
 kg pris 9,90

SPAR OP TIL 5080 
kg pris 
44,50

89.-
Hakket oksekød 

8-12 %

2 kg

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

Vi fejrer
fødselsdag
Se vores gode tilbud 
på bagsiden
Tlf. 73 65 26 00 . www.talent-for-butik.dk

Gråsten

Lidt ud over det sædvanlige

Schmidt & Dreehsen

SIGNAL STRIK

Nygade 7 - 6300 Gråsten - Telefon 74650986

1/2 PRIS
Normalpris
499,95
599.95
699,95 TILBUD

250,00
300.00
350,00

altid frisk med et godt tilbud

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

Palægade 1  6300 Gråsten
Tlf. 74 65 25 35

www.sydjysk-eltekniq.dk

Autoriseret elinstallatør

Gråsten Garden har greb om de unge

Forleden holdt Gråsten 
Garden åbent hus, hvor 12 
børn og unge meldte sig 
under fanen. Garden består 
i øjeblikket af omkring 40 
medlemmer.

Børn kan allerede fra 
niårs alderen få en grund-
læggende undervisning 
på et blæseinstrument, 
fløjte eller slagtøj. Der 
undervises hver mandag 

på Gråsten Skole fra kl. 
15 til 21. Intereserede kan 
henvende sig til forman-

den Pia Hansen på telefon 
7465 3638.

For mange er Gråsten 
Garden blevet vejen til 

en musikalsk karriere i 
det voksne liv. Og der 
er knyttet livslange ven-
skaber gennem samspil, 

konkurrence og ikke 
mindst på turnéer rundt i 
landet og i udlandet. 

Af Gunnar Hattesen
Foto: Svend-Erik Grandt

Gråsten Garden har 
været en værdsat del af 
byens musikliv siden 
1975. Garden er et friskt, 
festligt og populært 
indslag ved adskillige 
byfester og ringridninger 
hen over sommeren.
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Uge 36
1. september 2009
2. årgang

Telefon
21 16 06 83
29 25 95 50 



Gråsten
September
Den 6. kl. 10.30 ved Mai-Britt Knudsen
Den 13. kl. 14.00 Høstgudstjeneste ved Karin Kofod
Den 20. kl. 10.30 ved Kjeld C. Rasmussen
Den 27. kl. 10.30 ved Kevin O. Asmussen

Adsbøl
September
Den 6. kl. 19.30 ved Marianne Ø Pedersen 

(aftenkaffe i klubhuset efterfølgende)
Den 13. Ingen gudstjeneste
Den 20. kl. 9.00 ved Kjeld C. Rasmussen
Den 27. kl. 9.00 Kevin O. Asmussen

Gudstjenesteliste Det daglige brød

Koncert i Gråsten Slotskirke
Søndag den 6. september kl. 16.00

Den Gule folder
Den Gule folder ligger igen klar i Adsbøl og Gråsten kirke.

Følg med i, hvad der sker i kirkerner samt hvor og hvornår.

Kormedlemmer 
søges

Ved koncerten i Gråsten Slotskirke fremføres et program 
med danske sange og salmer og orgelmusik fra den 
danske romantik – samt et enkelt ny orgelkomposition; 
en orgelfantasi over sangen „Kongernes Konge“.

De medvirkende:
Trinitatis Kirkes Pigekor.
Oprettet i oktober 1992 og tæller ca. 28 piger i alderen 13 

år og opefter. Koret medvirker ved alle gudstjenester i kirken 
og synger også til � ere koncerter – både i Trinitatis Kirke men 
også rundt om i andre kirker. Koret har deltaget i en lang 
række opførelser af de store klassiske korværker: Händels 
Messias, Bachs Juleoratorium mm., - men synger også ofte 
programmer med de klassiske danske sange og salmer, sådan 
som det bliver lejlighed til at høre i Gråsten Slotskirke.

Koret har også medvirket ved et par CD-indspilninger. Den 
første i 1994 og siden i 1999, hvor Pigekoret sammen med Den 
Kgl. Livgardes Musikkorps og 
Chistianskirkens Drenge- og 
Mandskor indspillede en 
CD i anledning af 150-året 
for 6. Juli 1849. For tiden 
arbejder koret med en ny 
CD-indspilning, der forventes 
udsendt senere på året.
Niels Erik Aggesen.
Født 1955 i Maugstrup 

ved Haderslev.
Uddannet på Det jydske 

Musikkonservatorium 
med hovedfagslæ-
rerne Anders Riber og Bent 
Frederiksen. Kirkemusikalsk 
Diplomeksamen 

i 1981. Samme år optaget i konservatoriets solist-
klasse og solistklassedebut i København i 1984. 
Endvidere deltaget i diverse mesterkurser.

Ansat som organist ved Vojens og Jegerup Kirker 1970-1980; 
ved Mølholm Kirke, Vejle 1980-1992 og siden 1992 som 
organist og kantor ved Trinitatis Kirke, Fredericia. Siden 1983 
tillige som orgellærer ved Løgumkloster Kirkemusikskole.

Initiativtager og medvirkende som orgelsolist, orgelak-
kompagnatør og korleder ved en lang række musikudgivelser 
på CD i årene fra 1991 og sidst i 2009, med CD-en ”Dansk 
Guldaldermusik for orgel”, med orgelmusik fra den danske 
romantik af Niels W. Gade, J.P.E. Hartmann og Otto Malling. 
Uddrag fra denne CD indgår også i programmet i Gråsten. 

Som orgelsolist og orgelakkompagnatør har Niels 
Erik Aggesen givet talrige koncerter forskellige steder 
og medvirket i produktioner for Danmarks Radio.

Vi ser dem derude. Mejetærskerne. Traktorerne. Vognene 
er fyldt til bristepunktet med hø og halm og korn. I 
disse dage køres de sidste læs til lade. Høsten ser ud 
til at lykkes – igen i år. Markerne er allerede sorte igen 
– endevendt af ploven og klar til endnu en såning. 

Det er forunderligt at tænke på, hvad vores marker her 
omkring Gråsten har frembragt af afgrøder igennem tiden. 
Hvert år vender vi tilbage til de samme marker for at få udbytte 
af dem. Og de er gavmilde. Her i landet er der ingen nød. 

Vi er kommet til den tid på året, hvor vi høster. De gør det 
ikke kun ude på markerne, vi gør det også selv derhjemme – de 
af os, der har en køkkenhave. Karto� erne og gulerødderne 
er gravet op. Nu skal nødderne snart plukkes. Og vi skal 
have lavet hyldebærsaft og æblemost. Og marmeladen skal i 
syltetøjsglas – så vi har til vinteren over. Og de romantiske af 
os, vi kan gå i haven for at plukke høstanemoner og georginer. 

Høsten er årets højdepunkt – nu er det, at naturen 
giver fra sig, hvad har den har at give til os. 

Og vi ved det – at det er ikke en selvfølge, vi hver dag 
kan spise os mætte i næsten alt, hvad vi lyster. Det ser vi 
om aftenen på TV – at der er steder, hvor høsten ikke kom 
i hus, hvor høsten mislykkedes, og hvor folk må gå sultne i 
seng. De steder kender man værdien af at sige tak for mad, 
når tallerkenen er tom. De steder spiser de deres mad i 
ærbødighed og med taknemmelighed. Dér kender man ikke til 
Fast Food – for dér er måltidet ikke noget, der skal overstås i 
en fart, så man kan komme videre – nej, dér dvæler man ved 
måltidets forunderlighed – og man fyldes af taknemmelighed. 

Forundring og taknemmelighed. Det giver vi ord, musik og 
salmer når vi holder høstgudstjeneste i Slotskirken. Da kommer 
vi til Ham, der har sørget for sol, regn og blæst. Vi kommer 
for at sige tak for det daglige brød – denne dag og dette år:
Ham takker alle vi med sang, 
for alt hvad han har givet; 
for hvad han vokse lod i vang, 
for Ordet og for livet.
Høstgudstjeneste i Gråsten Slotskirke søndag, d. 13. septem-

ber kl. 14, hvor spejderne fra Gråsten og omegn medvirker.

Pigekoret Gråsten og Slotskoret Gråsten starter op igen 
efter sommerferien torsdag, den 3. september 2009. 

Pigekoret (fra 10 år) øver fra kl. 15.00 - 16.00 
og Voksenkoret øver fra kl. 17.30 – 19.00.

I den kommende sæson er der planlagt � ere spæn-
dende aktiviteter: Pigekoret skal på korstævne og 
Voksenkoret skal en tur til Wittenberg/tyskland, hvor 
de skal opfører Händels ”Hallelujah”. 

Hvis du koret har din interesse, er du velkommen at 
kontakte korleder Rut-E Boyschau på tlf.: 21331911.

GRÅSTEN SLOTSKIRKE

ADSBØL KIRKE&

Adresser:
Sognepræst: Kevin O. Asmussen, 
Kværs. Tlf. 74 65 92 50.

Organist ved begge kirker
Rut Elena Boyschau, tlf. 21 33 19 11

Fællesformand for 
begge menighedsråd i 
Gråsten-Adsbøl sogn
Leif Burmeister, Østerbakken 9, Adsbøl, 
6300 Gråsten. Tlf. 74 65 07 17.

Formand for menighedsrådet 
i Adsbøl kirkedistrikt
Leif Burmeister, Østerbakken 9, Adsbøl, 
6300 Gråsten. Tlf. 74 65 07 17.

Formand for menighedsrådet 
i Gråsten kirkedistrikt
Inga Petersen, Stjernevej 3, Gråsten. 
Tlf. 73 65 24 16

Gråsten/Adsbøl kirkegårdskontor
Kirkegårdsvej 49, Gråsten.
Tlf. 74 65 28 56
tirsdag kl. 11.00-15.30 og 
torsdag kl. 11.00-15.30.

