr. 899,-

1) Stor Danmarks-Pakke, abonnement 1. - 6. md. 0 kr. pr./md. (normalpris 1. - 6. md. 6 x 349 
kr. pr./md.) 7. - 12. md- 6 x 349 kr. pr./md. I alt 2.094 kr. Kort-afgift (2 x 399 kr.) i alt 798 kr. 
Digital TV-box (normalpris 999 kr.) i alt 0 kr. Standardinstallation og mini-parabol (normal-
pris 1.898 kr.) i alt 0 kr. Samlet pris 1. år i alt 2.892 kr. Forudsætter abon. i 12 mdr. Kortafgift 
betales forud hvert halve år. Herefter Viasats til enhver tid gældende normalpris. Kun til 
husstande uden Viasat-abon. de seneste 6 mdr. Tilbuddet er kun gældende ved tilmelding 
til Betalingsservice og i en begrænset periode. Der tages forbehold for billed- og trykfejl.

*) FORUDSÆTTER KØB AF ENTEN DANMARKS-*) FORUDSÆTTER KØB AF ENTEN DANMARKS-
PAKKEN ELLER STOR DANMARKS-PAKKE.

StandardinstallationStandardinstallation
Standardinstallation består af:Standardinstallation består af:
· Mont. af miniparabol på sydvendt · Mont. af miniparabol på sydvendt 
væg i max 5 m.  
· Max 12 m kabeltræk · Max 12 m kabeltræk 
· Tilskutning af modtager til TV · Tilskutning af modtager til TV 
med medfølgende kabler. med medfølgende kabler. 
· Kanalindstilling 
Normalpris kr. 999,-Normalpris kr. 999,- 000,,0,0--*

KR.

++++

+++

LØRDAG DEN 22. AUGUST

KL. 10-14

Smukke smykker
Vi fl ytter ud på gaden lørdag den 22. august 

kl. 10-14, når der er Musik i Broue

Et lækkert og varieret udbud

AM SMYKKER · Anna-Marie Hinrichen · Borgergade 1
6310 Broager · Tlf. 74 41 59 82 · Se. nr. 27 38 74 89

Nu 100 kr pr. smykke. 
Spar 45 kr.
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Spar 
7.05

595

3 poser

4000 2500
1295 3700

800 gr. 
Kun 

5000

5 x 100 gr.

3995

Spar 
30.00

B A G E R A F D E L I N G E N D E L I K A T E S S E N

Spar 
12.00

Spar 
23.85

Spar 
10.00

Spar 
10.00

Coop SodavandPommes Frites
Bølge, ligeskåret
eller kartoffelskiver

Hatting Brød

Dagmartærte
Stor hjemmelavet 
leverposteg

Hørup Røget 
Sardell

Skinkekød
i tern

Norske Lakse 
portioner
Dybfrosne

5 fl . a’ 1,5 ltr.

2500 Under
1/2 pris + 
embalage

Hardys VR

6 fl .

15900
Spar 

110.70

SuperBrugsen Broager . tlf. 73441500 . Storegade 10

Broager

Masser af musik 
i Broager

Blå pigespejdere 
plantede træer

Dannebrog vajede i Skelde
Der er masser af musik 

i Broager lørdag den 22. 
august. parkunder- 
holdningsudvalget har 
nemlig besluttet, at musik-
ken skal "flytte ind i byen".

Underholdningspro- 
grammet afvikles på 
p-pladsen foran Ihle. Ifølge 
Frede Simonsen vil under-
holdningen blive afviklet 
efter samme principper 
som hidtil har været gæl-
dende for parkunder- 
holdningen.

Beslutningen om at 
rykke ind hvor borgerne 
færdes sker for at gøre 
musikken endnu mere 
vedrørende. Hidtil har 
parkens publikumsskare 
været meget traditionsrigt 
i sin sammensætning. 
Ved at flytte ind i byen 
håber udvalget, at endnu 
flere vil få glæde af det 
gode underholdningspro-
gram parkudvalget byder 
på, lyder det fra Frede 
Simonsen. 

54 pigespejdere fra 
Broager pigespejder 
plantede søndag træer 
på øvelsespladsen på 
Kær Vestermark ved 
Sønderborg.

Ifølge Jens Møldrup var 
et af temaerne ved dette års 
Blå Sommer at "Gør Blå 
Sommer CO2 neutral".

- Ideen var, at alt den 
CO2 energi, der blev brugt 
på lejren skulle neutralise-
res. Derfor blev hver spej-
der opfordret til at plante 
et træ. 

