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Gråstens
havnefront
indviet
Af Gunnar Hattesen
Foto Jimmy Christensen
Lørdag formiddag var
der fest på Gråsten Havn.
Omkring 150 mennesker havde på en råkold
efterårsdag taget imod

Sønderborg Kommunes
invitation til at være med
til den officielle indvielse af
den nye havnepromenade.
Arbejdet med at forbedre

og forskønne havnen har
stået på det meste af året.
Derved er der skabt smuk
sammenhæng på hele
havnen på tværs af de

forskellige bygningstyper.
Gråstenere og turister kan
glæde sig over en smuk
havnepromenade at gå tur
på. En del af klinkerne er

lagt minitutiøst i et sildebensmønster. Begivenheden
blev krydret med kaffe, te
og boller, som CaFeodora
havde sørget for.

Det har været en 15årig proces at forvandle
Gråsten Havn til et attraktivt boligområde. 

Julehygge til tilbudspris
20 stk.

Æbleskiver

1295
560 g. FROST

SPAR OP TIL 1100
kg pris
v/1 stk.
23,13

GRÅSTEN

Tlf. 74 65 10 19

KRUSÅ

Tlf. 74 67 12 26

novebermenu
Ricotta/-nødde-crêpe
med ristede svampe og græskarcreme
Bøf af oksefilet, ca. 200 g med tilbehør

NOVEMBERSALG

Skabe flere jobs og få styr på
Sønderborgs økonomi
Uldjakke

Dit talerør i byrådet

Før 149995

TILBUD

79995
Angelika Fedders
Broager

Strik eller
Skjorte
1 stk. 29995

Lidt ud over det sædvanlige

Heinz Tomat
ketchup

2 STK

500,-

Stor ﬂaske
910 gr

Honningkage/isparfait i appelsin-suppe
Tilbudet gælder
til d. 30/11-2009.

265,2 retter kr. 25,3
r.
3 retter k

a hereford beefstouw

Holdbi Kro, Åbenråvej 24 A, Kruså. 74 67 30 00. www.a-h-b.dk

Gråsten

Kun

19

Kig ind

Schmidt & Dreehsen
Nygade 7 - 6300 Gråsten - Telefon 74650986

Jeg vil fortsat
- arbejde for hele kommunen med udvikling og
ikke afvikling af lokalområderne.
- give vore ældre et sikkerhedsnet, så de kan leve trygt og længe.
- skabe gode vilkår for de små børn og sikre de større en folkeskole, hvor de
finder tryghed og bliver parat til at møde udfordringer, vi ikke kender i dag.

00

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

X
ved
Helga Nørgaard
Socialdemokraterne

www.a-aabenraa.dk
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Kristian Tankred blev årets spiller

De to vindere af titlen Årets Spiller 2009 Steffen Ecklon fra 2. holdet og Kristian Tankred
fra 1. holdet, cheftræner Rasmus Ringggard, og de to vindere af Årets Kammerat 2009,
Christoffer Jensen fra 1. holdet og Pelle Ringgaard fra 2. holdet.

Jeg vil hermed gerne takke de mange hundrede vælgere, der ved de sidste 3 kommunevalg har
udtrykt deres tillid til mig som lokalpolitiker ved at stemme på mig.
Jeg har valgt ikke at genopstille denne gang, da der skal nye kræfter og ideer til.
Jeg har haft stor fornøjelse af de mange år i lokalpolitik og mødt mange spændende og dygtige
mennesker.
I de forgangne 12 år har jeg kæmpet og stemt for de
mange gode ideer der har set dagens lys – uanset
hvem der er kommet med dem.
Jeg har kæmpet for en stor grad af borger-indflydelse alle de steder hvor den giver mening.
Jeg har kæmpet mod de ideer, jeg ikke synes ville tilføre kommunens
borgere mere kvalitet eller service, eller hvor man ikke har lyttet til Jer
inden man traf beslutningen. Jeg har været tro imod mine egne holdninger og værdier, og derfor overlader jeg med god samvittighed min plads i
byrådet til en anden.

For at sikre, at mange af de værdier og
holdninger jeg har arbejdet ud fra, vil nyde
fremme også i fremtiden, vil jeg opfordre Jer alle til at stemme
på min” lokale afløser” – MICHAEL SCHLüTER d. 17. nov.
Jeg mener Michael Schlüter besidder de evner og det gå-på-mod der skal til
for at føre kommunen sikkert gennem de næste mange års problemer.
Michael har rod i lokalområdet, idet han har fået en stor del af sin opvækst
i Gråsten, men qua sin uddannelse samt de forskellige job han har bestridt i
andre dele af landet og i udlandet, har han et mere globalt syn på tilværelsen
– en lidt anden måde at tænke lokalpolitik på, og det er nødvendigt i en så stor
kommune som vi nu er blevet en del af.
Michael har som familiefar til 3 sin gang i dagpleje – børnehave – samt
skolemiljøerne. Som bestyrelsesmedlem i en idrætsforening, og som medlem
af en foreningsaktiv familie har han et stort kendskab til fritidslivet samt
mulighederne i fritiden i kommunen. Med forældre i pensionsalderen ved han
også hvor der skal ske noget på det område.
Oven i al den gratis viden og indsigt Michael får gennem sin familie, tilhører
Michael den generation, som skal være med til at forme den nære såvel som
den fjerne fremtid for kommunen, og det er jeg overbevist om, at han vil være
god til.
Så hvis du vil en politisk ledelse af kommunen, som tager hensyn til lokale
forhold, borgerne, men som også er forandringsparat, så gør dit til at Michael
bliver en del af det nye byråd. Så derfor - stem på Michael den 17. nov.

Oplag: 15.000 eks. ugentlig
Tryk: OTM Avistryk A/S
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Ansvarshavende
redaktør

Gunnar Hattesen
Højmark 5, Rinkenæs
6300 Gråsten

Annonce
konsulent

Jimmy Christensen
Lundtoftvej 4, Kværs
6300 Gråsten

Telefon 21 16 06 83

Telefon 29 25 95 50

redaktion@graastenavis.dk

jimmy@pr-foto.dk

Gråsten Boldklub samlede
104 mennesker til den
årlige afslutningsfest. Som
noget nyt var både sponsorer og frivillige hjælpere fra
Sønderjyllands Cup også
inviteret med. Formanden
Mogens Hansen benyttede
sin velkomsttale til at hylde og takke alle de frivilige
hjælpere og sponsorer.
- Uden dem kunne et
stævne som Sønderjyllands
Cup ikke køre. 2009
udgaven af stævnet gav
et rekordstort overskud,
et overskud der kom i
hus netop takketvære de
frivilliges hjælp. Et overskud der nu kan komme

ungdommen i Gråsten
Boldklub tilgode, og ikke
mindst holde kontingentsatserne nede, sagde
Mogens Hansen.
Festen blev en succes,
Det lokale band The
Noodles spillede op, og
dansegulvet var fyldt aftenen lang. Flere af de frivllige udtrykte stor begejstring for på den måde at
blive takket for deres hjælp
- stor som lille. Så man
kan kun håbe at opbakningen til Sønderjyllands
Cup fortsætter, og måske
dermed gøre deres deltagelse i afslutningsfesten til
en tradition.

Traditionen tro aflagde cheftræner Rasmus
Ringgaard sin årsberetning
om sæsonen og uddelte
4 pokaler og titler. Disse
titler er årets spiller og
årets kammerat på 1. og 2.
holdet.
På 2. holdet vandt
Steffen Ecklon titlen som
Årets Spiller, mens Pelle
Ringgard opnåede titlen
Årets Kammerat. På 1.holdet løb Christoffer Jensen
med titlen som Årets
Kammerat. 1.holdets topscorer og fighter Kristian
Tankred blev fortjent udnævnt som Årets Spiller og
modtager dermed, i jubilæumsåret den 40 år gamle
Hejmdal-Pokal. 

Gråsten skal høres
Jeg har en vision om, at Gråsten skal være den
mest atraktive by at flytte til, for både borgere
og virksomheder.
Det kræver, at vi kommer i top på kommunens
kerneområder som børnepasning, folkeskolen
og ældrepleje.
Men det forudsætter i lige så høj grad, at vi kan
tilbyde en spændende slotsby med attraktive
boliger og gode fritidstilbud.

Jens Peter Thomsen
Genvælg Jens Peter Thomsen
- En stærk gråstener stemme
i Sønderborg byråd
Du er altid velkommen til
at kontakte byrådsmedlem
Jens Peter Thomsen
Stjerneparken 39, Gråsten
Tlf. 7465 2216 eller 21634315

Kontor:
Slotsgade 8, 6300 Gråsten
Åbningstider: Tirsdag kl. 10-12, onsdag kl. 13‑15,
fredag kl. 13-15 eller efter aftale

Grafisk
tilrettelæggelse

Hans-Ole Nielsen

Graphos – Grafisk Industriel
Produktion

www.graphos.dk
graasten-avis@graphos.dk

redaktion@graastenavis.dk
annonce@graastenavis.dk

Redaktionel
medarbejder

Regnskab
CH Renskabs
service

Helle Gyrn

Conny Hansen
Gråstenvej 15 A
Felsted

hellegyrn@gmail.com

Telefon 74 68 56 00
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600 G

600 G

Kalkun i strimler

Kalkun i tern

600 G/4-5 STK.

600 G/4-5 STK.

Kalkunmedaljoner med bacon

50.-

Kalkunschnitzler

FRIT VALG

300 G/2 STK.

650-700 G/6 STK.
FORSTEGTE

max. kg pris v/1 stk. 166,66

Urtemarinerede kalkunfileter
FROST

DANSK KØD

Wienerschnitzler eller
kalvemedaljoner med bacon

Plankesteaks

Af dansk Kalvekød

STEGES HEL ELLER SKÆRES
TIL KOTELETTER

800 G/6-8 STK.

800 G/6-8 STK.

Westernsteaks

Nakkekoteletter

S
UGENVINDER
PRIpSerBest

5-5,5 KG

Svinekam med
svær og ben

i Su

800 G/6-8
G/5-6 STK.

Hel dansk nakkefilet

Hakket
oksekød 8-12 %

20.-

13
Pr. ½ kg

1,1-1,2 KG

Pr. ½ kg

95

kg pris
40,00

kg pris
27,90

SPAR OP TIL 1400

pr. ½ kg

Nakkekoteletter

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

GRÅSTEN:
KRUSÅ:
Hel dansk
nakkefilet
Hverdage 9-19
Hverdage 8-18
Lørdag 9-18
Lørdag 8-18
Søndag 9-18
Søndag 10-18

