
 
  

 
Gårdbutikken er åben:

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

kværsGade 18, kværs, 
6300 Gråsten	 Uge	48	 •	 25.	november	2008	 •	 1.	årgang

SøndagSåbent Søndag den 30. november

Vi er i julehumør!

Køb din julegave hos

Rasmussen Sko

25 % rabat
på sko og støvler 

til 
børn – dame – herre 

undtagen hjemmesko og termostøvler

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

Dybfrost 
and
Cherry Valley
3200 gr 

kilopris

7995

Lidt ud over det sædvanlige

Gråsten

Begrænset 
parti

 
Åbent  
Søndag d. 30. nov. 
Fra kl. 10.00
der er gode 
tilbud og rabat pÅ 
udvalgte varer

Staff
Masai
2 biz

Signal
bison

Sol design

Cowboybukser
200,-

Forkæl dig Selv 
‑ køb juletøj nu!!

Ulsnæs Centret  6300 Gråsten  74 65 13 12

SuperBest Gråsten,
Nygade 10-12, 6300 Gråsten

huSk hakket 
grønkål/ 
hvidkål 
   fra Als

Str. 42-60 • Str. 42-60 • Str. 42-60 • Str. 42-60

Tværgade 1B • 6330 PadBorg • Tlf 74424060

rådhuSTorveT 9 • 6400 SønderBorg • Tlf 74424249

moBil  40327828 • e-mail: roSanne-lilje@firma.Tele.dk

dejlige læderSTøvler  
fra str. 37 – 43  

lægvide fra 44 – 52 cm

fra kr.  

1699 – 1899

Kom til Gråsten 
og oplev julen
Af Gunnar Hattesen

Det gamle egetræ på Torvet i 
Gråsten får ophængt tusind-
vis af julelys. 
 Foto Jimmy Christensen

N  på øndag g r d t løs 
i Gråsten. Julen starter 
kl.15.00 med at børnene 
mødes i slotsgården ved 

Gr st n Slo  h or d  væk
ker julemanden sammen 
med H.C. Andersen.

Julemanden og H.C. 
Andersen går sammen 
med børnene til Torvet, 
hvor det kommer til at 

dufte af jul. De mange 
små børneøjne bliver 
garanteret store, når ju-
lemanden kl. 16 tænder 
det store juletræ. H.C. 
Andersen vil klippe, danse 
og fortælle eventyr og der 
er poser til artige børn, der 
står på række.

Det bliver en oplevelse af 
de allerbedste, så lad turen 
gå til Gråsten den 1. søn-
dag i advent, hvor der vil 
være mulighed for at jiu-
leshoppe i butikkerne fra 
kl. 11-16.

Søndag den 7. december 

besøger julemanden igen 
Gråsten. Her vil han kl. 13 
lande i helikopter på par-
keringspladsen ved Ulsnæs 
Centret. Der uddeles 
godteposer. Allerede fra 
kl. 12.30 vil Gråsten 
Garden underholde med 
julemusik. 
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Det er PostDanmark, som står for udbringen af 
Gråsten Avis. Hver tirsdag/onsdag vil den dumpe 
ind af brevsprækkerne til 15.000 husstande.
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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

Vind et gavekort
Blandt vore annoncer er der én, som indeholder et lille æble. Find den 
og deltag i en konkurrence om et gavekort til 200 kroner.

Hvilken annonce indeholder et æble  . . . .

Navn:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adresse:  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kuponen skal afleveres i Gråsten Avis postkasse ved SuperBrugsen i 
Ulsnæs Centret senest fredag den 28. november kl. 18.00.

Postkasse ved 
SuperBrugsen

Ved SuperBrugsen i Gråsten er opsat 
en postkasse, hvor du kan indlevere 

annoncer, billeder og redaktionel omtale.

Postkassen tømmes hver dag.

- Ja, Imerco vil gerne 
udvide og have mere plads, 
lyder det fra butikschef Per 
Juhl, som håber, at udvi-
delsen vil trække handel til 
Gråsten fra oplandet.

- Vi vil gerne fremtidssikre 

butikken, få mere facade-
plads og være mere synlige 
i bybilledet, siger Per Juhl 
om udvidelsen med de 44 
kvadratmeter.

- Vi har haft for trange 
kår i mange år. Med 

udvidelsen får vi en 
butik på over 300 
kvadratmeter. Vi får alle 
de varer på hylderne, 
som de store Imerco-
butikker også har, 
fortæller Per Juhl, der 
forventer, at stilladserne 
vil begynde at kravle 
opad facaden efter 
årsskiftet.

- Håndværkerne vil gå i 
gang med at gøre den nye 
butik færdig i uge 2, siger 

Per Juhl, som regner med 
at slå dørene op til den nye 

Imerco-butik i midten af 
januar.

Imerco udvider 
mod Torvet 
i Gråsten

Imerco med butikschef Per Juhl i spidsen udvider butikken og får mere 
plads. Udvidelsen skulle gerne trække mere handel til Gråsten fra oplandet. 
 Foto Jimmy Christensen

Den  Sønderjydske Garde 
var forleden i Kliplev 

for at underholde i 
pensionist foreningen.

En af de uge musikere, den 
14-årige Rasmus Lausen 
fra Kliplev, benyttede 
lejligheden til at sælge de 

ældre nogle af gardens 
lodsedler.

Blandt køberne var Maren 
Tychsen, som vandt 1. 
præmien. Det var et 
Skagensur til en værdi af 
1000 kroner.

Gevinsten blev ved en lille 
ceremoni hjemme hos vin-
deren overrakt af Rasmus 
Lausen, der klarede opga-
ven meget professionelt. 

Kvinde fra Kliplev 
vandt Skagensur
Af Gunnar Hattesen

Imerco i Gråsten har fået vokseværk. 
Forretningen overtager snart nabobu-
tikken, som er modebutikken Birgit M.

Køb dine søm oG 
Klammer loKalt
din lokale forhandler af søm og klammer. 
Salg til bl.a tømrer/ snedker og blik-
kenslagere. 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
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Søndagsåbent 

Gråsten  
30. november kl. 10 - 16 
 

Køb dine julegaver samme sted som julemanden 
 

10% 

(Gælder alle 
varer i butikken)

(Tilbudet gælder 
 kun søndag)

og spar

 Borggade 2, Gråsten 74 65 29 85
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Vi har åbent Mandag 22-12  fra 8 – 17.30  tirsdag 23 – 12  fra 7 – 17.30  Juleferie fra 24.12. til 5.01. 2009   begge dage inkl.