Træerne optager CO2'en 
igen og derved gøres Blå 
Sommer CO2 neutral, 
fortæller Jens Møldrup. 

Skelde ringridning blev en 
succes. Det gik løs allerede 
fredag aften, hvor 23 del-
tog i cykelringridning for 
voksne. Konge blev Dorthe 
loeck, Helmuth Hansen 
blev kronprins, mens John 
Christensen blev prins.

Efter cykelringridningen 
var der musik i teltet til 
midnat.

rytterne mødtes lørdag 
kl. 11.30 på pladsen. Blandt 
rytterne var en 80 års 
fødselar, nemlig Christian 
andresen, med til hest. 
Han blev ønsket tillykke 
og valgte at holde den store 
dag til ringridning.

Herefter var der optog 
gennem den flagsmykkede 
Skelde by.

Dysten om de 24 ringe 
blev vundet af Christine 
Beyer. Hun slog både 
sin far og farfar ved at 
få alle 24 ringe på hest. 
Kronprins blev Brian 
Vestergaard med 23 ringe 
og prins blev Torben Beyer 
med 23 ringe.

Der deltog 17 børn i cy-
kelringridning, som blev 
vundet af Kevin larsen. 
Kronprins blev phillip 
Mejenborg, mens Niclas l. 
petersen blev prins.

Efter ringridningen var der 
fællesspisning i teltet med 
114 deltagere. Formand 
Hans Christian Gregersen 
bød velkommen og for-
talte, at han stoppede som 

formand efter 13 år på 
grund af sygdom. Hans Chr. 
Gregersen og hans familie 
startede Skelde ringrining 
for 13 år siden med hjælp fra 
nogle venner og bekendte. 

Christine Beyer blev konge, Brian Vestergaard blev kronprins og Torben Beyer blev prins.
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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

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

Salon Hårtotten
v/ Bente Kraag

Ulsnæs Centret  . 6300 Gråsten
Tlf. 74 65 21 11

HEGNSKLIPNING

KIM’S HEGNSKLIPPER
HENVENDELSE 40 11 50 90

Fryseboks 
sælges
300 liter Gram 

fryseboks til salg 
for 1000 kr.

Henvendelse 
tlF. 7465 1296

Rejsegilde i Kliplev

Koncert i  
Rinkenæs

50.000 kr til Kliplev Forsamlingsgård
Af Jens JaenickeSuperBrugsen Kliplev er 

nu kommet så vidt med 
byggeri og udbygning, så 
der kan holdes rejsegilde 
fredag den 21. august fra 
kl. 12.

- Vi har invitetet alle 

vores kunder og håndvær-
kere samt alle de,der har 
lyst til at se på vores byg-
geri, og komme forbi til en 
fadøl og hjemmelavet ring-
ridder, fortæller uddeler 
anders Jensen. 

rinkenæs Korskirke 
danner i aften tirsdag 
kl. 19.30 rammen om 
en koncert med duoen 
Saxofon og Orgel.

Duoens karakteristiske 
åbenhed, evne til at for-
midle musik og begejstre 
et publikum har overalt 
gjort dem til et efter-
spurgt navn på den kirke-
musikalske scene. 

Bestyrelsen for Kliplev 
Forsamlingsgård havde 
torsdag aften indkaldt 
til et ide- og infomøde. 
Her informerede man 
om bestræbelserne på 
og udsigten til igen at 
få Forsamlingsgaarden 
genåbnet.

Formanden Jesper 
Hansen gav indledningsvis 
en redegørelse for situatio-
nen. Han nævnte, at der 
var et stort behov for en 
grundig renovering af byg-
ningen både indvendigt og 
udvendigt.

Bestyrelsen glædede sig 
over, at en støttegruppe 

på 12 borgere med Inger 
Marie lausen som tovhol-
der på eget initiativ havde 
startet en husindsamling. 
Den har foreløbig indbragt 
50,000 kr. Desuden har 
nogle håndværkere givet 
tilsagn om både gratis at 
udføre en del reparationer, 
og sponsorere materialer. 
Frivillige er allerede i gang 
med renoveringen.

Jesper Hansen sagde, at 
støttegruppens initiativ, 
den store interresse blandt 
lokalbefolkningen og at 
det var lykkedes at finde 
en kvalificeret forpagter, 
havde fremkaldt fornyet 

virkelyst i bestyrelsen og 
håb om en lys fremtid for 
forsamlingsgaarden.

