
EGERNSUND & KVÆRS EL-SERVICE

SPAR PÅ 
VARMEN

- Vi er autoriseret forhandler 
af Panasonic varmepumper

El-installatør H.J.Paulsen 
Nyvej 5 · 6320 Egernsund 

RING OG FÅ ET TILBUD TELEFON 74 44 25 80

Tlf. 74 48 50 57

900 m2 
bad-udstilling

Tlf. 74 48 50 57Tlf. 74 48 50 47

CH-Regnskab

Regnskabskonsulent

Rita KnudsenConny Hansen

Mobil +45 20 22 63 52
ritachregnskab@hotmail.com

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
chregnskabsservice@hotmail.com

X-Factor
menu
til 2 personer

2 stk hvidløgsbrød
500 gram okseroastbeef med hvidløg eller gyros
1 bakke græske kartofl er
1 bakke bønne salt med bacon og løg
1 fl aske rødvin eller hvidvin

Pris 20000

X-Factor
Børnemenu
til 2 børn

2 stk skinkespyd
2 skåle kartoffelmos med sauce
2 stk Annasbrød med ost
2 ½ pære med ribsgele
1 fl aske børne champagne

Pris 10000

Gråsten

Tlf. 73 65 26 10 . www.talent-for-butik.dk

Lidt ud over det sædvanlige

Let løbesko 
Dame

49995

KOM I FORM MED
RASMUSSEN SKO

Let 
sportssko
Herre Dame

29995

Let løbesko
Herre

49995

Let indendørs 
sko
Drenge

20000

Anlæg af have
samt � isearbejde

Støbning af sokkel, opsætning af haller
Træfældning, butik med granit
Vedligeholdelse af udearealer
Havetegning udføres
Levering af sand, støbemix, grus, skærver m.m.

Bente & Mogens Kaehne
Felstedvej 22, 6300 Gråsten
Tlf 74652855 / 51744946
www.ladegaardskov.dk

Aase Nyegaard sagde skål i Kværs
Af Søren Gülck

Borgmester Aase Nygaard 
kiggede lørdag forbi Kværs 
Hallen med en kasse øl, 
hvor frivillige er i gang med 
at opføre den nye multihal. 

Efter planen skal hallen 
stå færdig i forsommeren 
2011. Som det ser ud, 
holder såvel tidsplan som 
økonomien sig inden for 
rammerne.  

Borgmesterbesøget var 
plaster på såret over fravæ-
ret ved det netop afholdte 
rejsegilde, hvor vigtige 
budgetforhandlinger kom 
i vejen.

Det kæmpe frivillige ar-
bejde, som borgerne lægger 
for dagen i Kværs gjorde 
indtryk på Aase Nyegaard, 
og viser med al tydelighed, 
at borgerne mener det, når 
de siger, yderområderne 
skal udvikles. 

Uge 41
12. oktober 2010
3. årgang

Telefon
21 16 06 83
29 25 95 50 

Tak fordi 
du handler 

lokalt

mailto:ritachregnskab@hotmail.com
mailto:chregnskabsservice@hotmail.com
http://www.talent-for-butik.dk
http://www.ladegaardskov.dk


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

Annonce 
konsulent 
Jimmy Christensen
lundtoftvej 4, Kværs
6300 gråsten
Telefon 29 25 95 50
graastenavis@hotmail.dk

Grafisk 
tilrettelæggelse 
Hans-Ole Nielsen
graphos – grafisk Industriel 
produktion
www.graphos.dk
graasten-avis@graphos.dk

www.graasten-avis.dk 
redaktion@graastenavis.dk 
annonce@graastenavis.dk

Redaktionel 
medarbejder
Helle gyrn

hellegyrn@gmail.com

Regnskab
CH regnskabs 
service
Conny Hansen
gråstenvej 15 A 
Felsted
Telefon 74 68 56 00

Kontor: Slotsgade 8, 6300 gråsten
Åbningstider: Tirsdag kl. 10-12, onsdag kl. 13-15, 

Fredag kl. 13-15 eller efter aftale

Slotsgade 26 Gråsten  Altid et besøg værd

RING 74 65 17 48

Halifax
Nygade 1 · 6300 Gråsten ·Tlf. 74650815

÷60%
Total ophørs 
slutspurt

på alt børnetøj
Udsalgsvarer

Ta’ 3 stk.

75 kr
Kr. 3750,-
FRIT LEVERET
i resten af september

Mobil: (+45) 50-538-112
www.security-syd.dk

Trådløs GSM Alarm
Pakke med
berøringsfrit
LCD panel

Kværs kæmper for 
frivilligt brandværn
Om få dage afgøres det, 
hvor mange frivillige 
brandværn Søn der borg 
Kom mune skal have i 
fremtiden. Brand kap tajn 
Ervin Christensen fra 
Kværs-Tørsbøl Fri vil lige 
Brand værn advarer om at 
lukke brandværn.

Det man er i gang med, 
er som at tisse i bukserne 
en vinterdag, lyder det 
bramfrit fra brandkaptaj-
nen, som glæder sig over, at 
man i Aabenraa Kom mune 
blev klogere og har ændret 
mening.

Ervin Christensen kriti-
serer planen om at lukke 

brandværn som et typisk 
kommunalt eksempel.

Nogle embedsmænd har 
siddet ved et skrivebord og 
beregnet en besparelse. Her 
og nu ser det måske ud til, 
at der er en lille gevinst på 
det, men i det lange løb 

vil det blive dyrere, mener 
brandkaptajnen og peger 
på, at en brandmand ikke 
må køre til et brandsted i 
sin egen bil.

- Hvis han ikke kommer 
med i første udrykning, 
kan han bare køre hjem 
igen. Så kan han stå der og 
se, at et naboværn bliver 
tilkaldt som assistance, 
fordi der mangler mand-
skab. Det gider en rigtig 
brandmand ikke. Enten 
stopper han eller også 
skal man til at investere 
i mandskabsbusser til de 
enkelte brandværn for i det 
hele taget at holde på de 
brandmænd der er tilbage. 
Det er direkte topstyring 
man er i gang med, siger 
Ervin Christensen, som rå-
der politikerne til at træde 
varsomt. 

Kværs-Tørsbøl Frivillige Brandværn er i fare for at blive lukket.

Gråsten rykker op i serie 3
gråsten Boldklub tog 
lørdag til Bolderslev velvi-
dende, at med en sejr ville 
oprykningen være i hus. 
For at give spillerne den 
bedst mulige opbakning 
havde bestyrelsen bestilt en 
bus, hvor også en del pub-
likum valgte at køre med 
for at støtte holdet.

Spillerne var tydeligt 
mærket af nervøsiteten, 
og fra starten af kampen 
kunne man tydeligt se, at 
gråsten havde fået gum-
miben. Kun målmand 
Christian Schøning, 
Anders Stokholm og de to 
rutinerede spillere Henrik 
Weidmann og Michael 

Jessen, spillede op til de-
res normale niveau. Men 
gråsten sad trods alt på 
kampen og 5. min inden 
halvleg kunne Henrik 
Weidmann med et hoved-
stød efter hjørne bringe 
gråsten foran 1-0.

Desværre for gråsten 
fik Bolderslev mere og 
mere blod på tanden, 
og som 2. halvleg skred 
frem, pressede de mere og 
mere på. Det var tydeligt, 
at gråsten måtte fighte 
sig til kampens ende. 
Målmanden Christian 
Schøning måtte flere gange 
hive en klasse-redning 
op af posen for at holde 

buret rent. Da dommeren 
endelig fløjtede af, var det 
da også en tydelig glad og 
stolt cheftræner, rasmus 
ringgaard, der med glæ-
destårer trillene ned af kin-
derne kunne løbe ind og 
hylde sin målmand for den 
fremragende præstation.

gråstenspillerne brød ud 
i jubel og mange flasker 
champagne fik propperne 
sprunget af, inden spillerne 
gav cheftræner rasmus 
ringgaard den obligatori-
ske lufttur, og som tradi-
tionen byder smed ham i 
bruseren fuldt påklædt. 

Gråsten fejrede 
oprykning
gråsten Boldklubs 1. hold 
fejrede oprykningen til 
serie 3 med manér. Holdet 
holdt sejrsfesten hos midt-
banespiller per grohnheit i 
Sønderborg.

- Derefter gik vi med poli-
ti-escorte syngende gennem 
byen ned til Buddy Holly, 
som havde inviteret os til 

opryknings-bytur. De gav 
os lidt til halsen i opryk-
ningsgave, efterfulgt af eks-
tremt billige priser på drik-
kelse, så vi kunne fejre det, 
fortæller en lykkelig chef-
træner rasmus ringgaard 
og tilføjer, at diskoteket 
havde sat gråstenpigen 

Stine rasmussen til at være 
vores bartender.