Gråsten slotskirke og kirkegård:
Kirkegårdsleder, Hans Nicolai Lorenzen, 
Johannes Kocksvej 2, Gråsten. 
Tlf. 20 32 17 89.

Adsbøl kirkegård:
Graver, Leo Sørensen, 
Bøgevej 12, Adsbøl.
Tlf. 21 27 93 78.
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 Kig efter de gule skilte, når du vil handle discount.

 

350
 

395

KløverBlomst
Letmælk
1 liter.

KløverBlomst 
Skummet-
eller Minimælk
1 liter.

til fast lav pris hver dag 
på det du bruger mest

Danske skinkeschnitzler

Kalkunschnitzler

Dansk hakket skinkekød 3-7 %

Danske ferske svinemørbrad

Danske skinkestrimler

Kalkun i tern

1500 g/8-10 stk. 1500 g 1500 g

1100-1300 g/2 stk.1200 g

100.-
Stroganoff - skåret af okseklump

Osso Buco. FROST

Bankekød - skåret af okseklump

Peberbøffer skåret af tykstegsfi let

Gullasch - skåret af okseklump

Oksemedaljon med bacon
skåret af tykstegsfi let

900 g

1400 g

900 g 900 g

til MEGA køb
600 g/4 stk.600 g/4 stk.1200 g

  ·  FAST LAV PRIS  ·  FAST LAV PRIS  ·  FAST LAV PRIS  ·  FAST LAV PRIS  · FAST LAV PRIS  ·  FAST LAV PRIS  ·  FAST LAV PRIS  ·  FAST LAV PRIS  ·

FRIT 
VALG

max. kg pris 
166,67

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 5. september 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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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

Bogholder
Conny Hansen
regnskabs Service
Gråstenvej 15 a Felsted
Telefon 74 68 56 00

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












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

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

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

FELSTED 
FORSAMLINGSHUS

Henvendelse 
vedr. udlejning:

Telefon 74 68 59 29

El-installationsfi rma 
G. Frydendall Aps

BYENS ELEKTRIKER
Borggade 5  6300 Gråsten

Telefon: 74 65 14 50
FAX: 74 65 14 58 Sten & Grus

Selvafhentning alle ugens dage 
af sten, sand, skærver, 
grus, � 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

Gråsten Boldklub tabte 
lørdag ude 0-6 til et over-
legent alsisk mandskab 
fra Notmark. 1. holdet fra 
Gråsten får dermed svært 
med at rykke op i serie 3.

Notmark, som er nedryk-
kere fra serie 3, understre-
gede kampen igennem, at 
forskellen mellem de to 

hold er så udtalt, at de var 
overlegne i både tanke og 
handling.

Notmark spillede sig til 
den ene chance efter den 
anden. Gråstens forsvar 
var hullet som en si, og 

Notmark spillede med let-
hed sig igennem til chan-
cer fra første minut. Efter 
kun få minutter gav det 
så belønning til Notmark, 
som scorede til 1-0. 

Gråstens spil bar præg af 
fejlaflevringer, ingen vilje 
til at dække op og løbe 
med sin modstander, for-
virring og i det hele taget 
en rigtig offday for mange 
af spillerne. Gråsten gik til 
halvleg bagud 3-0.

I pausen skiftede Gråsten 
taktik og satsede offensivt 
for at prøve at indhente 
Notmarks føring. Med 
en ekstra angriber og 
ruben Bock, der kom ind 
på midtbanen og sam-
men med Ole Skursch og 
Nicolai Jacobsen fik de 
fightet sig ind i kampen. 
Det resulterede i, at det 
første kvarter af anden 
halvleg sad Gråsten på 
kampen, og et par halve 
chancer begyndte at dukke 
op. Desværre var forsvaret 
stadig rystende dårligt 
og da Notmark scorer 
til 4-0 går luften af bal-
lonen, og Notmark scorer 
til 5 og 6-0 efter endnu et 

par store individuelle fejl. 
Havde det ikke været for 
en fantastisk præstation af 
Christian Schøning i må-
let, havde Notmark kunne 
vinde mindst med 10-12 
mål.

- Nederlaget betyder, at 
Gråsten nu er 1 point efter 
Notmark. Vi kan dog sta-
dig selv afgøre kampen om 
oprykning, siger cheftræ-
ner rasmus ringgaard.

Næste kamp er på 

udebane på lørdag imod 
Sønderborg Fremad, hvor 
rasmus ringgaard håber, 
at spillerne er vågnet op og 
indser, at det ikke kommer 
let, men kræver hård fight 
fra start i alle kampe. 

Rasmus Ringgaard var 
skuffet over nederlaget. 
 Foto Jimmy Christensen

Tak fordi du 
handler lokalt
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Øretæver 
til Gråsten
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TRYKIMPRÆGN. TRÆ
                                                             kr./m
18 x 100 mm ru hegnsbrædder             3,50
19 x 100 mm ru brædder                       5,50
25 x 45 mm ru klemlister                       4,95
25 x 100 mm ru brædder                     10,00
25 x 125 mm ru brædder                     12,00
25 x 150 mm ru brædder                     15,00
25 x 175 mm ru brædder                     18,00
25 x 200 mm ru brædder                     22,00
38 x 57 mm lægter                                6,50
75 x 75 mm stolper                              16,00
100 x 100 mm stolper                          27,00
28 x 120 mm høvlede terrassebr.          9,00
45 x 95 mm høvlede planker               14,00
45 x 120 mm høvlede planker             21,00
45 x 145 mm høvlede planker             27,00

HVIDT TRÆ
                                                             kr./m
22 x 95 mm høvlet forskalling               6,95
38 x 57 mm skillerumslægter                6,00
38 x 73 mm taglægter T-1                     8,95

ved 500 m.                                6,95
45 x 95 mm reglar                                12,00
45 x 145 mm spærtræ                         25,95
45 x 195 mm spærtræ                         34,95

ISOLERING
                                                            kr./m2

50 mm gulvflamingo                          29,00
100 mm gulvflamingo                          49,00
150 mm gulvflamingo                          59,00
220 mm gulvflamingo                          89,00

NYHED

GLASULD U-37
kløfri - støvfri - formstabil
95 mm Guardian 60 x 90 cm
Pris pr. m2 ved hel palle                       23,95

TRÆBETON
                                                           kr./stk.
25 mm 60x240 cm lys,                      119,00
fin uld med fas

LOFT OG GULV
                                                            kr./m2

15 x 95 eller 15 x 120 mm                   69,95
        rustikbrædder,                                      
        glat, lud- og voksbehandlet, 
        endenotet, kvalitet A/B
25 x 158 mm gulvbrædder,                 89,95
        massiv ovntørret fyr, 
        endenotet, kvalitet B

Laminatgulve                                     59,00
Vi har altid 72 forsk. typer lister på lager.

PLADER
                                                           kr./stk.
13 mm gipsplader, GDS                      42,00
        120 x 240 cm
13 mm gipsplader, MK-                       59,00
        godkendt 120 x 240 cm
13 mm gipsplader MK-godkendt        59,00
        90 x 240 cm
13 mm gipsplader MK-godkendt        75,00
        120 x 270 cm
13 mm vådrumsgipsplade MK-           95,00
        godkendt 90 x 250 cm
9 mm x-finerplade med spor             159,00
12 mm x-finerplade m. spor              189,00
12 mm tag-x-finerplade                     199,00
15 mm tag-x-finerplade                     219,00
18 mm tag-x-finerplade                     279,00
12 mm MDF plade                             169,00
16 mm MDF plade                             209,00
19 mm MDF plade                             259,00
22 mm gulvspånplade                         85,50
        62 x 242 cm
12 mm OSB 122 x 244                      129,00

RUNDE PÆLE
                                                           kr./stk.
Ø5 x 150 cm spidse                            13,00
Ø7 x 150 cm spidse                            21,00
Ø7 x 200 cm spidse                            28,00
Ø7 x 250 cm spidse                            35,00
Ø10 x 300 cm                                      85,00

RU BEKLÆDNING
                                                            kr./m2

15 x 120 mm beklædning                  69,00
22 x 120 mm klinkbeklædning            99,00

22 x 120 mm stern                                kr./m
        over / mellem / under                  15,95

Trævinduer og -døre
med lavenergiglas

                                 bredde x højde         Kr./stk.
                                         i cm

Vinduer
Tophængt                  60 x 60            819,00
                                  90 x 90         1.180,00
                                119 x 119       1.410,00

Sidehængt                 89 x 99         1.540,00
2-fags
6 ruder

Yderdøre
Med                          89 x 189        2.999,00
fyldning                     95 x 205        2.999,00
                                 95 x 212        2.999,00

Med                          89 x 189        3.599,00
fyldning,                    95 x 205        3.599,00
sprosser,                  95 x 212        3.599,00
6 ruder

Ovenstående er lagervare

BETONTAGSTEN
med 30 års garanti:

Benders type 2 K
teglrød eller sort

inklusiv diffusionsåbent undertag
til en værdi af 16,- kr. pr. m

46,95 kr. / m2

ved totalleverance af tagløsning min. 100 m2

Alle priser er inklusiv moms - kontant betaling
Levering efter aftale - vi leverer i hele Sønderjylland

Åbningstider
Mandag - fredag            kl. 8.00 - 17.00
Lørdag                           kl. 9.00 - 12.00

STÅLTAGPLADER
                                                            kr./m2

Trapezplader
sort / teglrød / lysegrå
21 -  49 m                                           89,00
50 - 100 m                                           79,00
100 -                                                    69,00
Tagstensprofil
sort
v/ 100 m2                                             60,00

THERMOTAG
                                                              kr./m2

10 mm 5-lags opal                               299,00
inklusiv tilbehør
16 mm 5-lags opal                               389,00
inklusiv tilbehør

TAGPAP
                                                                kr./rl.
Svejse-GF underpap 1x10 m               269,00
Svejse-PF overpap 1x8 m                   399,00