Renati voks før 129 - Nu 2 stk. 200,-

Camel Curler før 249 - Nu 129,-

Keune Hår lak 40 ml før 128 - Nu 59,-

Fladjern ÷ 20 %

Blend  Care line ÷ 20 %

Tøj  Tasker  sko og smykker fra Friendtex ÷ 20 %

Rester i smykker fra 20,- B S 
KK

   s
Te e o  65 06 0

Det var utilsløret kongelig 
historie, som lektor, dr. 
phil Carsten Porskrog 
Rasmussen fortalte om, da 
han forleden holdt fore-
drag i Ahlmannsparken 
i Gråsten om "De yngre 
glücksborgere og Chr. IX's 
vej til tronen".

Efterårsmødet var arran-
geret af Historisk Forening 
for Graasten by og egn. 
Meget vidende og charme-
rende serverede Carsten 
Porskrog Rasmussen det 
store stof suverænt. Over 
for de 90 tilhørere fortalte 
han om, hvordan en lidet 
påagtet gren af den gamle 
oldenborgerslægt udvik-
lede sig til et nyt europæisk 
dynasti.

Den livfulde skildring om 
det danske kongehus var 
til at få forstand af. Det 
var noget af en triumf 
for Carsten Porskrog 
Rasmussen at han kunne 
fortælle glücksborgernes 
historie, så den hele tiden 
fængslede tilhørerne.

Mest opmærksomhed fik 
Christian IX, der blev født 
på Gottorp Slot i 1818, 
voksede op på Glücksborg 

Slot og fra 1852 blev 
dansk tronfølger og i 1863 
Danmarks konge, da 
Frederik VII døde. Han 
var konge indtil 1906, og 
blev kendt som Europas 
svigerfar.

Det var en synlig tilfreds 
formand for Historisk 
Forening, Bodil Gregersen, 
som takkede foredragshol-
deren for en meget interes-
sant aften. 

Vejen til den 
danske trone
Af Gunnar Hattesen

Gråsten, Broager og 
Sundeved er gode steder 
at bo. Ihvertfald hvis man 
ønsker at leve længe.

En undersøgelse fra Statens 
Institut for Folkesundhed 
viser, at Sønderborg 
Kommune kom ind på en 

7. plads over de 10 kom-
muner i Danmark, hvor 
indbyggerne lever længst.

Folk i Sønderborg 
Kommune lever i gen-
nemsnit mellem 78 og 79,3 
år. I de kommuner, hvor 
levealderen er lavest, er 

gennemsnitslevealderen fra 
74,5 til 76,3 år.

Hvis man skal leve længe, 
så er uddannelse, penge 
og sund livsstil vigtige 
faktorer.

De lever længere i 
Gråsten, Broager 
og Sundeved
Af Gunnar Hattesen

 Tidligere sognepræst på 
Kegnæs, Niels Refskou, 
fortæller fredag den 28. 
november kl. 15.00 ved 
en sognecafé i Broager om 
Nøddebo Præstegård.

Niels Refskou 
kender den 
gamle nordsjæl-
landske præste-
gård godt og er kommet 
der meget, og vil fortælle 

om de juletraditioner, der 
omgiver stedet.

Foredrag 
om Nøddebo 
Præstegård
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Velkommen til for- 
JUleSAlG 
oG ÅBninGSfeSt HoS 

køb julegaverne i god tid og få

-20% rabat
På alle varer i butikken,  
dog ikke tilbudsvarer.

 kUn SØnDAG D. 30. noV.  

          kl. 11.00-16.00

Schmidt & Dreehsen
nygade 7 – 6300 Gråsten telefon 74 65 09 86

Åbent alle ugens dage – også lørdag og søndage fra 1. december til 23. december. 
Hverdage kl. 9.30 – 17.30, lørdage kl. 9.30-15.00 og søndage kl. 11.00-15.00

Lacoste

Tommy Hil Figer

Armani

Gant

Signal

Melka

Boswell

Blend

Sunwill

Gino Marchello

Iceman

JBS

Lee

KT
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Nyt menighedsråd 
i Broager
Af Gunnar Hattesen

Broager Kirke har fået nyt 
menighedsråd.

Det nye menighedsråd 
i Broager Sogn består 
de kommende 4 år 
af Frede R. Tychsen, 
Gammelgab, Erik 
Breum, Broager, Conny 
Johannsen, Broager, Birgit 
Brockhattingen, Broager, 
Karin Petersen, Broager, 
Preben Blomgreen, 
Broager, Lene Jørgensen, 
Broager og Finn Grønver, 
Broager, der alle er blevet 
genvalgt.

Nyvalgt er Georg 

Pedersen, der er fhv. for-
stander på Broagerlands 
Efterskole.

Hertil kommer Stefan 
K. Søndergaard og Karin 
Kofod, der som sognepræ-
ster er fødte medlemmer.

Suppleanter er Arne 
Sørensen, Broager, og Lise 
G. Jensen, Skodsbøl.

Der er 4432 medlemmer 
af folkekirkeden i Broager 
Sogn. Det svarer til, at 
hele 92 procent af sognets 
befolkning er medlem af 
folkekirken. 

Aabenraa Kommune 
har endnu ikke givet en 
byggetilladelse, så Smag 
& Behag i Gråsten kan 
opføre en 2500 kvadrat-
meter ny møbelforretning i 
Rødekro.

Møbelforretningen skulle 
have stået klar til brug 27. 
december, og det ærgrer 
direktør Stefan Kristensen, 
at det trækker ud med 
at få den kommunale 
byggetilladelse.

- Vi aner ikke, hvornår vi 
kan gå i gang med byg-
geriet, men det bliver sand-
synligvis først til foråret. 
Det er meget ærgerligt, 
siger Stefan Kristensen, der 
i 2001 grundlage Det Nye 
Hebru.

1. oktober fusionerede 
Det Nye Hebru med René 
Boligbyt i Augustenborg 
under navnet Smag & 
Behag. Firmaet lukker 30. 
november sin forretning i 
Agerskov. I den forbindelse 
lokker man med mas-
ser af gode tilbud i den 
midtsønderjyske by. 

Venter på 
byggetilladelse
til møbelforretning
Af Gunnar Hattesen

Stefan Kristensen, Smag & Behag, Gråsten

Willy's Booking
underholdning til 

"Kopisterne"

Willy's Booking 40 51 47 77
www.crazyshow.dk

Der er hektisk aktivitet hos 
Gråsten Blomster.

- Vi har rigtig juletravlt, 

fortæller Gitte Børm, 
som sammen med Lone 
Pedersen, Tinna Petersen 
og Lis Mains er i gang 

med at lave adventskranse, 
juledekorationer og kirke-
gårdskranse. 

