1 års fødselsdag

Uge 47
17. november 2009
2. årgang
Telefon
21 16 06 83
29 25 95 50

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

Vild med
livsglæde
Af Gunnar Hattesen
Foto Jimmy Christensen

tager sig ud i glad og sjov
dans.
De henved 50 beboere
var samlet for at hygge sig
med "Vild med dans" og
socialt samvær.

Dalsmark Plejecenter i
Rinkenæs genlød forleden af livsglæde, som den

Der var ingen krav om
dansepartner. Langt hovedparten var kvinder, som
godt kunne bruge lidt mere
af - mænd. Dem var der
nemlig rift om, så nogle damer måtte bare affinde sig
med at danse som mand. 

Invitér på and
Forkæl dig selv

3 stk.

Køb en

Fransk berberi
andebryst

strik
og få
100 kr. rabat
Kun i denne uge

99.-Hvad du ønsker
3 stk. a 350 g. FROST

SPAR OP TIL 5085

se dig
Vi glæder os til at

kg pris v/3 stk.

94,28

GRÅSTEN

Tlf. 74 65 10 19

KRUSÅ

Tlf. 74 67 12 26

Dit talerør i byrådet

Angelika Fedders
Broager

Ulsnæs Centret  6300 Gråsten  74 65 13 12

Conny Hansen

Regnskabskonsulent

Rita Knudsen

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

Hvad du ønsker
skal du få Kender du
disse Gråsten
nisser?
Björn Borg
2 pack Tights

novebermenu
Ricotta/-nødde-crêpe
med ristede svampe og græskarcreme
Bøf af oksefilet, ca. 200 g med tilbehør
Honningkage/isparfait i appelsin-suppe
Tilbudet gælder
til d. 30/11-2009.

CH-Regnskab

265,2 retter kr. 25,3
r.
k
er
tt
3 re

a hereford beefstouw

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

299,Björn Borg
Originals

199,Schmidt & Dreehsen
Nygade 7 - 6300 Gråsten - Telefon 74650986

Gev inst en
nissekurv til
kr. 500.Indleveres senest
den 21. 11. 2009
Klip ud og aflever

Navn på nisse 1 ........................... 2 .......................... 3 ............................
Navn ...................................................Telefon ..........................................
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Et udpluk af de seneste solgte emner hos Estate mæglerne i Gråsten
EGERNSUND

EGERNSUND

Fjordvej 41

Benediktesvej 26
UDSIGTSVILA

Villa søges

EGERNSUND

EGERNSUND

Teglparken 76

Møllegården 6, 1 sal

SOLGT PÅ 14 DAGE

FLOT UDSIGT

I Egernsund
SOLGT
Bolig / grund m²:
Stuer / vær.:

109 / 399
1/1

SOLGT
Bolig / grund m²:
Stuer / vær.:

128 / 745
1/3

Huset ligger i 1. parket ned til
fjorden, få meter fra god
badestrand. Huset har et
boligareal på 109 kvm, foruden
25 kvm kælder.

Pænt parcelhus med muret
garage. Huset ligger i roligt
villakvarter nær Egernsund
havn. Huset har en god
planløsning samt stor have.

Sagsnr: 277-10

Sagsnr: 817-10

1- familieshus

Villa søges

SOLGT

Vil du også sælge dit
hus i Egernsund?

Bolig / grund m²:
Stuer / vær.:

Vi har mulige købere til huse på min. 2 børneværelser.
Beliggende i børnevenligt villakvarter eller nær vandet.
Kontakt os for en GRATIS salgsvurdering

1- familieshus

174 / 356
2/4

SOLGT
Bolig / grund m²:
Stuer / vær.:

84 / 84
1/2

Villaen er dejligt beliggende i
roligt villakvarter nær
Egernsund havn. Villaen
fremstår pæn og velholdt med
et stort boligareal.

Ejerlejlighed med en fantastisk
udsigt til Flensborg Fjord.
Lejligheden er en yderst
charmerende bolig med gode
muligheder.

Sagsnr: 486-11

Sagsnr: 144-10

1- familieshus

BROAGER

EGERNSUND

ADSBØL

ADSBØL

Storegade 11

Engvej 6

Bøgevej 26

Smedebakken 5

Ejerlejlighed

Villa i Adsbøl

BYHUS

I Broager
Vi har netop solgt
Storegade 11, det
tog 2 måneder.

Sælge?

SOLGT

Har du et hus i Broager der
skal sælges? Så har vi
muligvis køberen.
Kontakt os for en GRATIS
salgsvurdering af dit hus.

Bolig / grund m²:
Stuer / vær.:

187 / 328
1/4

SOLGT
Bolig / grund m²:
Stuer / vær.:

110 / 845
1/3

SOLGT
Bolig / grund m²:
Stuer / vær.:

167 / 847
1/4

SOLGT
Bolig / grund m²:
Stuer / vær.:

118 / 730
1/3

Villaen fremstår yderst pænt
med malet facade og ståltag. Til
huset hører carport
Hobbyrum/værksted.
Flisebelagt terrasse m.m.

rødstenshus på 110 kvm, hvortil
der hører dejlig have med 2
hyggelige terrasser, carport på
53 kvm. med redskabsrum m.m.

Charmerende villa med flot
udsigt over åbne marker.
Villaen ligger for enden af
lukket villavej med dobbelt
carport og hobbyrum.

Indretning består af: Entré.
Køkken med spiseplads. 2 gode
værelser. Vinkelstue.
Badeværelse. Soveværelse samt
bryggers/fyrrum.

Sagsnr: 126-11

Sagsnr: 260-10

Sagsnr: 117-4

Sagsnr: 457-4

1- familieshus

1- familieshus

1- familieshus

Vi har solgt disse
huse i Adsbøl by.
Skal du også have solgt dit
hus i Adsbøl, så kontakt os
for en GRATIS
salgsvurdering.

1- familieshus

GRÅSTEN

GRÅSTEN

NYBØL

KOLLUND

FELSTEDSKOV

RØNSHOVED

Bryggen 19 2 th

Konkel 12

Langballe 57

Vibevej 5

Strandgade 18

Strandvej 6
LIEBHAVERVILLA

SOLGT
Bolig m²:
Stuer / vær.:

97
1/2

SOLGT
Bolig / grund m²:
Stuer / vær.:

157 / 389
1/3

SOLGT
Bolig m²:
Stuer / vær.:

106
1/3

SOLGT
Bolig / grund m²:
Stuer / vær.:

110 / 843
1/3

SOLGT
Bolig / grund m²:
Stuer / vær.:

155 / 2393
1/4

SOLGT
Bolig / grund m²:
Stuer / vær.:

288 / 8263
6/3

Andelsboligen ligger i en
bygning med i alt 9 boliger
hvor der er trappe og elevator.
Fra andelsboligen er der en
fantastisk udsigt til vandet.

Et stort hus, med en central
beliggenhed i Gråsten by. Til
huset hører garage, terrasse og
lille have. Mulighed for hutig
overtagelse.

Andelsboligen er attraktivt
beliggende i boligkvarter i
Nybøl by. Huset fremstår yderst
pæn med en stilfuld og
moderne indretning.

Pæn og velholdt hus
beliggende i Kollund nær skole,
skov og Flensborg Fjord. Huset
fremstår velindrettet samt
findes der muret garage

Ved krusmølle ligger dette
parcelhus med en flot udsigt til
vandet. Huset er velindrettet
med 4 værelser, stue,
køkken/alrum, bad m.m.

Villaen ligger på en stor grund
med fantastisk udsigt til
Flensborg Fjord og Okseøerne.
Villaen kræver dog en kærlig
hånd.

Sagsnr: 187-1

Sagsnr: 512-1

Sagsnr: 89-57

Sagsnr: 200-13

Sagsnr: 244-16

Sagsnr: 261-21

Andelsbolig

1- familieshus

GRÅSTEN

GRÅSTEN

Kirkegårdsvej 35

Elleygade 31. st. tv

Andelsbolig

1- familieshus

Villa i Gråsten

1- familieshus

1- familieshus

GRÅSTEN

GRÅSTEN

Slotsbakken 29

Bomhusvej 42

SOLGT PÅ 1 MÅNED

Købe?
SOLGT
Bolig / grund m²:
Stuer / vær.:

76 / 549
1/1

SOLGT
Bolig m²:
Stuer / vær.:

45
1/1

Rødstenshus på rolig villavej i
Gråsten. Til huset hører nyere
carport med redskabsrum samt
Haven med terrasse og pæn
anlagt have.

Ejerlejlighed på 45 m2. centralt
beliggende i Gråsten by. Indeh.
Stor entrè. Badeværelse.
Soveværelse. Pænt køkken og
stue med udgang til altan.

Sagsnr: 124-1

Sagsnr: 116-1

1- familieshus

SOLGT

Overvejer du at købe
hus? Så kan vi hjælpe
dig videre.

Bolig / grund m²:
Stuer / vær.:

Besøg os i butikken og se vores udstilling med aktuelle emner i
Gråsten eller kontakt os for en snak om dine ønsker.

Ejerlejlighed

Vi kender vejen

Kjeld Faaborg
Indehaver

Nicole Møller
Mægler-assistent

125 / 664
1/3

SOLGT
Bolig / grund m²:
Stuer / vær.:

59 / 444
1/1

I Gråsten sælges denne
murmestervilla med lukket
baghave. Villaen fremstår
velholdt med pænt køkken og
nyt badeværelse.

Hus ved Gråsten med uudnyttet
1. sal. Huset skal totalrenoveres.
Til huset hører pæn lukket
have.

Sagsnr: 163-1

Sagsnr: 161-1

1- familieshus

1- familieshus

Randi Jørgensen
Ejendomsmægler

Estate Mæglerne Kjeld Faaborg
Statsaut. ejendomsmægler & Valuar, MDE
Tlf. Gråsten 7465 0933 - Padborg 7467 2676
Sundsnæs 19, 6300 Gråsten - Nørregade 2, 6330 Padborg

www.estate-maeglerne.dk
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1 til i aften og 3 til fryseren

4 pakker
FRIT VALG

120.-

max. kg pris
v/4 stk. 100,00

300-500 g. Pr. pakke kr. 35,00

300 g Wokstrimler

400 g Kalkunmignon med kryddersmør

300 g
Gullasch

300 g
Bankekød

300 g
Venøsteaks

550 g
Svinebryst i skiver

400 g
Kalkungyros

400 g
Kalkunwok

3-4 stk./400 g
Marinerede kalkunschnitzler

4-5 stk./500 g
Nakkekoteletter

500 g
Skinkekød i strimler

3-4 stk./400 g
Skinkeschnitzler

500 g Skinkekød i tern

400 g
4-5 stk. Fadkoteletter eller
3-4 stk. Svinekoteletter

GRÅSTEN:
Hverdage 9-19
Lørdag 9-18
Søndag 9-18
Adresse, postnrlettere
by (vist nødvendigt)
Gør hverdagen
– og weekenden til noget særligt

KRUSÅ:
Hverdage 8-18
Lørdag 8-18
Søndag 10-18

Tilbuddene gælder t.o.m.
lørdag den 21. november 2009
Se også ugens tilbud
på www.superbest.dk

HUSK! Du kan betale med alle disse kort i SuperBest
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104 til vinaften
i Gråsten
Godt 100 mennesker
deltog i vinaftenen på

Den Gamle Kro. Dermed
kunne butikschef Jan

Mange gråstenere havde fundet vej til de liflige dråber på
Den Gamle Kro.
Foto Jimmy Christensen

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

Andersen, SuperBest
Gråsten, glæde sig over
fuldt hus til den årlige
vinaften.
Det var især lokale, som
havde fundet vej til torsdagens liflige dråber. Og de
kom på en særdeles smagfuld rundvisning i vinfirmaet Amkas sortiment i
løbet af de tre timer, arrangementet varede.
Gæsterne fik mulighed
for at smage på 11 forskellige vine fra Sydafrika,
Chile, New Zealand,
Italien, Spanien, Portugal
og Frankrig.
Mange benyttede aftenen
som inspiration, når de nu
skal hen og vælge vine til
juledagene. 