Bestyrelsen havde sam-
men med forpagteren og 
støttegruppen opstillet 5 
punkter for arbejdet med 
renoveringen,som man 
ville følge.

Han understregede, at 
det var vigtigt, at bor-
gerne ville holde deres 
fester og foreningerne 
deres arrangementer i 
forsamlingsgaarden.

Den nye forpagter lone 
Sørensen nævnte, at hun 
var meget positivt indstil-
let overfor udfordringen. 

Hun ville sammen med 
sine to ansatte gøre deres 
til, at tingene lykkedes. 
Hun vil lukke krostuen, 
og i stedet bruge den som 
café. Mandag og tirsdag 
vil der almindeligvis være 
lukket, men i tilfælde af en 
fest eller lignende kan det 
ordnes. Man kan allerede 
nu reservere huset. 

De 12 i støttegruppen op-
lyste, at man havde planer 
om at oprette en selvstæn-
dig forening, der som ene-
ste formål skulle have at 
støtte forsamlingsgaarden.

Forsamlingsgaarden gen-
åbner 2. oktober. 

Gang i lopperne 
i Gråsten
Der var stort rykind, da 
Gråsten Gardens Venner i 
weekenden holdt sit årlige 
loppemarked i bådhallerne 
i Ulsnæs.

Og der var mange 

spændende ting at købe: 
møbler, porcelæn, 
skolepulte, bøger og 
genbrugstøj.

Det blev til en god skil-
ling til Gråsten Garden. 

Hundredvis af mennesker gjorde en god handel i bådhal-
lerne i Ulsnæs.

Foto Jimmy Christensen 

Volleyball 
i Broager
Du kan bare møde op. Vores træningstid er 

torsdag fra kl. 19.30 til 23.00 i salen i broagerhallen. 
sæsonstart torsdag den 27. august. 

Øvede og uøvede, unge og gamle. 
Vi spiller mest for motionen og morskaben, 

men deltager dog også i turneringer 
Har du yderligere spørgsmål kan du henvende dig til formanden 

Martin Petersen: Tlf.: 74441266 eller kasserer 
Kenneth Skau Jørgensen: Tlf.: 74440268

BUI – Volleyball-afdeling

Lidt 
udover det 
sædvanlige

Gråsten
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Køb de store 
mærKevarer 

og betal i 
små bidder

med Profil oPtiKs brilleabonnement Kan du fordele udgiften 
over helt oP til 24 måneder med 0 Kr. i udbetaling, 0 Kr. i 
gebyr, 0 Kr. i rente – og et stort 0 i åoP.

gadenavn nr. · Postnr. by · tlf. xx xx xx xx
www.ProfiloPtiK.dK

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

45 Kr 
Pr. md. ved 24 mdr.
inKl. enKeltstyrKeglas

fra

Køb de store 
mærKevarer 

og betal i 
små bidder

med Profil oPtiKs brilleabonnement Kan du fordele udgiften 
over helt oP til 24 måneder med 0 Kr. i udbetaling, 0 Kr. i 
gebyr, 0 Kr. i rente – og et stort 0 i åoP.

gadenavn nr. · Postnr. by · tlf. xx xx xx xx
www.ProfiloPtiK.dK

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

45 Kr 
Pr. md. ved 24 mdr.
inKl. enKeltstyrKeglas

fra

OPTIKER MØLLER
SLOTSGADE 4 ∙ 6300 GRÅSTEN 

TLF. 74 65 25 16 ∙ WWW.PROFILOPTIK.DK

Optikerassistent 
Bettina
Bolding

Optiker
Elsebeth Christmas
Møller

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

Ny murer 
i Felsted

tilbyder alt inden for
- Nybygning
- tilbygning
- ombygning
- Alt i reparationsarbejde
- Flisearbejde
- Murerárbejde

engelbrekt Murerforretning
V/ lars engelbrekt Johanning

Møllevej 6 - Felsted
tlf. 2944 4812

lej@engelbrekt-murer.dk
www.engelbrekt-murer.dk

Ung murer bliver selvstændig
Af Gunnar Hattesen

Herregårdskoncert  
i Søgaard

lars Engelbrekt Johanning 
bor på Møllevej 6 i 
Felsted. Han er ud-
dannet murer hos Nic. 
Schultz i aabenraa, og 
er nu startet som selv-
stændig. Murerfirmaet 
hedder Engelbrekt 
Murerforretning.

I foråret tog han den 
endelige beslutning 
om at blive selvstændig 
murermester.