Travlhed i blomsterbutik

 
  

 

På Gråsten kirkegård 
var der fredag rejse-
gilde på et nyt maskinhus. 
Nybyggeriet er på 96 
kvadratmeter og skal 
sikre, at man overholder 
Arbejdstilsynets krav.

Det nye maskinhus 
skal huse plæneklip-
per, lastvogn og 
begravelsesredskaber.

Ved rejsegildet nævnte 
den afgående formand for 
menighedsrådet, Mogens 
P. C. Jacobsen, at byggeriet 
var en del af en tretrins 
raket. Første trin var en 
renovering af kapellet, 
som blev færdigt i foråret. 

Sidste trin er en ombyg-
ning af det lille gule hus, 
der hidtil har huset både 
maskiner og mandskab. 
Det skal nu udelukkende 
være mandskabshus.

Her bliver bad og omklæd-
ningsrum, mødelokale 

Byggeriet og ombygningen 
koster 1,134 millioner kro-
ner. Heraf er de 800.000 
kroner lånt i Haderslev 
Stift.

Bygherre er murermester 
Keld Børm, Rinkenæs.

Rejsegilde på 
maskinhus
Af Gunnar Hattesen

Kirkegårdsgraver Hans-Nicolai Lorenzen og Mogens P. C. 
Jacobsen glæder sig over opførelsen af et nyt maskinhus.
 Foto Jimmy Christensen
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Å B e n T 
aLLe DaGe 
inDTiL juL

Merrild  
kaffe

4 x 
500 g

10000 

2,5 kg oksekød 8-12 %  .  .  .  .90 kr
3 kg blandet fars 8-12 % 100 kr
3 kg flæske fars 8-12 %  . 100 kr
2 kg julemedister .  .  .  .  .  .  .  .  55 kr
30 stk . kålpølser  .  .  .  .  .  .  .  120 kr
3 kg hamburgerryg  .  .  .  .  . 150 kr
3 kg bacon  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 120 kr
3 kg kamsteg  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  140 kr

3 kg ribbensteg  .  .  .  .  .  .  .  .  .110 kr
2 kg benløse fugle  .  .  .  .  .  .  160 kr
2 kg engelske bøffer  .  .  .  . 180 kr
2 kg gullasch  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  140 kr
3 kg kalkun gordon bleu .  100 kr
2 kg kyllingebryst  .  .  .  .  .  . 100 kr
3 stk . svinemørbrad  .  .  .  . 120 kr
Gris ca . 32 kg  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  950 kr

Juletilbud (Gælder resten af året)

SuperBrugsen Broager  . tlf. 73441500 . Storegade 10

Broager

Coop  
sild
Marineret 
Karry 
Krydder

400/800

2 
glas

4000

jule-
stjerne
4-6 grenet

Kun  
søndag.

2  
stk.

 

3500

2 
fl. 

2800

Gråsten 
Salater
Remoulade 
Mayonaise

 
 
 

3200

Karry el. 
italiensk  
salat

6 
stk. 

1695

Fuglsangs  
julehvidt 
øl

6  
stk.

 

2495

White 
Christmas
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Åbent 
1. søndag  
i advent 

kl. 10-16

 Spar  
59.80

 Spar  
23.90  Spar  

7.90
 Spar  

13.90  Spar  
10.00 

+ emb.

 Spar  
15.00 

+ emb.

2 bægre  
a 350 g. 

Adventskransen 
tændes i 
Kværs kirke
Søndag, d. 30.  november 
kl. 10 begynder vi det nye 
kirkeår med 1. søndag i 
advent. Og det markeres i 
Kværs kirke på forskellig 
vis.

- For det første vil konfir-
manderne traditionen tro 
tænde det første lys i ad-
ventskransen. Derudover 

vil årets minikonfirmander 
afslutte deres undervis-
ningsforløb med et lille 
krybbespil i første halvdel 
af gudstjenesten. Vi vil få 
besøg af Kejser Augustus, 
Josef og Maria, det lille 
Jesusbarn, hyrder og engle, 
fortæller sognepræst Kevin 
Ocksen Asmussen. 

KFUM Spejderne i 
Vester Sottrup holder 
julemarked lørdag den 
29 november kl. 13 til 
16 i Spejderhytten på 
Avnbøløstenvej

- Der vil være mulighed 

for at købe adventskranse, 
meger andet i gran

og handle i gaveboden, 
fortæller spejderleder Keld 
Schmidt, som håber man-
ge vil kigge forbi og få en 
hyggestund i kaffestuen. 

Julemarked 
hos spejderne i 
Vester Sottrup

Dagene er talte for Røde 
Kors genbrugsbutik i 
Kliplev. Det er dårlig 
økonomi, som er skyld i, at 
butikken må dreje nøglen 
rundt for sidste gang den 
20. december.

- Det er meget kedeligt, vi 
må lukke butikken, men 
vi har for få kunder, siger 
formand for Dansk Røde 
Kors i Lundtoft, Bente 
Lodberg, som nævner, 

at alle varer sælges til 
halv pris for at få tømt 
hylderne.

Om årsagen til lukningen 

peger Bente Lodberg på 
butiksdøden i Kliplev:

- For nogle år siden luk-
kede campingpladsen. Det 
gav færre kunder. Også da 
bageren lukkede, gik det 
tilbage. For tre måneder 
siden lukkede elektrikeren. 
Det kunne vi også mærke 
på omsætningen, siger Bente 
Lodberg,som beklager 
tilbagegangen af handlende 
i Kliplev.

Genbrugsbutikken blev 
oprettet i 1995 og henved 
20 frivillige hjælpere giver 
en hånd med i butikken. 
Også for dem bliver det 
et stort tab, at butikken 
lukker. 

Genbrugsbutik 
må lukke i Kliplev
Af Gunnar Hattesen

Dalende omsætning får Røde 
Kors til at lukke genbrugsbu-
tikken i Kliplev. Formanden 
Bente Lodberg beklager, at 
det sociale samvær går tabt 
for 20 frivillige hjælpere.
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SVEND AAGE THOMSENS

MALERFORRETNING
Varnæs • Telefon 74 68 03 23

Biltelefon 23 39 10 90

Kliplev Service Center
Vestermarksvej 10, Kliplev

6200 Aabenraa
74 68 74 55

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

Salon Helen
v/ Helen Schauer

Vestergade 4 A, Varnæs
6200 Aabenraa

Tlf. 74 68 00 86

Regnskabs 
service
Conny Hansen
Gråstenvej 15 a  Felsted  DK 6200 Aabenraa
Tlf. +45 74 68 56 00  Fax + 45 74 68 56 02
Mobil + 45 29 89 56 04
Mail: chregnskabsservice@hotmail.com

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

Fra næste uge starter 
en brevkasse i Gråsten 
Avis med forfatter Irma 
Lauridsen, Rinkenæs, 
som brevkasseredaktør. 
Brevkassen vil hedde 
SPØRG IRMA. 