Kandidat
med held
En af Elsebeth Christmas
Møllers kunder i Profil
Optik går jævnligt til
lottospil. Forleden var
Elsebeth Christmas Møller
i Kværs Forsamlingshus for
at dele valgpjecer ud.
Her mødte hun kunden,
som modtog et visitkort.
Lottospilleren lagde visitkortet under sine spilleplader og vandt 200 kr.
Efterfølgende gik kunden
til lottospil i Bov og lagde
igen visitkortet under
sine spilleplader og vandt
100 kr. Siden er visitkortet blevet mascot for
lottospilleren. 

Åbningstider
i Gråsten
i weekenderne
op mod jul

Fredag den 27. november kl. 09.30 - 18.00
søndag den 29. november kl. 10.00 - 16.00
Lørdag den 5. december kl. 09.30 - 15.00
søndag den 6. december kl. 10.00 - 16.00
Lørdag den 12. december kl. 09.30 - 15.00
Lørdag den 19. december kl. 09.30 - 15.00
søndag den 20. december kl. 10.00 - 16.00
Tak fordi du handler lokalt

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

Oplag: 15.000 eks. ugentlig
Tryk: OTM Avistryk A/S
Broager ˙ Egernsund ˙ Kruså ˙ Kliplev ˙ Felsted ˙ Sundeved ˙ Dybbøl

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

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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Bestil en gratis salgsvurdering allerede i dag
Charmerende med godt udhus

Se mere på
Højtbeliggende udsigtsvilla

Familievilla i attraktivt område

Nyhed!

Fantastisk udsigtsstue og terrasse

Gråsten | Tørsbølgade

Rønshoved | Højskolevej

Charmerende villa i 1½ plan på god grund
med nydelig forhave og stor praktisk baghave. Dertil godt udhus med værksted.
Huset har en god veludnyttet indretning.

Kontantpris:
645.000
35.000
Udb. kr.:
4.390/3.591
Brutto/Netto kr.
Alternativt finansieringsforslag:
Afdragsfrit F1K:
2.471/2.088

Villa på stille og blind vej. Specielt fra villaens terrasse er udsigten helt fantastisk
og man vil uden tvivl tilbringe mange timer på at nyde udsigten.

Kontantpris:
2.995.000
150.000
Udb. kr.:
19.136/15.737
Brutto/Netto kr.
Alternativt finansieringsforslag:
Afdragsfrit F1K:
11.840/9.856

Sag: 703-4163 Telefon: 74441698
SMS: home 703-4163 til 1277
Se mere på home.dk

KfdnC

Sag: 703-3974
SMS: home 703-3974 til 1277
Se mere på home.dk

KfdnC

130

833

1923

5

3

189

Egernsund | Reefslagervænget

Enderækkehus i 1.række.

Denne smarte villa er i stueplan gennemrenoveret siden købet i 2005 og
frem til i dag. Store, lyse rum med et
moderne materialevalg - helt i tråd med
tiden.

Spot

1.262

1966

4

2

Super flot villa fra 2007

Sag: 703-4136 Telefon: 74441698
SMS: home 703-4136 til 1277
Se mere på home.dk

Gråsten | Kystvej
Eftertragtet ende rækkehus med flot
panoramaudsigt. Kun 20 meter fra vandkanten. Funktionel planløsning. Kvalitetsmaterialer. Skønne terrasser og balkon.

Kontantpris:
2.195.000
110.000
Udb. kr.:
14.035/11.777
Brutto/Netto kr.
Alternativt finansieringsforslag:
Afdragsfrit F1K:
7.916/6.946

Sag: 703-4122
SMS: home 703-4122 til 1277
Se mere på home.dk

KfdnC
130

154

1999

4

Kontantpris:
1.695.000
Udb.:
85.000
Brutto/Netto
10.847/8.952
Alternativt finansieringsforslag:
Afdragsfrit F1K:
6.201/5.277

KfdnC
185

3

677

1986

6

2

Kværs | Højtoft
Flot og moderne villa fra 2007 med super
god indretning med bl.a. stort køkkenalrum, 2 badeværelser og store børneværelser. Beliggende i stille villakvarter.

Kontantpris:
1.745.000
90.000
Udb. kr.:
10.896/9.138
Brutto/Netto kr.
Alternativt finansieringsforslag:
Afdragsfrit F1K:
6.123/5.360

Sag: 703-4156 Telefon: 74441698
SMS: home 703-4156 til 1277
Se mere på home.dk

KfdnC

Unik beliggende udsigtsvilla

Gennemrenoveret med flot udsigt

Nyere velopført villa

Gråsten, Rinkenæs | Bækbjerg

Gråsten/Rinkenæs | Bækbjerg

Gråsten | Dyrehegnet

Super spændende étplansvilla højt og
uforstyrret beliggende i skønt villakvarter med enestående udsigt til Flensborg
Fjord. Flot have med udsigtsterrasse.
Sag: 703-4085 Telefon: 74441698
SMS: home 703-4085 til 1277
Se mere på home.dk

Kontantpris:
1.995.000
100.000
Udb. kr.:
12.972/10.858
Brutto/Netto kr.
Alternativt finansieringsforslag:
Afdragsfrit F1K:
7.518/6.541

Gennemrenoveret familievilla til det
kræsne publikum. Kompromisløst materialevalg i lyse farver. Plankegulve fra
Dinesen og italienske marmorgulve.

KfdnC

Sag: 703-4104
SMS: home 703-4104 til 1277
Se mere på home.dk

177

1.450

1968

4

1

Moderniseret villa i 1 1/2 plan

162

1.365

2007

5

1

Kontantpris:
2.975.000
150.000
Udb. kr.:
18.506/14.912
Brutto/Netto kr.
Alternativt finansieringsforslag:
Afdragsfrit F1K:
10.144/8.315

Meget velopført étplansvilla med en god
moderne og familievenlig indretning. Villaen er, med sin færdiganlagte have og
indkørsel, indflytningsklar.

Kontantpris:
2.100.000
105.000
Udb. kr.:
13.378/11.194
Brutto/Netto kr.
Alternativt finansieringsforslag:
Afdragsfrit F1K:
7.478/6.538

KfdnC

Sag: 703-4076 Telefon: 74441698
SMS: home 703-4076 til 1277
Se mere på home.dk

KfdnC

211

1.012

1971

6

2

God et-plans villa

157

1.155

2006

5

1

Bolig i første række

1.række

Egernsund | Teglparken

Gråsten/Rinkenæs | Højmark

Egernsund | Havnevej

Dejligt, børnevenligt område med stisystemer tæt på havnefronten og skole.
Indflytningsklart med køkken fra 2005,
nyere parketgulve og ny brændeovn.

Kontantpris:
1.495.000
75.000
Udb. kr.:
9.697/8.114
Brutto/Netto kr.
Alternativt finansieringsforslag:
Afdragsfrit F1K:
5.296/4.614

Velholdt et-plans villa med 3 soverum.
Attraktivt beliggende på blind villavej tæt
på skole og busforbindelse. Dejlig, ugenert sydvest vendt have.

Kontantpris:
1.145.000
60.000
Udb. kr.:
7.624/6.440
Brutto/Netto kr.
Alternativt finansieringsforslag:
Afdragsfrit F1K:
4.277/3.814

Spændende moderniseret villa beliggende på grund lige ned til vandet. Ejendommens beliggenhed er simpelthen i
top klasse.

Kontantpris:
2.895.000
145.000
Udb. kr.:
17.859/14.746
Brutto/Netto kr.
Alternativt finansieringsforslag:
Afdragsfrit F1K:
9.660/8.282

Sag: 703-3831
SMS: home 703-3831 til 1277
Se mere på home.dk

KfdnC

Sag: 703-4108
SMS: home 703-4108 til 1277
Se mere på home.dk

KfdnC

Sag: 703-4011
SMS: home 703-4011 til 1277
Se mere på home.dk

KfdnC

202

398

1979

6

2

145

805

1972

4

1

172

843

1992

5

2

BROAGER

v/ Merete Lund Brock & Henning Brock
Statsaut. ejendomsmæglere, MDE
Storegade 7, 6310 Broager
Man-tors 9-17, Fre 9-16, Lør 10-12 eller efter aftale

Tlf. 74 44 16 98 · broager@home.dk
www.home.dk

EJENDOMSMÆGLERKÆDE FOR DANSKE BANK KONCERNEN
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Søndagsåbent
i Gråsten
Traditionen tro holder
butikkerne i Gråsten åbent
den 1. søndag i advent,
søndag den 29. november

kl. 10-16, hvor der bliver
mulighed for, at kunderne kan gøre nogle gode
julekøb. 

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.

