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Julemanden
kom til
Gråsten
Af Gunnar Hattesen

lykkedes det at vække
Julemanden på et slotsværelse. ”Julemand kom nu
frem ellers går vi aldrig
hjem” lød det taktfast fra
de mange børn.
Solide traditioner skal der
ikke rokkes ved. Sådan
er det blandt andet med

Julemanden og H.C.
Andersens ankomst til
Gråsten.

Willy's Booking
underholdning til

MASSAGE
med
Hotstones

Akupunktur aktiverer
kroppens egne helbredende funktioner

Willy's Booking40 51 47 77

www.crazyshow.dk

MR JULEFEST-TØJ

Giv et wellness

GAVEKORT
til jul til én

Spar
1000

FAST PRIS
1500 – 1000

Schmidt & Dreehsen

Bestilles på
hjemmesiden.

rlevinsen

Med sin røde hue på sned
og det hvide skæg lagt i de

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

Lægeeksamineret massør, akupunktør
og idrætsskadeterapeut
Bomhusvej 19, Gråsten www.rlevinsen.dk Tlf. 2876 3455

JULEGAVER

HABITTER

NORMALPRIS
2499 – 1999

slotsgården ved Gråsten
Slot. Med hjælp fra H.C.
Andersen og børnene

du holder af.

"Kopisterne"

Smart, stribet
eller ensfarvet

Mørket var så småt faldet
på, da hundredvis af børn
og voksne mødte op i

rette julefolder kom han
ud i slotsgården. Så gik det
i luntetrav til Torvet, hvor
Julemanden fik julelysene
til at funkle i byens juletræ og det gamle egetræ.
Vanen tro var Julemanden
gavmild med juleposer. 

Jakke

SOL-Design

JULETØJ

650,-

Søde perlearmbånd
120,-

Mange
forskellige

Ulsnæs Centret  6300 gråsten  74 65 13 12

Masai
Staff
SOL-Design
Fransa
Bison
Signal
2 - Biz

Vi glæder os
til at se jer!

Lidt ud over det sædvanlige

Husk
Gråsten
Åbent alle
søndage
frem til jul
Tlf. 73 65 26 00 .

www.talent-for-butik.dk
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GRÅSTEN SLOTSKIRKE

Gudstjenesteliste

ADSBØL KIRKE

Juletræet i Danmark fejrer
200 års fødselsdag
”Juletræet med sin pynt,
venter på, vi får begyndt.
Aldrig har det været så grønt,
aldrig har det været kønt.
Og fra selve himlen gled
vist den store stjerne ned.”

Gråsten
December
d. 7. kl. 10.00 Barfod, kirkebil.
d. 14. kl. 10.00 Barfod, kirkebil.
d. 21. Ingen gudstjeneste i Gråsten, men
kirkebil til Adsbøl til kl. 10.00.
d. 24. Juleaften kl. 13.30 Barfod.
kl. 16.30 Barfod.
d. 25. Juledag kl. 10.30 Barfod, kirkebil.
d. 26. 2. juledag kl. 10.00 Kevin O.
Asmussen, Kværs. kirkebil.
d. 28. Ingen gudstjeneste.
d. 31. Nytårsaften kl. 16.30 Barfod,
kirkebil.

Januar 2009
d. 1. Ingen gudstjeneste.
d. 4. Hellig-Tre-Konger kl. 10.00 Barfod,
kirkebil.

I år er der god grund til at pynte
juletræet ekstra op, skriver et af vore
dagblade. Det er nemlig 200 år siden,
at det holdt sit indtog i Danmark.
Traditionen havde på det tidspunkt
gennem århundre-der eksisteret i Tyskland. Det
var da også – så vidt vides – en tysk familie, der introducerede
det her i landet.
Legenden vil vide, at det var reformatoren Martin Luther, der
opfandt juletræstraditionen omkring 1536. Det fortælles, at
da han gik fra kirke, hjem gennem skoven til præstegården i
Wittenberg, fik han den ide at tage et lille grantræ med hjem og
sætte lys i det. Han ville så bruge lysene på træet og deres skin
som udgangspunkt for en fortælling for sine børn om, hvad det
var, der skete over hyrderne på Bethlehems mark med englene
og det himmelske lys, det lys, som evangelisten Johannes siger,
var ved at komme til verden.Indholdet af Luthers fortælling for

Adsbøl
December
d. 7. kl. 9.00 Barfod.
d. 14. kl. 14.00 Barfod, kirkekaffe.
d. 21. kl. 10.00 ”De ni læsninger” Barfod
og Rut Boyschou, Kirkebil.
d. 24. Juleaften kl. 15.00 Barfod.
d. 25. Juledag kl. 9.00 Barfod, kirkebil.
d. 26. Ingen gudstjeneste, men kirkebil til
Gråsten til kl. 10.00.
d. 28. Ingen gudstjeneste.
d. 31. Nytårsaften kl. 15.00 Barfod.

Januar 2009
d. 1. Ingen gudstjeneste.
d. 4. Hellig-tre-konger kl. 9.00 Barfod.

sine børn kan man passende samle under overskriftet ”Julen
er Guds frieri eller kærligheds-erklæring til mennesket”. ”Thi
således elskede Gud verden, at han gav sin søn, den enbårne” til
verden og os i denne
verden. Det var netop
ved at sende sin søn
til jorden og lade ham
blive menneske med
et menneskeliv og en
menneskedød, at Gud
friede til os. Gud lod sin
søn blive menneske for
at vise os, hvor dyrebart
menneskelivet er for
– Og nu kommer vi til det første
Gud selv.
spørgsmål i vores lille fornøjelige
Jesus kom jo ikke til
julequiz:
jorden med pomp
Hvad var det for et barn, der blev
og pragt. Tværtimod
født julenat i Betlehem?
lod Gud ham føde
under de værst tænkelige forhold. Josef og Maria var draget til
Bethlehem for at blive skrevet i mandtal og dermed skatteobjekter
for kejseren i Rom. Da Maria under opholdet i Bethlehem kom i
fødsel, fik hun den besked, at det eneste sted, der var plads til
hende, var i en stald udenfor byen. Jordemoder og læge, ja, det
måtte Josef agere. - Jo, sandelig blev Guds søn som en af os.
Netop derfor gav vi ham også en ”kurv” som svar på hans frieri,
for sådan kunne den virkelige Gud, himmelens og jordens skaber,
da virkelig ikke optræde. Med ironi i stemmen synger vi med
Brorson:
”Velkommen fra din himmelsal til denne verdens tåredal,
hvor man dig intet andet bød end stald og krybbe, kors
og død.” Det er menneskets svar på Guds kærlighedserklæring.
Gud bliver ”Gud ske lov og tak” ved sit Guds kærligheds erklæring
til mennesket er, at Vor Herre ved at lade sig føde som menneske,
leve sit liv og dø sin død akkurat, som også vi skal det, har vist,
at intet menneskeligt er ham fremmed. Han kender vort liv, ved
om vore sorger og bekymringer, vor misundelse, vore krav og vore
ønsker, vor tvivl og vort mismod – det hele kender han og frier
alligevel til os.Jul betyder ikke, at alt dette nu er forsvundet, men
jul betyder derimod, at vi er midt i det og på trods af det alligevel
er elskede af Gud. Kort sagt, jul betyder som Grundtvig siger det
i salmen:
”Guds kære børn vi blev på ny, skal holde jul i himmelby”.

DET SKER I GRÅSTEN OG ADSBØL
Adventssammenkomst i kirke
og klubhus
I samarbejde med Adsbøl Borgerforening indbyder
menighedsrådet til den årlige adventssammenkomst
søndag d. 14. december.Traditionen tro begynder
vi med gudstjeneste i Adsbøl kirke kl. 14.00. Efter
gudstjenesten samles vi til adventshygge i klubhuset
på Kobberholmvej. Her vil menighedsrådet være vært
ved et kaffebord, der står i adventstidens tegn.