Irma Lauridsen har 
gennem mange år været 
brevkasseredaktør på 
forskellige ugeaviser rundt 
i landet. Hun har svaret 
på et utal af livets store 
spørgsmål, om alt mellem 
himmel og jord. F.eks. 
problemer med familien, 
utroskab, ensomhed og 
meget andet.

- Både unge, gamle og 
børn, mænd og kvinder 
har skrevet til mine brev-
kasser gennem årene. Alle 
er velkomne, siger Irma 
Lauridsen og påpeger, at 
ingen skal være bare den 
mindste smule bange for at 
blive til grin. 

- Folk kan spørge om stort 
set alt, fortsætter Irma 
Lauridsen.

 – Det eneste, der ikke 
hører med til brevkassen, 
er jura og lægespørgsmål. 
Der formidles heller ikke 
kontakt mellem folk, som 
søger en partner. Men jeg 

besvarer gerne spørgsmål 
om sundhed, som jeg jo 
har meget erfaring med og 
også har skrevet bøger om. 
Og har du ”bare” ondt i 
livet, er du også velkom-
men til at skrive. 

- Og nej, ingen kan løse 
andres problemer, fortæl-
ler Irma Lauridsen videre 
om sin brevkasse, - heller 
ikke jeg. Men jeg vil gerne 
række folk en hånd. Gi´ et 
knus med mine ord. Eller 
give lige det lille skub, der 
skal til, for at du måske 
kan se nogle nye mulighe-
der. Man kan være for tæt 
på sine egne problemer til 
at kunne se dem klart. Og 
så er det rart at få en anden 
til at se på det. 

Irma fortæller videre 
om de mennesker, som 
har skrevet til hendes 
brevkasser.

- Jeg har altid gerne villet 
hjælpe andre. Psykologi og 
menneske-kendskab har 
været min store interesse, 
og jeg har altid arbejdet 
med mennesker. 

- Nogle har af og til sagt, 
at det da var nogle tossede 
spørgsmål, jeg fik ind imel-
lem. Men det synes jeg slet 
ikke. Jeg tager hvert eneste 
spørgsmål, hvert eneste 
menneske, dybt seriøst og 
læser også mellem linierne. 
Her er ingen standard-
svar. Det er min opgave 
altid at gøre mit yderste 
for at give et svar, der kan 
bruges til noget. 

Og så lige en vigtig ting, 
som Irma gerne vil slå helt 
fast fra starten:

- Noget, brevskriveren kan 
være sikkert på, er: Jeg har 
tavshedspligt, og jeg kunne 
aldrig drømme om at ud-
levere nogen. Så folk kan 
trygt skrive deres navn, når 
de kontakter mig om et 
problem. Navnet kommer 
ikke i avisen. Enhver kan 
skrive, at de ønsker sig 
underskrevet med et dæk-
navn, bare et bogstav, eller 
som anonym. 

Det eneste, jeg dog ikke vil 
holde hemmeligt, er, hvis 
folk skriver om noget kri-
minelt, de har begået. Her 

Irmas brevkasse 
i Gråsten Avis

AllAn Fogh MAdsen

Brænsel
Barlinek Træpiller  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . kr. 1.950,-
Træ briketter  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . kr. 1.500,-
Brændetårn ovntørret ask .  .  .  .  . kr. 1.695,-

Priserne er pr. palle inkl. moms og udbringning

tlf. 22 40 45 99

e-mail: kontakt@a-f-m.dk  www.a-f-m.dk

Skriv til Irmas brevkasse 
– og få et gratis svar.

Irma Lauridsen, Poste 
Restante, 6300 Gråsten. 
Eller en mail til post@ir-
malauridsen.dk Da hun 
har brevkasser i mange 
andre aviser, er det vigtigt, 
du skriver, at du ønsker 
svaret i Gråsten Avis. 

Læs mere om Irma 
Lauridsen på www.irmal-
auridsen.dk

Julefesten i Børnehuset i 
Rinkenæs holdes fredag 
den 28. november kl. 
16.30-19.00. Forældre 
og børn mødes bag 
Børnehuset og tænder jule-
lysene i juletræet, synger et 

par julesage og begynder at 
lede efter julemanden.

I Børnehuset serveres 
gløgg, æbleskiver, safte-
vand og pebbernødder og 
julemanden vil dele overra-
skelser ud til alle børnene.

holder min tavshedspligt 
op. Men det har jeg endnu 
aldrig været ude for. 

Gråsten Avis kan desværre 
ikke love, at alle brevskri-
vere får svar. Det handler 
om pladsen. Men vi vil 
gøre vores bedste. 

Du kan enten sende et 
brev til:

Julefest i børnehave

Jern•Metal•Skrot
afhentes

KVÆRS AUTO OPHUG
74 65 95 90 / 21799590

SØGÅRD MASKINSTATION
• ALT MASKINSTATIONSARBEJDE

& ENTREPRENØR
AUT. KLOAKMESTER

• ALT I NEDSIVNINGSANLÆG OG KLOAK

Tlf. 74 68 82 52 • Mobil 20 29 92 52

Julestoffer fra 88,- pr m.
Uldstoffer fra 108,- pr. m. 
Hif tatoo, 100 g. nøgle 3 stk kr. 50,-

Ulsnæs Centret • 74 65 43 44

Vi holder åbent 
søndag d. 30. 11.  
fra 10.00 – 16.00

Er din bil indkaldt til periodisk syn,
så er det Broager Bilsyn

Book en tid til syn på tlf. 61 60 08 08
eller www.bbsyn.dk.

Du kan også benytte 
vores DRIVE-IN syn.

Ramsherred 3
6310 Broager

BROAGER -
BILSYN

il   0/ /    i  

 
  

 

mailto:post@irmalauridsen.dk
mailto:post@irmalauridsen.dk
http://www.irmalauridsen.dk
http://www.irmalauridsen.dk
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– Kom godt igang– Kom godt igang
Startpakke

(inkl. moms) 

3.995,-
Få det hele for kun

(inkl. moms) 

3.995,-
Få det hele for kun

CS-3500

&

Kvalitets sav fra ECHO og alt det udstyr der skal bruges for at kunne skære eff ektivt og sikkert.

Køb det hos

nejsvej 18
6310 Broager

Mobil 24 23 86 24

Der er andre end
julemanden, som bringer 

ud i december...

Send blomster, vin og chokolade
fra din Interfl ora butik eller på interfl ora.dk

Gråsten Blomster
Sundsnæs 2 - 6300 Gråsten

Telefon 74 65 03 03

ge 
1  n  

1. rgan

Felsted Kirke danner 
mandag den 1. decem-
ber kl. 19.30 rammen 
om en korkoncert med 
Sønderjysk Folkekor.