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

Hjortekød sælges
fra gårdbutik

Åben fredag kl. 16 –19, lørdag kl. 10 – 14

Kålpølser af hjortekød
6 stk kr 45,-

Hjortepaté kr 20,Dyreryg, steaks, køllestege,
spegepølse m.m.
Bente & Mogens Kaehne
Felstedvej 22, 6300 Gråsten
Tlf 74652855 / 51744946
www.ladegaardskov.dk

Tak fordi du handler lokalt
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“Hvorfor bruge Deres fusser når
De kan køre med Quorps Busser”

Quorp Busser

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

El-installationsﬁrma
G. Frydendall Aps

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

BYENS ELEKTRIKER






Borggade 5





6300 Gråsten

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

BENT CHRISTENSEN
TØMRER & SNEDKERFORRETNINGApS

Sten & Grus

VinduesMester
Planetvej 4, Gråsten
Tlf. 73 65 15 15, fax 73 65 15 16
Mobil: 29 16 61 03, mail: bent@bcts.dk
KR Vinduespolering &
Rengøring
Klintvej 22, Hjolderup Mark
6230 Rødekro

Kim Nielsen

Selvafhentning alle ugens dage
af sten, sand, skærver,
grus, fliser, natursten
Vi leverer
og meget mere.
også gerne

Mobil 40474777
kim@krvinduer.dk
www.krvinduer.dk

Kalø Badehotel Aps
Kaløvej 12 · 6230 Rødekro
Tel. 74 66 21 31
mail@kalvoebadehotel.dk
www.kalvoebadehotel.dk

VENTILATION
SERVICE
INDREGULERING
BOLIG VENTILATION
BLIK

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

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

Conny Hansen

DAME- OG HERREFRISØR
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

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

Multi-service.dk
3 i en, Totalløsningen

Vinduespolering
Rengøring
Vedligeholdelse
af grønne områder

Kennet Petersen · Midtløkke 22, Kliplev · 6200 Åbenrå
Telefon 3114 9750 · MS-Service@sol.dk

Brolægger & Specialarbejde

B &S
v/ Elvis Isic

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

Varnæsvej 535, Felsted - 6200 Aabenraa

MALERFORRETNING

CH-Regnskab

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

VISITKORT LAVES
Pr-Foto
TLF. 29 25 95 50
FELSTED
FORSAMLINGSHUS

SVEND AAGE THOMSENS

KS-VENT
S A LO N H EL EN

Ladegårdskov Transport & Hjortefarm
Felstedvej 22, Ladegårdskov,
6300 Gråsten. Tlf. 74 65 28 55
www.ladegaardskov.dk

ALT INDENFOR HÅRDE HVIDEVARER

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

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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Skruer du også for højt op
for fjernsynet?
Få tjekket din hørelse. Bestil tid til GRATIS høretest
i november måned.
4 Høreapparater fra 0,- kr.
(med det offentlige tilskud på kr. 6.010 pr. apparat)

4 Professionel rådgivning
4 Gratis prøveperiode (1 md.)

4 Høreapparater fra de førende
leverandører
4 4 års garanti & service

å
p
u
n
d
i
t
l
i
t
Bes
tlf: 74 650 047

“For mister man først nuancerne,
så mister man også helheden.”
Poul Thomsen

Hør forskellen

Pantone CMYK version
Brown/Grey: c 3/ m 19/ y 30/ k 70

Bomhusvej 1 · 6300 Gråsten · 74 650 047 · www.audionova.dk
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Økologisk Guld 2009
til Gråsten Fjerkræ

Gunder P. Jensen, Gråsten Fjerkræ, løb med guldet.

Foto Jimmy Christensen

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

Med TV-kok og madanmelder Adam Price i
spidsen uddelte et dommerpanel lørdag fødevareprisen Økologisk Guld
2009 til Gråsten Fjerkræ.
Det var cen synligt stolt
direktør Gunder P. Jensen,
Kværs, som modtog prisen
ved en prisoverrækkelse i
København.
244 nye, økologiske produkter har været med i
kapløbet. Det var Gråsten
Fjerkræs unghane, der løb
med guldet. Den opdrættes på den lille ø, Vejrø, der
ligger ud for Lolland.
- Unghanen er blevet
noget af en succes, fortæller Gunder P. Jensen.
Selv om firmaets unghaner på ca. to et halvt kg
går for mere end 300 kr.,
bliver de nærmest flået op
af kølediskene. 

Holger
Johansen
laver advents
dekorationer
Gråsten Ældreklub holder
onsdag den 18. november
møde i Ahlmannsparkens
cafeteria.
Mødet begynder kl.
14,45 og varer til kl. 16.30.
Holger Johansen,
Gråsten, laver adventsdekorationer. Formanden
Dorthe Sørensen fortæller,
at der kan købes lodder til
2 kr stk. og alle dekorationer bortloddes samme
eftermiddag.
Holger Johansen har i
mange år lavet dekorationer i Gråsten Ældreklub.
Han har meddelt, at det
er sidste gang i år, da han
fylder 90 år næste gang,
han har fødselsdag.
- Vi glæder os til denne
eftermiddag. Holger
Johansen er meget dygtig
til sit fag, nævner Dorthe
Sørensen.
Der kan købes kaffe og
alle er velkommen. 

Tom Sørensen, Katrine Schmidt, Jane Clausen,
Lise Hyldgaard og Morten Latter smagte julebryggen.

Foto Jimmy Christensen

Folk flokkedes
om juleøllen
Indehaveren af Center
Pub i Gråsten, Morten
Latter, kunne glæde sig
over et stort rykind, da

juleøllen forleden kom til
Gråsten. Gæsterne kom fra
nær og fjern for at smage
på den gyldne drik. 

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

Tak fordi du handler lokalt
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Kværs Autoophug ApS
Tlf. 74659590 - 21299590

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

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
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Susanne Vesperini er sød
og frisk og til fest og farver.
 Foto Jimmy Christensen

Frisør med tid
til forkælelse
Susanne Vesperini er en
frisør, der går op i kvalitet. Hun kan simpelthen
ikke sende en kunde ud
af døren, hvor hun ikke
har gjort sit arbejde 100
procent tilfredsstillende.
Kunderne har krav på
både god tid, forkælelse,
oplevelser og kvalitet i
forbindelse med hårklipningen. Derfor sætter hun

altid god tid til hver enkelt
kunde i sin kalender, så der
bliver tid til en grundig
snak om styling.
Fredag den 20. november
fylder Susanne Vesperini
50 år. I 27 år har hun drevet frisørsalon i Nygade 9 i
Gråsten.
Susanne Vesperini, der
er født Hansen, stammer fra Nybøl. Efter

FØR VAR DER HÅRFARVE

skolegang i Nybøl Skole
og Ntydamskolen i Vester
Sottrup kom hun på handelsskole i Sønderborg.
Hun har altid villet være
frisør, så efter læretiden i
Sønderborg kom hun til
Salon Hårtotten i Gråsten.
I 1982 startede hun
Salon Sanne, hvor hun
har fået en stor og trofast
kundekreds.
Susanne Vesperini er en
afholdt og god chef, aktiv
og udadvendt og lidt af en
arbejdsbi. Hun har siddet i bestyrelsen i Gråsten
Handelsstandsforening og
har gennem en årrække
stået for kræmmermarkedet i forbindelse med de
årlige Torvedage. Susanne
Vesperini er medstifter af
Gråsten Cykelklub, hvor
hun sidder i bestyrelsen.
Hun har to børn, Sandie
og Stefan. På fødselsdagen
er der reception i salonen
fra kl. 16-18. 

NU ER DER:

EKSKLUSIVT I FRISØRSALONER

Musik og Sportsbar

Live
Musik

Electric Fish
Fredag den 20/11
kl. 23.00

.
.
.
.
.

LUGTFRI. AMMONIAKFRI.
OPTIMAL KOMFORT TIL HOVEDBUNDEN.
ABSOLUT RESPEKT FOR HÅRET.
VEDVARENDE FARVESTYRKE.
DÆKKER HVIDE HÅR OP TIL 100%.

Åbningstider:

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

ODS Teknologi (oil delivery
system)(1): en banebrydende
oliebase der optimerer
hårfarvesystemets effektivitet
og bevarer hårets beskyttende
overflade 2 gange bedre end en
klassisk permanent hårfarve.

1() Olie formidlingssystem

Electric Fish er en duo bestående af to talentfulde musikere med stor erfaring indenfor underholdningsbranchen.
Deres talent har bragt dem rundt i hele Europa og siden 2004 har de spillet i hele Danmark.
Tomek er en fremragende trommeslager som giver Zosia en god bund til at fremføre sin enestående
sangstemme med, og hun underbygger alt dette med hendes talent på keybordet. De behersker
mange forskellige stilarter og deres repertoire bevæger sig fra 70’erne og frem til i dag, de er
derfor meget alsidige og dette har ført dem rundt på små og store spillesteder. Desuden er de
kendt for at komponere og producere deres egen musik, som man kan høre på deres cd.
Electric fish består af: Zosia (Keyboard og vokal) og Tomek (Trommer).
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Aktiv mand
fylder 70 år

Carl Ratfelder fylder 70 år.
Formand for KværsTørsbøl-Snurom
Pensionistforening, Carl
Ratfelder, Degnetoft 3.
Kværs, fylder torsdag den
19. november 70 år.
I daglig tale kaldes
han Calle. Han er
født i Hjerndrup ved
Christiansfeld, og kom i

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

Foto Jimmy Christensen
1966 til Rinkenæs, hvor
han i fire år var landbrugsmedhjælper. I 1970 byggede han hus i Kværs, og
blev ansat som chauffør på
Kværs Mørtelværk.
Der er på dagen åbent
hus på Kværs Brandstation
kl. 14-18. 
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Livlig debat om
akutsygehuse
Ældre Sagen i Gråsten
sanmlede godt et halvthundrede mennesker i
Ahlmannsparken til et
debatmøde med regionsformand Carl Holst (V).
Det blev et meget fint
møde med en god debat.
Carl Holst var en overbevisende og sikker taler,
som forstod at redegøre for
fordelene ved de nye store
akutsygehuse.
Der var mange spørgsmål

fra de intereserede tilhørere.
Alle blev grundigt besvaret.
Regionsformanden sluttede med at redegøre for
planerne om flere akutbiler
med læger, og hellikopterudrykning som er kendt
syd for grænsen.
- Vi fik en god og grundig information også om
privathospitalerne, fortæller en tilfreds Poul Nielsen
fra Ældre Sagen. 
Viggo Jørgensen fik en splinterny haglbøsse med hjem.

Nye forpagtere
i Rinkenæs

Kafferiet i Rinkenæs er
blevet til Golfrestauranten.
Det er sket efter at ægteparret Monica Lund Hansen
og Hans Harvest er rykker ind i restauranten på
Benniksgaard Golf Center.

Vandt haglbøsse

Parret er lokalkendt i
Sønderborg, hvor diskotek Zanzibar hører til
arbejdet, og med overtagelsen af restauranten i
Rinkenæs bliver der nok
at se til. 

Ved en sæson afslutnings
skydning på flugtskydebanen i Vestre ved Sønder
Løgum syd for grænsen
vandt Viggo Jørgensen
fra Kollund en splinterny
haglbøsse.
Det var fuldstændig

uberettigt, da skyderesultatet lod meget tilbage at
ønske, men en lodtrækning gjorde, at jeg vandt
haglbøssen, fortæller en
glad Viggo Jørgensen, der
er en ivrig sportsskytte. 