Hun er kæreste med 
Michael Eilersen der 
ejer Buddy, og datter 
til Søren rasmussen. 
Michael Eilersen og Søren 
rasmussen har Statoil i 
gråsten. Derudover havde 
Benny gisselmann Ok 
benzin, sponsoreret drik-
kevarer til festen hos per 
grohnheit. Så det blev en 
aften ingen af spillerne no-
gensinde vil glemme. 
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VI SPARKER EFTERÅRET I GANG 
MED RABATTER SÅ DET BATTER

Velkommen til 

OVERTØJSSALG

ALLE SKINDJAKKER
I BUTIKKEN

÷20% RABAT
Fratrækkes ved kassen

ALLE VINDJAKKER
fra 
 

 

Kig ind og 
få varmen

 

Schmidt & Dreehsen
Nygade 7 – 6300 Gråsten – Telefon 74 65 09 86
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Kværs Autoophug ApS
Tlf. 74659590 - 21299590

Salg af nye og brugte reservedele
Afhentning af skrot med kranbil

Reparationer udføres i nyt værksted

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

ALT I 

SERVICE/SALG












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

Gråstenvej 38 • Felsted
Tlf.: 7468 6066
www.felsted-radio.dk

SA LO N H ELEN
D A M E -  O G  H E R R E F R I S Ø R
V a r n æ s  V e s t e r v e j  4 a ,  V a r n æ s

6 2 0 0  A a b e n r a a
T l f .  74  6 8  0 0  8 6

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

FELSTED 
FORSAMLINGSHUS

Henvendelse 
vedr. udlejning:

Telefon 74 68 59 29

H. Børge Hansen
Entreprenør
Tlf.: 74 68 00 00
Mobil: 21 28 50 30

Velkær 11 - Gammel Skovbøl - 6200 Aabenraa

Kalø Badehotel Aps
Kaløvej 12 · 6230 Rødekro  Tel. 74 66 21 31

mail@kalvoebadehotel.dk
www.kalvoebadehotel.dk

CH-Regnskab
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

Køl – Frost -
Varmepumper

FRI-KØL
aut.kølefirma
v/Dion Jensen

dj@fri-koel.dk /tlf30516434

Bent Christensen
Tømrer- & snedkerforretning ApS

Planetvej 4, 6300 Gråsten
Tlf. 73 65 15 15, fax 73 65 15 16, Mobil: 29 16 61 03

mail: bent@bcts.dk, www.bcts.dk

VinduesMester

Benzin- og kiosksalg
Vi har fået forhandling af Danske Spil

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

Sundsnæs 2 6300 Gråsten Tlf. 74 65 25 35
www.sydjysk-eltekniq.dk

Autoriseret elinstallatør

KØB DINE SØM OG 
KLAMMER LOKALT

Din lokale forhandler af søm og klammer.
Danmarks største udvalg af emballage-

klammer og kartonlukkere.

Semu Luftværktøj
v/ Steen Munch

Haubold-Kihberg salgs- og servicecenter
Østerskovvej 43 Kollund 6340 Kruså

Email: SeMu@mail.tele.dk
Tlf. 75 56 18 33 · Mobil 40 95 56 60

Vemmingbund
Stor Flæskeaften

Hver onsdag

HUSK

Friske fisk

Der blev solgt friske fisk, da der var Æblefest i Gråsten 
Havn. Foto Jimmy Christensen

Danmarks ældste tryllekunstner
Heinz Saxburger, Kroløkke 
4, rinkenæs, fylder tors-
dag den 14.oktober 80 år.

Heinz Saxburger er født 
i 1930 i det dansk/tyske 
grænseområde som land-
mandssøn. Efter at have 
været tjenestegørende ved 
den kgl. livgarde i en år-
række blev han professio-
nel tryllekunstner i 1960.

Han har optrådt i 42 
landes førende etablis-
sementer, har medvirket 
i mere end 70 TV-show 
i 5 verdensdele og har 
udfyldt rollen som tryl-
lekunstner i både danske 

og udenlandske spil-
lefilm. I 2007 fik han 
JydskeVestkystens kultur-
pris. Desuden har han fået 
en række internationale 
udmærkelser bl. a. den 
israelske orden ”Knight 
of Arts”, med følgende 
begrundelse: ”For origina-
liteten i sin optræden, for 
sin væremåde såvel på som 
uden for scenen og for gen-
nem sin optræden at virke 
for forståelsen på tværs af 
landegrænserne”.

Heinz Saxburger flyttede 
i 1987 til rinkenæs, og et 
par år senere stoppede han 

med sine engagementer 
på alverdens variete- og 
revyscener. Siden blev 
han turistchef i gråsten, 
men optrådte ofte rundt 
i Danmark med en kom-
bination af tryllekunst og 
foredrag.

Som amatørhistoriker 
har han i de seneste 20 
år været beskæftiget med 
rinkenæs gamle Kirkes 
historie. Han har skrevet 
en bog om kirken, som 
udkom i 2008 i forbin-
delse med kirkens 850 års 
jubilæum.

Hans første kone døde i 

1988, og fra sit første ægte-
skab har han en datter, der 
bor i København.

Heinz Saxburger havde 
forleden den store sorg at 
miste sin hustru, Else. 

Heinz Saxburger
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RELAX SHOE

v/ Susanne
Borggade 4 • 6300 Gråsten
74 65 46 00

MODERIGTIGT OVERTØJ

Dropper 
Rinkenæs
Borger- og Demokrati ud-
valget i Sønderborg byråd 
anbefaler, at rinke næs hus 
droppes som valgsted.
Fremover skal vælgerne 
i den gamle gråsten 

Kommune kun kunne 
afgive deres stemme i 
Ahlmanns parken i gråsten 
og Kværs Kro.

Udvalgets formand er 
Frank Jacobsen (SF). 

Åben efter aftale

Online booking www.Gittesneglestudie.dk

Åbningstider: Mandag, tirsdag, fredag kl. 13-19
Onsdag, torsdag, lørdag kl. 10-19

Saengjan
Thaimassage
Jernbanegade 1, 6300 Gråsten
Kig ind. Jeg masserer også uden tidsbestilling 
eller aftal tid på telefon 2247 0268

300 kr pr. time

Gråsten mister 
børnetøjbutik

For lange arbejdsdage, 
stress og for lidt tid til 
sin mand og to små 
børn får pia Hagge til at 
lukke børnetøjsbutikken 
Halifax.

- Jeg er selvfølgelig rigtig 
ked af at skulle lukke, 

men det er svært at få et 
travl arbejdsliv til at hæn-
ge sammen med et fami-
lieliv, fortæller pia Hagge, 
der er uddannet stewar-
desse. I de kommende 
dage giver hun 60% rabat 
på al børnetøj. 

Gråsten mister snart børnetøjsbutikken Halifax.
 Foto Jimmy Christensen

Kreativitet 
i Adsbøl
Adsbøl Borgerforening 
prøver noget nyt efter 
flere henvendelser om 
en aktivitet, der gav især 
kvinderne i Adsbøl noget 
at samles om, nu da mæn-
dene med stor succes spil-
lede fodbold hver onsdag.

Borgerforeningen ind-
byder derfor alle interes-
serede til uformelle hob-
byaftener, hvor kreative 
voksne kan mødes og få 
afprøvet deres ideer og få 
inspiration af hinanden. 

Første møde er mandag 

den 25. oktober kl. 19 i 
klubhuset, Kobberholmvej 
15 i Adsbøl. 

To musikaftener
Den lokale Scene byder på 
to musikarrangementer i 
efteråret. Det første finder 
sted torsdag den 28. okto-
ber. Det drejer sig om en 
Spil-dansk-dag med Kværs 
Familiekor og Jyttes pop 
og Jazzband. Det andet 

arrangement er en kon-
cert 18. november med 
Dræsinebanden.

- Årets sidste arran-
gement er med Jazz og 
ølsmagning, lover Hans 
Jørgen Albrechtsen. 

Vemmingbund

Stor
Flæskeaften

Hver onsdag

HUSK
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Deltag i konkurrencen om 10 LINDBERG brillestel med personlig navnegravering 

Udfyld et kort i butikken

OPTIKER MØLLER
SLOTSGADE 4 ∙ 6300 GRÅSTEN 

TLF. 74 65 25 16 ∙ WWW.PROFILOPTIK.DK

Optiker
Elsebeth Christmas
Møller

Optiker
Laila Hartvig

LINDBERG - stel på abonnement fra 111,- kr. pr. måned (v/24 mdr.)

Deltag      
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Gaet hvem der laver

en Olsen-Banden konkurrence

for alle 7-17 årige kunder

i efterårsferien?
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130 til høstfest

gråsten plejecenter havde 
forleden inviteret til høst-
fest. Fremmødet til festlig-
heden var flot. Omkring 

130 beboere og pårørende 
og ansatte tog del i høst-
festen, hvor gæsterne blev 
budt på en lækker menú 

og underholdning på sav-
blad ved Willy Jensen fra 
Adsbøl. 

Høstfesten på Gråsten Plejecenter var velbesøgt. Foto Jimmy Christensen

Blomsterkrukker 
forsvundet

Selv om de to blomster-
krukker foran Den gamle 
Kro var boltret fast til 
fliser i fortorvet, lykkedes 
det alligevel i weekenden 
en tyv at slippe væk med 
dem. Til stor ærgrelse for 
indehaveren Doris pørksen 
Schmidt. 

 Foto Jimmy Christensen
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Mandag-fredag 09.00-21.00
Lørdag-Søndag 09.00-18.00ÅBNINGSTIDER

Kundevenlige

Hakket grønkål
/hvidkål fra Als

Harboe
Sodavand
Cola alm. og light,
appelsin alm. og light,
top form alm. og light

+ PANT 95

TILBUD KUN TORSDAG FREDAG LØRDAG
Flotte Roser 
30 cm.
20 kr. for 10 stk

Ta’ 2 bundter
for

-

HUSK

2 ltr. kun

Adresse, postnr by  (vist nødvendigt)Gør hverdagen lettere
– og weekenden til noget særligt 

HUSK! Du kan betale med alle disse kort i SuperBest

Telefon 74 65 10 19
Telefon direkte til slagter og 
delikatesse 74 65 08 75

Så
 læ

ng
e 

la
ge

r h
av

es

HUSK Hver dag friskbagt brød 
fra Rathjes Bageri

Stort udvalg i special og 
udenlandsk øl 

Håndkøbs
medicin

Frimærker og 
taletidskort

MEDITATIONS-
KURSUS

Onsdag i lige uger fra 
kl. 19.00 til 21.30

Vi starter helt fra bunden 
så alle kan være med 

onsdag den 20. oktober

Begrænset deltager antal. 
5 pladser ledig.

Pris kr. 40,-
incl. kaffe,the og kage

TILMELDING.: 23367102
ADR. SOLHØJ 4 RINKENÆS

6300 GRÅSTEN

TIL SALG
2 stk. gæstesenge/

campingsenge med tyk madras

kr. 150,00 pr stk.
kan slås sammen

1 stk. kraftig regnsæt/� skesæt 
pvc grøn str. Xl overalls og 

busseronne
ny pris 800,00
nu kr. 200,00

HENVENDELSE PÅ 
TLF. 25387271

TIL SALG
Lørdag den 9. oktober kl. 9-12

på Kløvej 6 i Alnor

1 stk. kompressor Plaris

1 stk. sømpistol Crown

1 stk. sømpistol SF 9021

Diverse håndværkstøj

Svend svinger 
murskeen i Kværs

Af Søren Gülck

I en alder af 70 år svinger 
Svend Jørgensen stadig 
murskeen.