”De ni læsninger i Adsbøl kirke”

Julelegat

4. søndag i advent, d. 21. december kl. 10.00 i Adsbøl kirke vil gudstjenesten forme sig
som en musikgudstjeneste, bygget op over den engelske tradition ”de ni læsninger” De
enkelte led i gudstjenesten vil være læsninger fra bibelen, korindslag, fælles- salmer,
bøn og velsignelse. Korindslagene vil blive fremført af kirkens voksenkor under organist
Rut Boyschous ledelse. Der er ingen gudstjeneste i Gråsten Slotskirke denne søndag,
men kirkebilen kan bestilles til gudstjenesten her i Adsbøl kirke kl. 10.00=. Jeg kan kun
opfordre til, at man møder frem for at høre korets stemmer fylde kirkerummet og således
blive bragt i den rette julestemning.

For borgere i Gråsten og Adsbøl, for hvem
”finanskrisen kradser”, er der mulighed for at
søge kontant julehjælp ved at henvende sig til
undertegnede, Jens Barfod, Slotsbakken 1, 6300
Gråsten, tlf.: 74 65 12 70. Menighedsrådet såvel som
vort lokale Røde Kors håber på denne måde at kunne
være med til at skabe jul der, hvor det kniber med at
få det til at hænge sammen.

Adresser:
Sognepræst ved begge kirker Jens Barfod,
Slotsbakken 1, Gråsten. Tlf. 74 65 12 70
(bedst kl. 9.30-10.30 alle søgnedage
undtagen mandag.

Fællesformand for begge
menighedsråd i Gråsten-Adsbøl sogn
Leif Burmeister, Østerbakken 9, Adsbøl,
6300 Gråsten. Tlf. 74 65 07 17.

Formand for menighedsrådet
i Gråsten kirkedistrikt
Inga Petersen, Stjernevej 3, Gråsten.
Tlf. 74 65 24 16

Sognepræst: Kevin O. Asmussen. Kværs
Tlf. 74 65 92 50.

Formand for menighedsrådet
i Adsbøl kirkedistrikt
Leif Burmeister, Østerbakken 9, Adsbøl,
6300 Gråsten. Tlf. 74 65 07 17.

Gråsten/Adsbøl kirkegårdskontor
Kirkegårdsvej 49, Gråsten.Tlf. 74 65 28 56
tirsdag kl. 11.00-15.30 og torsdag
11.00-15.30.

Organist ved begge kirker
Rut Elena Boyschau

Gråsten slotskirke og kirkegård:
Kirkegårdsleder, Hans Nicolai Lorenzen,
Johannes Kocksvej 2, Gråsten.
Tlf. 20 32 17 89.
Adsbøl kirkegård:
Graver, Leo Sørensen, Bøgevej 12, Adsbøl.
Tlf. 21 27 93 78.
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Tommy Hilﬁger

Armani

Flotte skjorter

Ternede skjorter

100.-

200.-

Lee

Bomuldstrik

Strik

KT

200.-

100.-

Iceman

ÅBENT ALLE UGENS DAGE
– også lørdag og søndage fra 1. december til 23. december. Hverdage kl. 9.30 – 17.30, lørdage kl. 9.30 - 13.00 og søndage kl. 11.00-15.00

Schmidt
&
Dreehsen
Nygade 7 – 6300 Gråsten – Telefon 74 65 09 86

3

GrastenAvis

4

Broager · Egernsund · Kruså · Kliplev · Felsted · Bovrup · Sundeved

Uge 46
11. november 2008
1. årgang

SuperBrugsen i
Broager udvider
Af Gunnar Hattesen
Uddeler Bent Moldt har
styret SuperBrugsen i
Broager frem til en position som byens store
dagligvarebutik. Han er
super-ambitiøs, og nu er
han klar til at bygge butikken om og udvide.

klar til at gå i gang med
byggeriet.
- Vi håber på en kommunal byggetilladelse inden
jul. Jeg forventer, at byggeriet kan gå i gang inden
påske, siger Bent Moldt.

Bagerafdelingen og kiosken skal udbygges med
60 kvadratmeter ud mod
torvet. Der kommer også
et nyt glasparti.
- Det er tale om en millioninvestering, siger Bent
Moldt,som også tilføjer,
at hele butikken skal gennemgå en revorening.
- Vi gør det for at bibeholde
den lokale handel i Broager,
siger Bent Moldt.

- Vi er parate til at investere i fremtiden på trods
af finanskrisen, siger Bent
Moldt, som til foråret er

28-årig ny
sognepræst
i Holbøl
Menighedsrådet i Holbøl
har haft stillingen som
sognepræst opslået ledig.
- Af otte indkomne

ansøgninger, har der været
3 emner til prøveprædiken
med efterfølgende samtale,
fortæller formanden for
menighedsrådet Per Ihle.

Boligforening vil
købe retsbygning
Gråsten Andelsboligforening vil købe den gamle
politi- og retsbygning
i Gråsten. Det skriver
JydskeVestkysten. Ifølge
boligforeningens forretningsfører, Jens Christian
Lund, vil man indrette
kontorer i stueetagen og

boliger på de øvrige
etager.
Bygningen er sat til salg af
Slot- og Erhvervsstyrelsen
for 7,5 millioner
k roner. Hvis købet går
i orden regner Gråsten
Andelsboligforening

Vind et bilvask
Blandt vore annoncer er der én, som indeholder et lille æble. Find den og deltag i en
konkurrence om en bilvask til 140 kroner.
Hvilken annonce indeholder et æble  .  .  .  . 
Navn:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
Adresse:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
Kuponen skal afleveres i Gråsten Avis postkasse ved SuperBrugsen i Ulsnæs Centret
senest fredag den 5. december kl. 18.00.

Valget faldt på en 28-årig
kvinde, som afslutter pastoralseminar d. 18 december 2008.
Herefter er der ordination
i Haderslev Domkirke d.
7 januar, hvorefter hun vil
blive indsat søndag d. 11
januar i Holbøl kirke Kl.
14.oo.

Hun har taget sin teologiske eksamen i Århus.
- Menighedsrådet glæder sig
til, at den lille familie flytter ind i Holbøl præstegård,
siger Per Ihle.

Den nye præst er født og
opvokset i Sønderjylland.

Sognet har i det sidste
halve års tid været betjent
af præsterne i Bov, efter at
Jens Åge Helmig gik på
pension efter 21 år som
præst i Holbøl. 

med at skulle bruge
21 - 23 millioner kroner

på at købe og ombygge
bygningen. 

Postkasse ved
SuperBrugsen
Ved SuperBrugsen i Gråsten er opsat
en postkasse, hvor du kan indlevere
annoncer, billeder og redaktionel omtale.
Postkassen tømmes hver dag.
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Lokaler søges i
Gråsten og omegn
Vi er et mindre elinstallatørfirma, som søger nye lokaler.
De skal helst være med kontor og personalefaciliteter.
Ring til

Stenvej 26 Rinkenæs  6300 Gråsten  Tlf. 74 65 25 35
www.sydjysk-eltekniq.dk
Agrosam ApS - Foder til dyr

Ansvarshavende redaktør

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

Vælg om du er ny eller eksisterende kunde

Tilbud!

Bemærk: bestillingsformularen
åbner i et nyt vindue.på markedet.
Bedste Mexicanske
træbriketter
Ny
kunde
|
Eksisterende
kunde
Brændselsværdi 4700 Kcal. pr. kg.