Ta' til julefrokost og få en festlig oplevelse
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Årets julekoncert
Lørdag den 19. december kl. 18.30
på Benniksgaard Hotel
med operasanger Bettina Hellemann Munch
og pianist Michi Komoto

PROGRAM
VELKOMSTDRIK
Operakoncert
I pausen serveres kammuslinger i en
fløde baconsauce og hjemmebagt brød
Operakoncert
EFTER KONCERTEN SERVERES
HOVEDRETTEN
Let grillet kalvelårtunge
Helstegt kalkun
med09
svedsker
74 65
49 og æbler
Hjemmevarmrøget laks med spinat

DESSERT

Hjemmelavet whiskeyis med brændte figner
Pris 450 kroner
Tilmelding på telefon 74 65 09 49

747465
094949
65 09

Julefrokoster
2009

Slotskoret synger
i Wittenberg
Af Helle Gyrn
Den sidste weekend i november drager Gråsten
Slotskor til Wittenberg for
at synge julekoncert med
Wittenberg Slotskirkes kor.
Om søndagen – første
søndag i advent, deltager
de to slotskor i en adventskoncert i Wittenberg
Slotskirke med det

imponerende klokketårn.
Korene skal blandt andet
synge halleluja-koret fra
Händels juleoratorium,
og Gråsten Slotskor synger derudover danske
julesalmer. I koncerten
deltager også Wittenberg
Slotskirkes organist og
blæserensemble, så det
bliver en festlig koncert.
Det er Gråsten Slotskors

leder, Rut Boyschau, der
har stået for kontakten til
Wittenberg Slotkirke og
det tyske kor, og det bliver
en stor oplevelse for det
danske kor. 

KFUM-Spejdere i Rinkenæs
sælger julemærker
KFUM-Spejderne i
Rinkenæs har for 20. gang
udgivet et julemærke. Det
ene motiv er et idyllisk
billede fra Stensig med et
svanepar, der er Danmarks
nationalfugl. Det andet
motiv er fra Skippehuset
i Dalsgaard, som ligger
direkte ned til Flensborg
Fjord. Huset er bygget i
1834 af skipper Kjær og

overskuddet fra salget af
julemærkerne går til det
lokale spejderarbejde.
Spejderne kommer rundt
i Rinkenæs mandag d.
23. november mellem kl.
16.30 og 18.30.
Efterfølgende kan julemærkerne købes hos bageren i Rinkenæs. 

Skal Elsebeth mangle 7 stemmer?

er i Sønderborg.

ele vores store

er i Sønderborg.

aluddannelse
ele vores store

år har jeg været
er i Sønderborg.
råsten, og har
aluddannelse
ele vores store
eårgodt
harat
jegkende.
været
er
i Sønderborg.
deltaget
i byens
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og
har
aluddannelse
ele
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store
mig
i
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godt
at kende.
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g og
hvad der
er
i Sønderborg.
deltaget
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råsten,
og
har
nele
forvores
byensstore
hanaluddannelse
mig i
engageret
godt
at kende.
jegder
været
går
oghar
hvad
er
i Sønderborg.
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og
har
til Gråsten
Rongråsten,
for
byens
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ele
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mig
i
engageret
godt
kende.
iår
10
år.at
Også
har
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ride
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i
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Rongråsten,
for
byens
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ele
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i
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kende.
i 10
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år
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jegder
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4
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de forskellideltaget
i
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og har
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hanaluddannelse
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år.atOgså
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tilsammen
4
ride de forskellideltaget
i
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til Gråsten
Rongråsten,
for
byens
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og
om sommig i
engageret
godt
atOgså
kende.
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år.
gi om
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gar
og
hvad
der
tilsammen
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ride de forskellideltaget
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til Gråsten
Rong for
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og
om somngageret
mig
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Også i
gi om
vinteren
gar
og
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tilsammen
ride
de
forskellitil Gråsten
Rong for
byens
hanave,
og
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10 år.
Også
gi om
vinteren
ar
tilsammen
4
ride
de forskellig til Gråsten
Roave,
og om som-

10 år.
Også
gi om
vinteren
ar
tilsammen
4
ride
de forskelliave, og om som-

g om vinteren
ar tilsammen 4

ave, og om som-

g om vinteren

beboet af skippere i fem
generationer.
Det er velbevaret i gammel stil, ejes af Hans
Munk Hansen, og er i år
blevet fredet.
Julemærket er trykt i
1.000 eksemplarer, og det
er Hans Chr. Lassen, som
har taget fotografierne.
Sandra Ludvigsen,
Stranderød, fortæller, at
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Lørdag den 28. november kl. 18.00
Fredag den 4. december kl. 18.30
Fredag den 11. december kl. 18.30

Menu

Hvide sild med karrysalat
Julesild med rødløg og kapers
Fiskefilet med remolulade og citron

------Den Gamle Kros fiskefad med dampet rødspættefilet
Krebsehaler, rejer og krydderdressing
Varmrøget laks med st. spinat
Tunmousse med ærter, majs og rejer

---Surrib og sylte med sennep og rødbeder
Blodpølse med tilbehør
Lun leverpostej med bacon og champignons
Tarteletter med høns i asparges
Ribbensteg med rødkål
Små frikadeller med sønderjysk hvidkål
Grønlangkål med hamburgerryg, kålpølser
og sukkerbrunede kartofler
Lun and med rødkålssalat
Honningmarineret skinkesteg med salat og dressing

----

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

Kommunens mindre bysamfund skal styrkes

Kommunens mindre bysamfund skal styrkes

Ris á la mande med kirsebærsauce (inkl. mandelgave)
Appelsin is
Brunkage-rom is
Frugtsalat med vanillecreme
Forskellige oste og frugt
Rugbrød, flütes, kiks, smør og fedt

7 stærke fra Elsebeth
Sundhedsforsikring
til kommunens medarbejdere

Pris kr.

178,-

Pris kr.

198,-

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

Lørdag den 28. november og fredag den 11. december

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 Christmas Møller
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

Fredag den 4. december, hvor der er underholdning
ved Happy Singers

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.

Slotsgade 6 6300 Gråsten
Tlf. 74 65 15 67
www.1747.dk
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Fælleslisten er i offensiven

Elsebeth Christmas Møller, Aase Nyegaard og Michael Schlüter på jagt efter stemmer i
Gråsten.
Foto Jimmy Christensen

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

Rollen som vagthund
for kommunens økonomi er en mærkesag for
Fælleslisten, der stiller
med tidligere borgmester
i Augustenborg, Aase
Nyegaard, som borgmesterkandidat. Aase
Nyegaard var forleden i
Gråsten for at række en
hjælpende hånd til de to
lokale byrådskandidater, Elsebeth Christmas
Møller og Michael
Schlüter.
- Gråsten skal have en
klar og tydelig stemme
i byrådet, der udbygger
på Gråstens position som

porten til Sønderborg
Kommune, lyder det fra
Michael Schlüter, der
er bestyrelsesmedlem i
Gråsten Boldklub.
Fælleslistens anden lokale kandidat er 52-årige
Elsebeth Christmas
Møller, der er daglig leder
af Profil Optik i Gråsten.
- Vi skal styrke Gråstens
stemme i Sønderborg,
udvikle de små samfund
og sørge for, at der er et
kulturliv til alle overalt
i kommunen, mener
Elsebeth Christmas
Møller, som ser sig som
garant for, at Gråsten ikke
bliver glemt. 

Ældre så
teater
Pensionistforeningen for
Rinkenæs og Alnor har
været en tur i Det lille
Teater i Flensborg og set
Henrik Ibsens klassiker
”Gengangere”.
- Det var en stærk og
medrivende oplevelse og
noget af en kraftpræstation
af de dygtige skuespillere.
Der er også så fint og hyggeligt i det nyrenoverede
teater, så det var en god
aften, fortæller Jonna
Hansen. 

Lidt
udover det
sædvanlige

Gråsten

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

KOM IND
OG SE
JULEGAVEIDEER
1. gode råd til julehyggen:
Få et gulvtæppe, der kan
klare brand i adventskransen

· SENGETØJ · BADEMÅTTER OG
BRUSEFORHÆNG I NYT DESIGN
· HÅNDKLÆDER · GARDINER ·

I denne kolde tid
er der også gode
tilbud på dyner
og hovedpuder
Skal du ha’ noget klinket?
KFN-Keramik Gråsten ApS · Sundsnæs 6a · Tlf. 7465 0316
www.kfn-keramik.dk · Åben hverdag kl. 7-17.30 Lør. 9-12

B.I. tæpper og gardiner
Nygade 16
6300 Gråsten
Telefon: 74 65 28 05
Åbningstider: Mandag-fredag kl. 11.30-16.30, lørdag lukket

Bilbrand i Rinkenæs
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Der opstod forleden brand
i en bil, som kørte på
Nederbyvej i Rinkenæs.
Bilen var delvis udbrændt,
da brandværnet hurtigt
nåede frem. 

Samarbejde
og resultater

 Foto Jimmy Christensen

140 hørte biskop fra Ribe
Gråsten Ældreklub samlede
140 mennesker til et møde
med biskop Elisabeth Dons
Christensen, Ribe. Biskop
pens talte om, at man skal
huske "at vande hinandens
kameler". Hendes budskab
var, at hun synes skilsmisseprocenten i disse tider er
meget høj.
Hun fortalte, at hun gav
det råd til de unge ægtepar,
som hun vier, at man skal
huske at hjælpe hinanden,
bære over med hinanden,
give hinanden frihed, men
også huske, at man er sammen om noget meget dyrebart, nemlig den tilværelse,
man skal være sammen
om - altså huske at vande
hinandens kameler.
Hun sluttede sit foredrag med fortællingen fra
Bibelen om Rebekka. 

Lej din
trailer
hos
Statoil
Gråsten
Ring 74 65 17 48

GRÅSTEN

LEJLIGHEDER
TIL LEJE
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

Kirketjener
ved Gråsten Slotskirke

1. Et lokalt skattestop
2. En moderniseret og vedligeholdt skole med
udfordringer til alle, hvor der er moderne
undervisningsmidler. En times daglig
bevægelse i folkeskolen
3. Udvikling af erhvervslivets muligheder.
Afvikling af dækningsafgiften

Til en 30 timers stilling ved Gråsten Slotskirke
søger vi pr. 1. december 2009 en
ansvarsbevidst og Fleksibel kirketjener.

4. Et værdigt seniorliv med fokus på tryghed og
retten til at vælge selv. Maks. 3 forskellige
hjemmehjælpere hos den ældre

ARBEJDET OMFATTER:

5. Udvikling af lokalområder og fritidsfaciliteter

* Åbning og lukning samt klargøring af kirken
i forbindelse med kirkelige handlinger
* Deltagelse i gudstjenester
og kirkelige handlinger
Timeløn udgør 128,04 kr., samt
søndags og nattillæg på 40,00 kr.
Månedlig arbejdstid er på 30 timer.
Ansøgninger skal være Gråsten menighedsråd
i hænde senest ansøgningsfristens
udløbsdag kl. 18.00.
Nærmere oplysninger om stillingen samt
stillingens regulativ kan fås hos
Kontakt person Bo Bach-Hansen
på telefon 51 35 94 44
Ansøgningsfrist: 25. november 2009.