Tilbuddene gælderSigøjnersteaks
t.o.m.
lørdag den 14. november 2009
Se også ugens tilbud
på www.superbest.dk

HUSK! Du kan betale med alle disse kort i SuperBest

Sigøjnersteaks
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25 år i
Andelskassen
50-årige Freddie
Ruhlmann fejrede fredag sit 25 års jubilæum
i Andelskassen Gråsten.
Han blev i 1984 ansat i
Andelskassen i Tinglev
under den navnkundige filialdirektør Harald
Søndergaard. For syv
år siden kom han til
Andelskassen i Vester
Sotrup, og i år blev han
overflyttet til Andelskassen
Gråsten.
Freddie Ruhlmann
er født i Rens, bor i

Bylderup-Bov, og er værdsat af både kunder og
kollegaer. 
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Sten & Grus

selvafhentning alle ugens dage
af sten, sand, skærver,
grus, fliser, natursten
Vi leverer
og meget mere.
også gerne
Ladegårdskov Transport & Hjortefarm
Felstedvej 22, Ladegårdskov,
6300 Gråsten. Tlf. 74 65 28 55
www.ladegaardskov.dk

Danmarks flotteste

Ridestald

Denne flotte ridestald der er på 260 cm2 er til leje
Enten samlet eller boksvis.
Stalden er opført i 2008 og inderholder 10 bokser,
Hertil hører også 6 hektar jord med græs.
Adresse Kidingvej 78

Foto Jimmy Christensen

Henvendelse til Thomas Thomsen
Mobil: 29 20 57 32

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

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, udflugter osv.

Autoriseret elinstallatør

Udkørende
Computerservice
· Med eget værksted
· Mulighed for indlevering

ALT INDENFOR HÅRDE HVIDEVARER

Quorp Busser

Salg-Service-Reparationer Såvel store som småt
Eli Hjort-Pedersen Drosselvej 8, Kollund
Tlf. 74 67 87 99 www.elis.dk

El-installationsﬁrma
G. Frydendall Aps

PC Home Service

Harald Ivers
Hokkerup Gade 3, 6340 Kruså
Tel 7467 5257 / 2462 8659 · pc-home@mail.dk
Se mere på www.pc-home.dk

“Hvorfor bruge Deres fusser når
De kan køre med Quorps Busser”
Stenvej 8 - 6300 Gråsten
Tlf: 74650850 - Fax: 74650851

BENT CHRISTENSEN
TØMRER & SNEDKERFORRETNINGApS

BYENS ELEKTRIKER
Borggade 5

6300 Gråsten

Telefon: 74 65 14 50
FAX: 74 65 14 58






VENTILATION
SERVICE
INDREGULERING
BOLIG VENTILATION
BLIK
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Kalø Badehotel Aps
Kaløvej 12 · 6230 Rødekro
Tel. 74 66 21 31
mail@kalvoebadehotel.dk
www.kalvoebadehotel.dk

Planetvej 4, Gråsten
Tlf. 73 65 15 15, fax 73 65 15 16
Mobil: 29 16 61 03, mail: bent@bcts.dk

SØGÅRD MASKINSTATION

Brolægger & Specialarbejde

& ENTREPRENØR

B &S

• ALT MASKINSTATIONSARBEJDE
AUT. KLOAKMESTER

v/ Elvis Isic

Varnæsvej 535, Felsted - 6200 Aabenraa

MALERFORRETNING
Varnæs • Telefon 74 68 03 23
Biltelefon 23 39 10 90

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

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

6300 Gråsten
Tlf.: 7362 0530 - Mobil 2747 4686
e-mail: md-bosna@hotmail.com - www.elvis-isic.dk

Tlf. 74 68 82 52 • Mobil 20 29 92 52

FELSTED
FORSAMLINGSHUS

SVEND AAGE THOMSENS

CH-Regnskab

Va r n æ s Ve s te r ve j 4 a , Va r n æ s
6200 Aabenraa
T l f . 74 6 8 0 0 8 6

kim@krvinduer.dk
www.krvinduer.dk

• ALT I NEDSIVNINGSANLÆG OG KLOAK

KS-VENT
DAME- OG HERREFRISØR

Klintvej 22, Hjolderup Mark
6230 Rødekro

VinduesMester

Kim Nielsen
Mobil 40474777

Denne rubrik
er til salg

KIM SCHMIDT
Gamle Søstvej 132, 6200 Aabenraa
Telefon 29 80 70 47
E-mail: kimschmidt53@yahoo.dk

S A LO N H EL EN

KR Vinduespolering &
Rengøring

Kliplev Service Center

Henvendelse
vedr. udlejning:

Gråstenvej 38 • Felsted

74 68 74 55

Telefon 74 68 59 29

www.felsted-radio.dk

Vestermarksvej 10, Kliplev
6200 Aabenraa

H. Børge Hansen

Lidt
udover det
sædvanlige

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

Gråsten
Velkær 11 - Gammel Skovbøl - 6200 Aabenraa

Tlf.: 7468 6066

Nybøl grill
Amtsvejen 15, Nybøl
Tlf. 74 46 88 77
www.nybølgrill.dk
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Hvad stemmer du ved byrådsvalget?
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Af Gunnar Hattesen
Foto Jimmy Christensen

Byrådsvalget 17. november nærmer sig med raske skridt. De lokale spidskandidater er til
vælgermøder, uddeler valgplecer og markerer politiske mærkesager. Vi har været i Ulsnæs Centret
for at spørge vælgerne, hvad der optager dem og hvor de sætter krydset på valgdagen.

Jan Hell, Gråsten
- Jeg har to børn, så børnepolitik er vigtigt. Det
har stor betydning, vi har
gode børnehaver, så børnefamilierne kan få deres
travle hverdag til at hænge
sammen. Vi bruger ikke
sportsfaciliteter, men de
skal naturligvis også være
i orden. Jeg stemmer på
Venstre, og det bliver på
den lokale kandidat.

Ella Nielsen, Rinkenæs
- De ældre skal have mere
hjemmehjælp. Jeg har selv
en far på 88 år og svigerforældre, som trænger
til hjemmehjælp. Jeg er i
tvivl om, hvor krydset skal
sættes. Jeg overvejer det
stadigvæk, men jeg hælder
mest til Dansk Folkeparti.

Gerhard Johannsen, Alnor
- Jeg har en kone, som er
handicappet, så vi er afhængige af hjemmeplejen.
Vi er godt tilfredse, men
de er hårdt spændt for. De
er udsat for meget bureaukrati. Der er for mange
regler. Jeg stemmer personligt, men ikke nødvendigvis på en fra Gråsten.

Karla Jespersen, Gråsten
- Jeg følger med i politik.
Det interesser mig. Der
er altid nogen, der snakker politik. Det er vigtigt,
hvordan vi behandler de
ældre, at vore skoler fungerer og at vi har gode veje
og cykelstier. Jeg har besluttet mig.

Hans Olesen, Kværs
- Det kniber med at få tid
til at følge med i valget. Jeg
har to børn på 9 og 10 år,
som går på Kværs Skole, så
de skal have gode forhold.
Jeg er socialdemokrat, men
jeg ved ikke, om jeg stemmer personligt eller blot på
partiet.

Christine Hinrichsen,
Gråsten
- Jeg ønsker, at de ældre får
mad mad i stedet for frossen mad. De ældre burde
også have krav på mindst
et ugentligt besøg af hjemmehjælpen for at gør rent.
Jeg har altid stemt på det
samme parti, og det bliver
jeg ved med. 

Musik og Sportsbar

Jeg er 52 år og har boet 24 af dem her i Sønderborg.