Alder sætter nemlig ingen 
grænser, når man har det 
godt med det man gør.

lige nu lægger Svend 
Jørgensen, der har været 

murer i 50 år, sten på sten 
i Kværs, hvor den nye mul-
tihal skyder op.

Flere har spurgt hvad der 
driver Svend Jørgensen 
til at arbejde gratis, når 
hverken hans børn eller 
børnebørn vil få glæde af 
hans arbejde, da de bor 
langt væk.

Men til det har Svend et 
klokkeklart svar på.

Så længe mit arbejde kan 
gøre en forskel, og det er 
med til at holde de unge 
væk fra narko og krimina-
litet, lige så længe vil jeg 
arbejde gratis, siger Svend 
Jørgensen. 

Svend Jørgensen har været med til at bygge klubhuset, Kværs Hallen og for tiden er han 
med til at bygge multihallen. Foto Søren gülck

Klinik for Fodterapi
v. statsaut. Fodterapeut
Birgit Andersen 
Ulsnæs Centret. Sundsnæs 11, 1. sal
6300 Gråsten
Tlf. 26 14 25 90
Hjemmebehandling e� er a� ale!

Træ� es bedst mandag - onsdag og fredag

Ordinær 
Generalforsamling

Den Lokale Scene indbyder til Generalforsamling

Tirsdag den 26. oktober kl. 19.00
i Kværs Forsamlingshus

Dagsorden ifølge vedtægterne

Tilmelding eller spørgsmål til formand
Hans Jørgen Albrechtsen på 60924669

Stort Oprydningssalg
Gl. Færgevej 51 Alnor, 6300 Gråsten

(fra � ere familier)

Darlar heste, Tøj, bøger, porcelæn, 
smykker, legetøj, Tin, Messing 

& kobberpande (fransk)

Mange gode ting.

Lørdag den 16 oktober kl. 10 -16
Søndag den 17 oktober kl. 10 -16
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Kontor udlejes 
Kontorlokaler udlejes i kontormiljø, 

med super beliggenhed i Sønderborg. 
Parkering lige ved døren – kontor – 

mødelokale – køkken – fælles areal – 
Bredbånd – m/u kontormøbler. 

Pris: fra 1.200 /md. 
Kontakt: 5116 2285  

 

LEJLIGHED I GRÅSTEN
1. sals lejlighed med � re værelser til leje.

Lejligheden er på 90 m2 og ligger ved Gråsten Havn.

Månedlig leje kr. 3.900,- + forbrug
Depositum 3 måneds leje

HENVENDELSE PÅ TLF. 2236 9314

LEJLIGHED I RINKENÆS
Moderne og lys lejlighed i Rinkenæs, 

ca. 130 m2, spisestue og stor stue med 
adgang til terrasse og have. Nær ved bus

Husleje 4500 kr + forbrug
Ledig fra 1. november

HENVENDELSE TLF. 3063 8057

GRÅSTEN CENTRUM
Lejlighed til leje på 1. sal, 95 m2, udsigt over Slotsøen, 

velegnet til enlig rolig lejer, ingen husdyr

Leje 3950 kr pr. måned + forbrug
Depositum 3 måneders husleje

HENVENDELSE PREBEN TLF. 4028 4051

GRÅSTEN
LUKSUSLEJLIGHED

TIL LEJE
ca 100 m2, nyistandsat overalt

Der er to franske altaner 
og panorama udsigt over 

slotsøen. Lyse store klinker 
over alt i lejligheden

Husleje 6150 kr + forbrug

Depositum 3 måneders leje

HENVENDELSE 
TLF. 74650986 EL. 74652451

Annoncen er sponsoreret af  

Dansk hudpleje i verdensklasse

Opnå kærlighed 
og erotik i dit liv
Kom og oplev sexolog Pernille Hald

Torsdag den 28. oktober kl. 19.30 
på Den Gamle Kro i Gråsten
Hvordan får man kærligheden og erotikken 
til at blomstre i parforhold og singleliv
Pernille Hald er uddannet parterapeut og sexolog hos Joan Ørting

Billetter koster 150 kr og kan købes hos Den Gamle Kro. 
Der udtrækkes gevinst blandt adgangsbilletterne

I pausen serveres 1 glas 
vin og sandwich

Lej din 
trailer

hos
Statoil 

Gråsten

Ring 74 65 17 48

Vemmingbund
Stor Flæskeaften

Hver onsdag

HUSK HUS I BOVRUP
udlejes pr. 1. december 2010.
Husleje kr. 4.500,00 + forbrug.

Ingen husdyr. Depositum 3 mdr. husleje.

HENVENDELSE EFTER 
KL. 17 PÅ TLF. 74 65 02 63 

ARE YOU READY?

We are.

Efteråret er lige om hjørnet. Så skal der klippes hæk og buske,  
og der skal ryddes krat og fjernes blade. Men bare rolig! 
Med STIHL og VIKING er du godt forberedt.

www.stihl.dk

STIHL SH 86 C-E D, blæse- og sugeaggregat
Kampagnepris 2.995,- inkl. moms SPAR 380,-
• Easy2Start system. Ekstrem nem at starte.
• Miljøvenlig motor.
• Nem at køre.

STIHL MS 250 C-B, benzinmotorsav
Kampagnepris 2.995,- inkl. moms SPAR 700,-
• Letstartsystem (ElastoStart, primer, dekomp.- 
   ventil) gør den meget nem at starte.
• Værktøjsfri kædespænding.
• Velafbalanceret.

VIKING GE 150, kompostkværn
Vejl. pris 2.995,-
Inkl. VIKING legetøjsplæneklipper
• Hurtig og let at arbejde med, takket 

være en stærk motor.
• Elektrisk – lydsvag og miljøvenlig.
• Specialudformet åbning, der forenkler 

påfyldningen.

STIHL HS 45 benzinhækkeklipper
Kampagnepris 2.495,- inkl. moms SPAR 500,-
• ElastoStart gør den meget nem at starte.
• Stærk kniv, der forbedrer klippeeffekten.
• Etgrebsbetjening, der letter håndteringen.

STIHL MS 391, benzinmotorsav
Kampagnepris 3.995,- inkl. moms SPAR 1.700,-
• Kraftfuld, lavtvibrerende allroundsav
• Long-life luftfiltersystem – Lange service- 

intervaller.
• Lavt brændstofforbrug.

STIHL FS 130, kratrydder
Kampagnepris 
3.995,- inkl. moms
SPAR 700,-
• Miljøvenlig motor.
• Arbejder fint, både med klinge 

og tråd.
• Long-life luftfiltersystem, 

der nedsætter antallet af 
rengøringer. 

BEDST 
I TEST!

BEDST 
I TEST!

BEDST 
I TEST!

Kampagnen er gældende fra 1 okt. til og med 31 dec.

Tinggårdsvej 5 · Ragebøl
6400 Sønderborg · Telefon 74 48 66 66 · Email: ts@skoett.dk

Quorps Busser
tilbyder kørsel med busser fra 12 til 53 personer. I både 

ind- og udland, samt kørsel med liftbusser. 
Vi har busser både med køkken, toilet, klima anlæg, DVD, 
kørestolslift m.m. Kontakt os for at få et godt tilbud på 

rejser, ud� ugter osv. 

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

Quorp Busser
Stenvej 8 - 6300 Gråsten

Tlf: 74650850 - Fax: 74650851

LEJLIGHED I GRÅSTEN
Mindre lejlighed i Gråsten centrum, 

46 m2, pæn og velholdt

Husleje 2700 kr + forbrug
3 måneders depositum

HENVENDELSE TLF. 2044 9897

Revystjerner klar med 
Grænserevy i Kruså
grænserevyen er klar 
med sit 25 års jubilæums-
show med highlights fra 
lokalsamfundet.

revyens sværvægtere 
med Frederik Johannsen 
i spidsen er i gang med 
at finpudse perlerne, så 
de kan afleveres friske og 
funklende fyrige.

Billetter kan købes hos 
SuperBest i Kruså.

Der er generalprøve for 
pensionister søndag den 24. 
oktober kl. 19.00, hvor bil-
letterne koster 100,00 kr.

premieren er tirsdag den 
26. oktober kl. 19.00. 
Derudover er der forestil-
linger onsdag den 27. 
oktober kl. 19.00, fredag 
den 29. oktober kl. 19.00 
og lørdag den 30. oktober 
kl. 19.00.

Billetprisen er 150,00 
kr. incl. luksus revysnitter 
med ostemad og kaffe. 
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Farverige nyheder 
til boligen!

Alfabetet
Bogstaver
Fra kr.  28,-

Le sac
Vaser
Fra kr.  4250

Åbent man-tor 9-17.30, fre 9-18, lør 9-13
Tlf. 74 65 02 42 · www.flugger.dk
Sundsnæs 6 C, 6300 Gråsten
Malermester Klaus Blaske Nielsen

455252

Åbent man-tor 9-17.30, fre 9-18, lør 9-13
Tlf. 74 65 02 42 · www.flugger.dk
Sundsnæs 6 C, 6300 Gråsten
Malermester Klaus Blaske Nielsen

455252

Stager
Sølvkeramik
Fra kr.  68,-Urtepotte

skjulere
Mange farver
Kun kr.  15,-

Tekstildug
Mette Ditmer
Pr. mtr.  159,- 

Giv et gavekort
du selv bliver glad for

Åbent man-tor 9-17.30, fre 9-18, lør 9-13
Tlf. 74 65 02 42 · www.flugger.dk
Sundsnæs 6 C, 6300 Gråsten
Malermester Klaus Blaske Nielsen

455252

Gråsten Badmintonklub tilbyder
i sæsonen 2010/2011 følgende

Træningstider for ungdomsspillere
Hold Årgang Træningstid Træner Startdato

U9 02-03 Mandag 16.00-17.00 Rikke Petersen 11.oktober

U11 00-01 Mandag 17.00-18.00 Carsten Clausen Kock 6. september

U13 98-99 Tirsdag 17.00-18.00 Benny Nissen 7. september

U15 / U17 96-97 / 94-95 Tirsdag 18.00-19.00 mangler desværre træner

U19 og Senior 93 og ældre Mandag 20.00-22.00

Fløjlsbuks
5-lommet fløjlsbuks med stretch.
Fås i de 3 velkendte højdeklasser i 
farverne sort, grå og brun.