Kr. 27,00 pr. 10 kg
Kr. 25,00 pr. 10 kg
v/ 104 x 10 kg= 1 pl.
Agrosam Hobby Grovvarer
Sejrsvej 108, Rinkenæs, 6300 Gråsten
Tlf. 74 65 32 22

Butik og Lager: Sejrsvej 108, Rinkenæs, 6300 Gråsten TLF: 74653222 FAX: 74653225
Administration: Østerbakken 16, Adsbøl, 6300 Gråsten TLF: 74654777 FAX: 74654888
MOBIL: 40514777

Se kørselsvejledning på www.agrosam.dk

Bogholderi: Østerbakken 16, Adsbøl, 6300 Gråsten TLF: 74654778 Tlf. tid hverdage mellem
8.30 - 11.30 FAX: 74654888

Annoncekonsulent
Jimmy Christensen
Lundtoftvej 4, Kværs
6300 Gråsten
Telefon 29 25 95 50
Mail: Jimmy@pr-foto.dk

GrastenAvis
Broager · Egernsund · Kruså · Kliplev · Felsted · Bovrup · Sundeved

Uge 46
11. november 2008
1. årgang

5

J U L EGAVE R

Skjorter

Bomuldsstrik

JULEPRIS
599.95
499.95

JULEPRIS
799.95
699.95
599.95

399.00

499.95

T-shirt

Bukser

1 stk. 130,JULEPRIS TA’ 2 STK.

JULEPRIS
699.00
599.00

200.00

499.00

10 friske farver

Mange
forskellige
modeller

ÅBENT ALLE UGENS DAGE
– også lørdag og søndage fra 1. december til 23. december. Hverdage kl. 9.30 – 17.30, lørdage kl. 9.30 - 13.00 og søndage kl. 11.00-15.00

Schmidt
&
Dreehsen
Nygade 7 – 6300 Gråsten – Telefon 74 65 09 86
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Conni Nielsen sørger
for lidt mundgodt til de
julehandlende.
Foto Gunnar Hattesen

butikken vil dufte af jul i
en sådan grad, at man ikke
kan undgå at komme i
julestemning.
- Overskuddet vil ubeskåret
gå til Julemærkehjemmet
i Kollund, siger Conni
Nielsen, som yderligere
vil donere 10 procent af
butikkens omsætning de to søndage til
Julemærkehjemmet.

Conni i
julestemning
Butik Conni i Nygade
i Gråsten indbyder de
to kommende søndage

folk fra nær og fjern til
julehygge.

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

Semu Luftværktøj
V/Steen Munch
Haubold-Kihberg salgs- og servicecenter

Østerskovvej 43 Kollund 6340 Kruså
Email: SeMu@mail.tele.dk
Tlf. 75 56 18 33 · Mobil 40 95 56 60

Hun er klar til at tage
imod kunderne med både
gløgg og småkager. Og

Søndag den 21. december vil Karin Baum
stå i butikken for at
servere julepunch. Her
vil overskuddet gå til
Kunstforeningen. 

Hår˙Mode˙Hudpleje

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.

Nygade 9 ˙ Gråsten ˙ Telefon 7465 0670

90 til adventsfest
i Gråsten
Gråsten Pensionistforening
samlede søndag 90 glade
mennesker til den traditionsrige adventsfest i
Ahlmannsparken.
Eftermiddagen bød på
hyggeligt samvær, kaffebord, musikalsk underholdning ved damekoret

fra Gråsten og en god
historie fra Svend Aage
Janum.
I bestyrelsen er både formanden Aase Christensen
og Annemi Christesen
tilfredse med den vellykkede eftermiddag. 

Alt i Michelin – også til vinter
4 x hjulskift
Kr. 150,-

Eks.
Michelin Alpin
A3 vinterdæk
4 x 195-65/15
Kr.

4 x dæk
opbevaring

150,-

2.750,-

pr. dæksæson

incl. moms,
montering og
afbalancering

SPAR
10% 20%

30% 40%

I SAMARBEJDE
MEDTIL
BROAGER
BILSYN
Autoriseret
omsynsværksted
- Alt
i autoreparationer
RING
OG
FÅ EN PRIS
NETOP
DIN BIL
Ring og bestil tid!
Ramsherred 3,
Broager
OG DÆKSERVICE

Service Partner

Tlf. 7444 1286

Julebuffet ud af huset

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

Buffet kan suppleres med:
Surrib
kr. 8,00
Hvidkål
kr. 8,00
Æbleflæsk kr. 12,00
Frugtsalat kr. 12,00
Fiskefilet m/remolade
og citron
kr. 15,00

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

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

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

Pr. kuvert kr.

98

50

Min. 12
personer

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

www.godjulefrokost.dk
info@kvaerskro.dk
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Å B N I N GST I D ER
Mandag - tordag kl. 8.00 - 18.00
Fredag
kl. 8.00 - 14.00
Lørdag kun efter aftale
Tlf. 7345 0856 - Mobil 3050 4028

BLIV SLANK,
CENTIMETERTAB
MED DET SAMME
OG FÅ
ANSIGTSLØFTNING

Vi tilbyder 5 programmer til
kropsstimulation, slankning og formning:
·
·
·
·
·

Centimetertab med det samme
Vægttab & slankning
Anti-cellulitis, kun for kvinder
Lipolyse
Slankning efter fødsel, kun for kvinder

ELEKTRONISK KROPSBEHANDLING
TID 30 MIN.

1 Body/electro behandling ......................................... 550 kr.
5 Body/electro behandlinger ......................................1900 kr
8 Body/electro behandlinger ......................................2800 kr

ELEKTRONISK ANSIGTSBEHANDLING
TID 15 MIN.

1 Face/electro behandling .......................................... 550 kr.
5 Face/electro behandlinger ..................................... 1900 kr.
8 Face/electro behandlinger ......................................2800 kr

ELEKTRONISK KOMBINATIONSBEHANDLING
TID 30 MIN. KROP OG ANSIGT

1 Body/face kombineret behandling ..............................700 kr
5 Body/face kombineret behandlinger ......................... 2550 kr
8 Body/face kombineret behandlinger .........................4200 kr

TERAPEUTISKE BEHANDLINGER
TID 40 MIN.

ÅBNINGTILBUD

25%
rabat resten af december
ULTRATONE Clinic Gråsten
Borggade 9 B · 6300 Gråsten

1 behandling.............................................................500 kr
5 behandlinger ........................................................2200 kr

ULTRALYDS BEHANDLING AF KROP ELLER ANSIGT
TID 10 MIN.

1 Ultralydsbehandling ................................................ 250 kr.
5 Ultralydsbehandling ............................................. 1.000 kr.
8 Ultralydsbehandling ............................................. 1.500 kr.

ULTRALYDS BEHANDLING AF KROP ELLER ANSIGT
TID 20 MIN.

1 Ultralydsbehandling .................................................400 kr
5 Ultralydsbehandlinger ............................................. 1800 kr
8 Ultralydsbehandlinger .............................................2500 kr

MICROPENNE BEHANDLING AF ANSIGT
TID 10 MIN.

1 Micropenne behandling............................................250 kr
5 Micropenne behandlinger .......................................1000 kr
8 Micropenne behandlinger ....................................... 1500 kr

MICROPENNE BEHANDLING AF ANSIGT
TID 20 MIN.