Koret synger under ledelse 

af Christine Ostenfeld, og 
der medvirker en instru-
mentalgruppe med obo, 
cello og klaver. 

Koret vil synge to kendte, 
elskede danske sange 

Koncert med 
Sønderjysk Folkekor
i Felsted kirke

Cirka 40 procent af de 
danske bilister kører rundt 
uden vinterdæk. Derfor 
ender mange bilister også 
hvert år i en glatføreulyk-
ke. Folk er ikke klar over, 
hvor glat det i virkelighe-
den bliver fra november, 
når temperaturen falder.

De kolde nattetemperatu-
rer giver nemlig glatte veje 

- også selv om der ikke er 
synlig sne på kørebanen. 
Og almindelige sommer-
dæk får et ringere vejgreb, 
når der er is eller sne.

Jørgen Horne fra Hornes 
Auto i Broager opfordrer 
bilisterne til at bruge 
vinterdæk, så de ikke kører 
galt og er sikker på at 
komme frem.

- Når sneen er faldet eller 
frosten sat ind, står bilisterne 
i kø efter vinterdæk, siger 
Jørgen Horne, som råder 
folk til at erhverve sig et sæt 
vinterdæk, inden snevejret 
for alvor melder sig. 

Vinterdæk kan 
forhindre uheld
Af Gunnar Hattesen

Jørgen Horne opfordrer bili-
sterne til at bruge vinterdæk, 
så de ikke kører galt og er 
sikker på at nå frem. 
 Foto Jimmy Christensen

 
  

 Sønderjyllands største udvalg af kvalitetsfliser og -klinker til gulv og væg
 KFN-Keramik Gråsten ApS · Sundsnæs 6a · Ulsnæs · Tlf. 7465 0316

Kom ind, hvis du har
noget du skal ha’ klinket 

”Septembers himmel” 
og ”Det er hvidt herude” 
i John Høybys arrange-
ment med ledsagelse af 
instrumentalgruppen.

Instrumeltalgruppen vil 
endvidere spille Johan 
Sebastian Bachs berømte 
”Air”.

Ud over kendte julesal-
mer som Barn Jesus og 
Dejlig er jorden vil koret 
synge Mozarts ”Ave verum 
corpus”.

Der er naturligvis også 
fællessalmer på program-
met. Der er gratis adgang 
til koncerten, som er 
arrangeret af Felsted 
menighedsråd. 
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Alm. Pizzaer kr. 35,-

Familie Pizzaer kr. 75,-

Stor Rulle Kebab kr. 40,- 

Priserne gælder  
kun ved afhentning

d´oro restaurant Pizzeria
Torvet 7 · 6300 gråsten

Telf. 74 65 42 40

Tilbuddene 
gælder hver 

mandag – torsdag 
fra 16.00 – 21.00

Kom ind og se de mange flotte nyheder

Modetøj Str. 34-56

Juletilbud
Alt overtøj  

-30 %
lørdag den 29. og søndag 

den 30. november

Nyt Nyt Nyt
Nylonstrømper

Str. 42 – 56

Pris pr. par

59.00

På gensyn

Nygade 16
6300 Gråsten
tlf. 74 65 32 32
ÅbeNt SøNdaG deN 30. NoveMber Kl. 10-16

GaveKort 

udStedeS

Sommerbrun hele året 
er der rig mulighed for 
at blive i Nybøl. Den 
26-årige Judith Pryds åb-
ner nemlig lørdag den 29. 
november et nyt solcenter 
på Amtsvej 15 i Nybøl. 
Solcentret er placeret lige 
mellem Nybøl Grill og 
slagteren. 
- Solene i kabinerne er 

udstyret med de mest 
moderne rør i branchen, 
fortæller uddelerassistent 
Judith Pryds, der til daglig 
arbejder i LokalBrugsen i 
Nybøl.

- Vintermånederne er 
absolut den bedste tid til at 
opstarte et solcenter, og jeg 
har i lang tid haft lyst til at 

prøve det, fortæller Judith 
Pryds, der holder reception 
fredag den 28.november 
kl. 16.00.

Solcentret er åbent fra 
klokken 7 til 22 alle ugens 
dage. Der er to kabiner i 
solcentret, og det koster 20 
kroner at få sol. 

Masser af 
sol i Nybøl
Af Gunnar Hattesen

26-årige Judith Pryds åbner 
på lørdag et nyt solcenter i 
Nybøl 
 Foto Jimmy Christensen

På Lille Okseø er Bent 
Skov fra B.I. tæpper og 
gardiner i fuld gang med 
at installere nye badeværel-
ser i feriekolonien.

- De gamle badeværelser 
er nedslidte, og dem var 

jeg med til at installere for 
25 år siden, fortæller Bent 
Skov, der hver dag sejler 
fra Sønderhav til Lille 
Okseø.

Lille Okseø har siden 1963 
været ejet af Københavns 

Lærerforening, og hver 
sommer tilbringer hund-
redvs af københavnske 
feriebørn nogle uger 
på den lille idylliske ø i 
Flensborg Fjord. 

Nye badeværelser 
på Lille Okseø

Erhvervsmanden Per 
Rosenberg fra KFN i 
Gråsten var i sidste uge på 
en tre dages forretnings-
rejse til Italien. Det skete 
sammen med fire lærere og 
12 murerlærlinge fra EUC 
Syd.

- Vi besøgte en flisefabrik 
og to granitskærerier ved 
Verona. Det var meget 
spændende og lærerigt, 
fortæller Per Rosenberg, 
der fløj derned mandag og 
allerede onsdag var tilbage 
i firmaet i Gråsten.

Erhvervsmand besøgte 
flisefabrik i Italien
Af Gunnar Hattesen
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Besøg AgroSam 
i Rinkenæs

Vi har et meget spændende og konkurrencedygtigt produktionsprogram og 
kan bl.a tilbyde dig følgende:

   Danmarks bedste klumpende kattegrus

   Sønderjyllands største og mest alsidige hunde- og kattefodersortiment

   ROYAL-CANIN, EUKANUBA/IAMS, HILL S, HENNE, PURINA

   PRO PLAN OG RIGTIG AGROSAM

   Spændende sortiment i hestefoder, fjerkræfoder og alle kornsorter

   2 af de bedste vildfugleblandinger på markedet

   Nyt og meget interessant sortiment i fugle-, kanin- og gnaverblandinger

   Stort udvalg i hunde- og katteartikler

   Alt i hus og haveprodukter - gødning, sphagnum, ukrudtsmidler m.m.

