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Gårdbutikken er åben:

lørdage 10:00-12:00
Telefon: 74 65 90 71

Uge 47

•

18. november 2008

•

1. årgang

Dykkere tjekker
slotssøen for
hemmeligheder
Af Gunnar Hattesen

Snart skal slotssøen i Gråsten afsløres for
hemmeligheder. Det er sportsdykker Jan
Fjordbæk Bager, tidligere Adsbøl, men som
nu bor i Felsted, som sammen med dykkere
fra Aabenraa Sportsdykkerklub vil undersøge
nærmere, hvad der findes på søens bund.
- Slotssøen er
aldrig tidligere
blevet undersøgt,
fortæller Jan

Fjordbæk Bager,
som er henrykt
over, at Skov- og
Naturstyrelsen

Fast Lavpris
25 m2 Milsøvæv 1. sort.
inkl. 5 l væv klæber. . . . . . . . . . . . .  kr. 279,25 m2 Glasvæv 1. sort. Grundet
inkl. 5 l væv klæber. . . . . . . . . . . . .  kr. 269,Væg maling 10 L Glans 10 Hvid eller Råhvid
inkl. Malerspand og rulle kr. . . . . . . . . . 450,7 x 193 m/m Laminatgulv klik
10 års Garanti i alt 300 m2 pr. m2 . . .  kr. 59,-

MR Fest-tøj
Habitter

Smart, stribet
eller ensfarvet

Spar
1000

Normalpris
2499 – 1999

Fast pris
1500 – 1000

har givet tilladelse til, at dykkere kan hoppe i
vandet i søen for
at tjekke, hvad
der gemmer sig
på søens bund.

foregå 3. januar
2009, hvor 20
sportsdykkere
vil dykke under
vandet i søen for
at se ting, man

ikke tidligere har
set. Desuden har
sportsdykkerne
fået tilladelse
til endnu et dyk
sidst i januar.ß

Lidt ud over det sædvanlige

Syltepakke
Bov - snitter - skank

- Vi vil givetvis kunne
finde ting fra
2. Verdenskrig,
men måske også
historiske ting,
som stammer

Seks sportsdykkere vil i december foretage et
prøvedyk for at
se bunden i søen.
Den helt store
eftersøgning vil

Kawasakki
Tilbehør

½ kg

12

Tlf. 73 65 26 00 .

Gråsten

95
www.talent-for-butik.dk

Kom ind og se vores store
udvalg af tapeter

Gaveideer fra

Sorte
og mange
andre farver
på lager.

Tasker
Smykker
Snørebånd
Armbånd

Køb din julegave hos

Schmidt & Dreehsen

endnu længere
tilbage, siger Jan
Fjordbæk Bager,
som naturligvis
også forventer at
finde rustne indkøbsvogne, gamle
cykler og gamle
mønter.

Rasmussen Sko

fra bl.a
Ferra Living
Tapet forum
Fiona
og mange andre
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Juletur til Tønder

Fredsvalg i Kliplev Sogn

Ældre Sagen i
Gråsten arrangerer onsdag den
10. december en
juletur til Tønder
med Herman
Quorp ved rattet.

Af Gunnar Hattesen

tidligere skoleinspektør på
Gråsten Skole,
Olaf Knudsen,
Tønder, guide en
tur rundt i den
gamle købstad.

Menighedsråds
valget blev aflyst
i Kliplev Sogn
på grund af
fredsvalg og kun
en kandidatliste.
Frokosten indta- Juleturen foregår To medlemmer
af det gamle
ges på restaurant fra kl. 10-16, og
det koster 180 kro- menighedsråd
Børsen. Efter
spisningen vil
ner at deltage. ß genopstillede.
Det er Svend
Erik Lorenzen,
Bjerndrup, og
Birthe Møller,
Felsted, der tidligere har boet
på Søgård Mark,
En gammel dansk Ungdoms- og
men som har løst
tradition er jule Idrætsforening
sognebånd.
frokost. Fredag
i en v ellykket
aften deltog 14
julefrokost hos
De øvrige nye
håndboldpiger
Marianne Kock
medlemmer
fra Kværs-Tørsbøl Petersen. ß