1 Micropennebehandling.............................................400 kr
5 Micropennebehandlinger ........................................ 1500 kr
8 Micropennebehandlinger ........................................2700 kr

Støt kampen mod brystkræft
… det gør vi
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Elinstallatør Poul
Frydendall vil fremover
koncentrere sig om at tage
ud til kunderne for at lave
elarbejde og hvide vareservice.
 Foto Jimmy Christensen

Installatørfirma i 4. generation
er klar til nye opgaver
Af Gunnar Hattesen

I Borggade 5 i Gråsten ligger et gammelt
familieejet elinstallatørfirma. Det er firmaet G. Frydendall. Forretningen fører
alt indenfor belysning. Indehaveren er
39-årige Poul Frydendall, der er uddannet
elektriker og elinstallatør.
Allan Fogh Madsen

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

I ugerne op til jul holder
forretningen ophørsudsalg
med 30 % rabat på alt belysning. Det drejer sig om
lamper og lampeskærme.
- Det er min mor og far,

der gennem årene har
passet butikken. Min far,
Preben Frydendall, døde
15. september og min mor
har ikke længere kræfter
til alene at passe butikken.
Derfor lukker jeg den,
fortæller Poul Frydendall,
der fremover udelukkende
vil koncentrere sig om
at tage ud til kunderne
for at lave elarbejde og
hvidevareservice.
Forretningen blev startet
af G. Frydendall i 1931, og
i 1958 blev den overtaget
af sønnen Paul Frydendall.
I 1974 overtog 3. generation firmaet med Preben
Frydendall i spidsen. Siden
år 2000 er firmaet på dygtig vis blevet ført videre af
Poul Frydendall. 

kr. 20,25
kr. 23,50
kr. 45,-

Fritidsgarn ensfarvet 50 g
Fritidsgarn print 50g
Inka strømpegarn 100 g
Bomuld/ uld/ nylon
til strømper 100 g

E-mail: kontakt@a-f-m.dk

 www.a-f-m.dk

KFUM-Spejderne i
Rinkenæs har for 19. gang
udgivet et julemærke.
Det ene motiv er den
gamle stationsbygning i
Rinkenæs, som var i drift
fra 1901-1974, hvor de
små stationer på TinglevSønderborg banen blev
nedlagt.
Det andet motiv er et
ca. 140 gammelt træ på
strandengen ved "Stensig"
bag maler A.G. Nielsens
park. Det menes at være
et såkaldt "brandtræ", der
beskytter gården mod ildebrand. Det betyder, at hvis
træet fældes af menneskehånd, vil der brænde et hus
eller en gård i nærmeste
omkreds indenfor et år.

Julemærket er trykt i 1000
eksemplarer og det er
Hans Chr. Lassen, som har
taget fotografierne. 

Julemøde
i Gråsten
Ældreklub
Der er lagt op til julehygge, når Gråsten
Ældreklub holder sit traditionsrige julemøde onsdag den 3. december kl.
14.45 i Ahlmannsparkens
cafeteria.
Fru Thygesen Christensens
damer fra Gråsten vil
synge nogle af julens sange
og piger fra Rinkenæs
Ungdomsskole vil gå luciaoptog. 

Stenvej 26 Rinkenæs  6300 Gråsten  Tlf. 74 65 25 35
www.sydjysk-eltekniq.dk
BroagerBilsyn

20/11/08 22:56

Side 1

Autoriseret elinstallatør

BROAGER BILSYN

kr. 64,-

Priserne er pr. palle inkl. moms og udbringning

Tlf. 22 40 45 99

Julemærke i Rinkenæs

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

Ulsnæs Centret • 74 65 43 44

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

Quorps Busser

Du kan også benytte
vores DRIVE-IN syn.

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.

Ramsherred 3
6310 Broager

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

Quorp Busser

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

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

Salon Helen

v/ Helen Schauer
Vestergade 4 A, Varnæs
6200 Aabenraa

Tlf. 74 68 00 86

VISITKORT LAVES
Pr-Foto
TLF. 29 25 95 50

Gråstenvej 38 • Felsted

Tlf.: 7468 6066

www.felsted-radio.dk

Åbent alle
dage frem
til jul

Gråsten

Jern•Metal•Skrot

SØGÅRD MASKINSTATION

KVÆRS AUTO OPHUG
74 65 95 90 / 21799590

AUT. KLOAKMESTER

afhentes

• ALT MASKINSTATIONSARBEJDE

& ENTREPRENØR

• ALT I NEDSIVNINGSANLÆG OG KLOAK
Tlf. 74 68 82 52 • Mobil 20 29 92 52
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Hvad ønsker du dig i julegave?
Broager · Egernsund · Kruså · Kliplev · Felsted · Bovrup · Sundeved

Vi elsker julegaver. Vi elsker, at nogen kan lide os så meget, at de går ud og køber
ting til os. Og selve det at pakke en julegave op er for mange den skønneste lille
begivenhed. I disse dage bliver ønskelister sendt rundt i familien eller sendt til julemanden. Vi har været på gaden for at høre, hvad folk ønsker sig i julegave.

9

Af Gunnar Hattesen
Foto Jimmy Christensen

Live Lørdag d. 15/

Live Lørdag d. 15/11 kl. 24.00

Sander://:

Sander://: Nørgaard
Live Lørdag
d. 15/11 kl. 24.00
Live Lørdag d. 15/11
kl. 24.00
Tim Østergaard Jensen,
Gråsten
- Jeg ønsker mig et godt
helbred. Det er det eneste,
jeg ønsker. Jeg plejer at få
bogggaver under juletræet.
Typisk opslagsbøger og
bøger om teknik. Vi skal
fejre julen i familiens skød.
Vore to piger på godt 2
år og godt 1 år ønsker
sig legetøj. Det er mest
dem, som skal forkæles
juleaften.

Camilla Thomsen Nøhr,
Egernsund
- Jeg ønsker mig et par
flotte, dyre, lange støvler.
Det har jeg sagt til min
mand. Så det håber jeg,
jeg får. Men også nogle
gavekort og lidt smart tøj
vil gøre lykke. Vi skal fejre
julen hos mine svigerforældre i Tandslet. Vores søn,
Elias, som er 10 måneder,
skal have legetøj.

Nørgaard
Sander://:Sander://:
Nørgaard

Connie Nielsen, Rinkenæs
- Jeg ønsker mig gavekort
til tøjbutikker. Og også
gerne nogle skuffer på hjul.
Jeg plejer at få, hvad jeg
ønsker mig. Min mand
ønsker sig et whiskeybæger
og en dyr whiskey. Vi skal
fejre jul sammen med mine
svigerforældre og vore to
børn. Gavebudgettet er
uændret, og vi plejer at
købe det, folk ønsker sig.

Lone Keller, Vester Sottrup
- Jeg ønsker mig håndklæder, sengetøj og en lampe
til stuen. Vi har to børn på
6 og 3 år. Drengen ønsker
sig Star Wars og racerbiler,
mens pigen ønsker sig
barbiedukker og et prinsesseslot. Vi skal fejre julen
sammen med min mor og
far i Vester Sottrup.

Lotte Hermann, Rinkenæs
- Hele familien ønsker sig
en Carrabane, som vi alle
4 kan lege med. Vi skal
fejre jul sammen med mine
forældre i Rinkenæs. Jeg
ved nogenlunde, hvad jeg
skal købe af julegaver. Det
bliver omkring 15-20 pakker. Jeg har allerede købt
de første.

Maria Grau, Stenderup
- Jeg ønsker mig smart tøj,
håndklæder og sengetøj.
Jeg er ikke startet med at
købe julegaver, selv om jeg
skal købe 10-12 stykker.
Jeg planlægger at bruge
4000 kr på julegaver, og
det ver det samme beløb
som sidste år. Vi skal fejre
juleaften i Stenderup, hvor
vi bliver 6 voksne og fem
børn.

Duo’en består af de to talentfulde m
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Modebutik
får mere
plads
Af Gunnar Hattesen
Modebutikken Birgit M
forsvinder ikke i bybilledet
i Gråsten. Tværtimod.
Indehaveren Susanne
Nielsen flytter blot sin
butik til lidt større, lysere
lokaler på Borggade 8.

for enhver størrelse, siger
Susanne Nielsen, som ser
frem til at byde kunderne
velkommen i sin nye butik.