NYHED!
Findes nu også i figurtype A med
reduceret hofte og lårvidde.

Normalpris 

1 par 599,-   
Kampagnepris 

2 par   

699,-

M E R R Y T I M E

Fløjlsbuks
K A M P A G N E

www.merrytime.dk

Fløjlsbuks i en bomuld/stretch kvalitet. 
Tilbuddet gælder hele uge 42

 www.connixlmode.dk
Nygade 16 · 6300 Gråsten · Telefon 74 65 32 32

Guldbryllup i Rinkenæs

Frida og Harry Alnor, 
Hvedemarken 38, 
rinkenæs, kan fredag 
den 15. oktober fejre 

guldbryllup. De er et re-
spekteret, hjælpsomt og 
vellidt ægtepar, som nyder 
deres velfortjente otium.

Frida Alnor stammer fra 
Hjordkær, mens Harry er 
opvokset på Dalsgaard. 
Frida var i 50 år og 3 
måneder offentligt ansat. 
I over 43 år var hun en 
dygtig medarbejder på 
gråsten rådhus.

Harry Alnor drev i 
mange år et fiskefirma, og 
havde tre biler, som kørte 
viden om med friske fisk. 
I 1979 solgte han firmaet 
og var derefter i 11 år assu-
randør i Alm. Brand.

I mange år var han en 
habil badmintonspiller, 
ligesom han i sine yngre 
år spillede dilettant på 
rinkenæshus.

Til fritidsinteresserne hø-
rer samværet med familien 
og gode venner.

I det gæstfrie ægteskab er 
der opvokset to børn. Ole 
bor på Dalsgaard, mens 
Jette bor i Vejle. 

Frida og Harry Alnor kan fredag den 15. oktober fejre 
guldbryllup. Foto Jimmy Christensen 

Ny kirkegårdsleder
Menighedsrådet i 
rinkenæs har ansat 
42-årige Ib Iwersen som ny 

kirkegårdsleder. Han aflø-
ser lars Ziemann, der har 
opsagt sin stilling. 

Ib Iwersen bor i Kruså, 
og har de sidste 10 år ar-
bejdet på kirkegården i 
Bov. 

- Menighedsrådet ser 
frem til samarbejdet med 
Ib Iwersen og håber, han 
bliver glad for at være her 
i rinkenæs, siger menig-
hedsrådets formand Inge 
Nielsen. 

Ib Iwersen er ansat som ny 
kirkegårdsleder.
 Foto Jimmy Christensen
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tilbyder
SLAGTEREN

tilbyder
DELIKATESSEN

tilbyder
BAGERENPØLSEMAGERIET

1000 gr

3995

Guld
danbo

800 gr

2500

1 kg hjemmelavet gule ærter og 
4 kålpølser

kun

5995

Atacama 3 ltr boks
Chilensk rødvin

kun

6500

3200 gr

8495

Dansk
and

400-500 gr

1000

Hjemmelavet
Leverpostej

Svinemørbrad
frost

pr ½ kg

2600
Youghurtbrød

Nougat trekant 
med pistache

1895

tag 4 stk

3995

Lotus Royal køkkenrull 
eller toiletpapir
tag 4 pakker

kun

7500

Løgumkloster 
rugbrød

Kanelgifl er
995

3 poser

2000

fl ere 
varianter

kuppris

Økologisk
mælk

tag 2 ltr

1100

Pakkemarked
1000 gr svinebryst i skiver
1000 gr nakkekoteletter
500 gr oksekød i tern
1200 gr ribbensteg
800 gr skinkeschnitzel
1000 gr hakket oksekød
Frit valg

5000
kun

5495

Spegepølser fra Als
Vælg mellem Kartoffel, 
Hvidløg eller Sardel

stor

sampak

Hel fersk 
dansk kylling

1200 gr

3495Hattings møllehjul

tag 3 poser

3000

Lurpak smør 
og Smørbar

2 stk

2495

Mager hakket svinekød 
eller kalvekød 8-12 %

SuperBrugsen Gråsten             .  tlf. 73 65 26 00 . www.talent-for-butik.dk
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GRåsten slotskiRke 
Søndag den 17. oktober kl. 11:00 ved Jan Unold

Adsbøl kiRke
Søndag den 17. oktober kl. 19:30 ved Jan Unold

kvæRs kiRke 
Søndag, den 17. oktober Ingen gudstjeneste

bRoAGeR kiRke
Søndag den 17. oktober kl. 10.30 ved Karin Kofod

Felsted kiRke
Søndag den 17. oktober kl. 9:00 

ved Poul Callesen

eGeRnsund kiRke
Søndag den 17. oktober kl. 10:30 
ved Mai-Britt Josephsen Knudsen

Rinkenæs kiRke
Søndag den 17. oktober kl. 9:00 

Korskirken ved Mai-Britt Knudsen

kliplev kiRke
Søndag den 17. oktober kl. 10:30 

ved Eva Wiwe Løbner

vARnæs kiRke
Søndag den 17. oktober kl. 10:00 

ved Poul Callesen 

nybøl kiRke
Søndag den 17. oktober kl. 10.00 
ved Henrik Nygaard Andersen 

v. sottRup
Søndag den 17. oktober kl. 9.00 
ved Henrik Nygaard Andersen

ulleRup kiRke
Søndag den 17. oktober kl. 10:00 

ved Søren Wogensen

noRdschleswiGsche 
Gemeinde

(Den tyske frimenighed)
Søndag den 17.oktober kl. 14.00 Bov

Gudstjenester

Sæt kryds
 Tillykke uden foto max. 25 ord  ..........................  30 kr.
 Tillykke med foto max 25 ord  ............................  50 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.

TILLYKKEHelaftensarrangement
Skal De have fest så ring tlf. 74 65 92 06

tusind tak
Til alle som var med til at gøre vores sølvbryllup til en 

uforglemmelig dag. Tak for gaver og blomster.
Tak til naboer for den smukke rang og deres festlige indslag under festen.

Tak til Inge og Heddy for udsmykning af kirken.
Tak til vennekredsen som overraskede med espalier ved kirken.

Og tak vil vore dejlige børn, svigerbørn og børnebørn for 
morgenmusik og for overraskelsen i kirken med Henrik rønnov 

på trompet og alt det andet I gjorde for at fejre os.
Tak til Doris Sommerlund for musik og tak til Holbøl landbohjem, 

som sørgede for mad til alle vore gæster både om morgenen og om aftenen.
Lene og Kjeld Nielsen
Sundkobbel 41, Alnor

Lav din egen 
køkkenhave
v/ Landskabs- og Havearkitekt 

Carry Roorda, Hejls.

Mange vil gerne i gang 
med en køkkenhave, men 

står tøvende over for 
opgaven – er du en af dem?

Så kom og hør Carry Roorda fortælle om 
anlæggelse af en miljøvenlig ny køkkenhave. 

Foredraget varer en time, og herefter 
kan du få svar på dine spørgsmål.

Onsdag den 27. oktober
kl. 19.30 på Rinkenæshus

125,00 kr.
Tilmelding på aftenskolerne@mail.tele.dk 

eller tlf. 74 65 11 87 

Hej jacob
Tillykke med de 10 år

vi glæder os til
en super dag

Knus mor og far,
Line og Fenya

Hjertelig tak
For al opmærksomhed ved vores guldbryllup

Tak til venner og familie
Og tak til naboer for den fl otte ranke om døren

Anne Marie og Alfred Andersen
Alnor

Indvielse
Torsdag den 14. oktober
Kværs Menighedsråd vil hermed 

gerne invitere til indvielse/åben hus af 
mandskabsbygningen

 kl. 14.00-16.00.
Arrangementet foregår i mandskabsbygningen 

ved kirkegården

Menighedsrådet vil være vært ved et lille traktement.

 Kværs Menighedsråd

Hej Gustav
Vores guldklump fylder

3 år i dag
Du ønskes hjertelig tillykke 

med fødselsdagen.
Håber du får en god dag

Mira, mor og far

Hjertelig tak
for den store deltagelse ved min mand og vor far

Helmut Pawlowski’s bisættelse
Tak til præst Mai-Britt Knudsen for den smukke tale

Tak til fanevagterne
Tak til alle hjemmeplejens søde damer

Tak til alle naboerne i Skovparken
Tak for hver en blomst

Hanne Pawlowski
Børn, svigerdatter, børnebørn og oldebørn

Hjertelig tak
for opmærksomheden ved min 80 års fødselsdag.

Venlig hilsen
Inger Eskildsen

Langballe 32, Nybøl

Guldbryllup
Fredag den 15. oktober kan

Frida og harry Alnor, rinkenæs
fejre guldbryllup

Der er ingen morgensang
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Det lille Teater, Gråsten

Lig til salg
Af Dario Fo

Instrueret af Anne Marie Brodersen

Tirsdag den 26. oktober kl. 19,30
Onsdag den 27. oktober kl. 19,30
Torsdag den 28. oktober kl.19,30
Fredag den 29. oktober kl. 19,30
Søndag den 31. oktober kl. 15,00

Billetter kr. 125,00 inkl. 3 stk. smørrebrød
Søndag billetter: kr. 70,00 inkl. kaffe

Forestillingen starter med spisning kl. 19,30 
Søndag med kaffe kl. 15,00

Billetter bestilles på tlf. 74 65 37 67
eller mail: nilum@bbsyd.dk

www. lilleteater.dk

Seniorrådet Als og Seniorrådet Jylland
indbyder til en festlig og fornøjelig eftermiddag

på Ulkebøl Forsamlingshus med gruppen

”De Gode Gamle Dage”
fra Horsens 

Tirsdag den 26. oktober kl. 14.00
I pausen serveres der kaffe og kage

Pris 50 kr.