live
Musik

Så jeg har et rigtig godt kendskab til hele vores store
dejlige kommune.
Jeg er 52 år og har boet 24 af dem her i Sønderborg.
Jegjeg
er uddannet
optiker
og har specialuddannelse
Så
har et rigtig
godt kendskab
til hele vores store
som kontaktlinseoptiker.
De sidste 14 år har jeg været
dejlige
kommune.
Jeg er 52 år og har boet 24 af dem her i Sønderborg.
daglig
af enoptiker
optikerforretning
i Gråsten, og har
Jeg
er leder
uddannet
og har specialuddannelse
Så jeg
har et rigtig
godt kendskab
til hele vores store
derved
også lært byen ogDe
gråstenerne
som
kontaktlinseoptiker.
sidste 14 årgodt
harat
jegkende.
været
dejlige
kommune.
Jeg har,
er leder
52som
år af
og
har
boet 24
af dem iher
i Sønderborg.
Jeg
en
naturlig
konsekvens
deltaget
i byens
daglig
en
optikerforretning
Gråsten,
og
har
Jeg
er
uddannet
optiker
og
har
specialuddannelse
Så handelens
jeg har
et lært
rigtig
kendskab
til engageret
hele
vores
store
og
liv, byen
oggodt
harog
i alle
årene
mig
i
derved
også
gråstenerne
godt
at kende.
som kontaktlinseoptiker.
De sidste 14 år har jeg været
dejlige
kommune.
Torvedage,
Oldtimerløbet,
Ringridning
og
hvad der
Jeg
er
52
år
og
har
boet
24
af
dem
her
i
Sønderborg.
har,
som
en
naturlig
konsekvens
deltaget
i
byens
daglig leder af en optikerforretning i Gråsten, og har
ellers
været
af dejlige
tiltag
til
gavn
forvores
byensstore
hanJeg
erhar
uddannet
og
harårene
specialuddannelse
Så
jeg
har
et lært
rigtig
kendskab
til engageret
hele
og
handelens
liv,optiker
oggodt
harog
i alle
mig i
derved
også
byen
gråstenerne
godt
at kende.
del. kontaktlinseoptiker.
som
DeRingridning
sidste 14 år
jegder
været
dejlige
kommune.
Torvedage,
Oldtimerløbet,
oghar
hvad
Jeg
er
52
år
og
har
boet
24
af
dem
her
i
Sønderborg.
har,
som
en
naturlig
konsekvens
deltaget
i
byens
daglig
leder
enafoptikerforretning
imig
Gråsten,
og har
Mit
arbejde
iaf
Gråsten
harog
også
ført
til Gråsten
Roellers
været
dejlige
tiltag
til
gavn
for
byens
hanJeghandelens
erhar
uddannet
harårene
specialuddannelse
Så
jeg
har
et lært
rigtig
kendskab
til engageret
hele
vores
store
og
liv,optiker
oggodt
harog
i alle
mig
i
derved
også
gråstenerne
godt
kende.
tary
hvor
jegbyen
har været
medlem
10
år.at
Også
del.
som Klub,
kontaktlinseoptiker.
DeRingridning
sidste
14 iår
jeg
været
dejlige
kommune.
Torvedage,
Oldtimerløbet,
oghar
hvad
der
Jeg
er
52
år
og
har
boet
24
af
dem
her
i
Sønderborg.
her
har
jeg
fundet
stor
glæde
i
at
bestride
de
forskellihar,
som
en
naturlig
konsekvens
deltaget
i
byens
daglig
leder
enafoptikerforretning
imig
Gråsten,
og har
Mit arbejde
iaf
Gråsten
har også
ført
til Gråsten
Roellers
været
dejlige
tiltag
til
gavn
for
byens
hanJegtillidshverv
erhar
uddannet
optiker
og
harårene
specialuddannelse
Så
jeg
har
et lært
rigtig
godt
kendskab
til hele
vores
store
ge
i klubben.
og
handelens
liv,
og
har
i alle
mig
i
derved
også
og
gråstenerne
godt
kende.
tary
Klub,
hvor
jegbyen
har
været
medlemengageret
i 10
år.atOgså
del.
som kontaktlinseoptiker.
DeRingridning
sidste 14 år
har
jegder
været
dejlige
kommune.
Torvedage,
Oldtimerløbet,
og
hvad
Jeg har
bor jeg
sammen
med
vi har
tilsammen
4
her
fundet
stor Kristian
glæde
i og
at bestride
de forskelliJeg
har,
som
en
naturlig
konsekvens
deltaget
i
byens
daglig
leder
enafoptikerforretning
imig
Gråsten,
og har
Mit arbejde
iaf
Gråsten
har også
ført
til Gråsten
Roellers
været
dejlige
tiltag
til
gavn
for
byens
hanJegtillidshverv
erhar
uddannet
optiker
har
specialuddannelse
piger.
Fritiden
jegog
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på
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byens
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husført
have,
og
om somge
tillidshverv
ibruger
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og
handelens
liv,
og
har
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ogi alle
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godt
atOgså
kende.
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glæde
i og
at bestride
de
forskelliJegarbejde
har,
som
en naturlig
konsekvens
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og
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liv,
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har
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10
år.
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Torvedage,
Oldtimerløbet,
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tilog
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byens
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tillidshverv
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tary
Klub,
hvor
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har
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medlem
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10
år.
Også
del.
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sammen
med
Kristian
og
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her
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stor
glæde
i
at
bestride
de
forskellispiller
kontrabas
på amatørniveau
.
Mit
arbejde
i Gråsten
har
også
til Gråsten
Ropiger.
Fritiden
jeg på
husført
ogmig
have,
og om somge tillidshverv
ibruger
klubben.
tary
Klub,
hvor
har været mens
medlem
10 år.
Også
meren
kører
jegjeg
motorcykel,
jegi om
vinteren
Jeg
bor jeg
sammen
med
Kristian
vi har tilsammen
4
her har
fundetpå
stor
glæde i og
at bestride
de forskellispiller
kontrabas
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.
piger.
Fritiden
bruger
jeg
på
hus
og
have,
og
om
somge tillidshverv i klubben.
meren kører jeg motorcykel, mens jeg om vinteren
Jeg bor sammen med Kristian og vi har tilsammen 4
spiller kontrabas på amatørniveau.
piger. Fritiden bruger jeg på hus og have, og om som-

Gitte og
stephan
Fredag den 13/11
kl. 16.00
duoen Gitte og stephan spiller musik
fra 80´erne frem til i dag

meren kører jeg motorcykel, mens jeg om vinteren

åbningstider:

spiller kontrabas på amatørniveau.

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

kl. 10.30-04.45
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

7 stærke fra Elsebeth
7 stærke fra Elsebeth
7 stærke fra Elsebeth

Kommunens mindre bysamfund skal styrkes

Kommunens mindre bysamfund skal styrkes

7 stærke fra Elsebeth
Sundhedsforsikring
til kommunens medarbejdere

Kommunens
mindretilbysamfund
skal
styrkes
Sundhedsforsikring
kommunens
medarbejdere

7 stærke fra Elsebeth
Sund
og stærk økonomi i Sønderborg Kommune

Sundhedsforsikring
tilbysamfund
kommunens
medarbejdere
Kommunens
mindre
skal
styrkes
Sund og stærk
økonomi
i Sønderborg
Kommune

7 stærke fra Elsebeth
Kulturliv
til alle overalt i kommunen

Sund og til
stærk
økonomi
i Sønderborg
Kommune
Sundhedsforsikring
tilbysamfund
kommunens
medarbejdere
Kommunens
skal
styrkes
Kulturliv
allemindre
overalt
i kommunen

7 stærke fra Elsebeth
Omsorgsfuld
pleje for alle med behov

Kulturliv
allemindre
overalt
i kommunen
Sund
og til
stærk
økonomi
i Sønderborg
Kommune
Sundhedsforsikring
tilbysamfund
kommunens
medarbejdere
Omsorgsfuld
pleje
for
alle
med behov
Kommunens
skal
styrkes

7 stærke fra Elsebeth
Bæredygtig
udvikling for natur og miljø

Omsorgsfuld
pleje
for
alle
med og
behov
Kulturliv
alle
overalt
i kommunen
Sund
og til
stærk
økonomi
inatur
Sønderborg
Kommune
Bæredygtig
udvikling
for
miljø
Sundhedsforsikring
tilbysamfund
kommunens
medarbejdere
Kommunens
mindre
skal
styrkes

Aase Nyegaard som borgmester

Bæredygtig
udvikling
for
miljø
Omsorgsfuld
pleje
for
alle
med og
behov
Kulturliv
alle
overalt
i kommunen
Aase
Nyegaard
som
borgmester
Sund
og til
stærk
økonomi
inatur
Sønderborg
Kommune
Sundhedsforsikring
tilbysamfund
kommunens
medarbejdere
Kommunens
mindre
skal
styrkes

Stem personligt på:

Aase
Nyegaard
som
Bæredygtig
udvikling
for
miljø
Omsorgsfuld
pleje
for
alle
med og
behov
Kulturliv
alle
overalt
i kommunen
Sund
og til
stærk
økonomi
inatur
Sønderborg
Kommune
Sundhedsforsikring
tilborgmester
kommunens
medarbejdere

Elsebeth C
Stem på Elsebeth Christmas Møller
Elsebeth Christmas Møller
Din lokale
Søndre
Landevej 79
stemme
Aase
Nyegaard
som
Bæredygtig
udvikling
for
miljøKommune
Omsorgsfuld
pleje
forborgmester
alle
med og
behov
Kulturliv
alle
overalt
i kommunen
Sund
og til
stærk
økonomi
inatur
Sønderborg

Aase
Nyegaard
som
Bæredygtig
udvikling
for
natur
miljø
Omsorgsfuld
pleje
forborgmester
alle
med og
behov
Kulturliv
til alle
overalt
i kommunen

Aase
Nyegaard
som
Bæredygtig
udvikling
for
miljø
Omsorgsfuld
pleje
forborgmester
allenatur
med og
behov

Aase
Nyegaard
som borgmester
Bæredygtig
udvikling
for natur og miljø

6400
Sønderborg
Elsebeth
Christmas
Møller
Aase Nyegaard
som borgmester
er 52 år, er uddannet
optiker og har i de seneste
14 år været daglig leder
42forretning
95 16 i
af en 74
optiker
Gråsten. Hun har derved
christmas_moeller@mail.dk
også lært byen og
gråstenerne godt at kende.
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Gråsten
1. sal lejlighed
på 85 m2 udlejes
Broager ˙ Egernsund ˙ Kruså ˙ Kliplev ˙ Felsted ˙ Sundeved ˙ Dybbøl

har i uge 47 været på gaden i 1 år
Det vil vi gerne fejre sammen
med alle vore annoncører

Det gør vi ved at annoncerne fra og med
uge 47 til og med uge 49 kan indrykkes
i GråstenAvis til følgende priser

¼ side:
Alle 3 uger:

kr.
880,
kr. 2.550,

½ side:
Alle 3 uger:

kr. 1.750,
kr. 5.100,

�⁄₁ side:
Alle 3 uger:

kr. 3.600,
kr. 10.500,

leje pr. måned 3000,+ forbrug
indskud 3 mdr´s leje.

Henvendelse på
telefon 74 65 17 14
efter kl. 16.00

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

Træpiller nu kun 1650 kr
pr tons afhentet på lager

1780 kr pr tons leveret*
*så længe lager haves

Gråsten

lejliGheder
til leje
pr. 1. januar
Ca. 40 kvm.
+ fælles gårdhave.
NYISTANDSAT.
Leje 2850 kr.
-----------------------pr. 1. januar
Ca. 80 kvm.
NYISTANDSAT.
+ terrasse ca. 16 kvm.
Leje 4550 kr.
----------------------pr. 1. februar
Ca. 140 kvm. +
terrasse ca. 12 kvm.
NYISTANDSAT.
Leje 5650 kr.

tlF. 7465 0986
el. 7465 2451

kleinschmidt.nu

Fine tilbud i
genbrugsbutstikenken
Slotsgade 9, Grå

Kig ind og se vores juleting
i vor hyggelige butik
- Og så har vi fået rigtig
mange frimærker
En stor tak til alle, der tænker på os med fine afleveringer
Med fornøjelig hilsen og på gensyn
Medarbejderne
Åbningstider: Mandag-torsdag kl. 10-17 • Fredag kl. 10-16.30 • Lørdag kl. 10-12

Velkommen i

FOLKEKIRKENS NØDHJÆLPS

GENBRUGSBUTIK
SLOTSGADE 9, GRÅSTEN

Stem lokalt
den 17. november
Nærhed og demokrati er nøgleordene når jeg skal motivere
hvorfor jeg går ind i lokalpolitik. Der er alt for lidt af begge dele
i Sønderborg Kommune i dag.