Vor leverandør har altid 
5.000 standardelementer 
på lager i 53 størrelser 
- leveringstid 3-5 dage

Få oversigt over alle 53 størrelser 
på www.kliplev-lavpris.dk

Personlig vejledning 
og betjening

Gode pladsforhold 
for trailere og varebiler

Kliplev Søndergade 10 • 6200 Aabenraa
Tlf. 7468 1300 • Fax 7468 1700

mail@kliplev-lavpris.dk • www.kliplev-lavpris.dk

www.kliplev-lavpris.dk

Se alle vore priser 

på hjemmesiden:

www.kliplev-lavpris.dk

Den lille malerafdeling
tilbyder:

Loftmaling glans 5,          5 ltr.         199,00
hvid                                  10 ltr.         349,00
Vægmaling glans 10,       5 ltr.         249,00
hvid                                  10 ltr.         399,00
Murmaling, hvid               5 ltr.         369,00
                                        10 ltr.         559,00
Sokkelmaling, sort           2½ ltr.      325,00
Forankringsgrunder         2½ ltr.        99,00
                                        5 ltr.         179,00
Vævklæber                      5 ltr.           69,00
                                        10 ltr.           99,00
Glasvæv 1. sort. grundet  25 m2         199,00
Miljøvæv / strukturvæv
1. sort. grundet               25 m2         259,00
Stampet kalk                   20 ltr.         109,00
Skalcem 100 hvid            10 ltr.        199,00
Tag- og murasfalt            5 ltr.         169,00
                                        10 ltr.        249,00
                                        30 ltr.         619,00

Malerafdelingen har bl.a. også:
Farvetonemaskine

træbeskyttelse - spartelmasse 
- fugemasse - tape - pensler 

- fugeskum - malerruller 
- og meget mere

HAVEFLISER
                                                           kr./stk.
5 x 20 x 40 cm                                       8,50
5 x 25 x 50 cm                                     12,00
5 x 40 x 40 cm                                     16,50
5 x 50 x 50 cm                                     22,00

BELÆGNINGSSTEN
                                                            kr./m2

14 x 21 cm 
Bondegårdssten, grå 6 cm                  73,00
Herregårdssten, grå 5,5 cm                 95,00

Priserne på belægningssten 
er frit leveret ved 50 kvm.

Alle vore betonvarer er 
trekantmærkede.

BYGGEMATERIALER TIL FASTE LAVE PRISER
Projekt3  28/08/09  08.54  Side 1

Lidt udover 
det sædvanlige Gråsten

Du har ikke brug for et forstørrelsesglas!
Men næsten… for at kunne se vore priser.

Vi udføre alt indenfor byggeri. 

OBS! Vi kan også tilbyde: Tegnearbejde, 
tilstandsrapport, energirapport
og alle autorisationer.

Uforbindende tilbud på telefon 29 79 82 98

Vi kan også tegne 
dit drømmehus

Du har ikke brug for et forstørrelsesglas!
Men næsten… for at kunne se vore priser.

Vi udføre alt indenfor byggeri. 

OBS! Vi kan også tilbyde: Tegnearbejde, 
tilstandsrapport, energirapport
og alle autorisationer.

Uforbindende tilbud på telefon 29 79 82 98

For 6. År i træk arrange-
rer kværs/Tørsbøl UIF et 
anderledes loppemarked. 
Det løber af stablen søn-
dag den 6. september kl. 
10.00 til 16.00 ved kværs 
Skole.

alle borgere fra kværs-
Tørsbøl-Snurom og 

andre interesserede kan 
leje en stand for 50,- kr. 
Børneboder er gratis, for-
tæller Hans lenger. 

loppemarkedet er en 
mulighed for, at man kan 
få solgt ting, der har stået 
og fyldt i garage, loft og 

pulterkammer, men er for 
gode til at blive smidt ud. 

Hans lenger oplyser, 
at mange stande er ud-
lejet, men der er stadig 
ledige pladser. Man kan 
henvende sig til Carmen 
Christensen, tlf. 74659160 
og Hans lenger, tlf. 
74659593/29912367.

På pladsen kan der købes 
kaffe, the og kage, grill-
pølser med brød samt øl 
og vand.

Man skal selv have borde 
med.

Gråsten Unghane møder 
op med en hel lastbil fuld 
af ting og sager, som de 
forærer overskuddet fra til 
Multihallen. Derudover 
sponserer de alle grillpøl-
ser. Hele overskuddet fra 
salg af grillpølser går også 
til Multihallen.

Vi håber på et stort ryk-
ind af købelystne menne-
sker, siger Hans lenger. 

Loppemarked 
i Kværs
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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: 74650851

Service Partner

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

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

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

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

Service Partner

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

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

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

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

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

Jørgen Petersen
Maskinforretning
Gl. Kirkevej 3, Rinkenæs · 6300 Gråsten · 74 65 11 74

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,-

Klostervang 49 - Kliplev - 6200 Aabenraa

lægeeksamineret fodplejer Ruth Svendsen
også udebehandling

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

Gråsten Ældreklub 
indleder efterårets mø-
derække onsdag den 
9. september kl. 14.45 
i ahlmannsparken, og 
taler er Folketingets tid-
ligere formand Christian 
Mejdahl (V).

Han vil fortælle om sit 
liv fra barndommen på 
Færøerne over tiden som 
jysk landmand og frem til 
årene i Folketinget. Hans 
foredrag har titlen "Fra 
plovfuren til Folketingets 
formandsstol".

Christian Mejdahl sad i 
over 20 år i Folketinget, 
og afløste i 2003 af-
døde Ivar Hansen i 

formandsstolen. Han gik 
efter sidste folketingsvalg 
på pension og ser nu til-
bage på et spændende liv 
i centrum af folkestyret. 
Det vil blive et foredrag 
med den lune, der kende-
tegner hans væsen.

Formand for Gråsten 
Ældreklub, Dorthe 
Sørensen, oplyser, at man 
kan vælge, om man vil 
være medlem for hele sæ-
sonen og betale 100 kr i 
kontingent, eller om man 
vil være gæst og betale 
30 kr. for hver gang man 
deltager.

kaffen kan købes og 
koster 40 kr. 

Folketingets tidligere formand Christian Mejdahl taler i 
Gråsten. Foto: Folketinget.dk

Møde med 
Christian Mejdahl

Heldagstur til 
Helgoland

Lørdag den 19. september
P-Pladsen ved bankocenter i kruså kl. 7.30

Vi kører i bus over Flensborg til Büsum på den 
tyske vestkyst. Herfra sejler vi ud til klippeøen 

Helgoland, der ligger 72 km ude i Nordsøen. På 
Helgoland drager vi på en lille vandring, hvor der 
fortælles om øens spændende historie, rige fugleliv 

og toldfrie butikker. Helgoland har tilhørt Danmark 
frem til 1807, hvor englænderne erobrede den. Efter 
rundturen er der tid til på egen hånd at gå på café 

eller shoppe i de over 300 toldfrie butikker. Husk pas.

Vi er hjemme ved 21-tiden.
Pris 495 kr.

Tilmelding til Gråsten Avis tlf. 21 16 06 83

Af Jens Barfod

Det er ikke nogen nem op-
gave at skulle sætte ord på 
de følelser, der løber gen-
nem mit sind, når jeg tæn-
ker tilbage på søndag d. 2. 
august i kirkerne såvel som 
i ahlmannsparken. Det var 
helt overvældende.

Taknemmelighed er nok 
det, der kommer nærmest, 
selvom det langt fra kan 
dække det hele.

Tak til de mange kir-
kegængere for gode og 
festlige gudstjenester både 
i adsbøl kirke og Gråsten 
Slotskirke.

Tak til de kirkelige med-
arbejdere, som jeg – efter 
min egen opfattelse – altid 
har haft det godt med. 

Tak til menighedsrådet 
for afskedsreceptionen i 
ahlmannsparken og det 
gode samarbejde omkring 
de aktiviteter, der har ud-
foldet sig omkring kirke 
og præstegård. Tak også 
for det flotte maleri. Vi ser 
på det hver dag og mindes 
med glæde, hvorfra det 
stammer.

Tak for gavechecken, som 
vi glæder os til at ”ind-
løse” ved at besøge karen 
Blixens afrika.

Men først og fremmest 
tak for 30 særdeles gode 
og indholdsrige, mor-
somme og underholdende, 

krævende og udfordrende 
år som sognepræst i 
Gråsten og adsbøl. Når 
man har været i et sogn 
i så lang en årrække, har 
man i den ene eller den 
anden sammenhæng nok 
været i forbindelse med 
alle de – om man så kan 
sige – ”indfødte familier”. 
Uanset anledningen er 
jeg altid blevet mødt med 
den varme og respekt, 
imødekommenhed og 
tillid, der gør Gråsten og 
adsbøl til et godt sted at 
være præst. Det gælder alle 
generationer og aldre – fra 
minikonfirmander til de 
ældre på plejehjemmet. 
Netop dette er grunden 
til, at det er svært at sætte 
ord på, hvad jeg gerne vil 
give udtryk for.

30 gode år har det i al 
fald været! Tak skal I ha’ 
alle sammen og god vind 
fremover.

Her i Geneve er vi efter-
hånden ved at have fået 
tømt flyttekasserne og 
kommet så nogenlunde på 
plads.

På lørdag den 5. sep-
tember skal vi have ind-
sættelsesgudstjeneste, og 
derefter begynder den nye 
hverdag, som vi ser frem 
til med stor forventning.

Hvis vejen skulle falde 
forbi, vil det glæde os, om 
I kigger ind. 

Tak for 30 dejlige år 
i Gråsten og Adsbøl
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Lej din 
trailer

hos
Statoil 

Gråsten

Ring 74 65 17 48

PRØV OG VIND BRILLER 
TIL RESTEN AF LIVET...