   De kendte mærkevarer i loppe og tægemidler

   Og meget, meget andet

Kig ind til os eller besøg vores hjemmeside www.agrosam.dk - vi har med 
garanti også noget til dig til meget konkurrencedygtige priser.

Vi giver 10% RABAT på vort nye soriment Purina Pro Plan hunde- og 
kattefoder. Vi har også et meget interessant tilbud til dig i vort eget rigtig 
hunde- og kattefoder sortiment.

    il dyr

       

      

    

            

          
  

            
     

 

Sejsvej 108, Rinkenæs
Tlf. 74 65 4 777

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.

Fromms Autoservice BroAger
Brovej	90	·	6310	Broager	·	Tlf.	7444-1985

PFAUTO@POsT.Tele.dK

Da Heidi Hansen voksede 
op i Kliplev stod det ikke 
skrevet nogen steder, at 
hele Danmark ville blive 
hendes arbejdsplads.

Men det er faktisk for 
længst blevet tilfældet 
for den smukke, høje og 
slanke pige. Som 22-årig 
kan hun se tilbage på 
mange modeljob.

Heidi Hansen er model 
i sin fritid og bor nu i 
Gråsten og er netop blevet 
ansat i modeforretningen 

Birgit M. Hun har gået på 
Kliplev Skole og Felsted 
Centralskole. Siden blev 
hun ansat i en butik i 
Aabenraa.

Allerede da var hun godt i 
gang med en karriere som 
model, og var jævnligt 
afsted for at posere for 
fotografer til brug for for-
skellige blade.

- Det er alt sammen meget 
sjovt, men også hårdt, for-
sikrer den fotogene pige. 

Modellen 
 kommer 
fra Kliplev
Af Gunnar Hattesen

Hendes ansigt er kendt fra blade, 
kataloger og reklameannoncer og 
medvirken i modeshows.

Heidi Hansen er model i sin fritid  og er blevet ansat som 
ekspedient hos Birgit M i Gråsten.
 Foto Jimmy Christensen

Traditionen tro starter 
juletræsalget i Gråsten 
den 1. søndag i advent. 
Det er Gråsten FDF som 
sælger juletræer, og det 
sker tre forskellige steder 
i byen - Statolil-tanken 
på Slotsgade, OK-tanken 
på Kongevej og Gråsten 
Blomster Sundsnæs.
Der sælges Normannsgran 
i de rigtige størrelser.

- Træerne er i net for at 
lette transporten. Der skal 
betales i forretningen, hvor 
man køber træet, fortæl-
ler formanden for FDF, 

Mogens P. C. Jacobsen og 
tilføjer, at FDF'erne er me-
get taknemmelige og glade 
for, at de tre forretnings-
drivende vil hjælpe med 
at stille plads til rådighed 
samt tage imod betaling 
for træerne.

- Vi håber, at mange i år 
vil købe deres juletræ på et 
af de tre steder, for derved 
at være med til at støtte 
Gråsten FDF ś arbejde 
blandt piger og drenge i 
vort ungdomskorps, lyder 
opfordringen fra FDF-
formanden. 

Gråsten FDF sælger 
igen i år juletræer
Af Gunnar Hattesen

Juletræerne sælges 
i net for at lette 
transporten.

http://www.agrosam.dk
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Der kommer sol til Nybøl.
Vi åbner Nybøl Sol solcenter første 
gang lørdag den 29. november kl. 
15.00 – 22.00

På 

åbningsdagen 

kan alle få sol 

for kr. 10,- pr 

enhed.

Der vil fra søndag den 30. november og 
alle ugens 7 dage være åbent fra 7.00 – 
22.00

Få sommer kulør til jul jag vinter depres-
sion på porten det tager kun få minutter 
at få det gode humør tilbage Nybøl sol 
finder i på Amtsvejen nr.13 - Nybøl

Ophørsudsalg
Lamper og lampeskærme

÷ 20 %
(Dog ikke på i forvejen 

nedsatte varer)

Forretningen lukker, men vi fortsætter 
somEl-installationsfirma

G. Frydendall ApS

Få en gratis salgsvurdering ved Estate mæglerne Gråsten

www.estate-maeglerne.dk

Estate mæglerne
Kjeld Faaborg
Tlf. 74 65 09 33

Sundsnæs 19, 6300 Gråsten

HOKKERUP - NØRRESKOVVEJ 1
Landbrugsejendom med ca. 10 ha. jord

Ejendommen udbydes ved tilbudsgivning. Kontakt os for nærmere
information. Den anførte pris skal kun betragtes som vejledende.

2.950.000Kontantpris:
150.000Udbetaling:
20.436Brutto:
14.986Netto:

Alternativ finansiering:
15.282 / 10.730Pauselån® F1:

115Bolig i m²:
107204Grundareal i m²:

1950Opført:
2 / 1Stuer / vær.:

2Etage:
Sagsnr: 289-22 Landbrugsejd.

Er du vinter, sommer, 
efterår eller tidlig forår? En 
farveliste giver dig svaret, 
og sparer dig for mange 
fejlkøb.

Har du op til flere fejlkøb 
i klædeskabet? Lækkert, 
smart tøj, som du af en 
eller anden grund alligevel 
aldrig bruger? Så kunne 

det tyde på, at du har brug 
for en farvetest.

Elisabeth Grosbøl arbejder 
med at råde og vejlede 
kunder i farver og stil. 
Forleden var omkring 
20 kvinder mødt op i 
hendes butik ”Rossanna” 
i Padborg for at høre om 
farver og stil.

Elsebeth Grosbøl lagde 
en farverig make-up og 
fortalte om farver og deres 
muligheder.

Kvinderne fik også lejlig-
hed til at kigge rundt i 
butikken. 

Valg i Gråsten 
Ringriderforening
Der er fire bestyrelses-
medlemmer på valg, når 
Gråsten Ringriderforening 
holder sin ordinære gene-
ralforsamling torsdag den 
4. december kl. 19.30 på 
Alnor Kro.

Foruden formanden 
Preben Kleis er det Jesper 
Thomsen, Reinar Petersen 
og Knud Erik Heissel. 
Sidstnævnte ønsker ikke 
genvalg efter seks år i 
bestyrelsen.

Traditionen tro indledes 
generalforsamlingen med 
spisning kl. 18.15, hvor 
menuen står på Eisbein 
med Sauerkraut. 

Munter 
julefrokost
Egernsund 
Pensionistforening samle-
de søndag 54 medlemmer 
til en hyggelig julefrokost 
på Holbøl Landbohjem.

- Det blev en vellykket 
eftermiddag, fortæller for-
manden Marie Gormsen.