Limited edition

det bedste inden for
Dansk
brilledesign!
Limited edition

Som Gråstener er det vigtigt for mig at udvikle og
forbedre lokalområdet – Gråsten og omegn er porten til
vores smukke kommune. Vi har mange arbejdspladser
og en fantastisk natur. Derfor er det et dejligt sted at bo
– og et dejligt sted at besøge. Det skal vi værne om,
passe på og udvikle.

Kort sagt:
• Lokal forankring - for hele kommunen
• Børn i udvikling - borgere i tryghed
- omsorg for svage
• Erhverv i vækst - landbrug i fremdrift

Michael Schlüter

Sønderborg Kommune har mange muligheder – det er vores pligt at få det optimale ud af dem.
En stemme på mig den 17. November, er et skridt i den retning.

www.bellinger.dk/www.blac.dk
www.bellinger.dk/www.blac.dk
www.bellinger.dk/www.blac.dk

Borgerinddragelse og langtidsholdbare løsninger er
vigtigere end partifarve – vores trivsel er alt for vigtig til
at blive bestemt af ideologier. I byrådet vil jeg arbejde
benhårdt på at få så brede løsninger som muligt gennemført – med særligt fokus på innovation og erhverv,
på forbedringer på skoleområdet og på fritidsområdet.
Samtidig vil jeg slås for at vore svage medborgere ikke
må leve i frygt for ﬂere nedskæringer og besparelser.

Designerparret bag BELLINGER & Blac, Malene &
LimitedBellinger,
edition
det
bedste
Claus
har designetinden
2 strømlinedefor
titanium
Dansk
brilledesign!
modeller
- STREAM
Ltd. Edition 1 & 2 - eksklusivt til
det
bedste
inden for
Profil
Optik.
Designerparret
bag BELLINGER & Blac, Malene &
Dansk brilledesign!
Claus Bellinger, har designet 2 strømlinede titanium
Designerparret
bag Ltd.
BELLINGER
Malene til
&
modeller
- STREAM
Edition 1&&Blac,
2 - eksklusivt
ClausOptik.
Bellinger, har designet 2 strømlinede titanium
Profil
modeller - STREAM Ltd. Edition 1 & 2 - eksklusivt til
Profil Optik.
pr.md.v/24 mdr. // Vejl. pris 2.495,-

104,104,104,pr.md.v/24 mdr. // Vejl. pris 2.495,-

pr.md.v/24 mdr. // Vejl. pris 2.495,-

OP TIKER MØLLER
SLOTSGADE 4 ∙ 6300 GRÅSTEN
TLF. 74 65 25 16 ∙ W W W.PROFILOP TIK.DK

Optiker
Elsebeth Christmas
Møller

Optikerassistent
Bettina
Bolding

Julefrokost i Gråsten
Tilmeldingerne til Gråsten
Pensionistforenings julefrokost i Ahlmannsparken
lørdag den 21 november

kl. 13.00 er begyndt at
strømme ind.
- Foreløbig er der tilmeldt
60 mennesker, men der er
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at deltage i julefrokosten,
og tilmelding kan ske til
kassereren. 

plads til flere, oplyser pensionistforeningens kasserer
Annemi Christensen.
Det koster 175 kroner

Erna Knöpfli
Jeg vil mennesker frem for systemer

Tak fordi du handler lokalt
Broager ˙ Egernsund ˙ Kruså ˙ Kliplev ˙ Felsted ˙ Sundeved ˙ Dybbøl

kleinschmidt.nu

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

Kværs Autoophug ApS

Vi passer godt på din bil...
Vi
passer
på din bil...
Vi
passer godt
Plade- og rustarbejde
Serviceeftersyn
Serviceeftersyn
Rep.
af alle person- og
Serviceeftersyn
varebiler
Rep.afafalle
allepersonperson- og
og
Rep.
varebilerog lygtekontrol
Bremsevarebiler
Bremse- og lygtekontrol
Aircondition
Bremse- og lygtekontrol
Aircondition
Autoruder
og stenslag
Aircondition
Autoruder og stenslag
Autoruder og stenslag

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

Service
reparati og
Serviceon af
Serv
are
lle
icæ
eoogg
ilm
ppab
ra
ratitioonnrk
afer
- ere
ob
all
silaåm
in
alleg
d
eanf
bilmæ
rk
rkeerr
- fo
grgsgsåaåin
raæ
-oo
nti
prergriaodineddeennfofo
ngara
rannti
pp
eeririoodden tien

Sejersbæk
Biler ApS
Sejersbæk
Sejersbæk
Biler ApS
Nederbyvej
2 • 6300 Gråsten
Nederbyvej
2• •Telefax
• 6300
63007465
Telefon
7465 22202
2270
Nederbyvej
Gråsten
Telefon7465
74652220
2220 •• Telefax
Telefax 7465
7465 2270
2270
Telefon

Service Partner
Service
Service Partner
Partner

Tlf. 74659590 - 21299590

Salg af nye og brugte reservedele
Afhentning af skrot med kranbil
Reparationer udføres i nyt værksted

Benzin- og kiosksalg

AUTO
REPARATIONER
• Serviceeftersyn • Syn
Gisselmann
• Motortest
• Rust
Kongevej 85
• Bremser
• Trafikskader m.m. 6300
Gråsten
• Dæk
• Opel Service
74
65
01 70
Ruder
•
Køb og salg af nye og brugte biler

Hår˙Mode˙Hudpleje

Fødselsdagstilbud
- gælder til udgangen af november
Dameklip og farvning
af vipper og bryn
Normalpris 475 kr

Tøj Sko Tilbehør
fra

Super Hårlak
Normalpris 118 kr

NU

380 kr
-:20%
NU

69 kr

Husk vi har også elevklip
Damer
165 kr
Herrer
170 kr
Børn
125 kr
Farvning af vipper
og bryn
Ved Pernille
(10.-13. november)

KUN

50 kr

Nygade 9 ˙ Gråsten ˙ Telefon 7465 0670

Reception
Da jeg runder de 50 år, vil det
glæde mig at se kunder, venner
og forretningsforbindelse til en
uformel reception i salonen
fredag den 20. november
kl. 16.00-18.00
De bedste hilsener
Susanne Vesperini
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Gennemgribende restaurering
af vagtbygning på Gråsten Slot
Det gamle håndværktøj er
fundet frem, og de gamle
lærebøger er blevet studeret
grundigt en ekstra gang,
før medarbejderne hos

Tømrer- og Snedkerfirmaet
Karl D. Petersen i Avnbøl,
forleden gik i gang med
udskiftningen af bindingsværket på den

karakteristiske vagtbygning ved Gråsten Slot.
Udskiftningen af bindingsværket kræver stor
håndværksmæssig akkuratesse. Samlingerne skal
eksempelvis have det helt
korrekte fald for at sikre, at
regnvandet kan løbe af, og
dermed ikke forårsage råd
og svamp.
Det er Slots- og
Ejendomsstyrelsen, der
har taget initiativ til den
gennemgribende renovering af vagtbygningen, der
stammer fra ca. år 1800.
Bygningen er oprindelig

opført som hertugelig hestestald. I 1920 tog grænsegendarmeriet bygningen
i brug som kontor. I 1936
rykkede kongehuset ind
på slottet og bygningen
blev omdannet til vagt- og
telegrafbygning. I dag
anvendes bygningen af
Livgarden, når regenten
opholder sig på slottet.
Renoveringsarbejdet
omfatter også en større
murerentreprise, hvor eksisterende vægkonstruktioner
erstattes af vægge opført
i molersten. Murværket
finpudses i en kvalitet,

så det er klar til maling.
Murerarbejdet, der er projektets største entreprise,
løses af Gråsten-firmaet
APOS – Andr. Petersen Og
Søn, der har løst opgaver
på slottet i flere end 30 år.
Det er et sjællandsk ingeniørfirma, der har kortlagt
hvilke dele af bindingsværket, som er stærkt angrebet
af råd og svamp. Resultatet
er, at omkring halvdelen
af bindingsværket skal
udskiftes med nye tømmer

i egetræ fra et fynsk savværk. For at sikre de mest
optimale arbejdsforhold er
store dele af vagtbygningen
pakket ind i presenning.
- Projektet, der skal være
gennemført inden jul, er
en faglig udfordring. Det
er jo ikke hver dag vi, i
vores industrialiserede tidsalder, får lov til at udføre
opgaver af denne art, siger
tømrermester og bygningskonstruktør Morten Anker
Petersen. 

Hjortekød
Sælges fra gårdbutik

dyreryg, steaks, køllestege,
spegepølse m.m.
Åben fredag kl. 16 –18, lørdag kl. 10 – 14

Bindingsværket på vagtbygning på Gråsten Slot er ved at
blive udskiftet.

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

Slotsgade 26 Gråsten

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

Altid et besøg værd

RING 74 65 17 48

Ta' til julefrokost og få en festlig oplevelse

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

JULEFROKOST
MENU 1

Marinerede sild m/karrysalat
Rulle- og spegepølse m/sky og løgringe
Roastbeef m/remoulade og løg
Frikadeller m/rødkål
Frugtsalat eller Ris a la mande .......................

fra SuperBest

pr. kuvert

MENU 2

Marinerede sild m/løgringe
Karrysild
1/2 æg m/rejer og kaviar
Fiskefilet m/remoulade og citron
Frikadeller m/rødkål
Ribbensteg m/gammeldags hvidkål
Roastbeef m/remoulade og ristet løg
Brie m/ druer .....................................

pr. kuvert

119.-

pr. kuvert

129.-

MENU 3

Røde-hvide sild
Fiskefilet m/remoulade og citron
Ribbensteg m/rødkål eller æbleflæsk
Kålpølse m/grønlangkål
Glaseret skinke m/asparges
Rullepølse m/løgringe
Leverpostej m/bacon og champignoner
Ris a la mande m/kirsebærsauce ..........

99.-

Min. 10 pers. Under 10 pers. + 10,- kr. pr. pers. Brød, smør, kiks 15,- kr pr. kuvert. HUSK Alt er koldt

DELIKATESSEN: Betina
Telefon: 7465 0875
Navn: ............................................................... Telefonnr.: .....................................................
Antal: .......................... Menu nr.: ...................... Afhentningsdato/tid: ......................... ...........