Duo’en består af de to talentfulde musikere Morten
at besøge
vores
ogsesehvad
hvadderder
sker på
Husk at besøge vores Husk
hjemmeside,
og
sehjemmeside,
hvad der og
sker
på
Husk
at besøge
vores
hjemmeside,
Nørgaard
(vokal og guitar)
og sker på
Center Pub - Ulsnæscentret
74og65kor).
33 65
Center
Pub
-tlf.tlf.747465musikalske
653333
Center(guitar,
Pub- -tlf.
-Ulsnæscentret
Ulsnæscentret
-Denne
65 65 duo
Ulrik
Sander
bas
Butik M har tre
fuldtidsansatte og to
spiller masser af hits - ældre som nye - lige til at skråle
ungarbejdere. 
- Der vil komme flere
med på over en kølig fadøl. Duo’en har et fantastisk
bredt repertoire og tager gerne imod ønsker! Sander og
Hun slår dørene op til sin
nye butik mandag den 8.
december kl. 10. Samtidig
skifter butikken navn til
kun at hedde "Butik M".

www.centerpubgraasten.dk
www.centerpubgraasten.dk
www.centerpubgraasten.dk
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Det lokale ungdomsband, V-match, var opvarmningsorkester ved julefrokosten i Kliplev.
Foto Jimmy Christensen

353 til julefrokost i
Kliplev-Hallen
Af Gunnar Hattesen
Folk var friske på et brag
af en fest, da der lørdag
aften var julefrokost i
Kliplev-Hallen. Det blev
en kæmpe fest, hvor
deltagerne mødte mange
nye mennesker, samtidig
med at der var god mad og
musik.
Det var det lokale

ungdomsband, V-match,
der spillede ved velkomsten. Efter spisningen
sørgede det sønderjyske
orkester "Gasværk" for
festglad dansemusik med
musik af blandt andet Kim
Larsen og Gasolin.
- Overskudet går ubeskåret til et ny multicenter

Der var et mylder af børn, som bød julemanden velkommen til Broager
Foto Jimmy Christensen

i Kliplev. Vi har cendnu
ikke overblik over, hvor
stort overskuddet bliver,
men det bliver pænt,
siger en tilfreds Severin
Sivesgaard, Bjerndup.
Også 6. klasse tjente en
skilling til deres bornholmertur, fordi deres forældre stod for garderoben. 

Julemanden kom
til Broager
Af Gunnar Hattesen
Julemanden gjorde fredag
eftermiddag sin éntre på
torvet i Broager. Med bølgende hvidt skæg og nissehue gik han rundt og hilste
på de mange fremmødte

børn. Farverige strikhuer
af børnene på skuldrene
af deres fædre fortalte, at
julemanden fra Grønland
har mange tilhængere.
Selv forældrene blev

begejstrede julemand-fans,
da de blev bedt om at
synge julesange og danse
rundt om juletræet. Og de
juleglade børn strålede af
glæde, da der endelig blev
uddelt juleposer. 

El - Forretningen G. Frydendall ApS holder

Ophørsudsalg
Lamper og lampeskærme

÷30%

(Dog ikke på i forvejen nedsatte varer)
Forretningen lukker, men vi fortsætter som
Elinstallationsfirma
BYENS ELEKTRIKER
Elinstallationsfirma
G. Frydendall
Borggade 5
6300 Gråsten
Telefon 74651450
www.gfrydendall.dk
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50,-

Pr. md.

over 24 mdr.

Op tik er Møller

Gadenavn
Postnr.
By · tlf.
xx
Sl otsgadenr.
4  ·6300
Gr åsten
 Tlf.
74xx
65xx
25 xx
16
www.ProfiloPtik.dk
w
w w.profilop tik.dk
Iflg. den nye skiltningsbekendtgørelse, skal vi generelt orientere om følgende: Et lån på
40.000 kr. over 5 år har en nominel årlig rente på 0,00% og en ÅOP på 0,0% i Profil Optik.
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Foto Jimmy
Christensen

Fem skarpe
til Bo Hansen
Af Gunnar Hattesen

Navn: Bo Hansen
Alder: 43 år
Erhverv: Afdelingschef i Andelskassen Gråsten
Bopæl: Årsbjerg
Hvad ville du gøre om,
hvis du fik chancen?
- I mine unge år fik jeg
tilbudt et job i en amerikansk bank, men jeg
blev hjemme. Jeg burde
nok have grebet den udfordring. Nu er det for
sent. Man skal rejse ud i
verden, når man er ung.

Jeg tilbragte dog to år i
Sydbank i Hamburg, da
den var nyetableret. Det
var en god erfaring.
Nævn en person, der har
ændret dit liv
Det har min kone Anne
Marie. Vi har en stor
fælles interesse for heste.
Det drejer sig om Dansk

LØSE RIS
I KOGEPOSER

Pk a 4x
125 gr

3 pk

ASPARGESSNITTER
Ds a 270 gr
drænet vægt

3 ds

15,20,-

Varmblod. Vi tager til kåringer over alt i Danmark.
Det er lykkedes os at købe
et sted, hvor vi kan have
vore fem heste gående, og
hvor vi kan ride. Det bruger vi meget tid på.
Hvad har været din bedste
ferie?
- I de seneste fem år har vi

TOMS FYLDTE
CHOKOLADER
Nettovægt 225 gr
NORMALPRIS
69,95

kun

TINGLEFF
KAFFEBØNNER
Ps a 500 gr

TOILETPAPIR 8 RL
KØKKENRULLER 4 RL

MARMELADE

Frit
valg

Flere
varianter

2 pk

20,-

SKRALD-LET
Affaldsposer
m.snorreluk

2 rl

18,-

HVER DAG FRISKE BAGERVARER
fra Rathje Bageri,
Egernsund

LØRDAG OG SØNDAG
HAR VI RUNDSTYKKER
FRA MORGENSTUNDEN .
Skal du bruge rundstykker de andre
dage skal de bestilles!

39,95

2 ps

60,-

ikke holdt ferie i udlandet.
Vi har droppet charterferien. Derimod kan vi
godt lide at slappe af i et
sommerhus. Det nyder
børnene. Vi går lange ture
langs stranden, spiser god
mad og hygger os med
hinanden. Der er ingen
tidspres, ingen klokke over
hovedet. Vi slapper bare af.
Hvilken kendt person ville

TUN OLIE/
VAND
Ds a 140 gr
drænet vægt

3 ds

KARTOFLER
I GLAS
Glas a 420 gr
drænet vægt

3 glas

du helst spise en god middag
sammen med?
-. I lyset af finanskrisen
ville jeg gerne spise en
god middag sammen med
nationalbankdirektør
Niels Bernstein. Vi skulle
diskutere den finansielle
uro rundt om i verden.
Det ville være interessant
at høre, hvordan han ser
på situationen. Men ellers
foretrækker jeg en god og

16,15,-

Er du den bedste i byen til Oddset?
–Så se her:

Glas a
400 gr

3 Glas

22,-

NE
TILBUDEESTEN
R
GÆLDERÅRET!
AF
HUSK VI BRINGER
VARER UD
HVER DAG
RING!

74 65 19 11

- tæt på din hverdag!

LØBENDE
KONKURRENCE
I ODDSET!

Vind ma
s pæ n d e ng e
n
præmie de
H v e r d a r!
g!

hyggelig middag i gode
venners lag.
Hvad laver du om 10 år?
- Jeg håber, jeg stadig er
ansat i Andelskassen, og at
vi er blevet et veletableret
pengeinstitut i Gråsten. Jeg
ser afgjort mig selv virke i
Gråsten. 

ISMESTERENS
ISLAGKAGE
fra
Polaris

1,8 l

50,-

2 pk

33 ,-

4I1
OPVASKE
TABS
600 gr

VIND PÅ DIT
GAMLE LOD!