Julefrokost i
Kværs

er Marianna
Jacobsen, Kliplev,
Karin Hansen,
Kliplev, Lone
Thaysen, Kliplev,
Margrethe
M. Jørgensen,
Søgård, og
Annegrethe
Hansen, Kliplev.
Udtrådt af menighedsrådet er
Arne Rasmussen,
der på dygtig vis
har været formand siden 1994.
Desuden har
Agnete Philipsen,
Lundtoft,
Dagmar
Jakobsen,

Lundtoft,
Anmarie
Johannsen,
Kliplev, Edel
Zimmermann,

Søgård, og IngeBrit Matthiesen,
Kliplev, valgt
ikke at tage imod
genopstilling. ß

Rasmus Lyberth i
Vester Sottrup
Den grønlandske
sanger og skuespiller, Rasmus
Lyberth, der bor
i Odense, er for
tiden på turné
rundt i landet.

forleden en forrygende koncert.
Tilhørerne fik en
række sange, hvor
han kredsede om
landet højt mod
nord.

Foran 170
mennesker på
Forsamlings
gaarden
Sundeved i Vester
Sottrup gav han

Foruden Rasmus
Lyberth medvirkede også
Christian
Søgaard. ß

Ansvarshavende redaktør
Gunnar Hattesen
Højmark 5, Rinkenæs
6300 Gråsten
Telefon 21 16 06 83
Mail: redaktion@graastenavis.dk

Annoncekonsulent
Jimmy Christensen
Lundtoftvej 4, Kværs
6300 Gråsten
Telefon 29 25 95 50
Mail: Jimmy@pr-foto.dk
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Høj
valgdeltagelse i
Rinkenæs Sogn
Af Gunnar Hattesen

Inge Nielen,
flest personlige
En lind strøm af mennesker kom dagen
stemmer. Hun
igennem forbi Rinkenæshus for at afgive
fik 125 stemderes stemme til menighedsrådsvalget.
mer. Jette Storm
fik 74 stemmer,
I alt 31,5 procent Kampen
mandater, mens Ingeborg Friis
Kirkelisten,
67 stemmer,
af sognebørnene stod mellem
der står Indre
Heinz Saxburger
i Rinkenæs Sogn Rinkenæs
Mission nær, fik 57 stemmer,
eller 522 vælgere Sogneliste og
mødte op for
Kirkelisten.
89 stemmer og et Helga Paulsen
at afgive deres
Rinkenæs
mandat.
Theilgaard 33
stemer, Frede
stemme, og det
Sogneliste vandt
stort. Den
På Rinkenæs
Ihle 31 stemvar væsentligt
grundtvigske
Sogneliste fik
mer og Henrik
over landsgennemsnittet.
liste fik 433
formanden for
Clausen 31
stemmer og seks menighedsrådet, stemmer.

Lodtrækningen
mellem de to
sidste faldt ud til
fordel for Frede
Ihle, der dermed
får sæde i menighedsrået de næste
4 år.
På Kirkelisten
blev Bente
Krogh Pedersen
topscorer med
55 stemmer, og
vandt listens
eneste mandat.
Hun er til daglig

ansat på Gråsten
Apotek. Hans
Seekjær fik 21
stemmer, Kaj
Oluf Jensen 5
stemmer og Poul
Erik Markussen
4 stemmer. ß
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Jytte Dreyer i
Ældre Sagen i
Broager
Af Gunnar Hattesen

Omkring 90 medlemmer af
Ældre Sagen på Broagerland
var forleden mødt op i
Degnegården for at høre den
81-årige tidligere TV- og radiomedarbejder Jytte Dreyer.
Det var et foredrag med mange
facetter. Jytte
Dreyer mente,
det er nødvendigt at få øje
på livsglæden.
Danskerne har
mange grunde
til at være glade,
men alligevel er
vi en nation af
brokkere.
- Kan man ikke

lammelse. I tre år
lå hun konstant
i en hospitalseng
uden at komme
op. Derefter gennemgik hun 4 års
genoptræning.
Den oplevelse
bevirkede, at hun
finde andet, er
det jo altid vejret, besluttede sig for
sagde en velopat væe glad resten
lagt Jytte Dreyer, af livet.
der bor i Ebeltoft.
Jytte Dreyer
Jytte Dreyer kom fortalte en spænind på, hvad der dende beretning
var grunden til,
om hendes farmor, der i 1965
at hun valgte
livsglæden. Som - som 104-årig
ung blev hun cal- - rejste alene
mete-vaccineret. fra Vamdrup til
Det bevirkede,
Rom i 4 uger.
at hun fik børne-

den 104-årige.
De satte en eftersøgning i gang.
Først dagen efter
fandt familien ud
af sammenhængen, da farmor
ringede fra en
mønttelefon i
Rom og fortalte,
hvor hun var.