ANSØGNING SENDES TIL:
Gråsten menighedsråd
V/ Bo Bach-Hansen
Konkel 29
6300 Gråsten
Eller på mail: bach-hansen@mail.dk

Kirketjenervikar

6. En effektiv og moderne drevet kommune
med borgeren i centrum
7. Skabe flere jobs og få styr på Sønderborgs
økonomi
Det er tid til forandring. Kommunens økonomi
skal genoprettes og der skal skabes større
frihed for medarbejderne, så de kan yde den
service, borgerne forventer. I Venste vil vi
skabe et bredt samarbejde, der sikrer fokus på
børn, unge og ældre samt
understøtte initiativer,
der skal dynamik og
nye arbejdspladser.
Med venlig hilsen
Tage Petersen,
borgmester
kandidat

ved Gråsten Slotskirke
Til en stilling ved Gråsten Slotskirke søger
vi pr. 1. december 2009 en ansvarsbevidst
og Fleksibel kirketjenervikar.
Timeløn udgør 128,04 kr., samt
søndags og nattillæg på 40,00 kr.
Antal timer: Cirka 60 timer årlig
Ansøgninger skal være Gråsten menighedsråd
i hænde senest ansøgningsfristens
udløbsdag kl. 18.00.
Nærmere oplysninger om stillingen samt
stillingens regulativ kan fås hos Kontakt person
Bo Bach-Hansen på telefon 51 35 94 44
Ansøgningsfrist: 25. november 2009.

ANSØGNING SENDES TIL:
Gråsten menighedsråd
V/ Bo Bach-Hansen
Konkel 29
6300 Gråsten
Eller på mail: bach-hansen@mail.dk

www.tagesomborgmester.dk
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Musik og koncertsal
i Frøslevlejren
Den sociaIdemokratiske
byrådskandidat, Verner
Schrøder, stiller nu forslag om, at der opføres en
musik- og koncertsal i
Frøslevlejren.
Dermed imødekommer
han et stort ønske fra
Frøslevlejrens Efterskole,
som slår til lyd for, at en

Mange var på Den Gamle Kro for at smage på juleøllen og
fik sig en gang grønlangkål.
Foto Jimmy Christensen

Grønlangkålen
smagte godt
Grønlangkålen smagte
smagte lige akkurat
ligeså godt, som den
duftede. Folk hyggede

Verner Schrøder (S)

sig på Den Gamle Kro,
da julebryggen forleden
kom til Gråsten. 

Slotsgade 26 Gråsten

musik og koncertsal vil
fremme interessen for efterskolens tilbud om musik og kultur.
- Uden for lejren ligger
barak 80 og 81. I stedet
for barakkerne bør der
opføre en musik og koncertsal, mener Verner
Schrøder, Fårhus, der er
opstillet som nummer 24
på den socialdemokratiske
liste.
Han peger på, at en ny
musik- og koncertsal vil
fremme de grænseoverskridene kulturaktiviteter f.eks. koncerter med
landsorkestre nord og syd
for grænsen, teateropførelser, store skakstævner
samt kulturaktiviteter,
som kræver god akustik.

- Hvis der er tale om
grænseoverskridene aktiviteter, kan der søges om
EU-støtte, nævner Verner
Schrøder. 

Erna Knöpfli
Jeg vil mennesker frem for systemer

Altid et besøg værd

RING 74 65 17 48

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
140 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

Broager
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100 års fødselsdag i Broager
Marie Wolff fylder rundt
for tiende gang i sit liv.
Det sker lørdag den 21.
november. Et liv med
masser af arbejde, frisk
luft og natur har holdt
hende åndsfrisk til sin
tiende runde dag.
Marie Wolff er født i
Iller Strand i 1909, mens
landsdelen hørte under
Det tyske Kejserrige.
Hun gik i tysk skole i
Iller, og husker tydeligt
Genforeningen i 1920.
Hun blev gift i 1932

med Johan Wolff, og de
købte en mindre landbrug
på 13 tdr. land i Busholm.
Det var et traditionelt
landbrug med køer og
svin. I hjemmet opvoksede to børn, Christian,
som bor i Gråsten og
Andreas, som har overtaget barndomshjemmet.
Marie Wolff havde den
sorg at miste sin mand for
22 år siden.
- Jeg har altid været i
gang, og har været velsig-

Rejsegilde
Egernsund Børneunivers
har holdt rejsegilde på
byggeriet ved Egernsund
Skole. Børn, forældre,
lærere og håndværkere
deltog. Skoleleder Kirsten
Mølgaard fortalte, at det
skik og brug at holde en

lille fest, da det jo er kotyme at hænge en død murer op i form af sække og
andet affald, hvis der ikke
holdes nogen fest.
Egernsund Børneunivers
forventes at blive indviet
omkring 1. februar. 

hjerteliG tak

for venlig deltagelse ved vores
mor, Jane Jensens bisættelse.
Tak for blomster og kranse.
Også en stor tak til hjemmeplejen i Broager
for god og kærlig pleje af vores far
og mor gennem mange år.
Kæthe og Tove

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

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

net med et godt humør,
siger hun på synnejysk.
Da ejendommen blev
solgt, flyttede hun til
Østergade i Broager, hvor
hun boede indtil hun var
98 år. Siden kom hun på
plejehjemmet, hvor hun
nyder den gode omsorg og
samværet med de øvrige
beboere.
Hendes store fritids
interesse er lottospil, og
hvis rækken er fuld, råder
hun naturligvis pot. 

Marie Wolff fejrer 100 års dagen med et kaffebord for familien.
Foto Jimmy Christensen

Dødsfald Udvalg for Egernsund
Martha Matthiesen,
Engvej 18, Egernsund, er
død, 94 år. 

Broager Menighedsråd
mødes tirsdag den 17. november for diskutere,
hvad der skal ske med

Egernsund Sogn. Der er
forslag om at nedsætte et
Egernsund-udvalg. 

15

Breum i
stiftsråd
Formand for menighedsrådet i Broager Sogn, Erik
Breum, er valgt ind i det
nye stiftsråd for Haderslev
Stift.
Erik Breum repræsenterer menighedsrådene i
Sønderborg Provsti.
Rådet forvalter en del af
menighedsrådenes penge,
og det er ansvarlig for stiftets budget og regnskab. 

Dødsfald
Jane Jensen, Degnegården
i Broager, er død, 91 år. 

BROUE KIRKE TIDENDE
FOREDRAG

Darwin

af Hans Erik Rasmussen
–eventyrer, forfatter og fortæller
Torsdag den 26. november
kl. 19.30 i kirken
Multimedieforedrag om Darwin i anledning af hans 200
års dag i 2008 og 150-året for udgivelsen af Om arternes
oprindelse.

Spaghettigudstjeneste

Fra anmeldelse: –Det var en stor fornøjelse at lægge kirke
til premieren på Hans Erik Rasmussens store Darwinshow. På forhånd var jeg en smule spændt på, hvordan det
ville spænde af at bruge selve kirkerummet som ramme
for fortællingen om Darwins liv og evolutionsteori. Men
det viste sig at blive en meget fi n sammenhæng, som
var med til at skærpe tilhørernes opmærksomhed på, at
Darwins forsknings-ærinde ikke var at ”spille Gud af
banen”, men måske snarere at hjælpe med at sætte lys på
skabelsesunderet. Aftenen i selskab med Darwin under
kirkens middelalderhvælvinger blev en meget helstøbt
aften, der gav stof til både tanker og hjerte.

Sognecafe

Onsdag den 18. november
kl. 17-19
For børn i alderen 3-9 år.

Fredag den 27. novemer 2009
kl. 14.30

Tag jeres forældre og søskende med!

Cuba

Vi mødes i kirken til en kort gudstjeneste
i ”børnehøjde”. Derefter fællesspisning og
hyggeligt samvær i sognegården.

–et land i kommunismens skygge
Billeder og fortællinger fra en rundtur i Cuba
marts 2009 ved Ingeborg og Georg Pedersen.
Alle er velkomne.
Ved alle foredrag entre og kaffe 20 kr.

Maden koster 25 kr. for
voksne, 10 kr. for børn.
Tilmelding ikke nødvendig.

16

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

Cirkel Kaffe
Blå eller Guld

Dybfrosne
Sildeﬁlet
300 gr.

Frisko Flødeis

Roastbeef

ﬂere
varianter

Broager
2 stk.

00
25

Spar
8.90

Lakse portioner
5 X 100 gr.

5 X 500 gr.

00
99

Spar
70.75

Savanha Vin

Pr. ½ kg.

3 x 1 ltr.

00
48

00
50

Kærgården

6 ﬂ.

95
29

00
150

Blandet fars
8-12%

2 x 250 gr.

00
22

Julestjerne

25
Filone Brød

Spar
op til
9.90

00

Spar
5.00

18 50
X-tra varer til julen
00

Smør

8

1 kg.

Løg

00
50

SuperBrugsen Broager

Champignon

1 kg.

250 gr.

Vægt
ca. 1 ½ kg.

5

17

50

95

Grødris

Rosiner

3

Bacon

4

8

2 X 140 gr.

Mayonaise
eller remolade

Glas 280 cl.

50

95

95

Bestil på
7344 1516

500 gr.

15 stk.

95

00

Margarine

Æg

250 gr.

Spar
47.50

Roastbeef med ristet
løg, leverposteg med
champignon,
ﬁskeﬁlet med remoulade
og reje med mayonaise

BAGER AFDELINGEN

Alm. eller økologisk

Spar
179.70

Weekendplatte
til 2 personer

Spar
10.00

Under
½ pris

DELIKATESSEN

Spar
39.85

13

95

400 gr.

Italiensk
salat

5

50

Kaffe
400 gr.

Karrysalat
300 gr.

300 gr.

8

6

95

50

.

6

50

15

95

tlf. 73441500
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Hobbyklubbens 20 års Egernsund søger præst
jubilæumsudstilling
Den ledige stilling som
sognepræst i Egernsund
er slået op. Stillingen skal
besættes 1. december, og

Af Leif Møller Jensen
Hobbyklubben i
Egernsund havde i weekenden deres årlige jule-og
salgsudstilling.
I år var de flyttet til
Egernsund Skoles aula, da
de tidligere lokaler på den
gamle skole blev for små.
Der var i år 21 udstillere,

primært egernsundere eller
børn af egernsundere, og
det er en ny rekord. Der
blev udstillet nisser, julepynt, malerier, glaskunst,
gaveideer og meget meget
mere, og i hyggehjørnet
kunne der købes kaffe,
gløgg og æbleskiver.
Hobbyklubben blev
startet for 20 år siden

på initiativ af Birgit og
Bent Gundesen, og de to
har været med lige siden.
Hobbyklubben er en klub
for hobbyfolk, der sidder
hjemme hele året, og laver
juleting, som de udstiller
og sælger i november uden
fortjeneste for øje.
Hobbyklubben har 24
medlemmer. 

Der var masser af juleting til salg. Birgit og Bent Gundesen
har været med lige siden starten for 20 år siden.