Tilmelding senest lørdag den 23. oktober hos
Seniorrådet Als v. Svend Åge Clausen tlf. 74404200

Seniorådet Jylland v. Inger N. Jacobsen tlf. 74467254

Biblioteket Gråsten
Mandag den 18. oktober kl. 10.00

Gys og grin, gak gak
og gummiben
Folkeeventyr! Kan man forestille 
sig noget mere kedeligt?

Prøv lige at opleve de gode gamle folkeeventyr 
i specialudgaver med turbo og på speed 
udsat for fortælleren Peter Søvad! 

Alder: 6-12 år. Varer: 45 min.
Gratis billetter udleveres på biblioteket

Biblioteket
www.biblioteket.sonderborg.dk

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. 10.30-18.00

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

Kl. 10.30 - 16.00 Øl, vand, spiritus og vin kr. 10,-
Kl. 16.00 - 04.45 Øl, vand, spiritus og vin kr. 15,-
Kl. 17.00 Gitte og Stephan spiller
Kl. 18.00 Giver vi lidt at spise

Kæmpe
fødselsdagsfest

Center Pub bliver 4 år
Fredag den 15. oktober

LIVE
MUSIK

Så er vores husorkester

The Noodles
tilbage igen

De spiller kl. 13.00 og kl. 23.00

Billetter til

Grænserevyens
25 års jubilæum

i Grænsehallen
sælges nu fra SuperBest i Kruså

Generalprøve Søndag den 24. oktober kl. 19.00 
(kun pensionister, pris 100,00 kr.)

Premiere Tirsdag den 26. oktober kl. 19.00
Forestilling Onsdag den 27. oktober kl. 19.00
  — Fredag den 29. oktober kl. 19.00
  — Lørdag den 30. oktober kl. 19.00

Billetpris 150,00 kr.
incl. luksus revysnitter med ostemad og kaffe

Max. 100 billetter pr. forestilling

25 års 
jubilæum

Anny Møgelvang kunne 
1. oktober fejre 25 års 
jubilæum i dagcentret på 
Dalsmark Plejecenter i 
Rinkenæs.
 privatfoto

Hjælp til 
foreninger
Frivilligcenter Sønderborg 
yder råd og vejledning og 
administrativ hjælp til fri-
villige sociale foreninger.

- Vi starter mobilt frivil-
lig center op igen, og vil 
være at finde på biblioteket 
i gråsten hver mandag fra. 
kl. 13. - 15, fortæller Tanja 
lorentzen. 

Zumba 
Gold
Som de eneste i Sønder-
jylland har foreningen 
Dance All Over fået ud-
dannet 2 instruktører til at 
undervise Zumba gold.

Zumba gold henvender 
sig til de mennesker, som 
er i deres 3. ungdom, synes 
det går lidt for hurtigt på 
de almindelige Zumba 
hold eller som har ska-
vanker, som der skal tages 
hensyn til.

Efter at Zumba er væltet 
ind over Danmark, har 
forespørgslen været stor 
på et Zumba hold, hvor 
tempo og cardio-træning 
er knap så intenst.

Der er opstart af et 
hold i rinkenæs i næste 
måned. 

Dødsfald
Helene Schultz, gråsten, 
er død, 94 år. 

Dødsfald
Johnny Baden Hansen, 
gråsten, er død, 88 år. 

Dødsfald
Björn Johannsson, 
rinkenæs, er død, 61 år. 
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Vemmingbund
Café - Restaurant - Minigolf

v/Jette Valentin

Vemmingbund Strandvej 62 · Broager · Ved bordbestilling ring 74 44 29 85

Er man gangbesværet oplys venligst dette ved bestilling og vi sørger for servering ved bordet 
HUSK vi har åben året rundt (dog ferielukket i januar 2011) 

Mandag / tirsdag LUKKET Onsdag / torsdag / fredag 15-21 Lørdag / søndag 12-20

Traditionen tro holder vi igen i år vores populære

Sat ål-aftener
Lørdag den 16. oktober,
Fredag den 5. november,
Lørdag den 13. november,

fra kl. 18 - 21
Vi starter med 2 lækre snitter 
røget ål og ål i surt. Herefter 

tilbyder vi stor ta’ selv buffet hvor 
du kan spise dig mæt. Pris for 

dette lækre arrangement er kun 

kr. 198,- pr. person

Mortensaften
Torsdag den 11. november

God gammeldags andesteg
med hvide / brune kartofter, rødkål, 1/2 æble med gele, rødkål, 

svedsker og den gode sauce “som vor mor lavede den”.

1/4 and kr. 138,-  1/2 and kr. 168,-
Som forret tilbyder vi
Indbagte rejer på sprød salatbund med sur/sød sauce kr. 48,-
Vælg mellem 2 desserter:
Ris a la mande med kirsebærsauce 
eller citronfromage med � ødeskum kr. 48,-

Eisbein und 
Sauerkraut

Lørdag den 23. oktober,
Fredag den 19. november,

fra kl. 18

Igen i år tilbyder vi 
Eisbein und Sauerkraut 

med alt hvad dertil hører.

Spis til du ikke kan mere for kun 

kr. 148,- pr. person

S K E L D E   G F 
afholder årets 

E F T E R Å R S F E S T
med

DILLETANT - DANS
Hvornår: Lørdag den 30. oktober kl. 19.00
Hvor: Hos Frk. Jensen i Skelde
Entre aften: 75,00
Live Musik: Thomsens Kvartet
 se mere: www.thomsenskvartet.dk

GENERALPRØVE
Hvornår: Lørdag den 30. oktober kl. 14.00
Entre: Voksne 35,00 og Børn 20,00 kr.

Mulighed for at købe kaffe

Ved spørgsmål kontakt Jens Chr. Petersen:
74 44 18 60 – 22 15 06 62

Støt foreningen og mød talstærk op.
SKELDE GYMNASTIKFORENING

Festlig stemning i 
Broager Hallen

Øllet flød, og stemningen 
var i top ved lørdagens ok-
toberfest i Broager Hallen. 
Michael Jørgensen kunne 
ved 19-tiden byde velkom-
men. 448 festglade menne-
sker havde købt billetter til 
spisningen, men derudover 
kom der 100 mennesker 
til festen efter spisningen. 
Stemningen var høj hele 
aftenen, og festen sluttede 
ved 2-tiden.

Oktoberfestens over-
skud går til en ny Hal 2 i 
Broager. 

Stemningen var i top, og der 
blev danset polonaise.

Færre 
valgsteder
To valgsteder på Broager-
land står til at lukke, hvis 
det står til Borger- og 
Demokratiudvalget i 
Sønder borg byråd, der har 
Frank Jacobsen (SF) som 
formand. Det drejer sig 
om Egernsund og Skelde.

Udvalget anbefaler, at 
borgere i den tidligere 
Broager Kommune kun får 
et valgsted, nemlig Broager 
Hallen. 

Nyvalg i landsbylaug

Efter otte år som for-
mand for Dynt-Skelde-
gammelgab lands by-
laug ønskede Marianne 

Tychsen, Dynt, ikke 
genvalg på foreningens 
generalforsamling på 
Nette Jensen i Skelde. 

Desuden ønskede Annette 
O'Driscoll heller ikke gen-
valg. Nyvalgt til bestyrel-
sen blev Helle Johannsen 
og rudi Cargnelli, mens 
Marianne Tychsen og Ada 
Keukenmester blev valgt 
som suppleanter.

I bestyrelsen sidder des-
uden Torben Nielsen, 
Birger list-Jensen og poul 
Dinsen.

I sin beretning omtalte 
Marianne tychsen landsby-
laugets to store flagskibe. 
Det ene er plantning af en 
trøffelskov ved Dynt og 
det andet er opsætning af 
infotavler til næste år.

generalforsanmlingen 
samlede 36 medlemmer. 

Generalforsamlingen i Dynt-Skelde-Gammelgab 
Landsbylauget var velbesøgt. Foto Jimmy Christensen

Skulderklap til 
Mogens Lorenzen 

Månedens buket går til 
leder af Marie gaard SFO, 
Mogens lorenzen. Han 
er indstillet af Judith 
petersen, som er en af hans 
gode medarbejderere på 
SFO'en. Mogens lorenzen 
er det, man i bedste for-
stand kalder en ildsjæl. 
Han har i over 23 år sørget 
for, at Broager har en rigtig 
fed SFO.

Ifølge Judith petersen 
er han en meget varm og 
visionær leder, og han for-
mår, at man føler sig set 
hver eneste dag selvom det 
faktisk er en rimelig stor 
arbejdsplads. på trods af at 
det ikke altig går så godt 
med helbredet, formår han 
alligevel at skabe de bedste 
ranmmer for både børn og 
voksne. Han har overskud 

og selv, når han ikke har 
en god dag på grund af 
helbredet, har han stadig 
tid til medarbejdernes må 
skavanker.

- Hvis nogen fortjener en 
buket, så er det helt klart 
ham, lyder det fra Judith 
petersen. 