Familien anede
ingenting om
rejsen og blev
nervøse, da de en Hun havde hele
livet ønsket at
dag ikke kunne
vende tilbage til
få kontakt med

Rom, fordi hun
som ung havde
været på bryllupsrejse til den rommerske stad.
Det var en fantastisk historie,
som Jytte Dreyer
fortalte på en
meget bevægende
måde, og forsamlingen blev meget
opløftet af at høre
den. ß

Fromms Autoservice
Broager

93 Opel Astra F Cabriolet 2,0 8V.
Farve Rødmetal
Km 163.000 .................. 99.800 plus lev.

86 Complet concorde Teltvogn

Kun brugte få gange.
Med gaskasse,
kørekappe og
næsehjul ....................... 37.000 plus lev.

95 VW Polo 1,0

Farve Lilla
Pæn vogn
km 175.000 .................. 29.800 plus lev.

Fromms Autoservice Broager
Bovvej 90 · 6310 Broager · Tlf. 7444-1985
plaut@post.tele.dk
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Nyt
menighedsråd
klar i G
 råsten
Af Gunnar Hattesen

Stort udvalg i smart
gå-i-byen tøj

til enhver anledning
Bente er i smart

ZE‑Ze kjole, der falder flot.
Similispænde i taljen, rød
eller sort, str. S-XL . . . . . . . . . . . . . 
Hanne er i flot satin‑tunica,

sort med lilla eller grønt print,
str. 42-58. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

249,-

Hertil satinbuks med
stretch, sort, str. 38-44. . . . . . . . .

289,-

Annette er i meget yndig

skjorte med top, sort med

Det vil være synd at sige,
at de er særligt stridbare i
Gråsten Sogn, når det gælder
om, hvem der skal sidde i
menighedsrådet.

Rasmussen,
Herles 15,
Gråsten, Solveig
rende møde valgt Mortensen,
- Vi fik også
Nygade 21,
denne gang freds- Inga Petersen,
Stjerneparken 3, Gråsten, og
valg eller aftaGråsten, som ny Claus Levinsen,
levalg, som det
Gl. Færgevej 59,
hedder, fortæller formand.
Gråsten.
sognepræst Jens
Barfod, som tilDe øvrige nyIngen af de
føjer, at man skal valgte medlemmange år tilbage mer er: Bo Bach- nuværende medHansen, Konkel lemmer af menigfor at finde et
hedsrådet genkampvalg om po- 29, Gråsten,
opstillede. Det
Lis Nielsen,
sterne i Gråsten
Jernbanegade 16, betød et farvel til
Menighedsråd.
Gråsten, Henrik Mogens Jacobsen,
Rathe, Stjernevej der har siddet 34
Det nye menigår i menigheds5, Gråsten,
hedsråd, som
Annie Vase, Gl.
rådet, Elin W.
tiltræder 1. sønPetersen, Palle G.
dag i advent, har Færgevej 18,
Pedersen, Peter
Gråsten, Søren
på sit konstitue-

299,-

sølvbroderi, str. S-XL . . . . . . . . . . . 

289,-

Hertil smart chiffonbuks
med fine detaljer, sort, str. S-3XL. . 

279,-

NB: Netop nu rigtig mange
fine julekjoler/sæt til børn str. 2-8 år.

Åbningstider: Man.-ons. 9.00-17.30. Tors.-fre. 9.00-18.00. Lør. 9.00-14.00

Christensen, Jens
Jørgensen, Rudolf
Sørensen, Birthe
Neuper og Per
Andresen.
Det nye menighedsråd er valgt
for en 4-årig
periode, og skal
i 2011 vælge nye
sognepræst, når
Jens Barfod går
på pension. ß
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Str. 42-60 • Str. 42-60 • Str. 42-60 • Str. 42-60

Farve og stil test
Lørdag d. 22/11 kl.14-17
i Padborg Butikken

len
Se omtateds
anden sadet
her i bl

Sidste tilmelding torsdag d. 20/11
Pris pr. deltager 50,-

-15% *

*kun denne dag, gælder dog
ikke i forvejen nedsatte vare.
Bliv skrevet op som klub kunde.