Broager og Omegns Ringriderforening

afholder

På Skive Tekniske Skole
har et hold værktøjsmagerlærlinge bestået svendeprøve. Det gælder blandt
andet Mads Christensen,
Broager, der er ansat hos
Recon A/S i Ragebøl. 

Egernsund Skoles Aula
danner torsdag den 26.
november rammen om den
månedlige fællesspisning.
Fhv. telegrafist Marie
Finne, Løjt Kirkeby, vil
fortælle om 40 år til søs. 



Priseksempler:


TESTVINDER

Vinterdæk Alpin A3
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

Tlf. 7444 1286

stilling. Stillingen er kun
midlertidigt i tre år. 

Nye
værktøjs
Ordinær
magere generalforsamling

Fælles
spisning

Alt i Michelin

der er ansøgningsfrist 23.
november.
Stillingen er normeret som en 60 procents

tirsdag, den 1. december 2009 kl.19.30
på Strandkroen i Vemmingbund.

Dagsorden:
Valg af dirigent
Formandens beretning
Regnskabet fremlægges
Valg af formand: Niels Fr. Jensen
Valg til bestyrelsen: Anja M Grau modtager ikke genvalg
Anne K Jonnson
Anette Paulsen
Ole Jensen
Valg af suppleant:
Valg af revisor: Erik Krogh
Valg af forrider: Jan Toft
Inge Toft
Bent Beyer
6. Evt.
Alle er velkomne.
Bestyrelsen
1.
2.
3.
4.
5.

Tak fordi du handler lokalt
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Unge mødes i
Broager Hallen

Halinspektør Helle Nielsen tilbyder de unge åben hal fredag
og tirsdag.
Foto Jimmy Christensen

Et nyt tiltag har set dagens lys i Broager Hallen.
Halbestyrer Helle Nielsen
har åbnet dørene op for, at
skolebørn hver fredag fra
kl. 12.45-14.45 kan komme for at spille fodbold,
håndbold og badminton.
- Første gang kom der 54
børn, og det er vi meget
glade for, fortæller Helle
Nielsen, som udvider
"Åben hal" tilbuddet til

også at gælde tirsdage kl.
12.45-14.30. Første gang
tirsdag den 24. november.
- Det koster 30 kr om
måneden at bruge hallens
faciliteter, tilføjer Helle
Nielsen, som over for de
unge har indskærpet, at
hun ikke vil se mobning
i hallen. Alle skal kunne
være med.
Åben hal tilbuddet løber
til april. 

Nyvalg til
bestyrelse
På generalforsamlingen i
Cathrinesmindes Venner
blev der valgt to nye bestyrelsesmedlemmer. Finn
Vogensen afløser Ulla
Krüger, mens Birgitte
Heil afløser Kirsten Filt
Jensen.

Den øvrige bestyrelse
består af formanden Tage
Nielsen, kasserer Hans
Christensen, sekretær Kurt
Buch Hansen og bestyrelsesmedlemmerne Ulla
Buch Hansen og Jens Peter
Nielsen. 

En kvinde med virketrang
Direktør Nanna Ihle
Simonsen, Storegade 21,
Broager, fylder lørdag den
21. november 50 år.
Hun når og kan det hele.
Både at være erhvervskvinde, tage sig af familien
og klare andre opgaver
som for ekempel være med
i Zonta, der er en erhvervsforening for kvinder i ledende stillinger.
Nanna Ihle Simonsen vil
være, hvor tingene er spændende og sjove at have med

at gøre. Og den plads har
hun fundet i den gamle
familievirksomhed, der
blev grundlagt af hendes
morfar, Valdemar Ihle i
1924.
Egentlig er hun uddannet tandplejer, men med
sin virketrang følte hun
det lidt tamt. I 1984 startede hun derfor i Ihle, der
udgav en ugeavis. Hurtigt
opdagede hun, at det var
den helt rigtige beslutning.
Sideløbende med at passe

bogholderi, papirhandel og
postkontor er hun midtpunktet i en familie, der
bakker hende hundrede
procent op. Hun er gift
med Alex, og de har en
datter på fire år. Parret skal
snart til at bygge hus. I
fritiden slapper de af med
at tage på campingtur. 

Broagers juletræ
tændes fredag
den 27. november
Traditionen tro vil Broagers
juletræ blive tændt fredagen
før 1. december.

Nanna Ihle Simonsen fylder
50 år.
 Foto Jimmy Christensen

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

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

BROAGER AUTOVÆRKSTED

30 år med biler
REPARATION AF ALLE BILMÆRKER
Service – bremser – syn m.m.
SPECIALE
Var der fejl på synsrapporten VOLVO :
- lad os gi’ et tilbud.
Reparation og kvalitetsvarer til de
rigtige priser og tilbud som holder
Mulighed for lånebil

Se mere på vores hjemmeside www.broager-auto.dk
Industrivej 1 · 6310 Broager· Tlf. 74 44 27 97
broagerauto@tdcadsl.dk

Erhvervslokaler
Produktions-, lager- og kontorlokaler, beliggende Nejsvej,
Broager, udlejes. Lav pris. Størrelser fra 120 til 1.060 kvm.
hanssonerhverv.dk · telefon 7443 4897
Vi forestår udlejning af lokaler til erhverv
samt enkelte boliglejemål.
Det er vores målsætning, altid at kunne tilbyde gode
og velbeliggende lokaler til konkurrencedygtige priser.
E-mail: per@hanssonerhverv.dk

Dette vil ske kl. 15.00
på torvet overfor Super
Brugsen. Julemanden vil
også møde frem.
Han vil tænde juletræet,
og håber at der er mange
børn der vil møde frem.
Således at han kan synge
julesange sammen med
dem, og han har også lidt
godt i sækken til børnene. 

Færre
valgsteder
Sønderborg Kommune
vil spare 400.000 kr fra
2011, hver gang der er
kommunalvalg og folketingsvalg. I alt skal 13 af
34 valgsteder lukkes. Det
vil gå ud over blandt andet Skelde. Bag forslaget
står Socialdemokraterne,
Slesvigsk Parti og De
Konservative. 
Gunnar Glindvad
Kristensen
Tid til at arbejde for dig!

Høj aktiv i Felsted
Ugens Venner
Felsted Ugens Venner har
haft et godt år.
- Efter sidste års generalforsamling, hvor den
tidligere formand og
næstformand valgte at
overlade foreningen til
en ny bestyrelse, har det
været en spændende tid
med mange nye opgaver og
udfordringer for den nye
bestyrelsen, men alt i alt
er vi rigtig godt tilfredse,
sagde formanden Henrik
Christensen på foreningens
generalforsamling.
- Vi har i år valgt at
samle penge ind til en
Hjertestarter, som vi i
fællesskab med Felsted

Hallen, vil have etableret
ved hallen senest februar
2010. Det blev aftalt i fællesskab med foreninger
og hjælpere på et møde i
Felsted Hallens Cafeteria,
at overskuddet ville gå til
denne og at disse foreninger således ikke skulle
regne med en eventuelt
udlodning. For at skaffe
yderligere midler at arbejde
med, kom et nyt tiltag
"Støtte Beviser". Der blev
solgt ca 175 stk. Vi har
ligeledes søgt Tryg Fonden
om en Hjertestarter og får
vi én derfra, vil pengene
blive brugt til et fællesarrangement i 2010, som
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lokalbefolkningen vil have
gavn af, nævnte Henrik
Christensen, som gennemgik programmet for
Felsted Ugen.
Generalprøven på årets
Felsted Revy, med og for
lokale, var et stort tilløbsstykke. Over 100 valgte at
kigge forbi og blive underholdt med revy, kaffe og
hjemmebagt kage/boller.
Lørdagen sluttede med
madkurvfest hvor ca 275
gæster hyggede sig med
mad fra Kværs Kro eller
medbragt mad, krydret med musikken fra
Dreaming Eyes og lidt
godt til ganen i baren. God
tilslutning til madbestilling. Rigtig god stemning,
hele aftenen. 

Historisk årbog sat
til salg i Felsted
Bestyrelsen i Lokalhistorisk
Forening i Felsted er i
fuld gang med at sælge
Historisk Årbog 2009 for
Felsted Sogn.
Bogen er nummer 27
i rækken. Og som altid
behandles et bredt udsnit
af emner fra gamle dage
og op til nutiden. I alt kan

man læse om 14 historier i
årets udgave.
Der er blandt andet historien om Eva Jessweins
flugt fra Østpreussen
under 2. Verdenskrig,
Asmus Schmidt i Lilleskov,
Tumbøl Mejeri og en
udførlig skildring af landsbyen Vårbjergs tilknytning

SuperBrugsen i Kliplev
indvier byggeri
SuperBrugsen Kliplev er
kommet så vidt med byggeri
og udbygning, at man kan
indvie byggeriet. Det sker
torsdag den 3. december.

- Det bliver en flot og
moderne dagligvarebutik,
som står klar til kunderne,
fortæller brugsuddeler
Anders Jensen.

Travlhed i Forsamlingsgaarden Gaveregn fra
Ordebogen i Forsamlings
gården i Kliplev er fyldt
godt op.
- Det er gået over al forventning, siger forpagter
Lone Sørensen, Lones
Landkøkken, som overtog
forpagtningen af byens
samlingssted 1. oktober.
- Vi har fået bestillinger
på familiefester, foreninger

har booket datoer til møder og vi har travlt med
at levere mad ud af huset.
Der har også været kaffebord til tre begravelser.
Jo, det er gået over al
forventning, fortæller
Lone Sørensen, som i samarbejde med bestyrelsen
planlægger et stort lottospil
søndag den 6. december. 

LOTTOSPIL
Søndag den 22. november
kl. 19.00
i Kliplev Hallen

Der spilles om mange fine gevinster
Arrangør
Kliplev frivillige Brandværn
www.kliplevbrand.dk

Cafeens åbningstider
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

til Felsted Kirke, selv om
den lå i Kværs Sogn.
Bogen er trykt i 410 eksemplarer og kan også købes hos Andreas Asmussen
på Kirkevej 2 i Felsted.
Den koster 80 kroner for
medlemmer og 100 kr for
ikke medlemmer. 

byfest i Felsted

Felsted Ugens Venner fik
et større overskud end
forventet fra årets byfest
i Felsted. Overskuddet
blev på 79.774 kr. På
foreningens generalforsamling i Felsted
Lone Sørensen er faldet godt Forsamlingslokaler
til i Forsamlingsgaarden i
kunne formanden
Kliplev.
Henrik Christensen
Foto Jimmy Christensen overrække pengebeløb

Julesalg
på Kliplev Plejecenter/Dagcenter

LØRDAG DEN 21. NOVEMBER
KL. 14.00
Der sælges ting, som er fremstillet i dagcentret.
Der sælges juledekorationer, hobbymaterialer
til fremstilling af juleting og dekorationer.
Samtidig afholdes der amerikansk lotteri.
Der er mulighed for at købe
kaffe, gløgg og æbleskiver.
Vi glæder os til at se jer.
Kliplev Dagcenter og Vennekredsen

til en række af de lokale
foreninger.
Spejderne fik 12.500
kr og Åben Hal modtog
12.500 kr. Der var 7.500
kr til FIF og Felsted

Den nye butik bliver på
1000 kvm. Nybyggeriet
har kostet 10 millioner
kroner. 

frivillige Brandværn fik
også 7.500 kr. Desuden
har Mosenlunden
modtaget 3.500 kr fra
fælleskassen med Felsted
Borgerforening. Pengene
stammer fra en række
fælles arrangementer,
bl.a lottospil. 