Judith Petersen havde indstillet Mogens Lorenzen til månedens buket, som han fik overrakt 
af Heidi Hagensen. Buketten er sponsoreret af InterSport Gråsten og kreeret af Gråsten 
blomster. Foto Jimmy Christensen
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Pr. ½ kg

2600
Tero Lavenergi 
Pærer
Frit valg

La Chasse
Cotes du Rhone

Svinemørbrad
Dybfrost

2 x 900 ml

4800

4 stk

2500

Carte Dor
Is

Kærnemælks 
horn

Grovbrød

Benløse Fugle
Ca. 1 kg

10000

Spar 
130,70

Spar 
59,80

Spar 
31,90

KUPPRIS

Spar op 
til 20,90

Spar op 
til 6,90

6 stk

10000 1800

UGENS 
COOP KUP
Atacama
I boks

3 ltr

6500

Naturmælk
Let
Mini
Skummet

2 x 1 ltr

1095

Tingleff
Kaffe
Guld

4 ps

10000
6 fl 

19900

Mjelsmark
æg

15 stk
små

1295

Skærtoft
Møllemel
Rug eller 
Hvede

1 kg

1995

Slagterens Hjemmelavede
Kålpølser

8 stk

3995

Løgumkloster Brød
Frit valg

2 stk

2500

Dansk
Honning
Fra Svend Poulsen
Bojskov

2995

HVER MANDAG
Blandet fars 8-12%
ca 1 kg
Fast pris 35.00

HVER TIRSDAG
Let eller Mini Mælk

3 x 1 ltr
Max. 6 ltr. pr. kunde 10.95

HVER ONSDAG
8 stk Frugt
Flere slags
Afhentningstilbud 12.95

HVER TORSDAG
Hjemmebagt
franskbrød 10.00

HVER FREDAG
Vej selv slik
Pr 100 gr 7.95

HVER LØRDAG
Hørup kartoffel spegepølse
Pr stk
Max 2 stk pr kunde 49.95

Æbler
og pærer

8 stk

1295

1/1 Hørup
Sardel

Kål
Kålrabi
Rødkål
Hvidkål

4995

Frit valg

795

Spar 
10,00

SuperBrugsen Broager . tlf. 73441500

Broager

Endagstilbud
oktober og november

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

Gode tilbud fra lokale leverandører
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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:
Mandag - Torsdag 14.30-17.00
Fredag 13.00-17.00 Lørdag 9.00-12.00

VESTERGADE 27 • 6310 BROAGER

Noble House 
KØB og SALG 

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

ANTIK • NOSTALGI

Noble House 
KØB og SALG 

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

ANTIK • NOSTALGI

ÅBNINGSTIDER
Mandag LUKKET
Tirsdag LUKKET
Onsdag Kl. 12-17
Torsdag Kl. 12-17
Fredag Kl. 12-17
Lørdag Kl. 12-17
Søndag Kl. 12-17

Broager Antik & Nostalgi

Broager

VVS ApS

Arne Hadberg Vesterbakke 2, Broager ∙ Tlf. 74 44 24 04

CERTIFICERET FORHANDLER AF 

Varmepumper

Varmepumper til 
helårsboliger og 
sommerhuse

Udskift oliefyret 
med jordvarme

UDFØRER AL VVS ARBEJDE

Døgnvagt 4 + 6 pers. vogne

Hørtoftvej 16a, Ragebøl · 6400 Sønderborg · Tlf. 74 48 55 75

Broager
v/ Helge Jørgensen

Tlf. 20 83 63 10

Guldkonfirmation 
i Egernsund
Af Leif Møller Jensen

Så mødtes de igen - dem 
der den 9. oktober 1960 
blev konfirmeret af pastor 
Hee Andersen. Det var 
hans første efterårshold, der 
blev konfirmeret.

Efter planen var der ingen 
gudstjeneste den dag, der 
var guldkonfirmation, men 
både præsten og kirkens 

personale mødte velvil-
ligt op for at festligholde 
guldkonfirmationen. Efter 
gudstjenesten var sognet 
vært ved champagne og 
kransekage, og derefter tog 
de ud for at spise og snakke 
om dengang de var unge i 

Egernsund, og hvad der er 
sket i årenes løb.

Desværre er 2 døde og 
3 var forhindret, men det 
blev alligevel en festlig dag, 
fortæller Agnete Brandt, 
der har planlagt det hele 
og også fundet frem til 
medkonfirmanderne. 

Bagerste række fra venstre: Hans Chr. Hansen, Henning Jürgensen, Agnete Brandt, Karen 
Margrethe Sønnichsen Forreste række fra venstre: Bruno Schmidt, John Andresen, Hans 
Andersen, Sognepræst Mai-Britt J. KnudsenGodt besøgt lottospil

Erindringsværksted 
i Broager
Annas Minde i Broager 
danner torsdag den 14. 
oktober kl. 15.00 rammen 
om sæsonens første møde i 
Erindringsværkstedet.

Bag initiativet står 
Broagerlands lokalhisto-
riske Forening med Frede 
Simonsen i spidsen.

Det er et tilbud til dem, 
der har lyst til at beskæftige 
dig med fortidens hæn-
delser og mennesker, siger 
Frede Simonsen, som ved, 
at det er mange mennesker, 
der har interesse for lokal-
historie, men blot ikke ved, 
hvordan man gør.

I Erindringsværkstedets 

beskæftiger vi os med at 
fastholde kendskab og ople-
velser ved at skrive om dem, 
tilføjer Frede Simonsen. 

på Erindringsværkstedet 
vælger deltagerne selv deres 
emner og art.

- Skrivearbejdet udføres 
hjemme, og når vi mødes, 
så præsenterer vi vort ar-
bejde ved oplæsning. Der 
opstår altid en givende og 
lødig snak omkring em-
nerne, hvis opbygning er 
til inspiration for de øvrige 
deltagere. Ofte skrives der 
om hændelser og ting, som 
deltagerne har en viden om, 
og det kommer der så en 

interessant dialog omkring, 
nævner Frede Simonsen.

Han peger på, at der med 
skrivningen skabes og ved-
holdes et tidsbillede, som 
kommende slægter og loka-
le beboere kan have megen 
nytte og glæde af. 

Interesserede er velkomne 
til at møde op i Annas 
Minde hver anden torsdag 
kl. 15.00-17.30.

Den nye sæson indledes 
på torsdag og man kan få 
nærmere information hos 
Frede Simonsen, tlf. 74 44 
12 01.

Det er gratis at deltage i 
Erindringsværkstedet. 

Broager Pensionistforening samlede 56 medlemmer til sit lottospil, og de fik en hyggelig 
stund sammen. Foto Jimmy Christensen

Dødsfald
Ib petrich, Smøl, er død, 
57 år. 

Dødsfald
Helmut Wilhelm gynter 
pawlowski, Egernsund, er 
død, 82 år. 
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Klostervang 49 - Kliplev - 6200 Aabenraa

lægeeksamineret fodplejer Ruth Svendsen
også udebehandling

KLIPLEV AUTO-
& TRAKTORSERVICE
Karsten Iwersen
Søgårdvej 15, Kliplev
6200 Aabenraa
Telefon 7468 8324
Mobil 2140 8332

Kliplev

ÅBNINGSTIDER Mandag-Fredag kl. 9.00-19.00 | Lørdag kl. 8.30-16.00 | Søndag kl. 10-16
BAGEREN ÅBNER Mandag-Fredag kl. 8.00 | Lørdag kl. 7.00 | Søndag kl. 7.00

Tilbudene gælder fra torsdag den 14. oktober til lørdag den 16. oktober

Cafe luxury
Normalpris
25,95 pr. pk

Coop pizza
Pr stk 23,95

Hakket oksekød
12-16%

3 stk

3500
� ere varianter

1 kg

5000
800 gr

2500
frit valg

Hakket svine eller
svine og kalvekød 8 - 12%

NEJ NEJ Heino ! Det er ikke sådan 
man maler ka� e

250 gr

1000
begrænset parti

Vi udfører reparation af kloak, 
separering af kloak og etablering 

af minirensningsanlæg

Afholder

STORT lottospil
på Kliplev forsamlingsgården

Søndag den 17. oktober kl. 19.00
Alle er velkommen

Bestyrelsen

Kliplev Pensionistforening

Dødsfald
En kendt og afholdt 
mand, Frederik Daabæk, 
Kliplev, er efter kort syg-
dom afgået ved døden, 
kun 74 år gammel.

Han beskæftigede sig 
meget med sin hjemstavns 
historiske fortid, og var 
en stor kraft indenfor de 
lokalhistoriske foreningers 
forskninger i Kliplev og 
især Ensted. Hans store 

akkuratesse i omgangen 
med og arkiveringen af de 
mange arkivalier han kom 
i forbindelse med, gjorde 
ham til en skattet hjælp. 

Dødsfald
Fhv. gårdejer Fedder J. 
Feddersen, Felsted, er død, 
83 år. 

Dødsfald
Margrethe Thomsen, 
Felstedskov, er død, 89 år. 

Glant eftermiddag Af Jens Jaenicke

En glant eftermiddag 
blev det, da Ældre Sagen 

i lundtoft holdt 
Søndagscafe på Klplev 
plejehjem.

Dagmar Okholm, Kaj 
lassen, Else Jensen og 
Heidi Hansen oplæste 
"Skærmydsler" af gustav 
Wied, skrevet i 1901. Et 
godt kaffebord og nogle 
sange var desuden med 
til at skabe hygge for 
30 gæster denne søndag 
eftermiddag. 

Dødsfald
Margrethe grevsen, 
Bovrup, er død, 82 år. 

Dagmar Okholm, Heidi 
Hansen, Kaj Lassen og 
Else Jensen.

Sønderjysk 
aften
Det blev en vellykket 
aften, da bestyrelsen for 
Kliplev Forsamlingsgaard 
forleden holdt sønder-
jysk aften. 26 mennesker 
havde tilmeldt sig, og 
de fik sønderjyske retter 

og sognepræst Eva Wive 
løbner underholder en 
sønderjysk fortælling.

Susan ries fortæller, at 
bestyrelsen er opsat på se-
nere at gentage succeen. 
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Niels Jessens Eftf.
 Alt i vognmandskørsel samt 

jordarbejde udføres

Kontakt Claus 2019 8158 
eller Kjeld 2019 8159

Besøg genbrugsbutikken med

MØBLER – TING – TØJ
og gør et godt køb

 Stationsgade 3, Vester Sottrup, 6400 Sønderborg · Tlf. 40 76 22 36
Åbningstider: Man.-tirs.-ons.-tors. kl. 15-17.30, lørdag kl. 10-13

VI MODTAGER GERNE BRUGBARE MØBLER OG ANDRE TING
DØDSBOER AFHENTES EFTER AFTALE

VOCAL LINE
A Cappella i verdensklasse

Ledet af Jens Johansen
Forsamlingsgaarden Sundeved, Vester Sottrup

Onsdag d. 3. november 19.30

Entre: 150 kr
Ungdomsbillet: 100 kr.