Kom gamle onsdags- eller lørdagslottokuponer i vores nitteboks, og
vær med om en ugentlig præmie!

Kupone
n
s k a l væ
re
købt ho
s os!

Lad dig overraske!

KOM IND OG HØR HVORDAN!

Skriv navn på bagsiden af kuponen.

MAN- TIRS- ONSDAGSTILBUD
MINI/
BANANER
SKUMMET/
LETMÆLK

TORS- FRE- LØRDAGSTILBUD
TINGLEFF
WAFFEL IS
Stk
pris
KAFFE
2,50

2 ltr

11,95

10 stk

15,-

Vacuum
500gr

pr ps

19,95

6 stk

15,-

KONGEVEJ 26 • GRÅSTEN • TELEFON 74 65 19 11
www.wernerclausen.dk • email: werner_clausen@bbsyd.dk
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Julemanden tændte lyset
og sørgede for, at juletræet på Torvet kan lyse op i
vintermørket.

Ny rekord
i juleposer
Af Gunnar Hattesen

Hele 450 juleposer blev
delt ud til børn og deres
forældre søndag på Torvet
i Gråsten. Og 6-700 glade

mennesker var mødt op
for at hilse på Julemanden
og se julelysene i det fine
juletræ.

Formand for juleudvalget, Per Juhl, Imerco, var
ovenud tilfreds med det
store fremmøde.
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Kollund brugs
er lukket
Der var et stort rykind af
kunder, da Kollund Brugs
lørdag gav 50 procent
rabat og søndag 70 procent
rabat på alle varer.

Hos SuperBrugsen i
Gråsten beklager uddeler
Jesper Thomsen lukningen af Kollunds eneste
dagligvarebutik.

- Hvis vi til daglig havde
haft lige så mange kunder,
behøvede vi slet ikke lukke,
lød det fra en inkarneret
brugsmand.

- I SuperBrugsen Gråsten
vil vi gerne vederlagsfrit tilbyde, at brugsens
medlemmer kan blive
overflyttet, fastslår Jesper
Thomsen. 

Julemanden lander
i Kliplev på lørdag

- Det var en succes ud over
alle grænser. Det store fremmøde kom bag på os, så
vi manglede 30 juleposer,
men næste år laver vi 100
flere juleposer, lover Per
Juhl, som også var tilfreds
med, at mange mennesker
brugte søndagen til at
kigge inden for i byens
butikker. 

På lørdag lander
Julemanden i Kliplev kl.
11 ved siden af KliplevHallen. Måske er rensdyrene endnu ikke helt kommet i juleform - i alt fald
lader Julemanden kanen
blive hjemme i Grønland.
I stedet ankommer han i
helikopter.

Derefter går han i optog
gennem byen med Broager
Brandværnsorkester i
spidsen. Ved SuperBrugsen
bliver der serveret æbleskiver og uddelt juleposer.
Børnene kan samtidig
aflevere julesokker, som vil
blive fyldt med godter. 

Nyt
menighedsråd
i Holbøl Sogn
Holbøl menighedsråd har
på et møde. konstitueret sig
medPer Ihle, Holbøl, som
formand. Næstformand
blev Frederik Schmidt,
Hønsnap, mens kasserer
blev Ib Krogh-Nielsen,
Sønderhav.
Kirkeværge blev Anne
Grethe Mogensen,
Tallingbjerg, mens sekretærposten varetages
af Preben Kongsted,
Hokkerup. Menigt medlem
er Hildegard Boysen
Antallet af menighedsrådsmedlemmer er reduceret
fra syv til seks medlemmer
ved dette valg.
Jes Hansen, Gejlå og HansJørgen Hansen, Holbøl
har efter henholdsvis 31
og 32 år valgt at forlade
menighedsrådet. Preben
Kongsted, Hokkerup er
nyvalgt medlem, medens
de øvrige er genvalgte. 
Foto: Bent Gundesen.

Modetøj Str. 34-56

Julegløgg

og småkager
sælges søndag 7. december og søndag
den 14. december kl. 11-15

Pengene går ubeskåret til Julemærkehjemmet i
Kollund. Derudover donerer vi 10 % af alt, hvad der
bliver solgt i butikken til Julemærkehjemmet.

Æblepunch
På gensyn
Nygade 16
6300 Gråsten
Tlf. 74 65 32 32

Karin Baum sælger æblepunch
søndag den 21. december
kl. 11-16.

Pengene går ubeskåret
til Flensborg Fjords
Kunstforening.

Ældresagen
opstillede juletræ
Af Frede Weber Andresen
Ældresagen Broager har
opstille et juletræ ved

plejeboligerne Vesterdalen
i Broager.

Træet er velvilligt sponseret af en lokal borger. På
billedet ses Karin Jonasson
og Jens Peter Nielsen. 

Agrosam ApS - Foder til dyr

Vælg om du er ny eller eksisterende kunde

Fugle- og gnaver folk

se her!

Bemærk: bestillingsformularen åbner i et nyt vindue.
Ny kunde | Eksisterende kunde

Vi har fået forhandling af et helt nyt og
kvalitetsmæssigt spændende sortiment
i fugle- og gnaverblandinger til meget
konkurrencedygtige priser.
Kig ind og se, hvad vi kan tilbyde.
Agrosam Hobby Grovvarer
Sejrsvej 108, Rinkenæs, 6300 Gråsten
Tlf. 74 65 32 22
Se kørselsvejledning på www.agrosam.dk

Butik og Lager: Sejrsvej 108, Rinkenæs, 6300 Gråsten TLF: 74653222 FAX: 74653225
Administration: Østerbakken 16, Adsbøl, 6300 Gråsten TLF: 74654777 FAX: 74654888
MOBIL: 40514777
Bogholderi: Østerbakken 16, Adsbøl, 6300 Gråsten TLF: 74654778 Tlf. tid hverdage mellem
8.30 - 11.30 FAX: 74654888

Musik på
Café Storm
De to musikere, Paul Kjærgaard og Anders Stubkjær,
spiller fredag den 5. december fra kl. 21 på Café
Storm
Toldbodgade 10, Gråsten
De vil spille egne sange
samt sange af Bob Dylan,
Bruce Springsteen, My
Chemical, Romance m.
fl. De vil også fortælle
historier. 
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SPØRG IRMA
Skriv til Irma Lauridsens
brevkasse:
post@irmalauridsen.dk
eller: Irma Lauridsen, Poste
Restante, 6300 Gråsten.
Svaret er gratis.
Læs om Irma på
www.irmalauridsen.dk

Børn og skilsmisse
Kære Irma!
Min kone har været utro.
Vi var i terapi og har gjort
alt, men uden held. Vi er
træt af hinanden nu. Det
hele har slidt for meget,
derfor skilles vi.
Vi har to børn på 5 og 6 år,
som vil blive meget ulykkelige. Den lille er begyndt
at tisse i sengen. Kan han
have en mistanke om
noget?

Min kone vil, at jeg skal
sige det til børnene. Men
det er jo grusomt. Vi har
aftalt at bo i samme by,
så det bliver lettere for
børnene. Men hvad skal jeg
sige til dem? At mor og far
er uvenner og skal skilles?
Skal vi spørge, hvor de helst
vil bo? Hvordan kan de
finde ud af det?
Hilsen

En far som er
helt ude i tovene

Den lilles natte-tisseri kan
let handle om utryghed.
Fortsætter det, så snak med
lægen.
Sig ikke til børnene, at mor
og far er uvenner. Det er jeres problem, ikke børnenes.
Ord kan være traumatiserende, men også lægende,
så brug de rigtige. Sig, at
mor og far gerne vil bo hver
for sig nu. Og have hver
sit hjem, hvor I selv kan
bestemme, hvordan tingene
skal være. Sig i en optimistisk tone til børnene, at de
skal bo hos jer begge, og at
ingen af jer kommer væk
fra hinanden.