Tid til at bestille
juleand og

julegås

Barberie ænder 3,5 - 4,5 kg
65 kr pr kg
Gæs 4 - 6 kg
70 kr pr kg

BESTILLING MODTAGES
PÅ TELEFON 7468 5674

ENGELBREKT
MURERFORRETNING

Tilbyder alt inden for
Nybygning - Tilbygning - Ombygning
Alt i reparationsarbejde - Flisearbejde
Badeværelse
v/ Lars Engelbrekt Johanning
Møllevej 6 - Felsted
Tlf. 2944 4812
lej@engelbrekt-murer.dk www.engelbrekt-murer.dk

– Mad ud af huset
– Møde og selskabslokaler

Reparation, service, salg/køb/bytte af biler

Kliplev Forsamlingsgaard

Udfører alt rustarbejde samt klargøring til syn
Klostervang 49 - Kliplev - 6200 Aabenraa

Kliplev Hovedgade 24, Kliplev Telefon 7468 7900

Varnæsvej 751 Bovrup
6200 Aabenraa

Mobil: 40586973
Mobil: 22405557

Telefon: 74687733
www.halim´s auto.dk

også udebehandling

lægeeksamineret fodplejer Ruth Svendsen

Sundeved

20

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

85 til livligt vælgermøde Vognmandsfirma

Erik Lauritzen og Charlotte Riis Engelbrecht
Foto Jimmy Christensen

Vælgermødet i Forsam
lingsgaarden i Vester
Sottrup trak både vælgere,
der endnu ikke anede, hvor
krydset skal sættes den 17.
november, medlemmer af
politiske vælgerforeninger
og så selvfølgelig de opstillede lokale kandidater,
der håber at få så mange
stemmer, at de ender i det
nye byråd i Sønderborg
Kommune.
Det var i høj grad lokale
emner, der dominerede
aftenen, og de politiske
budskaber fløj gennem
luften. 

skifter ejer
Erhvervsmanden Niels
Jessen har solgt sit vognmandsfirma i Avnbøl til to
trofaste medarbejdere. De
nye ejere er 45-årige Claus
Hansen, Gråsten, der
har været ansat i firmaet
i 20 år og 46-årige Kjeld
Eskildsen, Felsted, der har
været beskæftiget i firmaet
i 24 år.
Det er en hård branche
at drive vognmandsforretning, men Claus Hansen
og Kjeld Eskildsen har
mod på udfordringen.
- Vi kender forretningen

og vi kender hinanden,
lyder det fra de to erfarne vognmænd, der
fremover driver firmaet
under navnet Niels Jessens
Efterfølgere.
Vognmandsfirmaet har
specialiseret sig i at grave
ler for teglværkerne omkring Egernsund.
- Der er ler nok til de
næste par generationer,
nævner Claus Hansen,
der er en god kender af
teglværksbranchen.
Derudover kører man

vognmandskørsel, sælger
sand, muldjord, grus og
skærve fra firmaadressen i
Avnbøl og råder over blokvogne, rendegraver, gummiged og kranbil.
- Vi udfører også udgravning til sokkel og indkørsel og laver vintervedligeholdelse, fortæller Kjeld
Eskildsen.
Vognmandsfirmaet blev
oprindeligt grundlagt af
Niels Jessens far, og Niels
Jessen overtog det i 1975. I
1991 flyttede firmaet ind i
en bygning i Avnbøl. 

Ronja på
Eckersberg Friskole
Gymnastiksalen på
Eckersberg Friskole er
som forvandlet. Den
danner nemlig rammen om musik, sang
og skuespil de næste to
uger. Kulisser bliver sat
op, replikker bliver øvet,
mens sangstemmer smøElsebeth Chritsmas Møller, Gitte Uttrup, Peter Jørgensen og res. Skolens dramahold
Tage Petersen
Foto Jimmy Christensen øver hver dag fra 8.15

Møde om fangerne
i Ammassalik
Lars Anker-Møller taler
mandag den 23. november
kl. 19.00 på Bakkensbro
Skole i Ullerup.
Han er født 1973 og
opvokset på Nejsgård i
Broager.

Lars Anker-Møller vil
fortælle om, hvor dejligt og storslået der er i
Østgrønland. Han vil fortælle om de østgrønlandske
fangers liv og traditioner.
Lars Anker Møller

Stenderup
BILER TIL SALG

Besøg også vores værksted, som har
lave priser på service og reparationer

Stenderup Auto, Stenderup 40, 6400 Sønderborg
Telefon 74 46 90 91 Fax: 74 46 90 95

besluttede i 2005 at blive
en fanger i Ammassalik.
Han brugte megen tid i
naturen og sammen med
de lokale fangere og deres
familier. Han lærte deres
fangstredskaber at kende,
lærte at lave deres redskaber og lærte de traditioner,
der er karakteristiske for
fangerlivet i Ammassalik.
Lars Anker-Møller gjorde
det så godt, at han som
den eneste udefra kommende i Østgrønland er
blevet godkendt som fanger og må derfor fiske og
gå på jagt på lige fod med
grønlænderne.
Han har sine egne slædehunde og fiske – og
turistbåde.
Mødet er arrangeret
af Blans Landsbylaug,
Avnbøl/Ullerup Landsby
laug og Ullerup og
Omegns Husholdnings
forening. Tilmelding på
telfon 74461259 eller
29821259. 

til 14.00 på musicalen
Ronja Røverdatter.
Den 25. november og
den 26. november kl.
19.00 kan alle se resultatet
af dramaholdets anstrengelser. De to forestillinger
er for alle interesserede. 

Kjeld Eskildsen og Claus Hansen har overtaget Niels Jessens
vognmandsforretning.
Foto Jimmy Christensen

Niels Jessens Eftf.
Alt i vognmandskørsel

samt jordarbejde udføres
Lagersalg til private fra Egenæs,
Gråsten og Sølvtoft i Avnbøl

Gravemaskiner · Minigraver
Rendegraver · Gummiged · Blokvogn
Kranbil - 4 akslet med kærner
Udlejning af håndmaskiner

Kontakt Claus 2019 8158
eller Kjeld 2019 8159

21

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

Kværs Forsamlingshus

vil gerne takke alle sponsorer for støtte til vores

TOMBOLA

i forbindelse med vores hobby og juleudstilling

TUSIND TAK

Operakoncert
søndag den 22. november
kl. 19.30
i Kollund Kirke
Operasanger
bettina Hellemann
munch
og
michi Komoto
flygel

afholder sin ordinære

Generalforsamling
ONSDAG DEN 3. DECEMBER 2009
KL. 19.30 PÅ ALNOR KRO
Dagsorden iflg. vedtægterne.
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være indgivet skriftlgt
til bestyrelsens formand Preben Kleis,
Dyrkobbel 53, 6300 Gråsten, senest 5 dage før
generalforsamlingens afholdelse.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen
NB: For foreningens medlemmer serveres der
kl. 18.15 Eisbein med Sauerkraut. Pris kr. 148,pr. kuvert. Tilmelding til Alnor Kro senest
fredag den 27. november 2009 på tlf. 74651268.

Reception

Fri Entré
Arrangeret af Bov Menighedsråd

Sønderjysk
Aften
Onsdag den 25. november

kl. 18.30 på Den Gamle Kro
MENUEN BESTÅR AF
SØNDERJYSKE SPECIALITER:
- Sønderjysk grønlangkål med
kålpølser og hamburgeryg
- Gule ærter
- Øllebrød
- Solæg
- Æbleris
- Frikadeller med stuvet hvidkål
Kaffe med brødtårte og goe raj.
Seminarielektor Jørn Buch, Haderslev,
fortæller muntre historier fra Sønderjylland
og beretter om den sønderjyske egenart

Kr.

GRÅSTEN
RINGRIDERFORENING

195,-

I anledning af min 70 års fødselsdag
vil det glæde mig at se klienter,
og gode venner venner af huset

Lørdag den 28. november
kl. 11.30-14.00
på Dyrehospitalet
Sundnæs 8 i Gråsten
Gregers Højlund-Carlsen
Dyrlæge

TILBUD

Fredag den 20. november
fra kl. 18.00 til kl. 20.00
Dansk bøf med bløde løg
Sauce, kartofler og rødbeder

Indkaldelse til

Ny ekstraordinær
Generalforsamling
Med henvisning til vedtægternes § 6 stk. 9
indkaldes hermed til ny ekstraordinær
generalforsamling i Gråsten Fjernvarme A.m.b.A.
som afholdes

Torsdag den 3. december 2009 kl. 19.00
på den Gamle Kro, Gråsten, med følgende

DAGSORDEN
1. Valg af dirigent.
2. Fornyet behandling af det på ekstraordinær
generalforsamling den 11. november 2009 enstemmigt
vedtagne forslag om bemyndigelse til bestyrelsen, til at
træffe beslutninger og foretage dispositioner i forbindelse
med etablering af et datterselskab (aktieselskab) og
overførsel af selskabets varmeforsyningsvirksomhed i
henhold til SKATS omgørelsestilladelse af 14. september
2009 og tilladelse af 30. september 2009 til skattefri
aktivtilførsel.
3. Fornyet behandling af det på ekstraordinær
generalforsamling den 11. november 2009 enstemmigt
vedtagne forslag fra bestyrelsen om ændring af
selskabets vedtægter.
4. Eventuelt.
De under punkt 2 og 3 nævnte forslag blev på den
ekstraordinære generalforsamling den 11. november 2009
vedtaget enstemmigt. Da mindre end halvdelen af alle
andelshavere var til stede på generalforsamlingen, kræves det
til forslagenes endelige vedtagelse, at de yderligere vedtages
på en ny ekstraordinær generalforsamling med almindelig
stemmeflerhed, som der hermed indkaldes til.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen

***

1 kop kaffe med gammeldavs æblekage

Kr. 88.00
Kun mod forudbestilling

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

JULEFROKOST
KVÆRS MULTI UNIVERS

TORSDAG DEN 3. DECEMBER
KL. 11.30
6. klasse inviterer igen i år til
julefrokost på skolen
Alle fra Kværs, Tørsbøl og Snurom der har lyst og
tid er meget velkomne til at komme og nyde en
dejlig julefrokost lavet og serveret af 6. klasse
Pris 50 kr
Af hensyn til indkøb er tilmelding nødvendig senest
den 30. december på skolens telefon 74659251

Slotsgade 6 · 6300 Gråsten · Tlf. 74 65 15 67
www.1747.dk

Gråsten Fjernvarme A.m.b.A

Mange hilsner fra
6. klasse

adVentshYGGe
i ahlMannsParken

søndag den 29. november 2009
kl. 14.00
Julekaffe med kage kr.