- Jeg har altid gerne vil-
let have mit eget firma, 
så det var bare med at 
komme igang, siger 
25-årige lars Engelbrekt 
Johanning, som forleden 
sagde sit job op.

Han glæder sig til at 
komme i gang i sit en-
mandsfirma med sit 
værktøj.

- Jeg regner med at 
køre ud især på min fø-
deegn som den lokale 
murermester, siger lars 
Engelbrekt Johanning, 
der satser på kvalitet, 

modernisering, repara-
tioner af vægge og skor-
stene, lave tilbygninger 
og badeværelser.

Den unge murermester er 

opvokset i Tråsbøl og intet 
job er for stort eller for lille.

- Hvis man leverer et 
godt stykke arbejde, 
overholder sine aftaler 

og lader være med at slå 
det for stort op, skal det 
nok gå, lyder det optimi-
stisk fra lars Engelbrekt 
Johanning. 

Hjemmeværnets 
Musikkorps Syd un-
der ledelse af dirigent 
peter Holling spiller 
op til den traditionelle 
Herregårdskoncert på 
Søgård søndag den 
23.august kl.14.00.

Danmarks største mili-
tære musikkorps kommer 
med mere end 60 musike-
re, korsangere og solister 
for at give det sønderjyske 
publikum en musikalsk 
oplevelse.

Koncerten er en "open 
air koncert" og den vil 
foregå i parken ned til 
Søgaard sø.

Det er 7. år i træk 
Herregårdskoncerten gen-
nemføres. Musikkorpset 
kommer med de kendte 
og populære solister Jesper 
lundgaard, Bich Quang, 
Christoffer Brodersen og 
annemette Hess.

Koncertens program 
vil være en blanding af 
rock, pop og musical og 

sammensætningen af so-
lister giver musikkorpset 
mulighed for at spille den 
musik, som vi hørte helt 
tilbage fra de glade 50'ere 
og frem til i dag.

Jesper lundgaard vil un-
derholde med et repertoire, 
som spænder vidt - fra Elvis 
presley over Elton John til 
Boyzone. Bich Quang vil 
bl.a. fortrylle med Katie 
Melua's store hit "9 million 
bicycles in Beijing".

Christoffer Brodersen 
og annemette Hess er 
Musikkorpsets faste solister, 
og Christoffer Brodersen vil 
bl.a. levere en forrygende 
version af "Just a Gigolo" 
og annemette Hess vil bl.a. 
fortrylle med sin fortolk-
ning af Søs Fengers udø-
delige hit "Holder øje med 
dig" - af nogen husket som 
"Fodspor i sneen".

Konferencier er peter 
Brodersen, Gråsten. 
Der er gratis adgang til 
koncerten. 

25-årige Lars Engelbrekt Johanning fra Felsted er startet som selvstændig murermester.
Foto Jimmy Christensen 
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Gråsten slotskirke
Søndag D. 23. August kl. 10.30 

ved Henriette Jørgensen

Adsbøl kirke
Søndag d. 23. August Ingen 
gudstjeneste men kirke bil 

til Gråsten kl. 10.00

kværs kirke 
Søndag d. 23. August 

Ingen gudstjeneste

broAGer kirke
Lørdag 22. august kl. 14.00 Bryllup

Søndag d. 23. August 10,30 
Gudstjeneste, ved S. K.S. kl. 

16.00 Tysk gudstjeneste

Felsted kirke
Søndag d. 23. August kl. 10.00 
ved Hans Jørgen Østergaard

eGernsund kirke
Søndag d. 23. August kl. 10.30 

ved Maj-Britt Knudsen

rinkenæs kirke
Søndag d. 23. August kl. 9.00 Rinkenæs 
Korskirke ved (Stefan K. Søndergaard)

kliplev kirke
Søndag d. 23. August kl. 10.00 

ved Eva Wiwe Løbner

vArnæs kirke
Søndag d. 23. juli kl. 10.00 

ved Poul Callesen

ullerup kirke
Søndag d. 23. juli kl. 9.00 ved 

Vibeke Von Oldenburg

nordschleswiGsche 
Gemeinde

(Den tyske frimenighed)
Søndag d. 23. August kl. 16.00 
Broager ved Pastor Sylvia Laue

GudstjEnEstER

HjERtEliG tak
for blomster og venlige tanker 

ved vores mor  
Christel Jakobsens bisættelse.