9

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

SuperBrugsen har været To gråstenere i Ældrerådet
40 år i Ulsnæs Centret
Det er 40 år siden,
SuperBrugsen Gråsten blev
indviet på en åben mark i
Ulsnæs. Året forinden havde bestyrelsen for Gråsten
og Omegns Brugsforening
og Rinkenæs Omegns

Brugsforening valgt at fusionere. Den nye bestyrelse
satte sig ved et bord og
besluttede at bygge en ny
dagligvareforretning.
Hver forening udpegede
tre medlemmer til den nye

Uddeler Jesper Thomsen står i spidsen for SuperBrugsen, der
er lokomotiv for detailhandlen i Gråsten.
Foto Jimmy Christensen

bestyrelse. Fra Rinkenæs
blev udpeget Gitte
Hohwü-Christensen, Uffe
Kobberø og Tove Petersen.
Gråsten udpegede J.V.
Hansen, Hans Kjer og
Hans Bille. Valgt på generalforsamlingen blandt 180
fremmødte blev Anders
Larsen, Ejner Nissen og
Freddy Hansen.
Det første spadestik blev
taget i maj 1968 og et
halvt år senere stod butikken færdig.
SuperBrugsen har gennem årene formået at
forny sig i takt med udviklingen i samfundet, så
den i dag er en uundværlig
del af Gråstens mangfoldige og aktive handelsliv.
Med de nyrenoverede
fysiske rammer, som blev
taget i brug sidste år, har
man skabt en dagligvarebutik, der fremtræder
både tidssvarende og
kundevenligt. 

Julen nærmer sig med raske skridt
Bestil dit fjerkræ i vores gårdbutik
- Frilands Kalkuner 4-12 kg ....... 50 kr pr kg
- Frilands Gæs 4-7 kg ................. 78 kr pr kg
- Land Ænder 2,8-4 kg .............. 68 kr pr kg
- Berberie Ænder 3-4,5 kg ......... 68 kr pr kg
- Muskus Ænder 3-4,5 kg .......... 68 kr pr kg
ÅBNINGSTIDER

Fjerkræ til julen.
Åbent alle weekender
i november og december:
Lørdage og søndage kl. 10-17

SKODSBØL GÅRDBUTIK
Skodsbølvej 71, Skodsbøl, 6310 Broager
Telefon 7444 1589

Formand for Gråsten
Ældrek lub, Dorthe
Sørensen, Adsbøl, og fhv.
formand for Ældre Sagen
i Gråsten, Svend Aage
Janum er blevet valgt ind
i Ældrerådet i Sønderborg
Kommune. Dorthe
Sørensen fik 861 stemmer,
mens Svend Aage Janum
fik 811 stemmer.
Det nye ældreråd består
af syv medlemmer. De
øvrige medlemmer er Eluf

Nielsen, Vester Sottrup,
med 831 stemmer, Inger
Løvschal, Sønderborg,
med 2276 stemmer, Rita
Nielsen, Austenborg, med
1152 stemmer, Mathias
Grau, Nordborg, 967
stemmer og Dagny Larsen,
Sønderborg, med 949
stemmer.
Selv om Lars Jepsen,
Broager, fik 592 stemmer,
opnåede han ikke genvalg.
I alt 14 kandidater var

opstillet og 11.579 borgere
over 60 år stemte. 

Svend Aage Janum er blevet
valgt ind i Ældrerådet.
Foto Jimmy Christensen

HJERTELIG TAK
for den store opmærksomhed ved min 50 års fødselsdag
og Trappens Hjemmeservice 10 års jubilæum
Mange tak til de mange mennesker, som glædede mig ved min reception
Det var en rigtig god dag, som jeg vil mindes med glæde
Med venlig hilsen
Andreas Friis

Julemarked
i Lübeck
Søndag den 29. november

Oplevelsestur til Nordeuropas største og ældste julemarked i Lübeck.
Julemarkedet er den perfekte lejlighed til at besøge den skønne
middelalderby. Byens gamle middelaldergader i centrum er fyldt op
med over 400 farverige juleboder med bl.a glühwein, honningkager,
brændte mandler, juleudsmykning, glasgaver, julegodter og
det verdenskendte Lübecker marcipan. Oplev de udsøgte
indkøbsmuligheder, de skønne cafeer eller de hyggelge gågader.
OPSAMLINGSSTEDER

P-Pladsen ved Broager Kirke
Kl. 8.00
Egernsund Havn
Kl. 8.05
Ahlmannsparken Gråsten
Kl. 8.15
Rinkenæs Bageren
Kl. 8.20
P-Pladsen ved bankocenter i Kruså Kl. 8.30
Ca. 4 timers shopping i Lübeck.
Vi er tilbage ved 19-tiden.
Pris 250 kr.

Tilmelding til Gråsten Avis
Telefon 2116 0683
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40i års
Jubilæum
Ulsnæs Centret
Tingleff
kaffe

Håndbunden
buket

500 gr
spar
31,90

ta 2 poser

40

kun

40

00

00

Rynkeby
juice
5x1 liter
ﬂere
varianter

40

½ pris

Kelloggs
cornﬂaks
600 gr
under
½ pris

under udarbejdelse

00

ti
l
b
yder
SLAGTEREN
Alt Skinkekød
Stegeﬂæsk

ta 3 pakker

40

00

Max 6 pr kunde

Gammeldags
Oksesteg
1000 gr

i skiver
1000 gr

40%
00
00
af listeprisen 40
40

SuperBrugsen Gråsten

.
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Sønderjysk kål
hvidkål eller
Grønkål

Gråsten

ta 4 pakker
for

40

Flydende
Becel

00

Den grønne
slagter pålæg

ta 4 stk

40

Andelår
DYBFROST

ﬂere
varianter

00
Neutral

4 stk neutral 1,873 kg pulver, 831 gr pulver eller 975 ml
flydende. 4 x 13-16 vaske. pris pr vask maks. 1,83. Frit valg

Storkøb
husholdningspapir
16 køkken el. 32
toiletpapir

ta 3 stk

40

00

ta 3 pakker

kun

40tilbyder40
00

00

Storkøb husholdningspapir

16 køkkenruller eller 32 ruller toiletpapir. 2224-3200 g
Kg-pris maks. 17,99. Frit valg

DELIKATESSEN
kun

40

00

tlf. 73 65 26 00

4 lags
pålæg
kun

mange
varianter

.

40

00

www.talent-for-butik.dk

Annoncen er trykt med forbehold for trykfejl

Bolle-plade med
3 slags pålæg
og ost
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Vores kunder skal kunne føle sig trygge
Det skal være
trygt at købe kød i
SuperBest. Derfor
har supermarkeds
kæden indført
landets skrappeste
kontrol og et sæt
nye regler, som
går langt ud over
lovgivningen.
Det skal sikre at
kvaliteten af kødet
altid er i top –
uanset i hvilken
SuperBest butik
man handler.
Kød der altid er hakket samme dag, landets

skrappeste regler for holdbarhed og flere kontrolbesøg. Det er blot nogle
af de nye stramninger i
SuperBest – stramninger
der skal sikre at kunderne
trygt kan sætte tænderne i
et stykke kød fra den lokale SuperBest.
I SuperBest i Gråsten er
butikschef Jan Andersen
glad for de nye regler.
Vi har altid sat en stor
ære i at tilbyde vores kunder de friskeste varer og
den højeste kvalitet. Det
er vi stolte af nu at kunne
kombinere med landets
skrappeste regler indenfor fødevaresikkerhed.
De nye regler giver vores
slagtermester optimale

betingelser for at levere en
vare, der altid er helt i top.
Samtidig giver de vores
kunder ekstra sikkerhed
for, at vi behandler vores
kød med største respekt og
omhu, siger butikschef Jan
Andersen.

Landets
skrappeste regler
SuperBest har indført landets skrappeste regler for
kød i butikken. De omfatter bl.a.:
Regler for hakket kød:
SuperBest anvender kun
helt friske råvarer til produktion af hakket kød.
Derfor vil eksempelvis en
flæskesteg aldrig ende som

Slagtermester Henrik Nielsen og butikschef Jan Andersen er parate til en dialog med
kunderne.
Foto Jimmy Christensen

hakket kød, selvom loven
tillader det.
SuperBests hakkede kød
er altid fra samme dag,
selvom loven tillader, at
hakket kød må sælges i
butikken i 24 timer efter,
det er hakket. SuperBest
hakker dagen igennem,
og på pakken kan du se,
hvilket klokkeslæt kødet er
hakket.
SuperBest har indført
nye rengøringsregler, som
sikrer, at der ikke kan
forekomme rester af andre
typer kød fra tidligere hakninger i det kød, du køber.
Regler for kød, som ikke
er hakket:
SuperBest har indført
regler, som sikrer at butiksindpakket kød aldrig
kan have en holdbarhed på
mere end 4 dage – uanset
om kødet sælges som steg,
i skiver eller er marineret.
Loven sætter principielt
ingen tidsgrænse.
Kontrol:
SuperBest har indført landets skrappeste kontrol,
som betyder, at alle butikker kontrolleres uanmeldt
hver eneste måned af såvel
interne som eksterne kontrollanter fra bl.a. Steins
Laboratorier.
Konsekvens:
SuperBest har indført en
konsekvens som betyder,
at slagtermestre kan bortvises og købmanden kan
ekskluderes ved omgåelse

af reglerne. Hver dag bekræfter slagtermesteren, at
han overholder gældende
regler.
SuperBest har indført et
obligatorisk introduktionsog uddannelsesprogram for
alle kædens slagtere, som
sikrer kunderne den bedste
kvalitet og største sikkerhed hver eneste dag.

føler sig trygge ved at
handle hos os. Så hvis du
som kunde undrer dig over
et eller andet, så spørg bare
løs, siger Jan Andersen. 

Spørg os bare

SuperBests nye regler for
håndtering af kød vil uden
tvivl give anledning til en
lang række spørgsmål fra
kunderne. Og i butikken i
Gråsten glæder man sig til
dialogen.
- Vi kan godt forstå, hvis
kunderne har en masse
spørgsmål. Vi glæder os
derfor til at kunne uddybe
reglerne og til at forklare,
hvordan de fungerer i
praksis. Det er utrolig vigtigt for os, at vores kunder

Lej din
trailer
hos
Statoil
Gråsten
Ring 74 65 17 48

S for samarbejde
Vi tænker på de unges
fremtid - derfor skal
der etableres
flere kommunale
praktikpladser!