50,-

Kom og tag imod
vor nye præst i Gråsten
Sognepræst Jan Unold, som kommer
fra Løjt sogn, læser og fortæller.
Bedste’s harmonikapiger underholder
og spiller til fællessange m.m.
TILMELDINg TIL:

Aase telefon 7465 1809
Betty 7465 1899
Annemi telefon 7465 0557
Venlig hilsen Bestyrelsen Aase

Tak fordi du handler lokalt
Broager ˙ Egernsund ˙ Kruså ˙ Kliplev ˙ Felsted ˙ Sundeved ˙ Dybbøl
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Tillykke med dine
tre år, Oscar.

Vi håber, du får en god
dag med mange gaver.
Kærlig hilsen
Mor, far, Oliver, morfar, farmor,
farfar, oldemor og oldefar

Hjertelig tak

Julemarked
i Lübeck

for den store opmærksomhed ved vores guldbryllup.
Tak til naboerne for deres fine dørranke og
lysene i vinduerne, da vi kom hjem.
Tak til vores børn, svigerbørn og børnebørn.
En stor tak til Mads og Torben for god
underholdning. Godt gået i to.
Mange venlige hilsener
Bodil og Frede Boutrup, Rinkenæs

Lørdag den 12. december

Susse Wold
læser

”Snedronningen”

Afgang Gråsten Rutebilstation kl. 8.00
Kruså Rutebilstation
kl. 8.15

Åbent hus

Allerede for 350 år siden blev juletraditionerne i
Lübeck nævnt som noget ganske særligt.

I anledning af min 70 års fødselsdag

I dag har en af Tysklands mest berømte
julemarkeder bredt sig ud over det meste af byen
med kreative dekorationer, de mange boder med
gaver og Glühwein og de forskellige julemarkeder,
der kalder på smagsløgene og pirrer indkøbslysten.

torsdag den 19. november
holder jeg åbent hus på
Kværs Brandstation
kl. 14.00‑18.00
for venner og bekendte

Ca. 4 timers juleshopping.
Pris 225 kr.

Mandag den 23. november
kl. 19.30

Tilmelding til LOF Alssund
Telefon 73421010

Med venlig hilsen
Carl Ratfelder
Degnetoft 3, Kværs

Det lille Teater, Gråsten

Lottospil

i Gråsten Slotskirke
Snedronningen af H. C. Andersen hører
til en af Susse Wolds største succes’er.
Billetter a’ kr. 125 kan købes i
Gråsten Boghandel og Statoil Gråsten.
Eventuelle overskydende billetter
kan købes ved indgangen.

”Nissehøj og Troldehøj”

Overskuddet går til AIDS Fonden.

Familiejuleforestilling

Dukkeforestilling for de mindste

Lørdag den 28. november kl. 14,00

SOGNECAFÉ
I KONFIRMANDSTUEN

Af: Gitte Asmussen
Instruktør: Gitte & Kristina Asmussen

Lørdag den 12. december kl. 13,00
Lørdag den 12. december kl. 15,30
Søndag den 13. december kl. 13,00
Søndag den 13. december kl. 15,30
Billetter Voksne/børn kr. 30,00

ved Korskirken

Onsdag den 25. november
kl. 14.30 til 16.00
kom og vær med til en hyggeeftermiddag
hvor vi synger sange fra højskolesangbogen
–en fortælling- og en god snak over kaﬀen

Gråsten Slotskirke

Søndag den 22. november kl. 10.30
Ved Kevin O. Asmussen

Adsbøl Kirke

Søndag den 22. november kl. 9.00
ved Kevin O. Asmussen

Kværs Kirke

Søndag den 22. november
Ingen gudstjeneste

Søndag den 22. november
kl. 14.00

”Skovens dyr hjælper
julemanden”

Gråsten-Adsbøl Menighedsråd

På gensyn
Rinkenæs Menighedsråd

Socialdemokraterne i Broager, Gråsten og
Sundeved samt LO Sektion Sønderborg afholder
lottospil til fordel for “De Gamles Jul”

i Broager Hallen, Skolevej 5, Broager
I pausen udtrækkes numre på de solgte lodder.
For overskuddet ved lottospillet og lodseddelsalget
inviteres alle seniorer fra foreningsområdet
til Eisbein & Sauerkraut eller wienersnitzel

lørdag den 16. januar 2010 kl. 12.00
i Ahlmannsparken i Gråsten

Til forestillingerne kan der købes
kaffe/ kakao og æbleskiver

Pris 25 kr pr. person

Billetbestilling på tlf. 74 65 37 67 (bedst mellem
15,00 og 18,00) eller mail: nilum@bbsyd.dk

Tilmelding kan ske til:
Gerda tlf. 7444 2110, Finn tlf. 4025 0038,
Jonna tlf. 3168 5876 (efter kl. 16)
Tilmelding er bindende

www. lilleteater.dk

Bestyrelsen for De Gamles Jul

Gudstjenester

Broager Kirke

Søndag den 22. november kl. 10.30
Gudstjeneste ved K. K.

Felsted Kirke

Søndag den 22. november
kl. 16.00 ved Hans Jørgen
Østergaard Musikgudstjeneste

Egernsund Kirke
Søndag den 22. november
Ingen gudstjeneste

Rinkenæs Kirke

Varnæs Kirke

Søndag den 22. november
kl. 10.30 Rinkenæs Korskirke
Marianne Østergård Petersen

Søndag den 22. november kl. 10.00
Gudstjeneste ved Poul Callesen

Kliplev Kirke

Søndag den 22. november kl. 10.00
ved Henrik Nygaard Andersen

Søndag den 22. november
kl. 10.00 Tysk gudstjeneste ved
Kirstin Kristoffersen kl. 14.00
Samvær i konfirmandstuen
ved Eva Wiwe Løbner

Nybøl Kirke

Nordschleswigsche
Gemeinde

(Den tyske frimenighed)
Søndag den 22. november kl. 10.00 i Bov
Ved Pastor Sylvia Laue
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Hørt i byen
Bente og Kaj Jacobsen
har bestilt håndværkere,
som er i færd med at renovere deres hus ved siden af Statoil i Gråsten.
Planen er, at de i det nye
år flytter fra deres lejlighed ovenpå Statoil og ind
i det moderniserede hus.
Jens Schultz, Kværs, opnåede 1837 point, da der
blev Aabenraa Skatklub
holdt kortaften. Det rakte til en flot tredieplads.
86-årige Hans Bille,
der sad i Gråsten byråd
fra 1974-90, har stadig
den politiske bacille i
blodet og følger levende
med i den kommunale
valgkamp.
Købmand Verner
Clausen, Let Køb, i
Gråsten, har god forstand
på fodbold. Forleden lykkedes det ham at vinde
13 rigtige i tips.
9. klasse på Gråsten Skole
har været i praktik. Jack
Bøttger tilbragte nogle
lærerige dage på Den
gamle Kro.
Hermann Quorp, vognmand i Rinkenæs,
var i weekenden til
generalforsamling i
Vognmandsforeningen i
Billund. Mødet samlede
360 vognmænd fra hele
landet.
Lokalhistorisk Forening
for Broagerland arrangerer lørdag den 5. december en heldagstur til
København. Deltagerne
skal blandt andet se juleudstillingen i Tivoli.
Frivillige er for tiden i
gang med at indstallere et
nyt køkken i klubhuset i
Nybøl.
Hans Poulsen fejrede
forleden sin 70 års fødselsdag. Han er aktiv i
Lokalhistorisk Arkiv i
Gråsten. 

ÅBENT HUS
Da jeg bliver 60 år

Onsdag den 25. november
indbydes familie, venner og naboer
til åbent hus på Det lille Teater
Ladegaardskov 14, Gråsten

Onsdag den 25. november
fra kl. 17,00 til ????

HVER SØNDAG PÅ KVÆRS KRO
Alle søndage kl. 11 - 15
00
30

98

00

Hilsen
Ole Gaul Nilum, Adsbøl

GOD BUFFET TIL DIN NÆSTE FEST - telefon 7465 9206

Gråsten

Julefrokost med musik
på Den Gamle Kro
Onsdag den 9. december
kl. 17.30-21.00
Stort frokostbord incl. 1 øl og 1 snaps

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

Pris 180 kr.
Tilmelding senest 2. december til
Sonja Stender 74 65 15 05

Lokalkomiteen

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

Julefrokost
Lad os klare din julefrokost
Juleanretning

Selskaber · Konferencer
Overnatning · Brunch

Den Store Sønderjyske
Julefrokost

- Marineret sild m/karrysalat
- Fiskeﬁlet med remoulade og citron
- ½ æg med rejer og mayonaise
- Leverpostej med bacon
og champignon
- Juleskinke med italiensk
salat og asparges
- Risalamande m/kirsebærsovs
eller to slags ost med frugt
- Frikadeller med rødkål
- Mørbradbøf
Pris pr kuvert

95

- Marineret sild med karrysalat
- Kryddersild med løgringe
- Juleskinke med italiensk
salat og asparges
- Hamburgerryg og kålpølser
- Frikadeller med rødkål
- Sønderjysk Grønkål
- Roastbeef med remoulade
og ristet løg
- Risalamande med kirsebærsovs
eller to slags oste med frugt

00

Pris pr kuvert

(Min 6 kuverter)

Pratiske oplysninger:

74 65 09 49

BENNIKSGAARD BED’INN
74 65 09 49

Gråsten

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-kiks-franskbrød
pris pr kuvert 10.00

125

00
(Min 6 kuverter)

Har de andre ønsker, hjælper vi gerne

RINKENÆSHUS
74 65 18 08

SuperBrugsen Gråsten

. Direkte telefon til delikatessen 73652609
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Gode
tilbud
Hjemmelavet

Benløse fugle

Kurzke sylte

m/bacon og løg

Glyngøre sild
Stort glas

Gråsten

ca. 250-300 gr
Lavet efter de

originale
skrifter

billigt
10 stk

Chiquita
bananer

Kurzke
op
kun

1200 gr

100 14 29
00

Kartoﬂer eller
Gulerødder

95

95

Gouda ost

4 Kg

ca. 850-1150 gr

10 stk

20

00

¼ Them ost
min. 1800 gr

8

95

kun

49
65
SLAGTEREN tilbyder

frit
valg

95

Engelsk Bøf af

Vores betjent slagter sælger torsdag-fredag-lørdag
lækre engelske bøffer til kun

15 øre

00

kød

pr gram

Kom og få din bøf
i den størrelse du ønsker

Vi skærer
dem mens
du venter
Annoncen er trykt med forbehold for trykfejl

SuperBrugsen Gråsten

.

tlf. 73 65 26 00

.

www.talent-for-butik.dk