50 mennesker
hørte om Indien

Husk jeres bonus kort.
Dejlige
læderstøvler fra
str. 37 – 43 lægvide
fra 44 – 52 cm

Af Gunnar Hattesen

Fra kr.

1699 – 1899

Rådhustorvet 9 • 6400 Sønderborg • tlf 74424249
Tværgade 1B • 6330 Padborg • tlf 74424060
mobil 40327828 • E-mail: rosanne-lilje@firma.tele.dk

Løgumkloster

Rugbrød

Hakket
oksekød

1200 gr.

8-12 %

1/2
pris

10

95

SuperBrugsen Broager

10.000 indbyggere og flere
bygninger i byen
vidner om den
danske kolonitid.
- Indien er et
fascinerende land,
men man skal
vænne sig til den
specielle lugt,
de mange køer
på gaderne og
mylderet af mennesker overalt,
sagde Ingeborg
og Georg
Pedersen. ß

Benløse
Vild laks filet fugle Spar
Royal Greenland

Under
halv
pris

2,5 kg

89

Ægteparret har
Indien er et nemt inden for de
seneste fem år
land at rejse i.
tre gange besøgt
Befolkningen
Indien, og har
er meget venlig.
Det fortalte det
sammenlagt tilbragt fire månetidligere forder i landet, der
standerpar på
Skelde Efterskole, har 1,1 milliarder
mennesker.
Ingeborg og
Georg Pedersen,
Under foredraget
Rendbjerg, da
de forleden viste fortalte de levende om den tidlilysbilleder og
fortalte om det
gere danske koloni i Sydindien,
store land ved
et møde i Ældre Trankebar, som
de havde besøgt.
Sagen Gråsten i
Ahlmannsparken. Byen har i dag

95
.

Toscana
krydret
700 gr.

49.95

1 kg.

Spar
20.00

49 100
95

tlf. 73441500

00

.

Broager
Storegade 10
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Han elsker
livet som
slagter
Af Gunnar Hattesen

Indtil for godt
et år siden drev
Lars Vestergaard
sin egen slagterbutik i Gråsten.
Efter lukningen
arbejdede han
hos en slagter på
Nordals, men
siden 1. juli har
han været ansat i
pølsemageriet hos
SuperBrugsen i
Gråsten, hvor han
laver de kendte
sønderjyske
specialiteter.
Her kan kunderne altid møde
ham med et
smil på læben.
Det skal være
en god oplevelse
at handle kød i
SuperBrugsen,
mener han.
- Jeg elsker livet
som slagter. Det
er en fornøjelse
at kunne præsentere et rigtig
godt stykke hamburggerryg, som
kunden er tilfreds
med, fortæller
den 42-årige
slagter, der satser
100 procent på

kvalitet og en høj
faglighed.
Lars Vestergaard
kender til fordelene og ulemperne ved at være
selvstændig.
- Som selvstændig er man
bundet af lange
arbejdsdage. Man
skal heller ikke
spørge nogen.
Som lønmodtager
har jeg oplevet, at
Julestoffer
Uldstoffer
Hif Tatoo
Julebroderier
100 g. nøgle

42-årige Lars Vestergaard havde nogle lange arbejdsdage som selvstændig. Nu har han fået
mere tid til at passe familien og dyrke motion.
Foto Jimmy Christensen

jeg har fået mere
fritid. Når det er
fyraften, så har
man fri, fortæller
fra 88,- pr m.
fra 108,- pr. m.
3 stk kr. 50,-

Ulsnæs Centret • 74 65 43 44

Julebuffet ud af huset

Marinerede sild med karrysalat. Dampet kold laks
med hummersauce. Tarteletter med høns i asparges.
Leverpostej med champignon. Frikadeller med
rødkål. Sønderjysk grønlangkål med hamburgerryg
og kålpølse. Ris a la Mande med kirsebærsauce.