HOS PROFIL OPTIK HAR DU NU MULIGHEDEN FOR AT VINDE ET HELT LIVS  
FORBRUG AF PRODESIGN STEL. BESØG PROFIL OPTIK MELLEM D. 24. AUGUST 
OG 30. SEPTEMBER 2009 OG DELTAG I KONKURRENCEN.

OPTIKER MØLLER
SLOTSGADE 4 ∙ 6300 GRÅSTEN 

TLF. 74 65 25 16 ∙ WWW.PROFILOPTIK.DK

Optikerassistent 
Bettina
Bolding

Optiker
Elsebeth Christmas
Møller

CLICK Åbenrå
Ramsherred 13
6200 Åbenrå

Tlf.: +45 74 62 33 40
aabenraa@click.dk
munchowfoto.click.dk

Åbningstider:
Mandag-torsdag 10.00-17.30
Fredag 10.00-18.00 
Lørdag 10.00-13.00

Lækkert lille kompaktkamera med
10.0 megapixel, 
2,5” skærm, 
3 x zoom objektiv, 
antiryste funktion og 
automatisk scenekontrol

ALT DETTE FOR KUN

KR 999,-
mod a� evering af denne annonce udleveres 

et stk 2 gb SD kort med hvert kamera u/b.

NIKON COOLPIX S225

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

FODBOLD
Gråsten Stadion

Lørdag den 5. september kl. 15.15:

Serie 4,2 - Sønderborg Fremad

Øvrige kampe:
Ons. 2. sept.18.30:  Supervet. 2 – Åbenrå Stadion
Lør. 5. sept. 10.00: U – 10 dr. B – SUB Årsbjerg
Lør. 5. sept. 10.00: U – 11 dr. A – SUB Årsbjerg
Lør. 5. sept. 11.45: U – 13 dr. A – Åbenrå Årsbjerg
Lør. 5. sept. 13.00: U – 15 pi. B – Hviding Årsbjerg
Ons. 9. sept. 18.30: Sup. vet. 1 – GB 2 Stadion
Lør. 12. sept. 10.30: U – 12 dr. B – Tønder Årsbjerg
Lør. 12. sept. 10.30: U – 12 pi. B – Broager Årsbjerg
Lør. 12. sept. 15.00: U – 18 pi. A – Højer Årsbjerg

Der er fri entre til alle kampene
Vel mødt

VI ER INGEN BLÆKSPRUTTE!
Men næsten … Vi er et vikarkontor. 

Vi kan tilbyde alt inden for byggeri og industri

Bl.a. danske, polske 
og tyske medarbejdere

Ring 32 520 520 for nærmere oplysninger

Priser fra 
109 kr. pr. time 

excl. moms. 

VI ER INGEN BLÆKSPRUTTE!
Men næsten … Vi er et vikarkontor. 

Vi kan tilbyde alt inden for byggeri og industri

Bl.a. danske, polske 
og tyske medarbejdere

Ring 32 520 520 for nærmere oplysninger

Salon Hårtotten
v/ Bente Kraag

Ulsnæs Centret  . 6300 Gråsten
Tlf. 74 65 21 11

Fortælleaften med 
Birgitte Arendt
Birgitte arendt kommer 
onsdag den 2. september kl. 
19.30 til Forsamlingsgården 
Sundeved i Vester Sottrup 
med en fortælling med 

titlen ”kys jorden – Når 
glæden flyder over”.
Det er en levende fortælling 
om glæden i alle afskygnin-
ger – og om smerten, som 
den deler moderkage  med.

Ikke blot glæde på grund 

af noget, men også den 
afsindige glæde, der ikke 
har anden grund end den, 
at jeg lever. En glæde, der 
ikke har sit udspring i sæd-
vanlige årsager.

I fortællingen 

inddrages tekster af bl.a. 
Dostojevskij, astrid lind-
gren, H.C. ander sen og 
karen Blixen. 

Lidt 
udover det 
sædvanlige

Gråsten

Tak fordi du handler lokalt

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

Ramsherred 3,
Broager

Tlf. 7444 1286OG DÆKSERVICEService Partner

Priseksempel:
Energi saver
195-65/15t

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

SPAR
10% 20%
30% 40%

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

Alt i Michelin

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 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,-

Hver tirsdag kl. 19.00 – 21.00 
på Annas Minde, 

Storegade 33, Broager

Første gang tirsdag den 8. september

Dirigent Aase Leinum

Broager Egnskor

Anne Rasmussen kan kontaktes 
på telefon 74 44 18 67

Så synger vi igen

Flere vil på 
efterskole
Det er populært at tage 
9. klasse og 10. klasse på 
adventure Efterskole i 
Skelde. 82 elever har valgt 
efterskolen på Broagerland 
som sidste bastion i 
skoleforløbet.

- Vi klapper i vore små 
hænder over den fine 
tilslutning, fortæller for-
stander Jacob Hansen, som 
frygtede et elevfald, da 

man efter sommerferien 
har droppet 8 klasse. Men 
det skete heldigvis ikke.

- Vi har droppet 8. klasse, 
fordi eleverne simpelthen 
var for små. Det var for 
tidligt at komme hjem-
mefra, når man kun er 14 
år. Derfor satser vi udeluk-
kende på 9. og 10. klasse, 
fortæller Jacob Hansen. 

Ny brillebutik 
åbner i Broager
44-årige leif Havshøj 
larsen slår onsdag den 
2. september dørene op 
til en ny brilleforret-
ning på Storegade 5 i 
Broager. Butikkens navn 
er "Brilleleif", og indeha-
veren leif Havshøj larsen 
vil forhandle brillestel og 
glas til voksne og børn. 
Desuden sliber han selv 
glassene og vil lodde og 
svejse.

- Jeg kan lave det hele. 
Både briller og kontakt-
linser, siger leif Havshøj 
larsen, som håber at træk-
ke masser af brillekunder 
til. Som uddannet optiker 
har han mange års erfaring 
fra branchen.

Han er samtidig lokal-
kendt, da han er opvokset 
i Skodsbøl, og har gået 
i Broager Skole. I 2005 
vendte han tilbage til 

Broager efter at have boet 
19 år på Grønland. I otte 
år drev han selvstændig 
brilleforretning deroppe.

- Der er mange ældre 
mennesker på Broagerland. 
Jeg forventer, de vil fore-
trække at handle lokalt 
frem for at skulle køre 
helt til Sønderborg, siger 
leif Havshøj larsen, som 
lægger vægt på ærlig be-
tjening, hvor han fortæller 
kunden sin mening.

- Jeg håber, mange vil 
kigge hen og se, hvad jeg 
har at tilbyde, siger leif 
Havshøj larsen, som på 
åbningsdagen byder på lidt 
mundtgodt.

Brilleleif har åbent 
mandag-fredag kl. 9-18 og 
lørdag kl. 9-13. 

Optiker Leif Havshøj Larsen 
håber at trække masser af 
brillekunder til Broager.
 Foto Jimmy Christensen

Musik fra fire 
kontinenter i 
Broager Kirke
Der har før lydt toner fra 
fremmede himmelstrøg 
i Broager kirke. I 2004 
havde kirken besøg af fire 
musikere fra Madagascar 
og Tanzania. Og sidste år 
optrådte to thailandske 
musikere i kirken. Men 
onsdag den 9. september 
synger hele verden sam-
men i Broager kirke.

Fra det sydlige Brasilien 
kommer louis Marcelo 
Illenseer. Han spiller gui-
tar og har komponeret en 
række nye sange og salmer 
til blandt andet et stort 
verdenskirkemøde afholdt 
i Brasilien. Hans musik er 
kraftfuld og umiskendelig 
brasiliansk.

Fra de fjerne øer 
Molukkerne langt mod 
øst i øriget Indonesien 
kommer præst og kirke-
musiker, Christian Izaac 
Tamaela. Han har været 
i Danmark én gang før i 
forbindelse med Danske 
kirkedage i 2001. Her 
optrådte han sammen med 

nobelpristageren Desmond 
Tutu i TV. Chris er en 
meget karismatisk kirke-
musiker, der formår at få 
helt almindelige danskere 
til at improvisere enkle 
flerstemmige sange lige på 
stedet. Og så har han selv 
en vældig stemme.

Fra det nordvestlige 
Tanzania kommer Jenitha 
abela kameli. Hun er 
vokset op i en fattig fisker-
familie ved Victoriasøen. 
Men tidligt fik lokale 
kirkefolk øjnene op for 
hendes musikalitet. Jenitha 
har taget en bachelorgrad 
i vestlig musik fra et uni-
versitet i Iowa. Og når hun 
kommer

til Danmark dette efterår, 
har hun netop som den 
første tanzanianske kvinde 
taget en mastergrad i afri-
kansk musik fra universite-
tet i kampala, Uganda.

Jenitha har været i 
Danmark flere gange. Og 
en del af hendes korsange 
vil være kendt af danske 
folkekor og kirkekor. 
Jenitha har også optrådt i 
Broager en enkelt gang.

Musikken fra den store 

verden bliver formidlet 
af de to førende kendere 
herhjemme af verdenskir-
kemusik: Betty og Peter 
arendt, sanger/korleder 
og organist, der begge er 
vokset op i Sønderjylland. 
Nu er de musikerpar ved 
Haslev kirke på Sjælland. 
Betty og Peter har igen-
nem de seneste 18 år rejst 
jorden rundt og lært sig 
sange og salmer fra den så-
kaldt tredje verden. De har 
udgivet sangbøger og cd'er. 
Og de har medvirket man-
ge gange i forskellige Dr 
radio og TV-programmer. 
Blandt andet har de 15 
gange stået for musikken i 
Dr kirken.

Så der bliver virkeligt tale 
om en festlig koncert med 
musik fra Europa, afrika, 
asien og latinamerika. 
akkompagneret ikke bare 
af orgel og klaver, men af 
slagtøjsinstrumenter fra 
hele verden. Det meste 
af koncerten er solo- og 
korsang. Men publikum 
inviteres også til at synge 
med på et par sange. På 
dansk. 