Dieter Jessen
Slesvigsk Parti • kleinschmidt.nu

Sjove og søde julekort
Ca. 40 forskellige skabeloner at vælge imellem
10 stk. inkl. kuverter
KUN

150 KR

Husk at bestille tid til fotografering i butikkerne i god tid
Butik Conni
Kids & Queens
Ønskebørn
Ønskebørn

Gråsten
Padborg
Sønderborg
Aabenraa

Tlf. 74 65 32 32
Tlf. 74 67 22 55
Tlf. 74 42 11 42
Tlf. 73 62 50 50

Søndag den 29. november kl. 11.00-15.00
Lørdag den 21. november kl. 9.30-14.00
Tirsdag den 17. november kl. 11.00-17.00
Torsdag den 12. november kl. 11.00-17.00
Torsdag den 19. november kl. 11.00-17.00

Se mere på www.syd-foto.dk

Mandag den 30. november kl. 11.00-17.00
Onsdag den 18. november kl. 11.00-17.00
Fredag den 13. november kl. 11.00-17.00
Fredag den 20. november kl. 11.00-17.00
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Hvad stemmer du 17. november?

B r o a g e r 13

Af Gunnar Hattesen
Foto Jimmy Christensen

Valgkampen kører i højeste gear op til byrådsvalget og valget til Regionsrådet tirsdag den 17. november.
Valgplakater pryder gadebilleet, aviserne er fyldt med valgannoncer og kandidaterne er ude at
møde vælgerne. Vi har været på Torvet foran SuperBrugsen i Broager for at høre, hvem vælgerne
vil stemme på, når der om en uge skal vælges 31 medlemmer af Sønderborg Byråd.

Ragmhild Mikkelsen,
Egernsund
- Politik interesserer mig
ikke så meget, men jeg
stemmer da ved hvert
valg. Før jeg skal sætte
mit kryds, spørger jeg
min mand, hvad jeg skal
stemme. Han følger bedre
med i politik, end jeg gør.
Men vi har endnu ikke
snakket om, hvordan vi
skal stemme.

Brian Lendzian,
Broager
- Jeg er lige blevet far til en
dreng, så jeg har ikke haft
så meget tid til at følge
med i politik. Hvis jeg får
tid, skal jeg hen at stemme.
Jeg plejer at stemme på
Socialdemokratiet. For
mig er hensynet til de svageste det vigtigste.

Så sker det igen!
For 20. gang afholdes

Hobby- og
salgsudstilling
2009
I Egernsund Skoles aula
Skovgade 13
Lørdag den 14. og
søndag den 15. November
Fra kl. 10 – 16
Der vil være et kaffehjørne
hvor der kan købes kaffe
og gløgg med æbleskiver
Der er gratis entré
Hobbyklubben

Mona Antonsen,
Broager
- Jeg følger ikke så meget
med i politik. Jeg står midt
i en halv flytning på grund
af en vandskade. Jeg stemmer altid på SF. Jeg kender
ingen af partiets byrådskandidater, så det bliver en
stemme på partiet.

Helle Teichert, Broager
- Jeg er optaget af, at der
er gode forhold for erhvervslivet, og at vores
ældrepleje, vore skoler og
vore børn har det godt og
trives. Jeg stemmer på det
samme parti som ved et
folketingsvalg, så det bliver
et kryds ved et parti i blå
stue.

Ekstraordinær
Generalforsamling
Broager Antennelaug
For medlemmer af antennelauget afholdes
der ekstraordinær generalforsamling

Tirsdag den 8. december kl. 19.00
i Broager hallen – mødelokalet
Dagsordnen og vedtægter kan findes på
www.broager-antennelaug.dk
Bestyrelsen

Tak fordi du handler lokalt
Broager ˙ Egernsund ˙ Kruså ˙ Kliplev ˙ Felsted ˙ Sundeved ˙ Dybbøl

BROAGER BILSYN
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

Anders Hilmer,
Broager
- Tidligere fulgte jeg mere
med i politik end i dag.
Jeg interesserer mig nok
mere for et folketingsvalg.
Et godt velfærd og hensyn til de svage er vigtigt
for mig. Jeg stemmer på
Socialdemokraterne. Det
har jeg altid gjort.

Tina Schmidt,
Broager
- Jeg følger ikke med i
valgkampen. Jeg læser avis,
men springer uden om
valgstoffet. Det sociale og
skolepolitik betyder meget
for mig. Jeg plejer at stemme på Socialdemokratiet.
Det bliver en stemme på
partiet, da jeg ikke følger
nok med til at stemme
personligt. 

Jagt og spisning
Skodsbøl-Egernsund
Jagtforening holder jagt
lørdag den 14. november.
Efter jagten samles de
henved et halvthundrede

jægere til spisning
på Den Gamle Kro.
Sammenkomsten slutter
med kortspil og hyggeligt
samvær. 

Kim's Cykelservice
v/ Kim Gottlieb

Alt i cykelreparationer
Salg af cykler og tilbehør

ÅBNINGSTIDER

MANDAG-FREDAG KL. 7.00-18.00
LØRDAG KL. 9.00-13.00
www.kimscykelservice.dk

Kør ad Mølmark
1,5 km udenfor
Broager

Jeg henter og bringer

Skeldevej 17, 6310 Broager Telefon 7444 9409

MALERENS LAGERSALG
v/ Ravns Malerfirma

Tlf. 74 44 27 24
Bil 40 74 27 24

- alt malerarbejde udføres
- altid et godt tilbud i butikken
Åbningstider:
Man-, torsdag
Fredag
Lørdag

14.30-17.00
13.00-17.00
9.00-12.00

VESTERGADE 27 • 6310 B ROAGER

14

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

Gammeldags
Svinekam

Nottage Hill
6 ﬂasker

Kartoﬂer

Hatting Brød
Under
½ pris

med svær og ben

Broager

Spar
180.70

00
179

Pr. ½ kg.

5 kg.

00
16

00
10

Kyllinge nuggets Clementiner

00
10

X-tra Mælk

2 X 1 kg.

2 kg.

Pr. pose

Under
½ pris

95
49

Spar
12.00

00
24

Ugens kup

4 stk.

25
Kartoffelrugbrød
00
10

Spar
15.00

00
55

18
Julebagning
00

Spar
4.00

Max. 6 ltr. pr. kunde

Tilbud til
Flormelis
eller Brun Farin
2 ps.

Mel X-tra
2 kg.

Putaske
Hjortetaksalt
Bagepulver
2 stk.

3 kg.

95 10
16

500 ml.

Str. M
10 stk.

12
25

750 gr.

Palmin

00

Svinefedt

500 gr.

500 gr.

12

95

.

Flydende
Becel

Æg

2 ﬂ.

Under
½ pris

6

95

00

500 gr.

Sirup
Mørk eller
Lys

SuperBrugsen Broager

00

3 X 1 ltr.

Hakket
Oksekød

00
100

Hørup Kartoffel
Spegepølse
eller Kogt Sardel

Berliner

Mini eller let

Spar
11.00

Spar
30.00

DELIKATESSEN

BAGER AFDELINGEN

10

00

95

Sunsweet
Svesker
400 gr.

9 17
95

95

tlf. 73441500

Nybyggeri på
Broager Skole

Håndværkere har travlt
med at bygge en ny tilbygning på Broager Skole,
hvor der skal være klasselokaler og nye toiletter.
Broager Skole har fået
bevilget 17,8 millioner
kroner til ombygning og
tilbygning. Byrådet har til
1. etape frigivet 6 millioner
kroner. 

25 års
Bibliotek uden
jubilæum personale åbner
Bo Christensen,
Farveløkke 30, Broager,
har torsdag den 12. november været ansat ved
Danfoss A/S i 25 år. 

Menighedsråd
fusionerer
Broager Skole får en tiltrængt tilbygning med nye klasselokaler og toiletter.
 Foto Jimmy Christensen
Gunnar Glindvad
Kristensen
Tid til at arbejde for dig!

Kongelig
belønning
Lærer på Broager Skole,
Alice Margit Breum,
Broager, er blevet tildelt den kongelige
belønningsmedalje. 

Kirkeministeriet har
godkendt en tidsbestemt
fusion af Broager og
Egernsund menighedsråd.
Det fælles menighedsråd

Priseksempler:

Kun

1199 kr
Radio Centrum · Borgergade 1
6310 Broager · Tlf. 74 41 59 82

4x

175-70/13

4x

185-65/14

4x

175-70/14

4x

195-65/15

4x

185-60/14

4x

205-65/16

kr. 2.524,kr. 2.621,kr. 2.566,-

æk
d
r
e
t
n
i
v
4
d
Vin
fra Michelin

kr. 2.718,-

kr. 2.559,kr. 3.827,Alle priser er incl. moms,
montering og afbalancering



VI FORHANDLER ALLE DÆKMÆRKER
RING OG FÅ ET TILBUD TIL NETOP DIN BIL
GRATIS VINTEREFTERSYN

on Vi kontrollerer
Udfyld en kup
r! - Dæk og dæktryk
te
n
mens du ve
- Kølervæskestand og frysepunkt
- Batteri og ladeanlæg
- Sprinkleranlæg og viskeblade

HUSK
tidsbestilling!

Ramsherred 3,
Broager
Service Partner

OG DÆKSERVICE

Broager Bibliotek har
slået dørene op som kommunens første såkaldte
åbne bibliotek. Kultur- og
fritidsudvalget vedtog i
foråret, at tilgængeligheden på 5 lokalbiblioteker
i Sønderborg kommune
skulle styrkes ved at udvide
åbningstiderne., og gøre
det muligt for brugerne at
betjene sig selv.
Derfor kan man låne
og aflevere bøger 24 timer i døgnet 7 dage om
ugen. I løbet af de næste
par måneder forventes

bibliotekerne i Gråsten,
Dybbøl, Vester Sottrup og
Hørup også at kunne slå
dørene op uden for den
betjente åbningstid. 