På familiens vegne 
Margit og Preben 

Lis og Jørgen

FERIELUKNING
Jeg holder ferielukket fra

mandag den 24. august til lørdag den 5. september 
Jeg starter igen mandag den 7. september

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

HOT PIZZA EXPRESS
74 65 35 05

SEJRSVEJ 75, RINKENÆS

ÅBNINGSTIDER: MAN-TORS- SAMT SØNDAG 15-2130 

 FREDAG - LØRDAG 15-23

ÅBNINGSTILBUD
3 STK PIZZAER 

MEDIUM
FOR 120 KR

Fri entré 
Rinkenæs Menighedsråd

KIRKEKONCERT
I RINKENÆS KORSKIRKE

med duoen
Saxofon & Orgel

Tirsdag den 18. august kl. 19.30
Koncert med en veletableret duo

på en spændende og vedkommende måde …

kæRE faR, 
uvE, mand.

Du ønskes hjertelig 
tillykke med  
50 års dagen 

Kærlig hilsen fra din 
kone, børn, svigerbørn, 

børnebørn + Echna 
Vi glæder os til festen

Hus søges i gråsten 
eller omegn

Vi er en familie på 4 personer, som 
ønsker at leje et hus i gråsten eller 

omegn på omkring 180 m2.

Henvendelse på Tlf. 7443 0856

Gråsten Garden holder åbent hus Stuvende fuld til 
koncert i BroagerGråsten Garden 

holder åbent hus 
mandag den 24. 
august kl. 19.00 
i multisalen på 
Gråsten skole.

programmet starter med, 
at Gråsten Garden mar-
cherer ind i salen. Derefter 
fortæller gardens ledere og 
undervisere lidt om det at 
være med i en garde. Der 
bliver også spillet nogle 
numre af orkestret, tam-
bour-orkestret og fløjterne. 
Interesserede får samtidig 
lejlighed for at prøve de 
forskellige instrumenter.

Der vil blive serveret 
kaffe, kage og sodavand.

Gråsten Garden blev stif-
tet i 1975. Garden består 
af drenge og piger fra 9 år 
og opad. Garden består 
af et hold af blæseinstru-
menter, et hold af tromme-
korps samt et hold fløjter.

Garden styres af en 
bestyrelse på 5 personer. 
Derudover er der undervi-
sere til alle instrumenter.

Der undervises hver man-
dag på Gråsten Skole fra 
kl. 15 til 21. Som nybegyn-
der vil undervisningen lig-
ge frem til senest kl. 19.00. 
Garden består i øjeblikket 
af ca. 40 medlemmer.

- Vi har brug for med-
lemmer til blæseinstru-
menterne, men der er også 
plads til en del fløjter samt 

nogle trommeelever, for-
tæller næstformand Svend-
Erik Grandt.

Gråsten Garden deltager 
i 25-30 arrangementer 
om året. Der er tale om 
ringridning, bryllupper, 

konfirmationer, fød-
selsdage samt andre 
arrangementer.

Interesserede kan hen-
vende sig til formanden pia 
Hansen på tlf. 7465 3638 
eller på mobil 5040 6103.

Der var stuvende fuld 
i Broager Kirke søndag 
eftermiddag, da Etta 
Cameron gav koncert. De 
270 betalende mennesker 
fik en stor og unik ople-
velse. Etta Cameron sang 
fra hjertet, og det en stor 
succes.

Gråsten Garden er parat til at optage nye medlemmer.
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Hørt i byen
Gennem mere end 10 
år har Grev Jeffersen og 
prinsesse alexandra holdt 
sommerferie på Gråsten 
Slot. Grev Jeffersen impo-
nerende adskillige af byens 
forretningsdrivende ved i 
år at tale et perfekt dansk, 
når han var ude at handle.

Ældre Sagen i Gråsten fik 
hurtigt udsolgt til hel-
dagsturen til Ærø.

Helle og Esben Ihle 
Simonsen, alnor, og 
deres datter Merete har 
været 14 dage på ferie i 
Tyrkiet. 80% af gæsterne 
på feriestedet var nyrige 
russere, som manglede 
gode manerer.

Ditte Füchsel, Gråsten, 
der blev student i sommer, 
tjener for tiden penge som 
servitrice på Den Gamle 
Kro. 1. oktober starter hun 
på et måneds ophold på en 
guideskole i Spanien.