Buffet kan suppleres med:

Surrib
kr. 8,00
Hvidkål
kr. 8,00
Æbleflæsk kr. 12,00
Frugtsalat kr. 12,00
Fiskefilet m/remolade
og citron kr. 15,00

Røget laks
Andesteg
Mørbradbøf
Ost (3 slags)
Flute
Brød og smør

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

18,00
18,00
18,00
24,00
3,00
15,00

Pr. kuvert kr.

98

50
Min. 12
personer

Vi leverer overalt uden beregning, blot De leverer den rengjorte
emballage tilbage. Husk dep. kr. 350,- for emballagen, som De får
tilbage igen, når emballagen returneres inden 5 dage.

www.godjulefrokost.dk
info@kvaerskro.dk

Lars Vestergaard, hus i Dyrkobbel.
der har brugt
meget tid i år på For at holde
at bygge et nyt
formen i top

bruger han også
mere tid på løbeture i Gråsten
skovene. ß
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Tøjbutik har
succes på
internettet
Af Gunnar Hattesen

Conni Nielsen
fra tøjbutikken “Conni” i
Nygade i Gråsten
er iklædt smil
og smart tøj.
De seneste fem
måneder har
hun med stor
succes solgt tøj i
store størrelser på
internettet.
Netop derfor
er hun tilfreds

med at bruge
tid foran en
computerskærm,
hvor hun står for
ordreforsendelse.
For et øjeblik kan
hun give det venlige sælgersmil en
tiltrængt pause.
For budgetter og
salgstal behøver
man ikke smile
til. Men man kan
godt smile ad det.
Og det gør hun
lige nu, for salget

på internettet er
gået rigtig godt.
- Jeg har fået nye
kunder i Ålborg,
Århus og mange
på Sjælland, som
vil købe smart
tøj i størrelse 42
til 58, fortæller
Conni Nielen,
som også står for
at pakke alt det
bestilte tøj til de
danske kunder efter ordresedler. ß

Begejstrede
børn på Gråsten
Bibliotek
Af Gunnar Hattesen

Små fødder løb
rundt på Gråsten
Bibliotek søndag
eftermiddag. Det
var Biblioteket,
som havde inviteret alle 3-årige til
Bibliotekstræf.
De 25 besøgende
børn var ellevilde
over at synge, lege
og høre en god
historie. De fik
også deres eget

lånerkort, så de
kunne låne bøger
med hjem på deres nye lånekort.
Bibliotekarerne

synes, at det er
en god idé, at
børnene tidligt
lærer biblioteket
at kende. ß
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Lotto-drømme
i Broager
Af Gunnar Hattesen

Regnbuen ender
tilsyneladende i
Broager. I hvert
fald kan forpagteren af Q8,
Mogens Dinsen,
jævnligt glæde
sig over at skulle
udbetale gevinster
på lottokuponer,
som er købt i
tankkiosken.

og det sker ofte,
at nogle af vore
lotto-kunder får
udbetalt store
beløb, fortæller
Mogens Dinsen,
der har været
lotto-forhandler
siden 1. februar.

om ugen, lyder
det fra Mogens
Dinsen, der har
fået mange faste
kunder som
spillere.

En større og
større del af
omsætningen i
Danske Spil lig- Typisk spiller
folk lotto fra 5 kr ger på Oddset.
til 1000 kroner.
- Vi kan udbetale De fleste lotto- I Oddset kan
gevinster helt op spillere køber en folk selv spille
med. Hvis man
til 9.999 kroner, eller to lynlotto

Mode til smarte piger Str. 34-58

Julen er hastigt på vej
vi har festtøjet til dig!!
Kom og se vort
store udvalg.
Vi har også et
godt tilbud til dig.
På gensyn

Nygade 16
6300 Gråsten
Tlf. 74 65 32 32

Gavek
udste ort
des

ConniXLmode.dk

Mogens Dinsen synes altid det er lidt spændende, hvis hans kunder
vinder i lotto.
Foto: Jimmy Christensen

har et nogenlunde godt kendskab
til fodbold, håndbold, ishockey,
golf og motorløb

er der gode chancer for at vinde
pengepræmier,
siger Mogens
Dinsen, som selv

i ny og næ spiller
med i Oddset,
hvor han har
hentet flere større
gevinster. ß
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grøften. Manden Kværs
i lastbilen kunne
først komme ud, Brandda den blev truk- værn fik
ket op af grøften.
besøg fra
Han var lettere
tilskadekommet Gråsten
og havde fået
Af Gunnar Hattesen
nogle skrammer i