Kongelig
hæder
Maskinarbejder i JFFabrikken, Frede
Petersen Lock, Broager,
har fået den kongelige
belønningsmedalje. 

Pilegalleriet

TV fra Prosonic
med DVD player


TESTVINDER

Vinterdæk Alpin A3

skal fungere frem til det
næste menighedsrådsvalg
i 2012, hvor Egernsund
så igen får sit eget
menighedsråd. 

SUPER
TILBUD

Alt i Michelin
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Tlf. 7444 1286

ÅBNINGSTIDER
Torsdag - Fredag kl. 10-18 Lørdag kl. 10-14

Henriette Hansen
Vestergade 43 · 6310 Broager
www.pilegalleriet.dk
Telefon 74 44 04 91

Lundtoft

16

Købmand får
blomsterdekoratør

Manuela Skriver er ansat som blomsterdekoratør hos
købmanden i Bovrup.
Foto Jimmy Christensen

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

Formand genvalgt

Købmand Finn
Christiansen, Spar i
Bovrup, har ansat 32-årige Manuela Skriver som
ny blomsterdekoratør.
- Blomster er min store
hobby, fortæller Manuela
Skriver, der til daglig bor
i Felsted, men er født og
opvokset i Bovrup.
- Jeg tilbyder at lave adventskranse, bårebuketter,
mor-datter buketter, ja
stort set altmuligt, nævner
Manuela Skriver, der er
uddannet i en blomsterbutik i Aabenraa. 

Sygeplejerske underholdt
på Kliplev Plejehjem
Af Jens Jaenicke
Ældre Sagen i Lundtoft
samledes fulde huse til
søndagscafèen på Kliplev
Plejehjem. Fhv. sygeplejerske Anna Margrethe
Jacobsen er en god fortæller, og hun gennemgik
mange episoder fra sit liv
som hjemmesygeplejerske
på Kliplevegnen. Der var

både muntre tildragelser
og også mere eller mindre
alvorlige hændelser, som
hun havde været udsat
for. Det fremgik tydeligt
af hendes fortælling, at
hun gennem sine mange
år i sundhedstjenesten
har erhvervet sig store
menneskekundskaber.
Mange flere ville have
udbytte af at overvære

disse søndagscafèer, hvor
der synges og hvor samværet omkring et hyggeligt
kaffebord gør en søndageftermiddag til en god social
oplevelse.Næste søndagscafè er den 13. december
kl.14.30. 

Formand for Felstedugens
Venner, Henrik
Christensen, er på et
bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen blevet
genvalgt som formand.
Bestyrelsen har deesuden
konstituret sig med Kenn
Hansen som næstformand
og Per Andersen som sekretær. Alice Helstam, der
er uden for bestyrelsen,
fortsætter som kasserer og

Torben Gjerlevsen blev
web ansvarlig.
De øvrige bestyrelsesmedlemmer er Jørn
Rasmussen, Jan Andersen,
Jep Gormsen og Martin
Kofoed. 

Pensionistforeningen for
Felsted, Bovrup og Varnæs
holder lottospil søndag den
15. november kl. 19.30 i
Felsted. 

Andelsbolig i Felsted
Fritliggende andelsbolig på 81 kvm. til 395.000 kr.
Boligydelsen er på 2802 kr. og reduceres
voldsomt, da foreningen er gældfri i 2012.

Tak fordi du handler lokalt

Henvendelse på telefon
7468 5017 eller 7468 5949
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Spar - der hvor du finder det, du mangler
Danske kartofler
klasse 1

Andelår
220 g
PR. STK.

10,-

5 KG

9,95

DYBFROST

BLOMSTER TILBUD

Bevar de
små skoler

Lottospil
i Felsted

Toiletpapir eller
Køkkenruller

Gælder fra Torsdag til Søndag
4-8 RL.

10,-

Vi vil bevare de små skoler.
Det må ikke være
et spørgsmål om penge!

2 STK.

Der må ikke spares
på børn og uddannelse.

Jonas Westergaard
Slesvigsk Parti • stemsønderjysk.dk

Omsorg for
de ældre
Vi skal give de
ældre et værdigt
liv og tryghed i
alderdommen.

Ilse Friis
Slesvigsk Parti - stemsønderjysk.dk

Fhv. sygeplejerske Anna
Margrethe Jacobsen øste
ud af sine oplevelser som
hjemmesygeplejerske på
Kliplevegnen.

25,Alpeviol
Hvid eller Rød

50,Håndbundne
Buketter

FRIT VALG

Bovrup

Bovrup Storegade 20, Bovrup
6200 Aabenraa
Telefon 7468 0109

Åbningstider:

Mandag-tordag 8-17.30, Fredag 8-18
Lørdag-søndag 7.30-12.00

Kvalitet i
børnepasningen

Miljøbevidste
tiltag skal belønnes

Der skal være råd til, at vores
børn kan komme i gode
daginstitutioner. Forældrene
efterspørger kvalitet og valgfrihed.
Det står Slesvigsk Parti
for i Aabenraa Kommune.

Vi skal give et rent miljø
videre til de kommende
generationer.

Gerhard Mammen
Slesvigsk Parti • stemsønderjysk.dk

Derfor skal naturen beskyttes!

Jette Callesen
Slesvigsk Parti • stemsønderjysk.dk
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Af Gunnar Hattesen
Foto Jimmy Christensen

Nedtællingen til valget i Aabenraa Kommune og Regionsrådet i Syddanmark tirsdag den 17. november
er i fuld gang. Vi har været ude at snakke med vælgere i den gamle Lundtoft Kommune
for at høre, hvad der er deres mærkesager, og hvilket parti, de vil stemme på.

Peter Jørgensen, Varnæs
- Jeg synes, vi skal bevare de små skoler. For os
i Varnæs er det vigtigt,
at vores lokale skole ikke
lukkes. Jeg stemmer på et
parti, men følger ikke godt
nok med til at stemme
personligt. Jeg stemmer
ikke nødvendigvis på det
samme parti som til et
folketingsvalg.

Helle Hyllested, Varnæs
- De syge, de ældre og de
svage i samfundet skal vi
passe på. Jeg stemmer på
SF. Det har jeg altid gjort.
De er med årene blevet
mere rummelige, og det
er jeg også. Jeg følger ikke
nok med i valgkampen
til at jeg kan stemme
personligt.

Pia Duborg, Feslted
- Jeg har tre børn, som går
i dagpleje og børnehave,
så børnepolitik er vigtigt
for mig. Jeg er stadig i
tvivl om, hvor krydset skal
sættes. Jeg vil gerne støtte
en kandidat, som vil gøre
noget for Felsted. Der skal
ske noget mere her i byen.

Astrid Jessen, Varnæs
- Jeg har en dreng på et
halvt år og en pige på tre
år. For mig er det vigtigt
at bevare Varnæs Skole.
Børnene skal kunne gå
eller cykle til skole og ikke
køres rundt i bus i lang tid.
De skal kunne være samen
med deres kammerater. Jeg
stemmer på Venstre, fordi
de kæmper for de mindre
samfund.

Klostervang 49 - Kliplev - 6200 Aabenraa

Charlotte Marseillais,
Felsted
- Problemet i valgkampen
er, at vi vælgere ser for lidt
til kandidaterne. De skal
blande sig noget mere, sige
deres mening. Den eneste
politiker jeg har truffet er
Hans Philip Tietje, som
jeg mødte foran Super
Spar i Felsted. Jeg stemmer
på Venstre, men jeg synes,
vi mangler nogle flere
stærke politikere, som tør
stå frem.

Anita Jacobsen, Kliplev
- Jeg synes børne- og
ældreområdet er to vigtige
emner i valgkampen. Vore
børn skal have goe forhold.
De ældres forhold kunne
godt blive bedre. Også den
kommunale service kunne
blive bedre. Man skal
være heldig, hvis man kan
fange nogen i arbejdstiden.
Jeg er lidt i tvivl, hvad jeg
stemmer, men det bliver i
midten.

Cafeens åbningstider
også udebehandling

lægeeksamineret fodplejer Ruth Svendsen

Genbrug er
en succes!

Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag

Lukket
Åbent efter aftale
kl. 11.00 - 20.00
kl. 11.00 - 20.00

Fredag
Lørdag
Søndag

kl. 11.00 - 22.00
kl. 11.00 - 22.00
kl. 11.00 - 20.00

– Mad ud af huset
– Møde og selskabslokaler

Den nye affaldsordning
i Aabenraa kommune er
en succes, og det bliver
endnu bedre med de
nye containerpladser.

Reparation, service, salg/køb/bytte af biler

Udfører alt rustarbejde samt klargøring til syn

Kliplev Forsamlingsgaard
Varnæsvej 751 Bovrup
6200 Aabenraa

Kliplev Hovedgade 24, Kliplev Telefon 7468 7900

Erwin Andresen
Slesvigsk Parti - stemsønderjysk.dk

Far til tre

Jeg vil arbejde for:
At byggeriet af akutsygehuset i Aabenraa
går i gang snarest.
Sammenhæng og
helhed i sundhedstilbuddene.

Vi skal have daginstitutioner tæt på.
Det skylder jeg mine
tre piger!

Fokus på erhvervsudvikling og uddannelse
i vores landsdel.

Kurt Andresen
Slesvigsk Parti - stemsønderjysk.dk

Stem personligt til regionsvalget
den 17. november

7

Sæt ved Andrea Terp Christensen
- nr. 13 på den socialdemokratiske liste.

Mobil: 40586973
Mobil: 22405557

Telefon: 74687733
www.halim´s auto.dk

Severin Sivesgaard,
Bjerndrup
Kandidat for De Konservative
På vej mod Rådhuset for at arbejde for:
• Vejledende timetal og
tysk fra 6. klasse
• Mere bevægelse i børns dagligdag
• Fleksible åbningstider i børnehaverne
• De bedste forhold for det
frivillige foreningsliv
• Kortere venteliste til musikskolen

dig for den 17.
– Det gør jeg
(Nr. 5 på liste C)
sivesgaard@yahoo.dk
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Foredrag om
Brødremenigheden
Medlem af Brødre
menigheden i Christians
feld, Lorenz Asmussen,
holder foredrag onsdag den
11. november kl. 14.00 i
Ahlmannsparken.
Lorenz Asmussen
viser lysbilleder og

fortæller levende om
Brødremenighedens
højtider, symboler og
traditioner.
Menighedsrådet er
vært ved kaffe og kage.
Foredraget er gratis og alle
er velkomne. 