Tak fordi du 
handler lokalt
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2 stk

4800

pr.
pose

295

2 kg

1295
Bøtte m.
380/175 gr.

500

pr. 
pose

1000

3 stk

200040001500

½ pris

3 x
250 gr.

2900

4 ltr.

16995

2995

Fiskefi let
med Remoulade

Fødselsdags
lagkage

Klit
brød

Carte D'or
900 ml

Haribo

Stødt
Melis

Coop Salat 
Tern

Hatting
Håndværker
Møllehjul
Rugfl er

Philips 
El Pærer

Lurpak
Smør 

Super 
OK Motor
Olie
10w/40

Slagterens
Hjemmelavede 
Spegepølse

B A G E R A F D E L I N G E NB A G E R A F D E L I N G E N

KUN SØNDAG KUN SØNDAG

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

1500

Frit
valg

1000
Saksesæt

Jensens
Sauce

ÅBNINGSFESTEN

Spar
 100.00

Spar
20.00

2000

Stjerne
kaster

Spar
6.00

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

Spar
24.95

Spar
8.95

Frit
valg

Spar
21.25

Spar
10.00

Fløderand

Mør oksefi let

Kohberg
Yoghurtboller
eller Jubilæums

1 ltr.

1000

pr.
1/2 kg.

3495

Pose a'
8 stk.

695

Spar
13.95

1/2 pris

Spar
8.00

Spar
 31.90

Spar
 8.00

Spar
7.00

Spar
7.00

Spar
9.95

Spa
10.95

Vi fortsætter

ÅBEN
Søndag den 

6. september 
klokken 10-16

Max 3 poser
pr kunde

Max 3 stk
pr kunde

SuperBrugsen Broager . tlf. 73441500

Broager
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SKELDE  GF
Gymnastik / volleyball / badminton 2009/2010

DAG TID HOLD VED START

Mandag 
eller 
Onsdag

18.15 til 19.15
18.15 til 19.15

Badminton Ring og få en tid 
ved Claus Clausen 
74 44 25 14

14.09.2009

Tirsdag 17.45 til 18.45 Gymnastik m.v.
fra 8 år 

Instruktør mangler 
Hjælpeinstruktør 
haves

15.09.2009

Onsdag 17.15 til 18.15 Turbofræs for piger 
og drenge
4 til 7 år

Nicole, Natasha, 
Regina og Marie

16.09.2009

Onsdag 18.15 til 19.25 Half and Half
For Mænd og Kvinder i 
alderen fra 20 til ?
Vi laver fælles opvarmning 
spiller volleyball

Peter 23.09.2009

Torsdag 18.00 til 19.15 Indendørs fodbold 29.10.2009

Søndag 10.00 til 11.00 Mor/Far og Barn
fra 1½ til 4 år

Heidi og Pia 20.09.2009

Hver 4. 
Lørdag

11.00 til 14.00 Oldies but Goodies
Hold for øvede piger fra 20 år

Cathrine
har du spørgsmål så 
ring 20 97 96 36

19.09.2009

Alle aktiviteter foregår i Eft erskoles hal. Har du spørgsmål så kontakt 
Jens Chr. Petersen telefon 74 44 18 60/ 22 15 06 62 
De to første gange er gratis prøvegange.
Kontingent børn: kr. 175,00 familiehold kr. 175,00 - Voksne: kr. 250,00

KORTSPIL I SKELDE KLUBHUS

KANASTA (kun for damer)
Starter mandag den 21.09.2009 fra kl. 13,30 til 17,30

SKAT
Starter mandag den 28.09.2009 fra kl. 19,00 til 22,30 for begyndere og øvede
Ved spørgsmål kontakt Tage Jørgensen på 74 44 25 49

HUSK allerede nu at sætte X i kalenderen ved den 24.10.2009 
da er der e� erårsfest for alle interesserede.
Hjemmeside www.skelde.com eller www.dyntskelde.dk  

SKELDE GF

Kig ind i BrilleLeifs nye forretning,
Storegade 5, Broager

Onsdag den 2. september
Vi byder på lidt mundgodt

og en kop kaffe

ÅBNINGSTIDER:
Mandag - fredag kl. 09-18 · Lørdag kl. 09-13

Telefon 3210 6310 · Mobil 2627 5827
Storegade 5, · 6310 Broager

www.brilleleif.dk · leif@brilleleif.dk

ÅBNINGSTILBUD
Glas med glidende 

overgang

kr. 998,-

NY BRILLEBUTIK 
I BROAGER

Broager Egnskor søger 
mandsstemmer. amatører 
ganske vist, men sangere 
med mod på at stå foran 
et publikum og lade stem-
men høre.

Broager Egnskor er et 

blandet kor, som har eksi-
steret siden 1941.

- Vi er for tiden omkring 
25 korsangere, der øver 
hver tirsdag fra 19-21 på 
anna Minde i Broager, 
fortæller anne rasmussen.

Dirigent er aase leinum, 

som pointerer, at nye san-
gere altid er velkomne. 

Interesserede der går 
rundt med en sanger i 
maven, kan møde op på 
anna Minde, Storegade 
33, Broager, tirsdag den 8. 
september kl. 19-21.

- Vi synger et meget blan-
det repertoire, så der er no-
get for enhver smag, siger 
den håbefulde dirigent. 

Loppemarked 
i Egernsund
Medlemmer af FrEM 
Egernsund har samlet 
mange lopper op. lørdag 

den 19. sepember slås dø-
rene op kl. 11 på P-pladsen 
ved Den gamle Skole i 

Egernsund til det store 
loppemarked. Der er næ-
sten ikke den ting, man 
ikke kan finde. Der er 
virkelig mulighed for at 
gøre en god handel. Pølser, 
øl og vand kan købes på 
pladsen. 

Stort rykind i 
SuperBrugsen
Der var mange gode grun-
de til at kigge indenfor hos 
SuperBrugsen i Broager 
torsdag, fredag og lørdag.

Hakket oksekød til halv 
pris og udlodning af 50 
bæreposer med varer til 
en værdi af 200 kr var to 

gode grunde til at møde 
frem.

Fredag eftermiddag var 
yderligere én, nemlig at 
spise to stykker kød, sa-
lat og flødekartofler for 
kun 25 kr og så høre The 
Noodles.

En fjerde var at få stillet 
nysgerrigheden. Hvordan 
ser byens dagligvarebutik 
ud efter en større til- og 
ombygning til 12 millioner 
kroner.

Og uanset grunden, så 
kunne uddeler Bent Moldt 
glæde sig over et stort ryk-
ind de tre dage. 

Tre medlemmer af Broager 
Showband diskuterede 
kunst, mens de ventede på 
at få en grillpølse. 
 Foto Jimmy Christensen

Vandt 
gratis 
bilsyn
lars kasdorf stod torsdag 
med sin fine veteranbil 
foran SuperBrugsen i 
Broager for at gøre reklame 

for Broager Bilsyn. Henved 
400 mennesker udfyldte 
en kupon for at deltage 
i lodtrækningen om fire 
gratis bilsyn.

De heldige vindere blev 
karen Petersen, Broager, 
Helle Teichert, Broager, 
Ulla Hansen, Broager, 
og Jørgen Jørgensen, 
Sønderborg. 

Egnskor søger 
mandsstemmer
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Musik og Sportsbar

Så er vores husorkester klar igen til et brag af en koncert
The Noodles spiller kun Kim Larsen, og med 2 guitarer, et stagepiano, en trommemaskine samt en 

halvakustisk bas er lyden helt speciel. Torben Nyby’s karakteristiske “ Kim Larsen stemme “ danner en 
fed front der suppleres med 3 korstemmer. Selvom bandet spiller sine egne fortolkninger af Kim Larsen 

bliver man hurtigt i tvivl om det er The Noodles der spiller eller om det er Kim Larsen himself.

Kom i god tid, der bliver rift om pladserne. Se mere på www.noodles.dk

Åbningstider: 
Mandag kl. 10.30-22.00
Tirsdag kl. 10.30-22.00
Onsdag kl. 10.30-22.00

Torsdag kl. 10.30-23.00
Fredag kl. 10.30-04.45
Lørdag kl. 10.30-04.45
Søndag kl. 10.30-22.00

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

Live 
Musik

The Noodles
Lørdag den 5/09 

kl. 13.00-15.00 og kl. 23.00-02.00

Lørdag den 12. september
kom med på en spændende tur til vadehavsøen Føhr, hvor 
vi skal besøge “Museum kunst der Westküste” i alkersum.

PrOGraM
kl. 7.45 afgang fra P-Pladsen ved Broager kirke

kl. 7.50 Egernsund Havn
kl. 7.55 ahlmannsparken Gråsten
kl. 8.00 Bageren i rinkenæs
kl. 8.15 P-pladsen ved bankocentret i kruså
Vi kører tværs over Sydslesvig til Dageböll, hvor vi sejler ud 
gennem Vadehavet med de mange halliger til Wyk på Føhr. 

Herfra fortsætter vi i bus til “Museum kunst der Westküste” i alkersum 
– et helt nyt kunstmuseum, som Dronning Margrethe indviede i sommer.

Musset rummer stor kunst af kunstnere, der har levet og 
virket langs vestkysten mellem Holland i Syd og Bergen i nord 
– bl.a Emil Nolde, Edvard Munch, anna og Michael ancher, 

P.S. krøyer, Max Bechmann og Max liebermann.
11.00-12.30 rundvisning ved museumsdirektør 

Th orsten Sadawsky (på dansk)
12.45-13.30 Frokost i museets restaurant
13.30-14.30 Tid til at gå rundt på museet på egen hånd
14.30 Busafgang tilbage til Wyk
14.45-16.20 Wyk på egen hånd
16.30 Færge tilbage til Dageböll
18.45 Hjemkomst.