Billetter kan købes på Sønderborgbilletten eller på biblioteket i Vester Sottrup

Eneste koncert i Syd- og Sønderjylland!
Berlin - Køln - Freiburg - München - Vester Sottrup - 

New York - Århus

celle
Heldagstur til

lørdag den 30. oktober
AFgANg FrA

Kl. 7.00 Nybøl Kirke
 7.05 Broager Kirke
 7.10 Egernsund Havn
 7.15 Ahlmannsparken gråsten
 7.25 rinkenæs bageren
 7.40 Kruså p-pladsen ved Bankocentret

Vi kører over Hamborg til Celle ved Hannover.
Celle er en meget smuk, idyllisk og velbevaret 

middelalderby med over 500 fredede bindingsværkshuse. 
Vi besøger slottet, hvor den danske dronning Caroline 

Mathilde blev sendt i eksil, da hendes aff ære med 
kongens livlæge, Struensse, blev afsløret i 1772

Der bliver mulighed for at slendre en tur i byen, 
shoppe og besøge nogle af de hyggelige cafeer

Hjemkost ved 22-tiden

Pris 550 kr
som inkluderer bus, foredrag i bussen ved cand. mag. 

Helle Gyrn om Christian VII, Dronning Caroline Mathilde 
og Struensse, guide, entre til Celle Slot og aftensmad

tilmelding til Gråsten Avis
tlf. 21 16 06 83 

Bryllup
I Apostolsk Kirke i 
Sønderborg vies lørdag den 
16. oktober 2010 kl. 1400
Oana Axinte, datter af 
liliana og Ioan Axinte, 
Botosani, rumænien, og 
Flemming philip, Avnbøl.

Festadresse Comwell, 
Sønderborg 

Ude at 
løbe
Blandt de tusindvis af lø-
bere i årets Eremitageløb i 
Dyrehavsbakken nord for 
København var to kvinder 
frra Vester Sottrup. Det 
var grete Mandrup, der 
deltog for 20. gang og 
gitte pedersen. De to mo-
tionister løb 13,9 km. 

Eremitageløbet er verdens 
ældste motionsløb. 

Valgsteder 
i fare
Valgstedet i Blans og 
Nybøl er i fare for at luk-
ke, hvis det står til Borger- 
og Demokratiudvalget i 
Sønderborg Kommune. 

Formand for udvalget er 
SF'eren frank Jacobsen, og 
man anbefaler, at antallet 
af valgsteder reduceres fra 
34 til 17 valgsteder.

Valgstederne på 
Forsamlingsgaarden 
Sundeved i Vester Sottrup 
og Bakkensbro Skole 
i Ullerup får lov til at 
bestå. 

160 billetter solgt til Vocal Line
Salget af billetter til 
koncerten onsdag den 3. 
november i Forsamlings-
gården Sundeved i Vester 
Sottrup går forrygende.

- Der er allerede solgt 160 
billetter, fortæller Arne 
Mandrup, som peger på, at 
der kun er 40 billetter til-
bage, før der er udsolgt.

Vocal line er et moderne 

a cappela kor med 30 san-
gere. Blandt sangerne er 
peter Mandrup, der stam-
mer fra Vester Sottrup. 
Han er netop blevet cand. 
mag. i musik fra Aarhus 
Universitet. Dirigent er 
Jens Johansen, der stam-
mer fra Aabenraa.

gennem sin næsten 
20- årige levetid har koret 

opnået stor anerkendelse i 
hele Europa og store dele 
af den øvrige verden, og 
Vocal line kan desuden 
bryste sig af, at have vun-
det en række store interna-
tionale priser. 

Vocal line formår som 
få at forene himmelstræ-
bende, nordisk klange 
med personlighed og 
inderlighed.

på deres nye CD er der 
musik hentet fra så forskel-
lige kunstner som Joni 
Mitchell, Anne linnet, 
lisa Nielsson, Bjôrk, 
Coldplay og Sting.

Arne Mandrup nævner, 
at Forsamlingsgården 
Sundeved er stolte af at 

kunne præsenter dette 
fantastiske kor. Koret 
giver i efteråret en række 
koncerter i Berlin, Køln 
Freiburg, München, New 
york og Århus, og har fået 
flotte anmeldelser i de ty-
ske aviser. 

- Men koret optræder 
kun et sted i Sønderjylland 
nemlig på Forsamlings-
gården Sundeved, nævner 
Arne Mandrup.

De sidste 40 bil-
letter kan købes på 
www.sonderborgbilletten.dk 
eller på Biblioteket i Vester 
Sottrup.

Entreen er 150 kr for 
voksne og 100 kr for 
ungdomsbilletter. 

Broer skyder op

De første broer på den 
nye motorvej ses tydeligt 
i landskabet. Her ved 
Vester Sottrup. Der er 350 

ansatte på motorvejspro-
jektet, og arbejdet skrider 
frem i højt tempo. 

Ikke mindst broerne træder tydeligt frem i landskabet.
 Foto Jimmy Christensen
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Selskaber · Konferencer
Overnatning · Brunch

74 65 09 49

BENNIKSGAARD BED’INN
74 65 09 49

RINKENÆSHUS
74 65 18 08

Hørt i byen
Vicekaptajn i gråsten 
Frivillige Brandværn, 
Magnus Skov Møller, 
har bestilt flybillet til 
grønland. Om kort tid 
flyver han til Nuuk for at 
besøge sin mor.

Inger Eskildsen, Nybøl, 
fejrede forleden sin 80 
års fødselsdag med 45 
inviterede gæster i Nybøl 
Klubhus.

gråsten og Omegns 
pensionistforening har 
et højt aktivitetsniveau. 
Forleden samlede man 
et halvthundrede men-
nesker til efterårsfesten, 
og i sidste uge var 25 
medlemmer med på 
en interessant udflugt 
til Sønderborg Slot. 
Foreningens julefrokost 
holdes allerede den 6. 
november.

Ældre Sagen i gråsten 
har 33 tilmeldte til en 2 
dages tur til Kiel, Bad 
Bramstedt og Hamborg. 
Der er plads til 50 per-
soner i bussen. prisen er 
695 kr.

lOF i gråsten samlede 
68 mennesker til et be-
søg på virksomheden 
Abena i Aabenraa, der 
producerer bleer.

Jørgen rørholm i 
Egernsund er hobby 
vinavler og har succes 
med at tappe vin til eget 
forbrug.

20-årige Inge Clausen 
er blevet ansat som eks-
pedient hos InterSport 
gråsten. Hun afløser 
Vanessa Schultz, der er 
gået på barselsorlov. 

Else og Svend pilegaard 
i Sønderhav har været på 
en oplevelsesrig fem da-
ges opratur til Dresden, 
hvor de i Sachsische 
Statsopern så de to kend-
te operaer la Traviata og 
rigoletto. Det blev også 
til en udflugt til Meissen, 
hvor de så det berømte 
Meisner porcelæn. 

Slotsgade 6 · 6300 Gråsten · Tlf. 74 65 15 67
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HVER ONSDAG HELE DAGEN

Stegt � æsk med persillesovs kr. 75,-

Mortens aften 
onsdag den 10. november kl. 18 

Hold Mortens Aften på Kværs Kro onsdag den 10. november fra kl. 18
 
• Rejecocktail med lun flutes
• Andesteg med tilbehør
• Ris a la mande eller pandekager med is

2 retter kun kr. 148,-
3 retter kun kr. 178,-

Det hele 
for kr. 7950

Kværsgade 9-11
Kværs 
6300 Gråsten

Tel. 74 65 92 06 
Fax. 74 65 95 59  

info@kvaers-kro.dk

Buffet aften
Fredag den 5. november kl. 19.00 - 01.00 

LIVE-Musik
med forskellige indslag, organiseret af E/M-Musik, 

Erik Jørgensen

Buffet „Mediterrain“
forretter:
Anti pasti af champignon, zucchini, paprika, aubergine og frutti de mare
Parmaskinke med honningmelon - Pastasalat med cherrytomater, fetaost og 
rucolapesto - Tomat-mozzarellaost-salat - Blandet salat med ristede pinjekerner og 
parmesanost - Balsamicodressing - Hjemmebagt olivenbrød - Minestrone

Hovedretter:
Picata Milanese (Schnitzel paneret i en ostedej med tomatiserede spaghetti) 
Lammesteg med krydderjus - Rosmarin-svinekølle med hvidløgssauce
Ratatouille-grøntsager - Stegte minikartofler

Desserter:
Panna cotta med hindbærtopping 
Mascaponemousse med Amaretto - Frisk frugt

Giv mor en fridag
Hver tirsdag

fra kl. 18.00 til kl. 20.00
Karbonade med stv. ærter, 

gulerødder og kartofl er
Hver torsdag

Dansk bøf med bløde løg, 
sauce kartofl er og rødbeder

Kr. 68,00
Kun mod forudbestilling

 v/Bente & Kenneth Sonnichsen
gl. Færgevej 38. Alnor. 6300 gråsten
Tel. +45 74 65 12 68 Fax +45 74 65 37 74
www.alnorkro.dk · alnor.kro@get2net.dk

Torsdag den 28. oktober kl. 19:30
 
Hvordan får man kærligheden og 
erotikken til at blomstre i 
parforhold og singleliv.
Inkl. 1 glas vin + sandwich.
Billetter købes på Den Gamle Kro

Onsdag den 10. november
2 retter - And, dessertbuffet
3 retter - Laks, and, dessertbuffet
 
Husk tilmelding!