Foto Jimmy Christenen
ansigt og bryst.
Gråsten frivillige Brandværn
Lastbil røg i grøften
Indsatsleder Kim har anskaffet
Kværs-Tørsbøl fri- melem Kværs og Hansen var me- sig avanceret og
get tilfreds med
kraftigt frigøvillige Brandværn Tørsbøl.
måtte mandag
de lokale brand- relsesværktøj til
morgen rykke ud I det glatte føre
folks hurtige
brug ved alvortil en trafikulykke var en mindre
indsats. ß
lige ulykker.
på landevejen
lastbil kørt i
Udstyret blev

forleden demonstreret for kollegerne i Kværs.

Brandværn. Det
er planen, at
brandfolkene fra
Kværs fremover
Det kraftige
skal stå for opudstyr imponerydningen ved
rede brandfolkene alvorlige trafiki Kværs frivillige ulykker. ß

Broager Ringriderforening
uddeler 40.000 kroner
Broager og
Omegns Ringriderforening
opnåede god
lokal opbakning
til sommerens
ringridning.

Publikum brugte
masser af penge
på ringriderpladsen, og det
kommer nu nogle
af de lokale foreninger til gode.

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, udflugter osv.

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

Quorp Busser

Stenvej 8 - 6300 Gråsten
Tlf: 74650850 - Fax: 74650851

Tak til vælgerne i Rinkenæs Sogn
Tusind tak fordi I tog så godt imod os, da
vi var ude med vores valgpjece. Tak til vore
stillere på listen.
Og tak for den store opbakning på
valgdagen. Vi fik et fantastisk valg med seks
valgte medlemmer af det nye menighedsråd.
Støtten varmede, men forpligter også.
Rinkenæs Sogneliste.

På ringriderforeningens
generalforsamling
mandag den 24.
november hos
Nette Jensen i
Skelde vil man

udddele hen ved
40.000 kroner
til blandt andre
BUI, Frem
Egernsund og
Skelde Gymnastikforening. ß

Køb dine søm og
klammer lokalt
Din lokale forhandler af søm og klammer.
Salg til bl.a tømrer/ snedker og blikkenslagere. Mere end 30 års erfaring.

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

på friskslagtet
JulefjerkræS
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Julemanden
kommer
til Broager
Det er ikke
ligefrem bjælde-

klang, klejner og
julegløgg, man

først tænker på
en regnfuld novemberdag. Men
julen er på vej.

den 28. november juleposer ud til
kl. 15.00 til torbørnene.
vet i Broager.
Juleposerne er
Uddeler Bent
delvis sponsoreret
En af tidens trav- Moldt, Super
af byens pengeinleste mænd, nem- Brugsen Broager, stitutter - Broager
lig julemanden,
fortæller, at jule- Sparekasse,
kommer fredag
manden vil dele
Sydbank og

Nordea. Det
foregår efter
princippet, at folk
betaler 10 kr pr.
julepose, mens
pengeinstitutterne dobler op. ß

Mørks Kro i Kliplev
bliver nænsomt
restaureret
Af Gunnar Hattesen

Indtil 1998 drev
Jenny og Iver
Mørk den kendte landevejskro,
Mørks Kro i
Kliplev. Sønnen
overtog den,
men ønskede
imidlertid ikke
at drive stedet
videre som
kro. Siden har
værelserne og

festlokalet stået
tomme.
Men efter
godkendele i
Frednings-styrelsen har sønnen
Iver Mørk fået
tilladelse til at
restaurere den
gamle kro, så
den kommer til
at fremstå li-

geså uspoleret og
autentisk, som i
gammel tid.