Pris 450 kr, som inkluderer bus, færge, 
entré til museet, rundvisning og frokost

 Tilmelding til Gråsten Avis
på tlf. 2116 0683

Kunsttur til Føhr

Havemand søges snarest
2-3 timer dagligt

ugens 5 dage

Henvendelse til Benniksgaard Hotel, 
Mads Friis på telefon 7465 0949 

eller mobil 2233 4454

Rengøringsassistent 
søges

30 timer pr. uge i Broager Hallen. 
Tiltrædelse snarest muligt.

Yderligere oplysninger kan fås hos 
halinspektør Helle Nielsen, tlf. 7444 1864.

Ansøgningsfrist 9. september.

Ansøgning sendes til

Broager Hallen
Skolevej 5,

6310 Broager

MØDEBOOKER 
SØGES

MØDEBOOKER 
SØGES

UDFORDRINGER
Vi har travlt med mange nye spændende projekter. 
Vi mangler derfor dig, som skal ringe rundt 
til nye potentielle erhvervskunder for at booke 
møder, så vi kan komme ud og vise, at vi kan lave 
kvalitetsrengøring til den rigtige pris.

DIN PROFIL
Du er selvsikker, har drive og reagerer positivt og 
aktivt på udfordringer og pres.

OPGAVE
Opsøge nye kunder

Udarbejde rengøringstilbud

løbende opfølgning af markedssituationen

VI TILBYDER
Et varieret job i et veletableret rengøringsfi rma i 
rivende udvikling

Tiltrædelse efter nærmere aftale.

ANSØGNING
Du er velkommen til at kontakte fi rmaets indehaver 
anette Hansen tlf. 7023 0856.

Hvis jobbet tiltaler dig, ser vi frem til at modtage din 
ansøgning senest 20. september 2009.

Borggade 9B . 6300 Gråsten

Ældre Sagen Gråsten 
klar med program
Af Gunnar Hattesen

Ældre Sagen i Gråsten har 
taget hul på sit efterårspro-
gram, som byder på nye 
og forskelligartede ople-
velser til sine godt 1.200 
medlemer.

Første arrangement er 
en heldagstur til Ærø 
onsdag den 2. september. 
Onsdag den 16. september 
kommer audioNova til 
ahlmannsparken for at 
fortælle om hørelsen og 

vise, hvad der kan gøres. 
14 dage senere er der besøg 
på Gråsten landbrugskole, 
hvor forstander Peder 
Damgaard tager deltagerne 
på rundvisning på den 
store bedrift.

Senere på efteråret byder 
Ældre Sagen blandt andet 
på et foredrag med sogne-
præst anette Hedensted, 
aabenraa, som fortæller 
om "Giv livet og hinanden 
en chance" og regions-
formand Carl Holst (V) 

kommer onsdag den 11. 
november til Gråsten for at 
fortælle om de sønderjyske 
sygehusplaner og det frie 
sygehusvalg.

Formand for Ældre 
Sagen, Ebbe Johansen, pe-
ger på, at programmet også 
byder på whist og skat, 
bridge, kegling, petanque, 
seniordans, vandgymna-
stik i Marina Fiskenæs 
og træning i Gråsten 
Fitness. 

Formand for Ældre Sagen i 
Gråsten, Ebbe Johansen, er 
klar med det nye program, 
som byder på masser af gode 
oplevelser. 
 Foto Jimmy Christensen
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Åbent hus
Vores � lialchef Jens Steffensen har valgt at gå på 

pension. Ny � lialchef bliver Conny Feddersen, der 

kommer fra jobbet som kunderådgiver i afdelingen.

Vi markerer chefskiftet med

åbent hus

torsdag den 3. september fra kl. 14 til 17

i vores lokaler, Skolegade 1, Kliplev,

hvor det vil glæde Conny og Jens at sige goddag og 

farvel til kunder, forretningsforbindelser og andre 

venner af banken.

Velkommen til et par hyggelige timer!

Skolegade 1, Kliplev

6200 Aabenraa

tlf. 74 37 61 20 

sydbank.dk

77
32

.0
80

9

Jens Steffensen

Conny Feddersen
KLIPLEV SNEDKER- OG
TØMRERFORRETNING
v/ Ervin S. Moldt

LILLEGADE 12 · KLIPLEV
6200 AABENRAA
TELFON 74 68 77 40
MOBIL 20 78 57 70
TELEFAX 74 68 77 41

Møde i 
Kliplev
kliplev Pensionistforening 
starter onsdag den 2. sep-
tember kl.14.30 efterårets 
møderække. Jens Jaenicke 
vil fortælle om "Hvad vor 
generation måtte lægge ryg 
til".

Der er kaffebord, og for-
manden Maja langelund, 
håber, på god tilslutning. 
Det er helt nødvendigt, at 
medlemmerne bakker op 
om foreningen, hvis den 
fortsat skal virke. 

Sommerfest 
for ældre
Vennekredsen for 
kliplev Plejehjem hol-
der søndag den 13. sep-
tember kl. 11.30 deres 
årlige Sommerfest på 
Stevninghus. Det er sæd-
vanen tro et arrangement, 
som mange ældre ser hen 
til, og deltagerantal er al-
tid stort.

Er man heldig med vej-
ret, som man har været det 

i mange år, er det en gan-
ske dejlig dag ude i den 
frie natur med et hyggeligt 
samvær.

Menuen består af 

frikadeller og kartoffel-
salat, kaffe og kage. Det 
koster 60 kr at deltage, 
men så bliver der også lod-
trækning om fine gevinster 
på adgangsbilletten.

Tilmelding kan ske til 
anne Jesen tlf. 7468 7564 
eller Christine Jessen tele-
fon 7468 7509. 

40 spiller krolf
Af Jens Jaenicke

kliplev krolf er blevet en 
succes. Siden starten i for-
året spiller 40 faste med-
lemmer hver onsdag på 
banen i kliplev. klubben 
holder klubmesterskaber 
onsdag den 2. september, 
og flere præmier er parate 
til uddeling.

Man håber fra kluble-
delsens side, at man næste 

år vil kunne friste med en 
pokal, samt måske deltage 
i udenbys turneringer.

- Et lokalt firma er meget 
velkommen til at indstifte 
en pokal, siger Gotthardt 
Saustrup, der var med til 
at starte krolfspillet, som 
foregår i regi af Ældre 
Sagen i lundtoft. 

490 tilmeldte
Billetsalget til årets ok-
toberfest i kværs går 
forrygende. Det oplyser 
formanden for kværs-
Tørsbøl Ungdoms- og 
Idrætsforening, Hans 
lenger.

Festen finder sted lørdag 
deen 24. oktober kl. 19-
02, og der er allerede solgt 
490 billetter.

P.P. Tough and the 
rattlesnakers spiller op 
til dans sammen med fem 

mands bandet Groove 
Gallery.

Der er plads til 550 del-
tagere, og Hans lenger 
forventer, at de sidste 60 
billetter vil være solgt i 
løbet af ret kort tid. 

Kliplev Keglecenter 
fejrer 20 års jubilæum
kliplev forenede 
kegleklubber fejrer lørdag 
den 12. september sit 20 
års jubilæum.

En af drivkræfterne gen-
nem alle årene er Hans 
Frederiksen.

- Den selvejende insti-
tution blev stiftet i 1989 
og samme år blev hus og 
keglebane bygget på en 
grund købt af kliplev 
Forsamlingsgård, fortæl-
ler Hans Frederiksen, som 
erindrer, at hus og kegle-
baner blev financeret ved 
et pænt beløb fra kliple' 
Mærken og flere min-
dre sponseringer samt et 
realkreditlån.

- Og ikke mindst ved 
hjælp fra nogle lokale 
håndværkere, der arbej-
dede uden at hente den 
store gevinst på opgaven, 
husker Hans Frederiksen.  
keglecentret er gennem 

alle årene drevet med ud-
lejning til ca 20 kegleklub-
ber. Flere af klubberne er i 
dag de samme som for 20 
år siden.  - Dertil er der 
en del udlejning til virk-
somheder og andre sam-
menkomster, der kan leje 
keglebaner og klublokale 
med eventuel mad og drik-
ke. Det sidste har gennem 
årene været muligt gennem 
et samarbejde med kliplev 
Forsamlingsgård, fortæl-
ler Hans Frederiksen.  De 
timetakster der blev sat og 
betalt af kegleklubberne i 
1989 er i dag 10 procent 
lavere end dengang.

- Så det er ikke lejepri-
serne, der skal holde nogle 
væk. Trods de lavere priser 
har huset en solid øko-
nomi i dag, nævner Hans 
Frederiksen, som tilføjer, 
at belægningen er helt til-
fredsstillende, selv om der 

altid vil være plads til et 
par klubber mere.

- Det er overvejende den 
lidt ældre generation, der 
interesserer sig for kegling 
og keglesporten. Og der 
er flere af klubberne, der 
deltager i turneringer in-
denfor ældrekegling, siger 
Hans Frederiksen.  20 
års dagen markeres ved 
et åben hus arrangement 
lørdag den 12. september, 
hvor huset er vært ved en 
buffet og lidt musikalsk 
underholdning.  Der vil 
også være mulighed for at 
prøve at kegle. Det kunne 
måske opmuntre nogle til 
prøve keglesporten. 

Tak fordi du 
handler lokalt
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Succes i 
Felsted
Der var rigelig med akti-
viteter for både børn og 
voksne, da den årlige by-
fest i Felsted løb af stablen. 
Formand for Felsted Ugen, 
Henrik Christensen, er en 
glad mand.