Fredag den 22. oktober kl. 18:00
Torsdag den 18. november kl. 18:00
Solæg, sild, smørrebrød og lune retter.
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Lørdag den 4. december kl 18:00

med underholdning af 
Doris Sommerlund

Fredag den 26. november kl. 18:30
Fredag den 10. december kl. 18:30
Lørdag den 11. december kl. 18:00 Børn u. 12 år

Spis alt 
hvad du kan!

Smørrebrødsfestival

Sexolog Pernille Hald

Mortens aften

Julefrokostbuffet

Julefrokostbuffet u. musik

Kr. 125.-

Kr. 150.-

Kr. 205.-
Kr. 235.-

Kr. 228.-

Kr. 185.-

Kr. 85.-

Slotsgade 6 · 6300 Gråsten · Tlf. 74 65 15 67
mail@1747.dk · www.1747.dk
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Naturlig pleje 
af krop og sjæl

Onsdag den 20. oktober kl. 14.30-16.30
i Ahlmannsparken

Hør om akupunktur og helbredende midler. 
Hjordkær krop & helse/kneipp kommer og 

fortæller om deres arbejde i klinikken.
Der vil blive mulighed for at prøve deres hudplejeprodukter.

P.S. Der er kun få billetter tilbage til busturen 
Kiel-Hamborg den 3.-4. november.

Tilmelding til Sonja Stenger tlf. 7465 1505

Lokalkomiteen

Gråsten

Dødsfald
Else Skytte Saxburger, 
Kroløkke 4, rinkenæs, er 
død, 63 år. Hun stammede 
fra St. Jyndevad, og beva-
rede livet igennem en stor 
kærlighed til sin hjemstavn.

Som ung blev hun uddan-
net ergoterapeut, og boede i 
en årrække i Korsør. I 1988 
mistede hun sin mand, 
men fandt senere sammen 
med Heinz Saxburger, der 
samtidig havde mistet sin 
hustru. For 19 år siden flyt-
tede hun til rinkenæs.

Else Saxburger arbejdede 
i nogle år som ergoterapeut 
på guderup plejecenter på 
Nordals. I sine mange vir-
keår i rinkenæs havde hun 
en stor kontaktflade, og 
hun var kendt blandt ven-
ner og naboer som et sødt 
og elskeligt menneske.

Hun elskede at være in-
struktør for senordansere, 
og var med sit elskelige og 

alligevel myndige væsen 
værdsat og respteret af sine 
elever i rinkenæs, Holbøl 
og Kruså.

Else oplevede den store 
lykke at få mange gode år 
med Heinz Saxburger. Hun 
var meget aktiv, og hun var 

et begavet og elskeligt men-
neske, der fik mange ven-
ner, og det vidnede en fyldt 
kirke om ved begravelsen.

Else Saxburger efterlader 
foruden sin mand, to børn 
- en dreng og en pige - fra 
sit første ægteskab. 
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Tiderne skifter, men vores SALGSINDSATS er lige høj året rundt!

Vi kender vejen

www.estate-maeglerne.dk

Estate Mæglerne Kjeld Faaborg
Statsaut. ejendomsmægler & Valuar, MDE
Tlf. Gråsten 7465 0933 - Padborg 7467 2676

Sundsnæs 19, 6300 Gråsten - Nørregade 2, 6330 Padborg

Daglig leder
Irene Wieser 

Sagsbehandler
Jessie S. Kræmer

Mægler-assistent
Nicole Møller

Indehaver
Kjeld Faaborg

GRÅSTEN - STENGERODDEVEJ 1
Charmerende rødstenvilla med kig til vandet

Flot og charmerende rødstensvilla med en central beliggenhed i
Gråsten, tæt på havnen og statsskoven. Indeholder: 2 dejlige stuer, den
ene med brændeovn og franske døre til spisestuen, hvor der også er
åben forbindelse til dejligt køkken. 2 badeværelser. 3 gode værelser
samt soveværelse med udgang til dejlig tagterrasse. 
En flot villa, der skal opleves.

1.749.000Kontantpris:
90.000Udbetaling:
9.900Brutto:
8.524Netto:

Alternativ finansiering:
4.824 / 4.469Pauselån® F1:

208 / 60Bolig / kld. i m²:
343Grundareal i m²:

1922/96Opført:
2 / 4Stuer / vær.:

2Etage:
Sagsnr: 263-1 1- familieshus

                                       NY PRIS - TILBUD ØNSKES                                      

0

GRÅSTEN - STJERNEVEJ 35
Pænt parcelhus ved skoven

Huset fremstår lyst og venligt med hyggelig stue hvor der udgang til
terrasse, pænt køkken med spiseplads, 3 gode værelser m.m. 

1.280.000Kontantpris:
65.000Udbetaling:
7.623Brutto:
6.645Netto:

Alternativ finansiering:
3.845 / 3.635Pauselån® F1:

123 / 9Bolig / kld. i m²:
1324Grundareal i m²:
1962Opført:
1 / 3Stuer / vær.:

Sagsnr: 170 1- familieshus

5

SØNDERBORG - BOJSKOVVEJ 44
Idyllisk ejendom på landet

Velbeliggende ejendom med et stort boligareal på 345 m2, grundareal
på 10.381 m2 og tilhørende garage på 35 m2, værksted/fyrrum på 112
m2, maskinhus på 144 m2 og udhus på 73 m2. Alle bygninger er
væsentligt renoveret i 90érne og fremstår i dag i meget pæn stand.
Ejendommen er yderst charmerende beliggende, direkte op til
fredsskov og med bæk, der løber igennem parklignende flot have.

2.580.000Kontantpris:
130.000Udbetaling:

14.653Brutto:
12.025Netto:

Alternativ finansiering:
7.039 / 5.962Pauselån® F1:

345Bolig i m²:
10381Grundareal i m²:
1777Opført:
3 / 4Stuer / vær.:

2Etage:
Sagsnr: 219 1- familieshus

NYHED

3

RINKENÆS - VÅRHØJ 20
Stor villa med flot udsigt

 Stor villa i roligt kvarter i Rinkenæs. Villaen er perfekt til den
pladskrævende familie. Der er fra villaen udsigt til Flensborg Fjord.

1.350.000Kontantpris:
70.000Udbetaling:
8.066Brutto:
7.111Netto:

Alternativ finansiering:
4.148 / 3.981Pauselån® F1:

204Bolig i m²:
803Grundareal i m²:

1966Opført:
2 / 4Stuer / vær.:

Sagsnr: 29-3 1- familieshus

0

RINKENÆS - SEJRSVEJ 28
Villa med mange muligheder

Villaen indeh. et boligareal på 135 m2 foruden 80 m2 kælder. Dertil
hører tilbygning på 36 m2 som tidligere har været brugt til salon.

490.000Kontantpris:
25.000Udbetaling:
3.435Brutto:
3.442Netto:

Alternativ finansiering:
2.012 / 2.306Pauselån® F1:

135 / 80Bolig / kld. i m²:
1417Grundareal i m²:
1944Opført:
3 / 3Stuer / vær.:

Sagsnr: 133 1- familieshus

NY PRIS

7

RINKENÆS - NEDERBYVEJ 133
Rødstenhus med god udenomsplads

Indeholder bla. stue med brændeovn, udestue, køkken, soveværelse
og badeværelse. På 1. sal er der 3 værelser samt badeværelse.

780.000Kontantpris:
40.000Udbetaling:
5.050Brutto:
4.661Netto:

Alternativ finansiering:
2.701 / 2.796Pauselån® F1:

159 / 12Bolig / kld. i m²:
1107Grundareal i m²:
1943Opført:
1 / 4Stuer / vær.:

Sagsnr: 188 1- familieshus

5

EGERNSUND - HAVNEVEJ 10
Udlejningsejendom ved Egernsund havn

Ejendommen har 3 lejemål, hvor to af dem er udlejet. Ejendommen
ligger centralt i byen og med en fantastisk udsigt til vandet. 

980.000Kontantpris:
50.000Udbetaling:
6.601Brutto:
6.474Netto:

Alternativ finansiering:
3.708 / 4.168Pauselån® F1:

303Bolig i m²:
603Grundareal i m²:

1882/88Opført:
4 / 6Stuer / vær.:

3Etage:
Sagsnr: 46-10 1- familieshus

NY PRIS

0

VEJBÆK - VEJBÆKVEJ 18
Nedlagt landbrug med ca. 2 ha jord

Til ejendommen hører gildesal, værksted med tilhørende lift og lille
kontor samt ca. 2 ha jord der ligger direkte ved ejendommen.

450.000Kontantpris:
25.000Udbetaling:
3.651Brutto:
3.455Netto:

Alternativ finansiering:
2.350 / 2.418Pauselån® F1:

134Bolig i m²:
19832Grundareal i m²:
1910Opført:
2 / 3Stuer / vær.:

2Etage:
Sagsnr: 7228 N landbrug

0

PADBORG - RINGGADE 25A
Flot villa med gåafstand til indkøb

Villa I 2 plan med kælder på 70 m2. Villaen fremstår nyistandsat
med pæne materialer. En indflytningsklar villa med lukket have.

1.295.000Kontantpris:
65.000Udbetaling:
7.589Brutto:
6.468Netto:

Alternativ finansiering:
3.836 / 3.475Pauselån® F1:

118 / 70Bolig / kld. i m²:
971Grundareal i m²:

1957Opført:
1 / 3Stuer / vær.:

AEtage:
Sagsnr: 7282 1- familieshus

NY PRIS

0

TRÅSBØL - TRÅSBØL BYGADE 6
Parcelhus med udsigt over marker

Hus og have har gennemgået stor modernisering og nyanlæggelse.
Bl.a. med nyere døre, vinduer, nye belægningssten og sti ved huset.

825.000Kontantpris:
45.000Udbetaling:
5.150Brutto:
4.496Netto:

Alternativ finansiering:
2.755 / 2.586Pauselån® F1:

119Bolig i m²:
724Grundareal i m²:

1969Opført:
1 / 3Stuer / vær.:

Sagsnr: 25-16 1- familieshus

0
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