Historisk Forening for
Gråsten By og Egn

Gråsten

Besøg på Enstedværket
Onsdag den 25. november kl. 13-17

holder

EFTERÅRSMØDE
ONSDAG DEN 18. NOVEMBER 2009
KL. 19.30

Vi oplever, at brændsel bliver til el og varme.
Obs. Solidt fodtøj. Der er mange trapper.
Busafgang Kl. 13.00 Rinkenæs/Quorp
Kl. 13.05 Alnor Kro
Kl. 13.10 Ahlmannsparken
Osv.

i Ahlmannsparken, Graasten
Foredrag v/ forfatter H. E. Sørensen,
Skærbæk, med titlen

”Store gårde og slotte
på Sundeved”

Pris 75.00 kr.
Tilmelding Ulla Gerber 74 65 01 20
inden den 20. november

Ved mødet er der udlevering af
årsskriftet til medlemmerne
Bestyrelsen

Lokalkomiteen

kleinschmidt.nu

Kære Trine
Hjertelig tillykke med de 12 år
torsdag den 12 november.

Susse Wold
læser

Håber du må få en god dag.
1000 kys og kram fra Bedstefar,
Onkel Tom, tante Lene,
Mottemai og mormor

En aften i

Østgrønland
MANDAG DEN 23. NOVEMBER
vil Lars Anker Møller, født i Nejs,
fortælle om livet som fanger i Ammassalik.

BAKKENSBRO SKOLE: KL. 19.00
Pris: 50 kr.
Der vil være mulighed for at købe kaffe og te.
Gerne tilmelding inden den 18. november til
Avnbøl/Ullerup Landsbylaug, telefon 21 86 17 08,
Blans Landsbylaug, telefon 74 46 17 46 eller
Ullerup og Omegns Husholdningsforening
telefon 74 46 12 59

Gråsten Slotskirke
Søndag den 15. november
kl. 10.30 ved Bo Arne Scharff

Adsbøl Kirke

Operakoncert

Mandag den 23. november
kl. 19.30

Søndag den 22. november
kl. 19.30
i Kollund Kirke

i Gråsten Slotskirke
Snedronningen af H. C. Andersen hører
til en af Susse Wolds største succes’er.

Operasanger
Bettina Hellemann
Munch

Billetter a’ kr. 125 kan købes i
Gråsten Boghandel og Statoil Gråsten.
Eventuelle overskydende billetter
kan købes ved indgangen.

og
Michi Komoto
flygel
Fri Entré
Arrangeret af Bov Menighedsråd

Overskuddet går til AIDS Fonden.

Gudstjenester

Broager Kirke

Søndag den 15. november kl. 10.30
Gudstjeneste ved S. K.S.

Felsted Kirke

Søndag den 15. november ingen
gudstjenester kirke bil til Gråsten

Søndag den 15. november kl. 10.00
ved Hans Jørgen Østergaard

Kværs Kirke

Egernsund Kirke

Søndag den 15. november kl. 10.30
ved Kevin O. Asmussen

”Snedronningen”

Søndag den 15. november kl. 9.00
ved Vibeke von Oldenburg

Rinkenæs Kirke

Søndag den 15. november
kl. 10.30 Rinkenæs Korskirke
ved Stefan Søndergaard

Kliplev Kirke

Søndag den 15. november kl. 11.15
ved Anne-Mette Damkjær Larsen

Varnæs Kirke

Søndag den 15. november kl. 10.00
Gudstjeneste ved Poul Callesen

Gråsten-Adsbøl Menighedsråd

Nybøl Kirke

Søndag den 15. november
kl. 15.00 ved Anders Kingo

Nordschleswigsche
Gemeinde
(Den tyske frimenighed)
Søndag den 15. november kl. 10.00
i Holbøl ved Pastor Sylvia Laue
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Teaterstykke
udsolgt

Hørt i byen
Den bedste dag i mit
liv. Sådan beskriver en
glad 19-årig MarieLouise Jørgensen,
Rinkenæs, hendes første møde med sin far,
som hun aldrig tidligere
har set. De mødte hinanden på Københavns
Hovedbanegård. De skal
snart se hinanden igen,
da faderen har inviteret
hende med til en julefrokost i begyndelsen af
december.
Interessen har været stor
for at deltage i en vinaften, som SuperBest
Gråsten torsdag aften
inviterer til på Den
Gamle Kro. I alt har 104
mennesker tilmeldt sig
vinsmagningen.
Rita Jensen, Broager,
kæmper en hård kamp
for at stoppe med at
ryge. Det er svært, men
hun er viljestærk og er
fast besluttet på at kvitte
tobakken.
Fhv. borgmester Bendt
Olesen blev rost meget,
da Gråstens havnefront
blev indviet. Han var
spydspids i arbejdet for
at forvandle Gråsten
Havn til et attraktivt
boligområde.
Der åbner snart en ny
skobutik i Ihles forretning i Gråsten. Det
er Susanne Nielsen,
Butik M, som har mod
på at starte endnu en
butik op. Hun fortsætter dog med at drive sin
modeforretning.
Julemanden kommer til
Gråsten fredag den 27.
november kl. 15.00, hvor
børnene skal vække ham
på Gråsten Slot. Senere
går børn, forældre og
bedsteforældre til Torvet
med Gråsten Garden i
spidsen. På Torvet bliver
der uddeling af julegodteposer. Julemand er i år
Thomas fra Haderslev,
der er bror til Pia Hagge,
Halifax. 

Gråsten
Lidt
udover det
sædvanlige
Willy Sandvei fylder 90 år.

Det lille Teater i Gråsten
gør klar til premiere på
"Prinsesserne", der er
en opsætning af AnneMarie Løns meget roste
slægtsroman.

- Alle forestiller er udsolgte, lyder det fra en tilfreds formand Ole Nilum
Gaul.
Forestillingen i Gråsten
bliver instrueret af Bodil
Schafer og Else Nielsen.
Der er premiere på
stykket fredag den 13.
november. 

kleinschmidt.nu

Foto Jimmy Christensen

90 år og i
fuld vigør
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

Fhv. manafakturforhandler Wilhelm Sandvei,
Slotsgade 7, Gråsten, fylder
tirsdag den 10. november
90 år. Han startede i 1949
en dametøjsforretning i
Gråsten. Sammen med
sin hustru, Eva Rose, drev
han den velestimerede
forretning i over et kvart
århundrede.
Willy Sandvei var aktiv
i byens handelsliv, og blev
en respekteret og afholdt
mand. Trods sin høje alder
er han stadig i fuld vigør,
og ses dagligt spadsere ture
med sin hund i slotsbyen. 

FREDAGSTILBUD

25%

PÅ ALLE
PIZZAER
FRA KL.
20.00-23.00

HOT PIZZA EXPRESS
74 65 35 05
SEJRSVEJ 75, RINKENÆS

ÅBNINGSTIDER: MAN-TORS- SAMT SØNDAG 15-2130
FREDAG - LØRDAG 15-23

Selskaber · Konferencer
Overnatning · Brunch

Juletræsfest
i Kværs
Søndag den 29. november 2009
kl. 14.00-16.00

Vi mødes ved hallen hvor Glenn`s levende musik vil underholde med sanglege
og julelege. Julemanden kommer og danser om juletræet sammen med
børn og voksne. Alle er velkommen så mød op og kom i Julestemning.
Poser og 1 sodavand kan fås til en pris a’ 30 kr.
Der kan købes kaffe, te, gløgg, æbleskiver og wienerbrød.
Tilmelding skal ske senest den 22. november til:
Kirsten Christensen telefon 74 65 95 31
Marianne Wildenschild telefon 74 65 94 15
Vel mødt
Brandværnet, Støtteklubben,
Kværs Multiunivers, K.T.U.I.F.
Walkieklubben Kvik,
Forsamlingshuset

GOD BUFFET TIL DIN NÆSTE FEST - telefon 7465 9206
74 65 09 49

BENNIKSGAARD BED’INN
74 65 09 49

RINKENÆSHUS
74 65 18 08

Rejecocktail eller tarteletter med høns i asparges eller *Dampet kold laks med
ad
dM
hummerdressing, rejer, asparges og kaviar.
Go
3 x STEG: Mør, glaseret Oksesteg, kryddermarineret Kalkunbryst og
helstegt Svinekølle, salatbar med 6 slags salat og grønt,
Alt medfølger!!!
hjemmelavet kartoffelsalat og flødeporrekartofler.
Forret, 3 x Steg,
Æbletærte creme fraiche eller Islagkage (sælges kun i hele af 7 per.). Kun
salatbar og kartofler.

9950

*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. Mijlø/fakturaafgift kr. 50,-.
Kontant betaling ved leveringen og husk depositum for emballagen kr. 350,-.

Dessert KUN kr. 10,00.

WWW.GODBUFFET.DK
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Julefrokost
Lad os klare din julefrokost

Juleanretning

Gråsten

- Marineret sild m/karrysalat

Den Store Sønderjyske
Julefrokost

- Fiskeﬁlet med remoulade og citron

- Marineret sild med karrysalat

- ½ æg med rejer og mayonaise

- Kryddersild med løgringe

- Leverpostej med bacon og champignon - Juleskinke med italiensk
salat og asparges
- Juleskinke med italiensk
salat og asparges
- Hamburgerryg og kålpølser
- Risalamande m/kirsebærsovs
- Frikadeller med rødkål
eller to slags ost med frugt
- Sønderjysk Grønkål
- Roastbeef med remoulade og ristet løg

95

00
(Min 6 kuverter)

Pratiske oplysninger:
Sild-pålæg-ost anrettet på hvert
sit fad, lige til at sætte på bordet.
Varme retter leveres i termokasse,
lige til at anrette på fade
(Pant på termokasser og fade)
Ønsker de brød-smør-kiksfranskbrød pris pr kuvert 10.00

- Risalamande med kirsebærsovs
eller to slags oste med frugt
Pris pr kuvert

125

00
(Min 6 kuverter)

Annoncen er trykt med forbehold for trykfejl

Pris pr kuvert

Har de andre ønsker, hjælper vi gerne

SuperBrugsen Gråsten

. Direkte telefon til delikatessen 73652609