- Det var dejligt at se den 
store lokale opbakning, 
siger Henrik Christensen. 
Største succes var uden 
tvivl Felsted revyen, som 
lørdag aften samlede 270 
mennesker til en morsom 

forestilling i Felsted 
Hallen. Om eftermidda-
gen overværede godt 100 
mennesker generalprøven, 
og det var væsentligt flere 
end sidste år.

lottospillet torsdag aften 
trak 225 mennesker af 
huse, og fredag aften var 
200 mennesker til spisning 
af helstegt gris i teltet. 
Fyrværkeriet ud på aftenen 
imponerede alle.

- Jeg forventer et pænt 
overskud, men vi har 
endnu ikke fået det 
gjort op, siger Henrik 
Christensen. Overskuddet 
skal gå til indkøb af en 
hjertestarter. 

Der var høj aktivitet lørdag 
eftermiddag, hvor de frivil-
lige brandmænd spillede 
fodbold med vandslanger.
 Foto Jimmy Christensen
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FELSTED 
MENIGHEDSRÅD

arrangerer 

SOGNEUDFLUGT
torsdag den 10. september 2009

PROGRAM FOR TUREN:
kl. 9.00 morgenkaff e i Graverhuset

kl. 9.30 (cirka) Afgang fra Felsted i Quorps busser
rundvisning i hannerup kirke ved Fredericia

middag på restaurant ”hannerup skov” 
rundvisning på kolding landbogård

kaff e på ”den gyldne hane” i 
”den geografi ske have” i kolding

kl. 17.30 (cirka) Forventet hjemkomst

Pris: kr. 100,- pr. person

tilmelding inden den 3. september 2009 til:
elise larsen tlf. 74685581 eller 
birgit skov bendtsen tlf.74685637

Kværs Hallen er en 
foreningsejet hal
Bestyrelsen for Kværs/Tørsbøl 
UIF og Den Selvejende 
Institution Kværs Hallen.

På baggrund af nogle ke-
delige rygter om, at kværs 
Hallen i december 2008 er 
blevet foræret til kommu-
nen, har bestyrelserne for 
kTUIF og Den Selvejende 
Institution kværs Hallen 
besluttet at redegøre for, 
hvordan det hele hænger 
sammen.

ligeledes siger rygterne, 
at den nye ”Multihal”, 
som foreningen skal 
bygge, også skal foræres 
til kommunen. Det er en 
misforståelse.

 rygterne må komme 
fra nogen, der enten er 
misinformeret eller fuld-
stændig har sovet i timen. 
Der har endda været et 
stort formøde, en stif-
tende generalforsamling 
samt forklaring i Jydske/
Vestkysten, Gråstenavis 
og kTUIF-NyT. Den frie 
fantasi lever endnu.

Her er det korrekte:
kværs/Tørsbøl UIF op-

førte i 2001 ved frivillig ar-
bejdskraft og dels ved egen 
finansiering kværs Hallen. 
Foreningen ydede 2,1 mio. 
kr. og ca. 25.000 frivil-
lige arbejdstimer. Gråsten 
kommune gav grunden, 
3 mio. i anlægsudgifter 
samt overtog de ansøgte 
driftsudgifter 267.750 kr. 

inkl. moms årligt. En stor 
flot indsats af borgerne i 
lokalområdet og et godt 
samarbejde med Gråsten 
kommune. Der blev mel-
lem kværs/Tørsbøl UIF og 
Gråsten kommune udfær-
diget og tinglyst en drifts- 
og lejeaftale. Foreningen 
skulle herefter selv stå for 
alt drift/arbejde i kværs 
Hallen. Hallen blev en 
foreningsejet hal. 

Efter kommunesam-
menlægningen, hvor vi nu 
hedder Sønderborg kom-
mune, skulle mange ting 
samles og harmoniseres. 
Sønderborg kommune 
oplyste midt i 2008, at de 
juridisk ikke kunne ud-
betale driftstilskud til en 
hal, som en idrætsforening 
ejede. Den skulle laves om 
til en Selvejende instituti-
on. Sønderborg kommune 
oplyste, at det gerne måtte 
være den samme bestyrelse 
som idrætsforeningen. Vi 
skulle blot have særskilt 
møder, regnskab, referater 
m.m.. Det kunne måske 
være en fordel, at der var 
nogle af de samme per-
soner, der sad i de to be-
styrelser, idet mange ting 
hang sammen med idræts-
foreningen. Ved samme 
lejlighed skulle der også 
udformes en ny drifts-
aftale med Sønderborg 
kommune, den gamle fra 
Gråsten skulle dog stadig 

være gældende, hvor den 
nye ikke trådte ind.

Foreningen havde tidlige-
re, og gjorde det igen, søgt 
om flere penge til driften 
af hallen, så man kunne 
ansætte en servicemedar-
bejde på fuld tid. Dette 
ville lette det store frivillige 
arbejde meget. Dette blev 
bevilliget af kommunen. 

Idrætsforeningen satte 
sig herefter ned og udfær-
digede forslag til nye ved-
tægter for ”Den Selvejende 
Institution kværs 
Hallen”. kommunen 
kom med et udkast 
vedr. den nye ”drifts- og 
samarbejdsaftale”. 

Jens Viggo Hansen, 

Solveig Fischer og Hans 
lenger var til møde med 
kommunen, hvor både 
vedtægter og drifts- og 
samarbejdsaftale blev gen-
nemgået. Begge umiddel-
bart godkendt. Foreningen 
ville dog hjem og frem-
lægge det for hele besty-
relsen og udvalgene. Både 
ved formødet samt den 
stiftende generalforsamling 
den 18. december 2008 
blev vedtægter og drifts- 
og samarbejdsaftale god-
kendt. En rigtig god aftale 
og stadig vor egen hal. 
Efterfølgende har besty-
relsen for ”Den Selvejende 
Institution kværs Hallen” 
ansat Hans Jørn Slothuus 
som service medarbejder. 
alt regnskab, driftsudgif-
ter, lønsedler, meget frivil-
ligt arbejde m.m. udføres 
stadig af bestyrelsen for 
kværs Hallen og andre 
ildsjæle fra lokalområdet.

altså kværshallen er 
overhovedet ikke nogen 
kommunal hal, hvilket den 
nye ”Multihal” heller ikke 
bliver. Vi har dog et rig-
tig godt samarbejde med 
Sønderborg kommune. 

Hans Lenger, Kværs Hallen.
 Foto Jimmy Christensen

Skiftedag i 
Sydbank i Kliplev
Efter 12 år i spidsen for 
Sydbank i kliplev går fi-
lialchef Jens Steffensen på 
pension. Den snart 65-åri-
ge bankchef overlader 
nu rorpinden til 48-årige 
Conny Feddersen.

- afdelingen har 1600-
1800 kunder, som vi alle 
er dus med, fortæller Jens 
Steffensen, der hver dag 
cykler de 30 km fra hjem-
met i Bov til arbejdspladsen 
i kliplev og tilbage.

- Mange af vore kunder er 
ældre, som hæver kontanter 
i banken. Vi har heldigvis 
også fat i de unge, og man-
ge af dem vedbliver med at 
være kunde i banken, selv 
om de rejser væk fra egnen, 
nævner Jens Steffensen, der 

stammer fra Odderegnen. 
Han startede i i Danske 
Bank i Vejle, hvor han blev 
udlært. I 1968 kom han 
til Danske Bank i Tønder. 
Fem år senere skiftede han 
til Sydbank i kruså.

- Det har været nogle 
dejlige år. Jeg kommer til at 
savne kunderne, kollegerne 
og de daglige cykelture, 
siger Jens Steffensen, som 
fremover vil spille golf i 
Benniks gaard Golfklub, 
cykle og ikke mindst slappe 
af i fritidshuset i Skåne. 

Chefskiftet markeres 
med åbent hus torsdag den 
3. september fra kl. 14 til 
17 i bankens lokaler på 
Skolegade c1 i kliplev. 

Jens Steffensen overlader rorpinden til 48-årige Conny 
Feddersen, der der bor i Kollund. Foto Jimmy Christensen

Arrangør:

Foreningen for
Forsamlingsgården

Sundeved

BIRGITTE ARENDT
LEVENDE FORTÆLLING

”Kys jorden” – Når glæden � yder over”

En levende fortælling  om  glæden  i 
alle afskygninger – og om smerten

på Forsamlingsgården Sundeved, 
Vester Sottrup

ONSDAG DEN 2. SEPTEMBER 
KL. 19.30

Entre inklusiv kaffe kr. 100,-

Tak fordi du 
handler lokalt

Broager ˙ Egernsund ˙ Kruså ˙ Kliplev ˙ Felsted ˙ Sundeved ˙ Dybbøl
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Gråsten slotskirke
 Søndag den 6. september kl. 10.30 

ved Mai-Britt Knudsen

Adsbøl kirke
Søndag den 6. september kl. 19.30 
ved Marianne Østergaard Petersen 

(aftenkaffe i klubhuset efterfølgende)

kværs kirke 
Søndag den 6. september kl. 10.30 

ved Kevin O. Asmussen

broAGer kirke
Søndag den 6. september kl. 10.30 

Gudstjeneste ved K.K. / S.K.S.

Felsted kirke
Søndag den 6. september kl. 10.00 

ved Hans Jørgen Østergaard

eGernsund kirke
Søndag den 6. september 

kl. 9.00 ved Birgitte H. Licht

rinkenæs kirke
Søndag den 6. september 

kl. 10.30 Rinkenæs Korskirke ved 
Marianne Østergård Petersen

kliplev kirke
Torsdag den 3. september kl. 14.30 
Gudstjeneste på Kliplev Plejecenter 

ved Eva Wiwe Løbner
Søndag den 6. september kl. 10.00 

ved Eva Wiwe Løbner

vArnæs kirke
Søndag den 6. september kl. 9.00 

ved Hans Jørgen Østergaard

ullerup kirke
Søndag den 6. september kl. 9.00 

ved Vibeke von Oldenburg

nordschleswiGsche 
Gemeinde

(Den tyske frimenighed)
Søndag den 6. september 

ingen gudstjeneste

Gudstjenester

Kliplev Keglecenter

INVITATION
I september dette år er det 20 år siden, 

vi indviede Keglebanen i Kliplev

Det vil vi gerne markere ved at invitere alle 
medlemmer af vore klubber, samarbejdspartnere 

og alle andre interesserede

Vi inviterer på

Musikalsk underholdning
Fri buffet og fadøl kl. 11 til 13

Og mulighed for at prøve at kegle

Lørdag den 12. september kl. 10 til kl. 15

Af hensyn til planlægning og madforsyning
må vi have en tilmelding med antal

senest den 3. september til:

hansfrederiksen@mail.tele.dk
eller telefon 22 90 75 07

Læsekreds
i Sognegården

Der læses 6 bøger, som gennemgås og 
diskuteres 6 mandage i vinterhalvåret.