Kære dig!
Hvor svær en skilsmisse
bliver, handler i høj grad
om, hvordan de voksne
arbejder sammen om det.
Om I vælger at klare det
Vel, en skilsmisse er ikke
som to ansvarsbevidste
ligefrem lagkage. På den
voksne. Hvis et ægteskab
anden side - I regner vel dyikke er godt, kan en skilsbest set med, at fremtiden
misse betyde, at man, hver
kan blive bedre end lige
især, kan starte på en frisk.
Det kan være langt bedre at nu – hvorfor ellers skilles?
Så hvorfor ikke udstråle lidt
erkende, at man ikke kan
optimisme?
komme videre sammen og
så gå hver til sit, i stedet
Børnene er for små til at
for at fortsætte i daglige
vide, hvor de vil bo. Du
negative spændinger, som
og din kone må finde ud
børnene helt sikkert kan
Agrosam
ApS de
- Foder
til det
dyr bedst
af, hvor
vil få
mærke.
i dagligdagen
–
uden
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selviskhed fra jeres side.
Har børnene kraftige indvendinger, så lyt til dem.
Bestem, at I til enhver til vil
komme hinanden i møde
og strække jer vidt med
hensyn til børnenes tarv.
Venlig hilsen
Irma

Vores forkælede
søn
Kære Irma!
Som forældre føler vi os
næsten glemt. Sønnen er
vist blevet lidt forkælet.
Han og vores svigerdatter bor i et dejligt hus, de
tjener gode penge - og
har en lille datter. Men de
interesserer sig slet ikke for
os og vores liv, men kun for
deres eget. Når han ringer,
taler han kun om sig selv
eller barnet, om deres problemer eller at de mangler
penge, vel vidende, at vi så
straks overfører et beløb til
hans konto. Han siger tit:
”Kan du ikke lige klare det,
mor?”
Min mand har hjulpet dem
meget med huset, men det

er aldrig modsat. De ringer
aldrig og spørger til os. Han
ved, at hans far har været
syg, men han ringede ikke
én eneste gang. Jeg aner
ikke, om han overhovedet
elsker os eller bare udnytter
os. Vi har nok i vore egne
problemer, men det siger
en mor jo ikke. Er der visse
”børn”, der aldrig bliver
voksne?
Bekymret mor
Kære Bekymrede!
Ja da. Det er dem, der
aldrig får besked’en: ”Det
kan du sagtens selv klare!”
Det skal du ikke sige hver
gang han ringer, for selvfølgelig skal de voksne børn
da kunne trække på deres
forældre. Men der må også
sættes en grænse, og den
må forældrene sætte, hvis
ikke deres børn selv gør det.
Når han ringer og beklager
sig, så sig: ”Stop lige et øjeblik. Nu vil jeg lige fortælle
dig, hvordan din far og
jeg har det.” Afbryder han
efter to sekunder, så sig:
”Jeg er ikke færdig endnu!”

Eller bed om hans hjælp,
som han har bedt om jeres.
I har skabt et forvrænget
billede for ham – af, hvad
jeres (og hans) liv handler
om. Måske har I lært ham
at tro, at jeres liv altid kører glat, mens han selv er
verdens navle, og I bare er
til for ham. Omvend ham!
Det er aldrig for sent. Det
kan gøres med både humor
og kærlighed. Begynd i det
små. Det er fint at give gaver. Men behold roligt tegnebogen i lommen, når han
har pengesmerter. Førhen
sagde man: ”Slå ikke større
brød op end du kan bage”.
En god sætning. Når de tjener godt, må de få pengene
til at slå til. Det lærer de
ikke, når de aldrig mærker
konsekvenser af deres måde
at håndtere økonomien
på. Eller så længe I viser
dem, at penge er noget, der
kommer flyvende lige ind
på kontoen, så snart man
beklager sig til mor.
Venlig hilsen
Irma



Besøg AgroSam
i Rinkenæs

Konkurrence hos Broager bilsyn

Vi har et meget spændende og konkurrencedygtigt produktionsprogram og
kan
bl.a tilbyde
følgende:
Vælg
omdig
du
er ny eller eksisterende kunde

Vælg om du er ny eller eksisterende kunde
 Danmarks bedste klumpende kattegrus
 Sønderjyllands største og mest alsidige hunde- og kattefodersortiment
 ROYAL-CANIN, EUKANUBA/IAMS, HILL S, HENNE, PURINA

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.__________________________________________

 PRO PLAN OG RIGTIG AGROSAM
 Spændende
sortiment i hestefoder,
fjerkræfoder
og alle kornsorter
Bemærk:
bestillingsformularen
åbner
i et nyt vindue.
 2 afbestillingsformularen
de bedste vildfugleblandinger
på markedet
Bemærk:
åbner
i et nyt vindue.
Ny kunde | Eksisterende kunde
 Nyt og meget interessant sortiment i fugle-, kanin- og gnaverblandinger

Ny kunde
| Eksisterende kunde
 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.

Agrosam ApS - Foder til dyr

Tlf.__________________________________________
E-mail._______________________________________
1, præmie er sponsoreret af

Sejsvej 108, Rinkenæs
Tlf. 74 65 4 777

Butik ogVælg
Lager:om
Sejrsvej
108,ny
Rinkenæs,
6300 Gråsten TLF:kunde
74653222 FAX: 74653
du er
eller eksisterende

Administration: Østerbakken 16, Adsbøl, 6300 Gråsten TLF: 74654777 FAX: 7465
MOBIL: 40514777

Bogholderi: Østerbakken 16, Adsbøl, 6300 Gråsten TLF: 74654778 Tlf. tid hverdag
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Rinkenæs Menighedsråd
har haft konstitueret møde og består de næste 4 år
af følgende:
Inge Marie Nielsen. Formand.
Helga P. Theilgaard. Næstformand.
Jette Storm. Kontaktperson.
Heinz Jacob Saxburger. Kirkeværge.
Ingeborg Marianne Friis.
Bente Krogh Petersen.
Frede Christian Ihle.
Mange Hilsener Rinkenæs Menighedsråd

Gudstjenester i
Rinkenæs
advent og jul 2008
D. 30. november, 1.s.i advent

kl. 10.00, Rinkenæs Gl. kirke (mø)
kl. 14.00, tysk familiegudstjeneste
(Sylvia Laue)

D. 3. december

kl. 7.30 – 7.50: Morgensang i Korskirken
(v. konfirmanderne)

D. 4. december

kl. 19.30, Korskirken, julekoncert

D. 5. december

kl. 10.00, Børnehaven og bedsteforældre i
Korskirken (mø)

D. 7. december, 2.s.i advent
kl. 9.00 Korskirken
(Birgitte Christensen)

D. 10. december

kl. 7.30 – 7.50: Morgensang i Korskirken
(v. konfirmanderne)

D. 14. december, 3.s.i advent
kl. 10.00, Korskirken (mø)

D. 17. december

kl. 7.30 – 7.50: Morgensang i Korskirken
(v. konfirmanderne)

D. 19. december

kl. 10.00, Juleafslutning i Korskirken
m. Rinkenæs Skole (mø)

D. 21. december, 4.s.i advent

kl. 16.00, Salmesangsgudstjeneste (mø)

90 til
adventsfest
i Gråsten
Gråsten Pensionistforening
samlede søndag 90
glade mennesker til den
traditionsrige adventsfest
i Ahlmannsparken.
Eftermiddagen bød på
hyggeligt samvær, kaffebord, musikalsk underholdning ved damekoret
fra Gråsten og en god
historie fra Svend Aage
Janum.
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Perronen
sat til
salg

- Jeg har haft stedet i næsten
tre år, og nu trænger jeg
til at prøve noget nyt, siger
Lissi Nielsen, som er vant til
lange arbejdsdage.