Årets æbledag er fastsat 
til den 16. oktober, hvor 
der om morgenen sejler et 
skib fra Gråsten Havn til 
Flensborg. Det er 10 år i 
træk, begivenheden fin-
der sted.

pernille Ørum, der er en 
dygtig berider i Gråsten 
rideklub, opnåede for-
leden en fornem 8. plads 
ved DM i dressurridning 
på Broholm Gods på Fyn. 
1. pladsen gik til prinsesse 
Nathalie af Berleburg.

Sønderborg Kommune har 
i det nye skoleår droppet en 
række lokale busselskaber 
til fordel for Sydbus. på den 
1. skoledag måtte man på 
Kværs Skole alligevel ringe 
efter Hermann Quorp, 
fordi der ingen Sydbus 
kom, da eleverne skulle i 
skole om morgenen.

Mie og peder Damgaard, 
Gråsten landbrugskole, 
har fået en udvekslingsstu-
dent fra Chile, som er be-
gyndt i 1. g på Sønderborg 
Statsskole. Den chilenske 
pige er udvekslingsstudent 
gennem rotary. 

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

Selskaber · Konferencer
Overnatning · Brunch

74 65 09 49

BENNIKSGAARD BED’INN
74 65 09 49

RINKENÆSHUS
74 65 18 08

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,-

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.

FODBOLD
Gråsten Stadion

Lørdag d. 22. august kl. 15.15:
Serie 4 - Egen UI

Øvrige kampe:
Lør. 22. aug. 14.30: U-15 drenge – Egen UI Årsbjerg
Man. 24. aug. 19.00: Serie 5 – Bov IF Stadion
Ons. 26. aug. 19.00:  Superveteraner 1 – Løjt IF Stadion
Ons. 26. aug. 19.00:  Superveteraner 2 – Bov IF Årsbjerg
Lør. 29. aug. 15.00:  U-18 piger – Løjt Årsbjerg
Lør. 29. aug. 15.15:  Serie 4 – Bov IF Stadion
Søn. 30. aug 13.30:  U-15 piger – Team VAB Årsbjerg

Fri entre
Målaktionær nr. 98 har vundet

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

BABYSALMESANG
I FELSTED KIRKE

for de små børn på 2-12 mdr. og deres far 
eller mor over 8 tirsdage i de lige uger.

Med start
Tirsdag d. 1. september kl. 10-10.45

vi synger salmer, sange, rim og remser.
vi lytter og bevæger os til musikken.

vi danser og vugger musikkens 
rytme og stemning ind i de små.

vi gynger dem blidt i tæpper
til kirkens gode lyd.

samvær og nærhed med far eller mor i musikken
styrker båndet mellem forældre og barn,
fordi sang kan trøste, give ro og glæde.

de små kan i egne dyner ligge på bløde tæpper
i den opvarmede kirke.

Kom og vær med:
tirsdag d. 1. september tirsdag d. 27. oktober
tirsdag d. 15. september tirsdag d. 10. november
tirsdag d. 29. september tirsdag d. 24. november
tirsdag d. 13. oktober tirsdag d. 8. december

Yderligere oplysninger hos 
Elise Larsen tlf. 74 68 55 81

90 år
Fhv. gårdejer gårdejer 
Christian asmussen, 
Søgårdvej 9, Kliplev, 
kan torsdag den 20. 
august fejre sin 90 års 
fødselsdag.

Christian asmussen er 
født i Tråsbøl, og efter 
en landbrugsuddannelse 
købte han i 1954 går-
den Hummelgård ved 
Kliplev. Han giftede sig 
i 1958 med Margrethe, 
og de drev gården som 
et mønsterlandbrug til 
1992, hvor de solgte 
den og købte huset på 
Søgårdvej.

Christian asmussen 
glæder sig til at fejre fød-
selsdagen sammen med 
familien og nogle venner. 
Ægteparret har en dat-
ter, Hélen, der arbejder på 
Flyvestation Skrydstrup. 

Christian Asmussen  
fylder 90 år.

kæRE faR, 
BEdstEfaR 
så blev det din tur til at 

runde de 50 år  
den 24 august 

håber du får en dejlig dag 
vi elsker dig.

Hilsen J.J.B.C.
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Velkommen hjem
fra ferie

Delikatessen
tilbyder …

Als kartoffelspegepølse

5495

3 poser

4000

Hatting
klassikere
fl ere varianter

2 poser

1500

Kanelgifl er

800 gr.

4000

Mager Hakket 
Oksekød 
8-12%

1/2 Pris

4 poser

2000

Coop 
Fussie 
Pasta
fl ere 
varianter

2 stk

2000

Søde og saftige 
meloner
fl ere
varianter

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

Gråsten
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