Under julefrokosten blev 
der spist god mad, sunget 
og danset. Desuden 
underholdt Jenny Jepsen, 
Broager, med en lille revy, 
hvor bestyrelsesmedlem-
merne kom under kærlig 
behandling. 

Styr på stilen
Af Gunnar Hattesen

Det handler om at se de 
farver, man er født med. 
Øjenfarve, hudtone og den 
naturlige hårfarve.
 Foto Jimmy Christensen
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EftEr 25 år nyE tidEr 
og nyE åbningstidEr

forretningen holder lukket i uge 48. fra 1. 
december 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

Uden for åbningstiden kan man ringe til vores 
montør finn på tlf 22 190 490

b.i. tæpper og gardiner
v/ BENT ISKOV - Nygade 16 - 6300 Gråsten - Telefon: 74 65 28 05

Annette Holm, Bovrup
Jeg er på barsel. Jeg har 
en dreng på tre måneder, 
så jeg springer julefro-
kosterne over i år. Men 
ellers sætter jeg stor pris på 
julefrokoster. Det er altid 
dejligt at hygge sig med 
gode venner, spise god 
mad, snakke og danse. Jeg 
arbejder i hjemmeplejen 
i Sønderborg Kommune 
og kommer end ikke med 
til julefrokosten på min 
arbejdsplads.

Hanne Thorø, Egernsund
Ja, jeg skal med til 
nogle julefrokoster. 
Først og fremmest i 
Veteranklubben, på jobbet 
og i Center Pub. Jeg har 
købt noget smart tøj, så det 
er klart. Jeg synes, det er 
hyggeligt at deltage i jule-
frokoster. Tit laver vi nogle 
quizzer sammen. Man 
lærer folk på en anden 
måde. I en travl hverdag 
er det godt at have noget 
socialt sammen.

Camilla Jensen, Rinkenæs
Jeg skal til julefrokost hos 
min mor og far. Det er en 
tradition. Der kommer 
nogle af deres venner med 
børn. Det plejer at være 
meget hyggeligt. Vi får god 
mad og fornøjer os med 
pakke leg og spil. Jeg skal 
føde om 10 uger, men skal 
også nå en julefrokost med 
veninderne. Vi plejer at 
lave en konkurrence i sing-
star. Vi synger og danser. 
Det er ret festligt.

Mikkel Bladt, Gråsten
Jeg skal til julefrokost 
med fodboldholdet. Vi får 
noget at spise og drikke 
og fester hele natten. Det 
er kun for drenge, men vi 
plejer at have det festligt. 
Da julebryggen kom, fe-
stede vi også. For tiden går 
jeg mest til 18 års fødsels-
dage. Den næste foregår 
i Kværs Forsamlingshus. 
Det er sjovt at være sam-
men med vennerne.

Michael Jalbo, Sønderborg
Jeg skal til to julefrokoster. 
Det plejer at være skide 
hyggeligt. Flirt med pi-
gerne bliver det også til. 
Jeg går i 2. G på Alssund 
gymnasiet, og vi plejer at 
feste på diskotek Boddy 
Holly. For nogen tid siden 
var jeg i byen i Silkeborg, 
hvor jeg havde fået lidt for 
meget at drikke. . 

Camilla Mikkelsen, Gråsten
Jeg går i 3. G på Aabenraa 
Statsskole. Jeg skal til 
julefrokost med klas-
sekammeraterne, og vi har 
det bare sjovt sammen. Jeg 
skal også med nogle venner 
i byen. Det plejer at være 
super sjovt. Jeg har kæreste 
på, så det er forbudt både 
at flirte og kysse.  

Skal du til julefrokost?
Af Gunnar Hattesen
Foto Jimmy Christensen

Julen nærmer sig med hastige skridt, og det samme gør de traditionelle julefrokoster. Snapsen er 
lagt på køl, øllene bestilt, et samme er medisteren og grønlangkålen. Alt er ved at være linet op til 
årets julefrokoster. Vi har været på gaden for at høre, om folk skal til julefrokost.

Fyldt slotskirke til 
adventskoncert
Publikum fik en fantastisk 
musikalsk oplevelse søndag 
eftermiddag i Gråsten 
Slotskirke, hvor Skt. 
Clemens Drengekor ved 

Århus Domkirke gav 
adventskoncert.

Koret, der består af 25 
drenge i alderen 10-18 år 

samt  en række voksne 
korsangere, sang dansk og 
engelsk advents- og jule-
musik. Og tilhørerne nød 
den dejlige musik. 
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Ude med ny cd. hometown blues. se hjemmesiden www.kbjay.dk. han turnerer land og rige rundt og under-
holde  med sine fortolkninge  af mere elle  mind e kend e num e. 
det hele startede nok med blues  og i begyndelsen spillede han på gader og stræde . senere bl v 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 t e e ectric swing  om fik re stje n r 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 ka  se vfø gelig købes på s ed t e ler www kbja dk 
der bliver stadig skrevet numre, og tidens tand og de grå hår har ikke sat tingene tilbage, og som man siger, 
der g o  ikke mos på en ullesten

Husk at besøge vo es h emmeside og se hvad der sker på
Center Pub - Ulsnæscentret - tlf. 74 65 33 65

www.centerpubgraasten.dk

Åbningstider:
Mandag 10.30 - 22 00
Tirsdag 10.30 - 22 00
Onsdag 10 30 - 22.00

Torsdag 10.30 - 23 00
Fredag 10 30 - 04 45
Lørdag 10 30 - 04.45
Søndag 10.30 - 22 00

b e t reperto re g tager gerne imod ønsker Sander og
Nørgaard er ofte på tur og er van
et fes ligt stemt publik m Kom og oplev en fantastisk
s emning når Sander & Nør a rd pi ler hit på

g r nen til n hyg e ig o f tl f

Duo’en består af de to talentfulde musikere Morten
Nørgaard (vokal og guitar) og

rik Sander (guitar, bas og kor Denn
il er masser af
ed på over en køl g Duo en ar et ntasti
dt reper re og g ne imo s er Sa d
rg rd f e tu o r v nt yr en af

ning år Sande & Nør a d s iller h på h
i l hyg ig g f lig

blues-folk-roots

Live musik 
fredag d. 28/11 

kl. 16.00
med 

Kb Jay

ADVENTSFEST
Søndag, d. 7. december kl. 14 

i Kværs Forsamlingshus
Andagt ved sognepræst Kevin O. Asmussen

Derefter kaffebord, oplæsning af julehistorier og 
musikalsk underholdning

Tilmelding til graver Dennis Sørensen på tlf. 
74659548 / 23696242 senest d. 4. december.