Den fredede
bygning er fra
1741, og slægten Mørk har
Det gamle festejet huset siden
lokale er blevet
1907. Jenny og
revet ned. I stedet Iver Mørk købte
er det planen
kroen i 1965 og
gjorde den i de
at forlænge den
gamle krobygfølgende årtier
ning med tre me- kent ud over hele
ter i gammel stil Sønderjylland. ß
og med stråtag.
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udsætninger
er indtil videre
blevet indfriet
til fulde, siger
de to drifttige
erhvervsfolk,
der tænker i
bundlinie.
- Selvfølgelig
Søren Rasmussen (til højre) og Michal
Eilersen hedder de nye driftige forpagtere af
har vi kunStatoil i Gråsten. Foto: Jimmy Christensen net mærke, at

Slotsgade mere
eller mindre har
været spærret
gennem to måneder. Oprindeligt
Af Gunnar Hattesen
var vejarbejdet
planlagt til kun
Da 46-årige
måneder siden,
at skulle stå på i
Søren Rasmussen havde de tænkt
og 31-årige
sig godt om. De tre uger. Vi kan
virkelig mærke
Michael Eilersen havde faktisk
sprang ud i det
forberedt springet på omsætningen at vejen er
som forpagtere af i længere tid.
blevet genåbnet,
Statoil i Gråsten
fortæller Søren
for knap tre
- Og vore for-

De har ramt plet
med tankstation

Five Seasons Veste
Sort eller hvid . . . . . 

499.95

8848 Soft Shell
Herre . . . . . . . . . 

1.999.95

Mckinney Soft Shell
Dame . . . . . . . . . . . 

999.95

Rasmussen, som
kender det halve
Gråsten.
Han har valgt at
bibeholde sit job
som falckredder
i Aabenraa, hvor
han arbejder et
døgn og derefter
kan holde to
døgn fri.

Michael Eilersen,
der kommer fra
Sønderborg, hvor
an driver diskoteket Boddy Holly.

fra den berømte
Skellebæk bager i
Haderslev, ansættelse af en blomsterdekoratør og
et telt, hvor man
Blandt de nye til- kan købe juledetag er salg af brød korationer. ß

Efter at de to
har overtaget
tankstationen
efter Bente og
Kaj Jacobsen er
de gået i gang
med at sætte
deres eget præg
på stedet.
- I butikken er
der kommet nye
varer, fortæller

Efter 25 år nye tider
og nye åbningstider
Fra 24. november til 1. februar 2009 er der
kun åbent mandag-torsdag kl. 15.00-16.30.

Det fejrer vi med gode tilbud
fra konkursboer:
Soveværelsetæpper twist 80/20
Før 268 kr. pr m2 . . nu 164 kr. pr m2
Boucle Berner. . . . NU 148 kr pr. m2
Flot P.P. Berber før 148 kr pr. m2
. . . . . . . . . . . . . . . . . NU 109 kr pr. m2

8848 Soft Shell
Dame . . . . . . . . .

1.799,95

Uden for åbningstiden kan man ringe til
vores montør Finn på tlf 22 190 440

B.I. tæpper og gardiner
Nygade 14

· Gråsten

· Tlf. 74 65 21 21

v/ BENT ISKOV - Nygade 16 - 6300 Gråsten - Telefon: 74 65 28 05
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mange aftenog weekendvagter afskrækkede dengang
mig lidt.

Pasfoto

på 3 min.

v/Alfred Køpke

Fotograf Tlf. 74 65 09 99

Gråsten Borggade 1 · Gråsten

Nævn en person,
der har ændret dit liv For nogle år siden turister hver uge,

Det har min
kone. Hun har
lært mig, at jeg
ikke altid skal
have min vilje.
Indtil jeg mødte
hende i 2003, gik
jeg mine egne
veje. Hun har åbHvad ville du gøre om, net mine øjne for,
hvis du fik chancen? at der er andet
i livet end mine
- Jeg ville som
egne interesser.
ung gerne have
været politibeHvad har været din
bedste ferie?
tjent. Men de

Fem skarpe til Kim Pedersen
Af Gunnar Hattesen

Navn: Kim Pedersen
Alder: 32 år
Erhverv: Filialdirektør i
Danske Bank Gråsten
Bopæl: Dybbøl

var vi på ferie i
Grækenland. Her
besøgte vi to øer,
der var meget
forskellige. På
den ene ø forstod
de lokale hverken
engelsk eller tysk,
gårsdagens affald
blev båret væk på
æselryg og vejene
var hovedsageligt
grusveje. Men der
var meget smukt
og charmerende.
På den anden ø
kom der 85.000