Leder er Rune Wulff Christensen, Cand. Mag. 
i Nordisk Litteratur og kommunikation.

Vi holder kaffepause og skiftes 
til at tage kage med.

Pris ca. 220 kr i alt.

Max. deltagerantal 20.

Vi skal læse følgende bøger:

5/10: Margaret Skjelbred: Andrea D
Afhentes ca. 1/9

2/11: Karsten Lund:
Den amerikanske sømand

Afhentes ca. 1/10

4/1-2010: Alaa al-Aswany: Jacobians hus
Afhentes ca. 1/12-2009

1/2: Maria Ernestam: Hundens ører
Afhentes ca. 1/1-2010

1/3: Jens Christian Grøndahl:
Fire dage i marts
Afhentes ca. 1/2

12/4: I. P. Jacobsen: Niels Lyhne
Afhentes ca. 1/3

Tilmelding til Eva Frederiksen, 
telefon 74442923 / 41982923
senest den 8. september 2009

For alt opmærksomhed ved 
min 90 års fødselsdag.

Hilsen Jens Uff e

Hjertelig tak

til jer mange, som under mit sygdomsforløb 
har glædet mig med besøg og på anden måde 
at have vist, at mit vé og vel ligger jer på sinde 

- det har gjort og gør mig stadig godt.
Tak skal I ha’.

Inger Cording, Alnor

Tak

der afholdes

Gammeldags
Aften

 Fredag den 25. september kl. 18:00
på Kværs Forsamlingshus

Der er bindende tilmelding og alle er velkommen.
Der kan vælges mellem to retter mad ved tilmelding

ret 1, Eisbein mit sauerkraut
ret 2, Brunkål med kogt fl æsk

Efterretten består af gammeldags sødsuppe
Der er indregnet to genstande under spisningen

Der sluttes af med kaff e og småkager
Deltagelsen koster 150 kr. pr. person

Der er musik hele aftenen som leveres af et 
6 mands Harmonika orkester fra Vojens

Arrangører er
KVÆrs FOrsAMLInGsHus 

K.t.s. PensIOnIstFOrenInG
Tilmelding til kasserer kurt Christensen på 

telefon 74 65 93 43 senest den 13. september. 
Husk der er bindende tilmelding.

Vel mødt og god fest

HusK

Broager Kirke
Verdensmusik

ONSDAG DEN 9. SEPTEMBER
KL. 19.30

Louis Marcello Illenseer, Brasilien
Christian Izaac Tamaela, Molukkerne, Indonesien

Jenitha Abela Kameli, Tanzania
Betty og Peter Arendt

Entré 50 kr

Vinen fra Henning larsen 
i Ullerup fik en sølvmedal-
je med et pointtal på 16,5 
ud af 20 mulige. Det skete 
da Foreningen af Danske 

Vinavlere kårede de bedste 
vine fra årgang 2008.

Hæderen opnåede 
Henning larsen ved det 
netop overstående 

vinskuearrangement i 
silkeborg. 

Sølv til vin fra Ullerup
Lidt 
udover det 
sædvanlige

Gråsten
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Hørt i byen
Bent Iskov, indehaver af 
BI tæpper & gardiner, 
har nydt en uges som-
merferie på Cypern.

Ingeborg Gorrsen fra 
alnor samlede torsdag 
sine 11 børn og børne-
børn til en hyggelig sam-
menkomst for at mindes, 
at det netop var 100 
år siden, at den kendte 
folketingsmand Peter 
Gorrsen kom til verden i 
keldstrup ved Haderslev.

Bent Høve, der i 33 år 
var konservativt medlem 
af kommunalbestyrelsen 
i Broager, fejrede forle-
den sin 70 års fødselsdag 
med åbent hus i Dynt. 
Der kom 120 mennesker. 
Et 14 mands jagtorkester 
overraskede ham med 
dejlig musik. Også Peter 
Brodersens jazzorkester 
spillede. "Det blev mit 
livs fødselsdag", lød det 
bagefter fra fødsellaren.

Tryllekunstner Heinz 
Saxburger var fredag aften 
af biskop Niels Henrik 
arendt inviteret til at op-
træde ved den årlige mid-
dag for Stiftets provster 
og ansatte i Bispegården i 
Haderslev. Det var et for-
midabelt publikum, som 
Heinz Saxburger nød at 
optræde for. 

ruth Warming fejrede 
forleden sin 80 års fød-
selsdag med en hyggelig 
damefrokost for 18 ven-
inder på Den Gamle kro.

Gråsten og Omegns 
Pensionistforening op-
starter med lottospil fre-
dag den 4. september kl. 
19.00 i ahlmannsparken. 
Sædvanen tro bliver det 
med Svend aage Jarnum 
som opråber.

Der er tilmeldt 63 per-
soner til udflugten man-
dag den 7. september til 
Den Gamle By i Århus. 
Deltagerne skal på hjem-
vejen spise middag på 
Viuv kro ved kolding. 

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

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.

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 KRGOD 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

KVÆrs tØrsBØL snOruM
PensIOnIstFOrenInG

Heldagstur
torsdag den 17. september

Turen går til Danmarks 
Industrimuseum i Horsens 

kl. 7.15 Start Gråsten Banegård 
kl. 7.30 kværs Forsamlingshus

Der bliver ophold undervejs til Horsens,
hvor vi får morgenkaff e og rundstykker.

Eftermiddagskaff e i Horsens og aftensmad 
på Viuv kro. Hjemkomst cirka kl. 20.00

Pris 150 kr pr. person
Tilmelding fra den 2. til den 10. september

til Carl ratfelder tlf. 74 65 95 54 eller 50 48 47 75
Venlig hilsen Bestyrelsen

Lej din 
trailer

hos
Statoil 

Gråsten

Ring 74 65 17 48

MODESHOW OG TØJSALG
ONSDAG DEN 9. SEPT. KL. 14.00

Aktivitetscenteret
Forsamlingsgaarden Vester Sottrup

”Smart tøj - til gode priser”
Fra Damernes butik

Kaffe med kage og entre kr. 40,-
Alle er velkommen

Souschef i SuperBrugsen 
Gråsten, Bjarne andersen, 
fylder onsdag den 9. sep-
tember 60 år. Hans imøde-
kommende væsen gør ham 
til en vellidt kollega, der 
er kendt for sin flid og sit 
venlige sind.

Bjarne andersen har i 
næsten 40 år været ansat 
i SuperBrugsen Gråsten, 
og er blevet en institution, 
og med sine egne lune 
ord, mener han, at både 
SuperBrugsen og han selv 
er i god trivsel.

Han er født i Egernsund, 
og blev udlært i 1969 i 
Brugsen i Broager. Året 
efter blev han ansat i 
Gråsten. Det blev til 31 
år under uddeler kaj 
Clausen og foreløbig 8 

år under uddeler Jesper 
Thomsen.

- Da jeg startede, var 
vi 7 ansatte og butikken 
havde en omsætning på 
2,1 millioner kroner. I dag 
har vi 55 ansatte, og om-
sætningen er oppe på over 
110 millioner kroner, siger 
Bjarne andersen, som altid 
har været glad for at gå 
på arbejde. Der er nemlig 
ifølge ham et helt ualmin-
deligt godt arbejdsklima i 
butikken.

- Hverdagen i butikken 
er aldrig kedelig. Der sker 
altid noget nyt. I den tid 
jeg har været ansat, har 
vi bygget om og udvidet 
hvert 3-4 år. Det har al-
drig været kedelig, fortæl-
ler Bjarne andersen, som i 

over 30 år har været med-
arbejdernes repræsentant i 
bestyrelsen.

- Så længe det er sjovt, 
bliver jeg ved, siger Bjarne 
andersen, der næste år kan 
fejre sit 40 års jubilæum i 
SuperBrugsen Gråsten

Han bor i Egernsund og 
er gift med annette, der 
stammer fra Nybøl Mark. 
I det gæstfrie hjem er op-
vokset to piger. Han har 
tre børnebørn.

Gennem 35 år har 
han holdt ferie to gange 
om året i lønstrup i 
Vendsyssel. Fødselsdagen 
fejres sammen med den 
nærmeste familie. 

Souschef Bjarne Andersen 
fylder 60 år. Siden 1970 
har han været ansat i 
SuperBrugsen Gråsten. 
 Foto Jimmy Christensen 

Glad for at gå 
på arbejde
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Fødselsdag 

3 stk

10000

5 stk
kun

8500

vælg mellem
fransk og grov

1200

10 stk

1500

ta’
2 pakker

18900

kun

500

1200 gr

2900

Fersk
Svinemørbrad

Knoor
lasagne

Stryhns
Leverpostej
stor

Frugtmarked
æbler og
pærer

Libero
bleer
fl ere
varianter

Thise
økolgisk 
minimælk

Hel fersk dansk 
kylling

1 kg
kun

3900

3 pakker

2900

4 poser

4500

Mager hakket 
oksekød
8-12%

Lurpak
smør

Coop Grøntsags
blandinger
fl ere
varianter

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

Gråsten
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