Pølsekiosken "Perronen"
på DSB-grunden i Gråsten
er sat til salg for 650.000
kroner.

Perronen har åbent
alle ugens syv dage,
og der er syv ansatte i
pølsekiosken. 

D. 25. december, juledag
kl. 10.00, Korskirken (mø)

D. 26. december, 2. juledag

kl. 10.00, Rinkenæs Gl. kirke (mø)

D. 28. december, julesøndag
kl. 10.00, Korskirken (mø)
Plejehjemmet ”Dalsmark”

12. november

kl. 14.30: Marianne Østergård

25. november

kl. 14.30: Birgitte Christensen (altergang)

9. december

kl. 14.30: Kevin Asmussen

24. december

kl. 10.30: Marianne Østergård

Beredskabsforbundet vil
lørdag den 6. december kl.
9.30-13.00 servere gullasch
og kartoffelmos på Torvet i
Gråsten. 

Vandt
gavekort

En aften med
guitar og sang

Det blev Jenny Duus,
Dyrhøj 6 B, Gråsten, som
blev ugens heldige vinder
af et gavekort på 200 kroner til Gråsten Blomster.

Paul Kjærgaard og Anders Stubkjær
spiller fredag den 5. december fra kl. 21
på Café Storm, Toldbodgade 10, Gråsten.

Der indkom 74 kuponer,
og langt de fleste gættede,
at det var annoncen fra
Gråsten Blomster som
indeholdt et æble. 

De vil også fortælle historier.

I bestyrelsen er både formanden Aase Christensen
og Annemi Christesen
tilfredse med den vellykkede eftermiddag. 

Åbent alle
dage frem
til jul

De vil spille egne sange samt sange
af Bob Dylan, Bruce Springsteen,
My Chemical, Romance m. fl.

KVÆRS/TØRBØL UIF
indkalder til
Gråsten

Nybøl & Omegns Pensionistforening
afholder

lottospil

torsdag den 4. december kl. 19.00
i klubhuset Skolevænget kl.18.00
Der spilles om fine gevinster.
Mød talrig op, tag naboer og venner med.
Kom og deltag i en hyggelig aften. Vi ses!
Husk

Adventsfesten

Sundeved Center & Nybøl
Pensionistforening.

Afholder adventsmøde i det 1. lokale på Forsamlingshuset,
onsdag den 10. december kl. 14.00
Kom & deltag i nogle hyggelige timer.
Bestyrelsen.

D. 24. december, juleaften

kl. 14.30, Rinkenæs gl. kirke (mø)
kl. 16.00, Korskirken (mø)

Gullasch
på Torvet

Adventsfest i Rinkenæs

STIFTENDE
GENERALFORSAMLING
til den

SELVEJENDE INSTITUTION

KVÆRS HALLEN

Torsdag den 18. december 2008
kl. 19.30 i Kværs Hallen
Dagsorden
Kort orientering
Valg af dirigent
Godkendelse af vedtægter
Valg til bestyrelse
Kværs/Tørsbøl UIF er vært ved kaffe og brød
På bestyrelsens vegne

Adventsfest på Rinkenæshus
torsdag d.11. dec. kl. 14.30.

Sognepræst Marianne Østergård Petersen
underholder og læser historie.
Gråsten Damekor v/ Fru Thygesen synger.
Der er fællessang, kaffebord, amerikansk lotteri
og Lucia-optog.

Gråsten
Ringriderforening
af holder sin ordinære

Generalforsamling

Hjertelig velkommen til en hyggelig
eftermiddag.

Torsdag d. 4. december 2008 kl. 19.30 på Alnor Kro.

Julehilsen
Rinkenæs Pensionistforening

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

og
Rinkenæs Menighedsråd.

Er der nogen der har brug for at blive hentet i
bil. Ring til Grethe Lorenzen Tlf. 74 65 32 40.

Dagsorden iflg. vedtægterne:

NB: For foreningens medlemmer serveres der kl.
18.15 Eisbeim med Sauerkraut pris kr. 135,- pr. kuvert.
Tilmelding til Alnor Kro senest onsdag den 3.
december 2008 på tlf. 74651268.
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Juleafslutning
i gymnastikforening
Gråsten Idræts- og
Gymnastikforening holder
torsdag den 11. december
kl. 18.30 deres traditionelle
juleafslutning for medlemmer og deres familie.
Der plejer at komme omkring 250-300 til arrangementet, som holdes på
Gråsten Landbrugsskole.

Julemarked i
Sundeved trak
fulde huse

Julemanden
kom til Kværs
Julemanden har efterhånden tillagt sig visse ufravigelige vaner i forbindelse med
besøget i Kværs. En af dem
er, at han altid tropper op i
Kværs Hallen.
Søndag eftermiddag ankom

og store velkommen og
også den populære julegæst
fik en stormende modtagelse. De 250-300 børn og
voksne jule hyggede med
lege, dans om juletræet og
der var stor glæde, da der
blev uddelt godteposer til
alle børnene 

den trinde herre med det
velkendte hvide skæg. Og
også i år lod han Rudolf og
resten af rensdyrene holde
fri.
Sognepræst Kevin Ochsen
Asmussen bød både små

KFUM-Spejdernes
traditionsrige julemarked i spejderhytten på
Avnbøløstenvej trak søndag fulde huse. Fra nær og
fjern kom folk for at købe
de grønne spejderes flotte
juledekorationer, adventskranse og julepynt.
- Det er dejligt at se, at så
mange er mødt op, siger

Omkring 400-450 mennesker kiggede forbi i løbet
af eftermiddagen, og de
hyggede sig med gløgg og
æbleskiver.

Aftenen program består af
Lucia-optog med nogle af
foreningens gymnaster, en
kort forevisning af, hvad
holdene er igang med,
sang og dans om juletræet,
besøg af julemanden, som
deler godteposer ud, kaffebord for de voksne og
redskabsbaner i hallen
til børnene, hvor de kan
få brændt dagens sidste
energi af.

Overskuddet fra julemarkedet blev på omkring
7000 kroner. 

- Det plejer at være en rigtig
hyggelig aften, fortæller
Dorthe L.D. Kristensen. 

Gitte Juhl, som er aktiv
leder for ulveungerne.

Lidt ud over det sædvanlige
Kære børn
Kom ind i SuperBrugsen Gråsten
med din julesok inden den
14. december. Så fylder jeg
den op med julegodter.

Gråsten

Sokken skal hentes igen
søndag den 21. december.

Hilsen
Julemanden
SuperBrugsen Gråsten

.

tlf. 73 65 26 00

Husk n
.
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www.talent-for-butik.dk
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Lidt ud over det sædvanlige

Åbent alle dage frem til jul
Gråsten

Marmelade fra
Den Gamle Fabrik
Stort glas
625 g

300/
600 g

Coop
sild
i glas

17

95

Æbleskiver

flere varianter

15

00

25

Spar
18.90

00

Beauvais
survarer
Rødkål

storkøb

100

Fransk
Brie

2 poser

Kurzke
julemedister
3 kg

Flere
varianter

00

200 g

10

00

OK sprinklervæske

ca.
1/2 pris

11

95

5l

15

95

Hver mandag

Hver tirsdag

Hver onsdag

Mælk fra
Danmælk

Mager hakket
oksekød

Frisk
frugt

3 x 1 ltr.

Pr. 1/2 kg

10 stk

SuperBrugsen Gråsten

.

Max, 6 stk.
pr. kunde

11

95

8-12 %

19

15

95

tlf. 73 65 26 00

.

00

Spar
1/2 pris

Dog ikke
bananer

www.talent-for-butik.dk