Blues-folk-roots

Live musik
fredag d. 28/11
kl. 16.00
med

KB Jay
Ude med ny cd. Hometown Blues. Se hjemmesiden www.kbjay.dk. Han turnerer land og rige rundt og
underholder med sine fortolkninger af mere eller mindre kendte numre.
Det hele startede nok med blues, og i begyndelsen spillede han på gader og stræder. Senere blev
det til jobs på spillesteder, og også til en mere fast levevej. Som tiden gik kom der egne numre på
sætlisten og det blev til en cd i halvfemserne, med Baba and the Electric Swing, som fik fire stjerner
i Ekstrabladet.
Efter sit navne skift til KB JAY som er taget fra forbogstaverne i Klaus B Jensen,har han lavet en solo
cd som lige er udkommet,og den kan selvfølgelig købes på stedet,eller www.kbjay.dk
Der bliver stadig skrevet numre, og tidens tand og de grå hår har ikke sat tingene tilbage, og som man
siger, der gror ikke mos på en rullesten.

Postkasse ved
SuperBrugsen
Ved SuperBrugsen i Gråsten
er opsat en postkasse, hvor
du kan indlevere annoncer,
billeder og redaktionel omtale.
Postkassen tømmes hver dag.

alt var high tech
og der var designerbutikker. De
to øer lå kun 45
minutters sejlads
fra hinanden,
men der var en
verden til forskel.

Hvilken kendt person
ville du helst spise en
god middag sammen
med?

-. Det skulle være
fodboldspilleren
Preben Elkjær.
Han er en personlighed. Jeg er
vokset op med
Morten Olsen,
Michael Laudrup
og Preben Elkjær.
Under middagen
ville jeg spørge
ham om, hvad
der gik gennem
hans hoved, da
han brændte et
straffespark under
EM i Frankrig i
1984.
Hvad laver du om
10 år?

- Så langt ud i
fremtiden tænker
jeg ikke. Jeg tager
en dag ad gangen,
og forholder mig
til tingene, som
de kommer. ß
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Slagter Kurzke
Specialiteter

Gråsten

Vi laver efter de originale W. Kurzkes opskrifter
Kålpølser

Hjemmelavet
sylte

8 stk.
59.95

2 pakker.

100

00 24 95
Hjemmelavet
surrib

nyrøget
hamburgerryg

49

Julemedister

Hjemmelavet

Hjemmelavet

Pr. ½ kg

Gule ærter

95

Ca 500 g

39

95

1 ltr.
Nok til 2

800 g

Bacon

Let saltet
flæsk

Pr. ½ kilo

Pr. ½ kg

45
39

00

95

49
29

95

95

Lad os klare julefrokosten
Juleanretning

Den store sønderjyske julefrokost

Marineret sild med karrysalat
Stegte sild
Fiskefilet med remoulade
½ æg med rejer
Leverpostej m/bacon og champignon
Juleskinke m/asparges og italiensk salat
Frikadeller og ribbensteg m/rødkål
2 slags ost
Ris a la mande

Marineret sild med karrysalat
Stegte sild
Røget ål m/røræg
Røget laks m/ asparges
Juleskinke m/asparges og italiensk salat
Surrib og sylte
Ribbensteg og medister m/rødkål og
gammeldags hvidkål
Grønlangkål m/kål pølser og hamburgerryg
Lun leverpostej m/bacon
Ris a la mande

Pris pr. kuvert kr. 95,-

Pris pr. kuvert kr. 135,-

SuperBrugsen Gråsten

.

tlf. 73 65 26 00

. www.talent-for-butik.dk
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Vi fejrer 75 års jubilæum
Flydende
Becel

Andebryst

2 stk

4 stk.

25

00

Dybfrost
300 g

00

59

Økologisk
mælk

11

Medlemsrabat
55.00

00

Kirkegaards
kranse

25
2 liter

120

Medlemsrabat
21.90

Chiquita
Bananer
10 stk

Gråsten

Agurker
2 stk.

10

95

00

Mou special supper
Dybfrost

Flere varianter.
2 x 800-1000 g

00

2 poser

Flere
varianter

55

Spar
12.90

00

Hver mandag

Hver tirsdag

Hver onsdag

Mælk fra
Danmælk

Mager hakket oksekød
8-12 %

Frisk frugt

3 x 1 ltr.

Pr. 1/2 kg

10 stk

SuperBrugsen Gråsten

.

Max, 6 stk.
pr. kunde

11

95

19

95

tlf. 73 65 26 00

15

00

. www.talent-for-butik.dk