Pris: kr. 30,-
KværS-TørSbøl PenSioniSTForening 

Kværs menighedsråd

JulEmArkED i 
SpEJDErhyTTE

KFUM Spejderne i Vester Sottrup holder 
julemarked lørdag den 29. november kl. 13 til 16

i spejderhytten på Avnbøløstenvej 1.
Der vil være mulighed for at købe adventskranse, 
og meget andet i gran, samt handle i gaveboden.

Kig forbi og få en hyggestund i kaffestuen

GuDSTJENESTEr  
i FElSTED kirkE
1. Søndag i advent, d. 30. november kl. 10:  

Hans Jørgen Østergaard
Kirkekaffe

Søndag d. 7. december kl. 9: Povl Callesen

Søndag d. 14. december kl. 19.30: Hans Jørgen Østergaard
De 7 Læsninger. Vi synger julen ind

Konfirmander og Tumbøl Sangkor medvirker
Søndag d. 21. december kl. 10: Hans Jørgen Østergaard

Juleaften kl. 15 og 16.30: Hans Jørgen Østergaard

Juledag, d. 25. december kl. 10: Hans Jørgen Østergaard

2. juledag, d. 26. december kl. 10: Hans Jørgen Østergaard

Søndag d. 28. december kl. 9: Povl Callesen

Nytårsgudstjeneste, onsdag d. 31. december kl. 15:  
Hans Jørgen Østergaard

Nytårsdag: Ingen gudstjeneste

Gråsten
rinGriderforeninG

afholder sin ordinære

GeneralforsamlinG
torsdag d. 4. december 2008 kl. 19.30 på Alnor Kro.

Dagsorden iflg. vedtægterne:

Forslag der ønskes behandlet på 
generalforsamlingen skal være indgivet 

skriftligt 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 Eisbeim med Sauerkraut pris kr. 158,- pr. kuvert. 

Tilmelding til Alnor Kro senest fredag den 28. 
november 2008 på tlf. 74651268.

Mail din annonce eller gode historie til 
 

  
 

annonce@graastenavis.dk
redaktion@graastenavis.dk

KKoonnkkuurrrreennccee hhooss BBrrooaaggeerr bbiillssyynn

Er det dig, der skal spise en god middag på               i Gråsten. 

Broager Bilsyn starter i dag en konkurrence der fortsætter til 
19. december hvor der bliver trukket lod om en 1. 2. og 3. 
Præmie.

1. Præmie en middag for to på
2. Præmie et gratis bilsyn hos Broager Bilsyn 
3. Præmie 2 flasker rødvin 

Det eneste du skal gøre er at klip denne annonce ud. 
Udfyld den med dit navn adr. og tlf. og aflevere den i 
postkassen der hænger i synshallen ved Broager Bilsyn
Ramsherred 3 6310 Broager

Navn.________________________________________

Adr._________________________________________

By.__________________________________________

Tlf.__________________________________________

E-mail._______________________________________

                                               1, præmie er sponsoreret af
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Jul i slotsbyen Gråsten

Byen og Ulsnæscentret ønsker alle en god jul

Ulsnæscentret
Søndag den 30. november
Butikkerne har åbent 11.00 - 15.00
Enkelte butikker kan have andre åbningstider, se opslag.

Søndag den 7. december
Butikkerne har åbent 10.00 - 16.00

Kl. 13.00
Julemanden kommer i helikopter som sendt 
fra himlen. Der uddeles godteposer. 
Gråsten Garden underholder fra kl. 12.30
imens vi venter.

Kl. 12.00 - 16.00
Udskækning af Glögg og æbleskiver.
Salg af grillpølser og fadøl.

Lørdag den 13. december
Butikkerne har åbent 9.30 - 13.00
Supermarkederne holder længe åbent, se opslag i butikkerne.

Søndag den 14. december
Butikkerne har åbent 11.00 - 15.00
Supermarkederne holder længe åbent, se opslag i butikkerne.

Kl. 11.00 - 15.00
Udskækning af Glögg og æbleskiver.
Salg af grillpølser og fadøl.

Søndag den 21. december
Butikkerne har åbent 11.00 - 15.00
Supermarkederne holder længe åbent, se opslag i butikkerne.

Kl. 11.00 - 15.00
Udskækning af Glögg og æbleskiver.
Salg af grillpølser og fadøl.

Onsdag den 31. december
Butikkerne har åbent 9.30 - 12.00
Supermarkederne holder længe åbent, 
se opslag i butikkerne.

Gråsten Centrum
Søndag den 30. november
Butikkerne har åbent 11.00 - 16.00

Kl. 15.00
Børnene mødes i slotsgården. Børnene vækker 
julemanden sammen med H. C. Andersen.
Vi går sammen med julemanden og H. C. Andersen 
til Torvet, for at tænde det store juletræ.

Kl. 16.00
Julemanden tænder det store juletræ på Torvet. 
H. C. Andersen klipper, danser og fortæller eventyr. 
Poser til artige børn der står på række.

Søndag den 7. december
Butikkerne har åbent 11.00 - 15.00
Supermarkederne holder længe åbent, se opslag i butikkerne.

Lørdag den 13. december
Butikkerne har åbent 9.30 - 13.00
Supermarkederne holder længe åbent, se opslag i butikkerne.

Søndag den 14. december
Butikkerne har åbent 11.00 - 15.00
Supermarkederne holder længe åbent, se opslag i butikkerne.

Lørdag den 20. december
Butikkerne har åbent 9.30 - 15.00
Supermarkederne holder længe åbent, se opslag i butikkerne.

Søndag den 21. december
Butikkerne har åbent 9.30 - 15.00
Supermarkederne holder længe åbent, se opslag i butikkerne.

Onsdag den 31. december
Butikkerne har åbent 9.30 - 12.00
Supermarkederne holder længe åbent, se opslag i butikkerne.
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Åben alle søndage frem 
til jul

4 x 
500 g

10000

Merrild 
kaffe

hver tirsdag
Mager hakket 
oksekød
8-12 %

Pr. 1/2 kg

1995
10 stk

1500

500 g

3995
4-5 kg

17995

Pølsemager:
Hjemmelavet  
surrib

Slagter:
nyrøget 
skinke

stk.

5495

Delikatessen:
Kartoffel 
spegepølse 
fra als

Flere 
 varianter

2 x 1 kg

2000

Søde 
clemmentiner 

hver onsdag
Frisk frugt

hver mandag
Mælk fra  
Danmælk
 
Max, 6 stk.  
pr. kunde
3 x 1 ltr.

1195  

3 pakker 

a 500 g

3000

Sønderjydsk 
grønkål/hvidkål
kogt  
hakket

Lavet efter 
de originale 

Kurzke 
opskrifter

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

Lidt ud over det sædvanlige

Gråsten


